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La Festa tie Sant Antoni
Avui dissabte s'encendran els pri-

mers foguerons de Sant Antoni, una
festa que ningú no vol deixar de ce-
lebrar, per la qual cosa no basten
els caps de setmana per donar ca-
buda a la programació que des de
tots els indrets del terme s'enlles-
teix a l'entorn d'aquesta commemo-
ració popular. Avui i demà coinci-
deixen Cas Concos i Son Valls i suc-
cessivament Es Carritxó (que la fa
el dia que pertoca), Felanitx, Son
Negre i Son Prohens faran les se-
ves respectives festes de Sant An-
toni. Tot seguit en donam compte.

A CAS CONCOS

Avui a les 21 hares .FOGUERO.
tothom podra. torrar. Hi haurà pa
Ilangonissa, panxeta i sangria de
franc fins que s'acabarà.

«S'Estol d'Es terricó» j «Així balla
A continuació ball de pages amb

Manacor».
Demà diumenge, a les 11 del ma-

ti BENEMES, amb els següents
premis per a les carrosses:

lr. 12.000 ptes.
2n. 10.000 »
3r. 7.000 >>
4t. 5.000
5.è. 3.000
6è. 2.000
Organitza l'associació de Veins del

Cavaller amb el patrocini de l'Ajun-
tament de Felanitx.

A SON VALLS

Avui dissabte, a les 20 h. s'encen-
drà un FOGUERO. Per a més como-
ditat hi haura torradors. El pa, la
llimona i el pebrebó seran de franc,
així com el vi, donat per Vins Ber-
nat. També hi haura porcella per
rifar, donada pen Jaume de Can
Xim.

Tot seguit hi haurà ball de bot
amb «S'Estol d'Es Picot» i «Roma-
ni».

toemà a les 11'15 del mati, missa
en!honor del Sant i després BENEY-
DgS.

‘Com sempre, totes les carrosses
tehdran premi.

Organitza el Centre Cultural de
S. Valls amb el patrocini de l'Ajun-
tament.

EN ES CARRITX0
Dimecres dia 16, a les 8 del ves-

pre, missa concelebrada amb homi-
lia que dira el P. Miguel Lliteres,
M. SS. CC. Cantara el Cor de S'Hor-
ta.

A continuació presentació del lli-
bre «Les franciscanes en Es Carrit-
xó: una vivència de cinquanta anys
1916-1966» de Josep Grimait i Vidal.

A les 9 FOGUERO. Hi haurà pa,
Ilangonissa i botifarró per torrar i

sangria de franc fins que s'acabi. Se
rifarà una porcella i ensaïmades.
Durant el fogueró hi haura bail de
bot amb «S'Estol d'Es Picot» i «Els
Padrins també sonen».

Dijous dia 17, festa de Sant Anto-
ni, a les 3'30 del capvespre, tradicio-
nals BENEMES, amb els premis se-
güents:

Ir. 18.000 ptes.
2n. 15.000
3r. 12.000
4t. 9.000
5P. 6.000
6è. 5.000
7P. 4.000 0

8è. 3.000
9P. 2.000 0

El jurat estarà format per la De-
legada de Cultura i un representant
de cada pqble del que hi hagi car-
rosses participants. El tema de les
carrosses és lliure.

A FELANITX

Ja avançarem que les beneïdes, a
Felanitx serien dia 20. Aixi, doncs,
dia 19, a les 8'30 del vespre, a la
plaça de Sa Font s'encendrà el FO-
GUERO on tothom podrà torrar. Hi
haura sangria gratuïtament fins que
s'acabi. El pa i el companatge l'hau-
rà de dur cadascú o bé en podran
comprar a una taula que pararan els
alumnes del collegi de Sant Alfons
pro viatge d'estudis. Animara el ball
l'agrupació «Aires del Pla
jorer» per gentilesa de LA CAIXA
actuarà l'Escola de Ball del Collegi
de Sant Alfons.

Les BENEMES seran el diumen-
ge a les 3:30 del capvespre. Els par-
ticipants s'hauran d'inscriure mitja
hora abans al Cafè de Can Felia de
la plaga de les palmeres, on queda-
ran concentrats. El responsable hau-
ra d'anar provist del D.N.I.

Les carrosses i els animals sols
faran dues voltes, mentre que els
centres d'ensenyament i entitats ju-
venils només en faran una.

S'han establert els premis se-
güents:

CARROSSES
ir. 20.000 ptes.
2n. 15.000 »
3r. 10.000
4t. 8.000
5e. 7.000

CENTRES D'ENSENYAMENT I
ENTITATS JUVENILS

Ir. 15.000 ptes.
2n. 13.000
3r. 12.000
4t. 10.000
56. 8.000
6e. 7.000
7è. 6.000

En la mort de Jaume Vidal
Alcover

L'any nou que acabam d'estrenar
ens va servir, tot just començat,
una noticia molt trista: Ia mort de
l'escriptor Jaume Vidal Alcover.,

La premsa i, en general, els mit-
jans de comunicació, a rnég"de di-
fondre'n la nova, han fet referència
als múltiples aspectes de la seva
producció. Poeta, novellista, autor
teatral, critic, filòleg i catedràtic de
literatura ha exercit un paper molt
-sineulaf dins la cultura catalana.
Nosaltres no podríem afegir gaire a
tot allò que s'ha dit sobre aquestes
activitats. En canvi, voldriem fer
menció dels lligams que va establir
amb la nostra ciutat.

Cal recordar que Felanitx, durant
unes decades, s'havia guanyat certa
fama, prou justa, de població amb
inquietuds culturals. En efecte, du-
rant el temps a què feim referència,
era constant entre nosaltres la pre-
sència de les personalitats més des-
tacades del món de la cultura. Una
d'elles va esser En Jaume Vidal.

L'any 1965, se va fer càrrec del
«Pregó de Setmana Santa», pronun-
ciat al Convent de Sant Agustí, se-
guint la tradició. Aquest «Pregó» és
una beIltt pr,,a }iteraria, !digna _d'es-

Jo avançarem dissabte passat la
data de SA RUA. Avui podem anar
oferint alguns detalls.

Se celebrarà dia 9 de febrer i la
concentració sera a les 15'30 a la
plaça de Perelada (davant el Parc).
La desfilada començarà a les 16 ho-
res.

LES BASES que regularan Sa
Rua són les següents:

- Les comparses seran conside-
rades a partir de deu components.

- Es considerara carrossa qual-
sevol vehicle de tracció animal o
mecànica.

- Es podrà concedir, a criteri del
jurat, una subvenció de 25.000 pes-
setes a les carrosses que presentin

ANIMALS SOLS
lr. 6.000 ptes.
2n. 5.000 	 >>
3r. 4.000 	 >>

4t. 3.000
5è. 2.000
6P. 1.500
7e. 1.000

(Passa a la pagina 7j

ser rellegida encara, i que posa dc
manifest les seves qualitats poèti-
ques. En diverses ocasions, també
ens va visitar com a conferenciant
sobre temes diversos, com les clas-
ses socials a Mallorca, les «Ron-
daies» de Mossèn Alcover i altres.
Aquest setmanari se va veure afa-
vorit amb algunes coHaboracions se-
ves i l'enyorat Almanac que publi-
cava la Fundació Mossèn Cosme
Bauçà, en la majoria de les seves
edicions, se va veure enriquit per
una aportació seva, com ho és el prò-
leg de Ia segona edició del -Llunari
pagès de Jaume Oliver.

Totes aquestps activitats el feren
una persona coneguda entre aquells
grups que animaven la nostra acti-
vitat cultural.

Si deim que la mort d'En Jaume
Vidal es una pérdua molt greu per
a les Iletres catalanes no caurem en
el tòpic, perquè es una veritat. Feia
dos anys que s'havia jubilat de la
seva feina com a catedràtic i acaba-
va d'iniciar una nova etapa reposa-
da que molt possiblement hauria
produït uns fruits valuosissims. La
seva mort ens haura privat d'unes
obres que no podran esser substi-
tuïdes. No podem fer sinó lamentar-
ho i dedicar-li un record fervorós.

Pirotècnic

abans de dia 8 de febrer, un pressu-
post i un esbós, a l'Ajuntament.

- Els premis no seran acumula-
tius.
PREMIS:
CARROSSES

Ir. 100.000 ptes.
2n. 75.000 »
3r. 50.000 »
4t., 5. i 6è., 25.000 ptes. a cada un.

COMPARSES
1r. 100.000 ptes.
2n. 75.000 >>
3r. 50.000 »
4t., 5è. i 6C., 25.000 ptes. a cada un.
Els premis seran entregats en el

transcurs del ball de carnaval que
començarà just acabada SA RUA,
en els baixos del Mercat Municipal.

L'organització de SA RUA és a
càrrec de la Delegació de Cultura de
l'Ajuntament.

El cartell anunciador és obra de
Sebastia. Rigo.

Les inscripcions es podran forma-
litzar a l'Ajuntament de dia 21 de
gener a dia 8 de febrer a les O hores
(demanar per Antoni Capó).

lá rode Ila '4Ç

Sa Rua 91
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.025

SANTORAL

Diu. 13 St. Hilari
Dill. 14 St. F:Aix de Nola
Dim. 15 St. Pau ermita
Dim. 16 St. Honorat
Dij. 17 St. Antoni abat
Div. 18 Sta. Prisca
Dis. 19 St. Canut

LLUNA

Lluna nova dia 15

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - l'aima: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h

Palma - Felanitx des de l'esta-
eV): Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

Felanitx•Portocalom: Dies fei-
ners, a les 7, 14,15 i 17 h. Diu-
menges, a les 9, 12,30 i 17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 14,45 i 17,30 h.
Diumenges, a les 9,30, 13 i 18,15
hores.

Felanitx • Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11.15 h.

Cala d'Or • Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Jaunie Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia
Gayb.-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

TELÈFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Gulirdia Civil	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

.'..1" 1 	
• ••

Gabriel Provenzal Ortigues
( I) I M ES)

va morir a Felanitx el dia 27 de desembre de 1990, a l'edat de 87 a IIVS,

havent rebut els sauts Sagraments i la Benedicció Apostôliea.

Al eel sia

La seva esposa Catalina Vicens Hareelú; filles Maria i Nliquela; 1111 politic Blai N'era; nets,
Diego, Ginesa, Gabriel i Margalida; renetes An tônia i NIirella; nebots, eosins i els :dires familiars
vos demanen que volgueu encomanar la seva anima a Den.

Casa mortuòria: C. Santanvi,

ENCOMANAU A DEU L'ANIMA DE

Maria Obrador Tauter
que va morir a Felanitx, el dia 7 de gener de 1991, a l'edat de 83 a Il VS,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostõlica

Al eel sia
El seu espôs Gabriel Adrover Vicens; fins Cosme i Joan; filles politiques Antônia Oliver i

Nlaria Nebot; nets, Gabriel, Cristòfol, Maria i Cosme Adrover OliN'er, Gabriel i Nlario Adrover Nebot,
Josep Amenguol i Fernando Aznar; gentianes Isabel, Miquela i Antônia; germons politics Maria
Higo, An Gomila,,Pere Bennasar, Nlateu rover i Margalido nebots i ris nitres
familiars, vos demanen (UN volgueu tenir-la present en les vostres pregaries.

Casa mortuòria: Po. Pax, 31 1
1

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx

DELEGACIÓ DE CULTURA

Es comunica als possibles interes-
sats que les subvencions municipals
per als fuguerons de la festa de Sant
Antoni de la població de Felanitx,
nomes s'atorgaran als que s'organit-
zaran pel dia 19 a vespre.

AGRAYMENT

L'Ajuntament vol agrair a l'orga-
nització i tots quants han interven-
gut en la cavalcada dels Reis, la se-
va valuosa i dessinteressada colla-
boració.

I al mateix temps vol fer públic
el seu agraïment als qui tengueren
cura d'aquesta manifestació els anys
passats.

SE VENDE PORTASA en calle Ma-
rina de Porto-Colom.
Informes, «Viva», c/. Mar, 9, Fe-
lanitx.

VENDO PISO EN FELANITX. 3er.
piso, 150 m 2. A estrenar,
En C/. Bartomeu Caldentey.
Informes, Tel. 582732.

VENDO SOLARES EN PORTO-CO-
LOM, vistas al mar. 2.500 m2, luz
y agua. Precio 1.800 ptas. m2.
Informes, Tel. 711150.

Circulo Recreativo - Felanitx
Es convoca els socis a l'assemblea general ordinaria que tin-

drà Hoc clema diumenge dia 13, a les 3 del capvespre en el local
social i que s'.2 regira pel següent ORDRE DEL DIA:

1.—Lectura i aprovació ,si cal, de l'acta de la sessió anterior.
2.—Aprovació - del balanç de 1990.
3.—Renovació de càrrecs directius.
4.—Exposició del programa dels actes commemoratius del

75e aniversari.
5.—Precs i preguntes.

Felanitx, 8 de gener de 1991
La Directiva      

Calçat infantil i juvenil
Comunica que ya tienen las

REBAJAS
de temporada 

C. Aigo, 3
	

Tel. 581225 
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Electrón ¡ca

MOREY
INSTALACIONES PARABOLICAS Y REPARACION

— TELEVISORES 	 — AUTORRADIOS

— VIDEOS 	 — HIFI

— ANTENAS individuates y
colectivas

C/. SOL, 3 — TELS. 583459 y 581580

CLUB PETANCA

C2Loratorios

itiek

Fogueró de
SANT ANTON!

La Junta Directiva del Club Petanca Laboratorios Quick
juntamente eon el BAR DIANA de Porto-Colom, invita al

GRAN FOQUERO frente al bar, con
longaniza y vino.

Nos sentiremos muy honrados con su visita.
LA DIRECTIVA

Mutualidad La Protectora
ASAMBLEA GENERAL

Se convoca a los Sres. Socios a la junta general ordinaria,
que se celebrará el próximo domingo día 13, a las15 horas en
primera y segunda convocatoria, en el local social, C/. Mar, 7 y
que se regirá por el siguiente

ORDEN DEL DIA
Estado de cuentas a 31-12-90.
Propuesta nombramiento socio honorífico a D. Antonio Al-

fonso Rosselló Mestre.
Imposición de medallas y entrega de diplomas a los socios

que cumplen los 50 arios como socios activos de la mutualidad.
Ruegos y preguntas.

Felanitx, 2 enero 1991
La Junta Directiva

FELANITX

Les beneïdes de Sant Antoni MCI DE L'ANY «Probe covent»
La Creuada de l'Amor Diví que

des d'uns anys ença ha assumit la
responsabilitat d'enrengar les be-
neïdes de, Sant Antoni ens prega
recordem als possibles participants
de la desfilada vulguin secundar el
propòsit dels organitzadors en el
sentit de que tant les carrosses com
les comparses s'inspirin en motius
folklòrics o de la nostra pagesia,
deixant de banda altres temes que
res tenen que veure amb la festa
de Sant Antoni.

No oblidem que les beneïdes com
explicitament es dedueix del seu
nom, nasqueren a l'entorn de les
parròquies i oratoris rurals per tal
de beneir les guardes i ramats de
la contrada per impetrar la protec-
ció del sant de Viana damunt el
bcstiar quan la ramaderia era qua-
si la principal font d'ingressos de
Ia pagesia:- Et fet de que a partir
de Sant Antoni començaven els dar-

rers dies i els nostres avantpassats
es permetien alguna disbauxa abans
d'envestir a les austeritats de la
Quaresma, fou el motiu de que s'a-
nas introduint a les beneïdes, sobre
tot a fora vila, algun element ex-
tranv a la festa del Sant, com es
ara algun motiu còmic i picant que
res no r tenia que veure ni amb el
Sant ni amb la pagesia.

Com sia que a la vila fa un parell
d'anys que se celebra amb molta
concurrencia Sa Rua, creim que es
adient marcar ara ales que mai les
distancies entre una i altra mani-
festació popular.

Com es fa constar als programes,
a l'hora de l'actuació del jurat ad-
judicador dels premis, es tendra
molt en compte que la temàtica, els
vestuaris j eis.. aparells . de feina
sien genuïnament pagesos i mallor-
quins.

Es mort ja l'any noranta
comença l'any noranta-u
i vos pue assegurar
que DO se el que ha de dur.

Això de profetitzar
no es cosa per quisvulla,
an els més savis embulla
és molt fàcil no encertar.

Per fugir d'aquest pecat,
i no enganar els lectors,
he consultat als doctors
de major celebritat.

Estan ben d'acord tots ells
oue dins l'any que començam
passaran tanta de fam
com no recorden els veils.

Els queviures per amunt,
Ia pesseta per avail.
Com sortirem d'aquest ball
si no s'arregla aquest punt?

Vagues, inflació, atur
en temlrern per tot arreu;
i si no ho creis ja ho veureu
com no es cosa de cançons .

Es pages per a sembrar
no tendra l'aigua del cel.
Del món creixerà l'arrel
fent els pobles tremolar.

.Es ben desconsolador
el que vos estic dient,
mes demanau-ho tot siguent,
no nos cegui la temor.

Els meus, auguris d'antany
varen ser equivocats,
Deu faci que els que he contat
no hi surtin també enguany.

Ara jo, per encetar,
els he triat ben dolents;
no m'estranyaria gens
que em surtin equivocats.

I com que crec que es així
i tot resulta al revés,
vos assegur que mai més
res vos tornare predir.

Joan Estelrich i Barceló

VENDO 3 CUADROS del pint or
BOVER. A lápiz y enmarcados.
Por 25.000 ptes. cada uno.
Informes: Tel. 581023 (noches).

SE VENDE CASA en 'Felanitx, en
camino Son Suau. A 3 minutos
del pueblo, con unos 1000 m2 de
terreno aprox.
Informes: Tel. 581423.

SE TRASPASA 0 ALQUILA local
comercial. 120 m2. Apto para
cualquier negocio.
Informes: Tels. 692387 y 203911.

El darrer capvespre de l'any pas-
sat, sera recordat molt de temps per
Ia seva emotivitat, per la seva for-
ça mural i per la radiació que d'ella
va cixir.

A Ciutat, tingué Hoc una manifes-
tació per protestar, &Ammar i cri-
dar unes consignes per allò que con-
sideram que es ben nostre.

Protestar fort i públicament per
una injusticia que s'està fent a un
mallorquí que esta empresonat fa
dinou mesos, sense haver tengut lloc
cap judiei. Dinou mesos lluny de ca
seva, ciinou mesos Iluny de Mallor-
ca, exiliat de la seva Terra.

Demanar fort i públicament per la
seva Ilibertat, per la seva condició
de persona humana, pels seus drets.

Cridar fort i públicament tretze
Iletres i un accent, que un clarrera
l'altra i ben collocades formen el
nom d'Inderiendência.

L'acte, prou concorregut, acaba
tornant al Rei en Jaume I la seva
autêntica senyera i amb un «sermó»,
d'aquests que fan treure el capell.
Com digué un altre Jaume, dia vint-
i-un de gener, el dia en que es jut-
jara en Macia, serem jutjats tots els
mallorquins, i això es ben cert. Esti-
mar la seva Terra no es cap delic-
te...

Hem menjat raïm, ens hem asse-
gut al costat d'en Baco i hem cele-
brat amb optimisme l'entrada d'una
altra oportunitat que ens dóna la vi-
da - per reflexionar i canviar, si cal,
per fer les coses millors i sentir-nos
més segurs de nosattres mateixos,
és a dir, un altre any més a la nos-
tra esquena, però amb més expe-
riência.

Per enguany, trob que haurien
d'estimar un poc més la nostra Ter-
ra, de salvar-LA un poc més, de te-
nir-LA ben sencera i si l'hem de fer -

mes «gran>), que siguem nosaltres
mateixos i el nostre orgull com a
poble.

Poc a poc hi ha Ines gent que se
n'adona que les coses, per 116 natu-
ral, són així, i uns aguanten per Tra-
muntana, altres per Betlem, altres
per Puigpunyent i altres, també, per
ací i molts mes que aguanten per
on es troben, i d'aquesta manera tot-
horn fa colze per salvar la nostrá
Terra.

Per que no hem d'ésser rites?
Per que no ho som tots?

Antoni Joan i Albons

VENDO PISO en Felanitx. Nuevo,
a estrenar. 3 habit. Sala comedor.
2 barios completos, cocina, lavan-
dería, despensa, 2 terrazas.
Informes, Tel. 583035, a partir de
Ias 21 h.

Pronòstic de Mestre Pere
Esperança per a 1991

En estos afis sera señora la Lluna en cl signe Leo casa del
Sol. Denota que el ail sera fèrtil, oli suficient. El ivern fred ab
neus, en el estiu aiguas: el afi sera salutífero, salvo el otoño: ey
haura abundancia de fruits. Demócrito diu que ey haura fístolas
en el entorn cle la boca. Júpiter promet que el genero huma sera
sa de cbs. Saturno demostra guerras y morts a clestraladas, y te-
rremotos.



FEtANITX ,

Avui se celebra el Il Festival
de Bandes

Avui vespre, l'Auditori Municipal
sera escenari del II Festival de Ban-
des, que promociona la Federació
Balear de Bandes de Música i Asso-
ciacions Musicals.

Aquest festival arreplega tres
agrupacions musicals, totes elles
membres fundadors de la Federa-
ció: la Banda Filharmònica Porre-
renca ,la Banda de Música de Lluc-
major i la Banda de Música de Fe-
lanitx.

Dirigiran les actuacions els respec-
tius directors, Antoni Peris Fons,
Vicenç Castellano Alcaide i Pasqual
V. Martínez Llopis.

Patrocinen el festival el Consell
Insular de Mallorca i l'Ajuntament
de Felanitx.

Reestructuraciá de les bústies de
Correus

L'oficina de Correus de Felanitx
ens ha comunicat una reestructura-
ció de la xarxa urbana de bústies
per a la recepció de cartes que s'es-
ta fent aquests dies, per la qual en
scran suprimides algunes i Sc n'ins-
tallaran de noves.

Aix( clones queden suprimides les
següent s:

La del carrer del Sol (antiga car-
teria).

La del carrer Major cantonada
amb la plaça de la Font (la que es-
tava embotida a la paret de la tim-
ba).

La del carrer Bellpuig que esta-
va embotida a la paret del collegi
«Joan Capó».

La del carrer dets Horts canto-
nada carrer de S'Aigo.

I se'n colocaran de noves tipus
columna ais ;tocs següents:

Al costat del Mercat a l'intersec-
ció del carrer Jordi Sabet amb la
plaça de la Constitució.

A la plaça de Perelacia, al costat
de la cabina telefónica.

El Col.legi «Joan Capó» instal.lat
a les noves aules

Dilluns passat reprengué les acti-
%itats docents a les noves aules pre-
fabricades' que ha installat cl MEC
als solars municipals de darrera el
Parc, el Collcgi «Joan Capó».

D'aquesta manera s'ha superat un
primer període de provisionalitat
durant el qual eis alumnes s'havien
hagut de repartir, en dos toms de
classe, a les dependencies posteriors
de l'edifici evacuat i a la Casa de
Cultura.

Les noves aules, així com el recin-
te que ha estat tancat de reixa mc-
tàllica asfaltat, presenten un molt
bon aspecte i sembla que la seva ca-
pacitat permetrà amb prou como-
ditat el desenvolupament de les tas-
ques docents.

Les aules, d'unes proporcions mes
petites que les de l'antic collegi, pre-
senten certs avantatgcs pel que fa
a l'acústica i al seu caldejament (es-
tan dotades de calefacció), ara be,

no sabem si quan cl temps encalen-
tesqui seran tan adequacies.

La zona central es prou gran i
sembla podrà complir hé. la funció
de camp d'esport i pati d'esbarjo.

«Coloms a la Sala» constituïts en
partit politic

En data de 12 de desembre fou
admés i inscrit com a partit politic
en el registre corre4)onent que
guarden en el Ministeri de la Go-
vernació dc Madrid, el grup politic
felanitxers «Coloms a la Sala., les
sigles del qual són CALS .

Sembla que els tràmits per a
aquest reconeixement s'iniciaren el
passat mes d'agost.

Amb la inscripció de Coloms - a la
Sala es confirma de moment que
són dues formacions que es presen-
taran a les properes eleccions muni-
cipals, el Grup Popular i Coloms
Ia Sala. Presumiblement també s'hi
presentara el PSOE i tal vegada
qualque altra agrupació.

La Cavalcada dels Reis
Enguany la Cavalcada cleIs Reis

que ha estrenat organitzadors, ha
presentat algunes ,innovacions. S'ha
reduit el seguici i Ses Majestats fe-
•ren el trajecte en uns baldaquins
portats per vuit servents. La Banda
de Cornetes i Tambors i un grup
cavalls amb els corresponents ge-
nets obrien l'escolta que era tancada
per unes colles de domestisc que
portaven civcres .amb els paquets de
regals i al final la Banda (le N1Usica.

Els Reis que vingueren per la car-
retera de Porreres, seguiren l'itine-
rari habituai i un cop a l'Ajunta-
'Ment saludaren la població congre-
gada a la plaça,. Després iniciaren cl
repart de juguetes. -

La Camerata- Orquestra de Llevant
Dimecres passat, havia de fer la

seva presentació clavant cl públic fe-
lanitxer la novella agrupació musi-
cal «Camerata-Orquestra de Lle-
vent» que dirigeix el mestre Rafel
Nadal de Manacor.

En aquesta agrupació, integrada
per prop de quaranta músics, hi fi-
guren quatre felanitxers, Miguel
Angel Bennasar Orell, Pere Siquier
Pons, Joan Manuel Barceló Antúnez
i Miquela Orfi Mestre, així com cl
director de la nostra Banda Pasqual
V. Martínez.

El programa incloïa obres de Gou-
not, Bach i Bocherini a la primera
part, mentre que la segona era de-
clicada a fragments d'opera, en al-
guns dels quais havja d'intervenir la
soprano Paula. Rosselló.

Rellevament a Ia : Rectoria de
noria

El passat dia 29 de desembre, en
Cl transcurs d'una Eucaristia conce-
lebrada a l'església de Sant Isidre
de S'Horta, deixà el càrrec de rector
Mn. Andreu Sbert que l'exercia des
dc l'any 1982, i prengué possessori
Mn. Miguel Serra, rector de Felanitx
i cap de l'arxiprestat.

Concelebraren amb els esmentats

sacerdots, cl vicari episcopal Mn.
Rafel Umbert i el rector de -Santal'
nyí Mn. Sebastia Salom. El Cor de
S'Horta dona relleu a l'eucaristia
que fou seguida per quasi la totali-
t a !. de felieresos, que amb la seva
presencia testimoniaren llur agraï-
ment al qui fins ara ha estai el seu
pastor espiritual, alhora que dona-
ven la benvinguda al nou rector.

Despres..cn Josep Vidal i Grimait
presenta uns goigs a Sant Isidre que
porten els números 33 i 34 de la
collecció «Coses Nostres» i que son
clues versions, una amb Iletra de Mn.
Bartomeu Guasp i Música de D. Ra-
fel Vich i l'altre amb unes estrofes
afegides originals de Jaume Oliver
i música de Miguel Manresa.

La illustració del primer Os de Ma-
ria Vich, mentre que- la del segon
es de Joan Maimó.

Centre Cultural - Curset de
Xeremies i Flabiol

Va començar dimecres passat i es
&mira en dimecres atteins a les 21
a la Casa de Cultura.

S'admeten inscripcions a la ma-
teixa Casa de Cultuni.

Pintures d'Esperança Bonet
a (Sa Nostra»

Avui a les 6 del capvespre, sera
inaugurada a la sala de la Caixa de
Balears «Sa Nostra», una exposició
de pintura d'Esperança Bonet Vall-
bona.

Aquesta restara muntada fins dia
20 i podrà ser visitada de 19 a 21 h.
els dies feiners i d'Il a-13 i de 18 a
21 els diumenges.

Presentació del - darrer !libre
de Mn. BennAssar

Emmarcada clins l'obertura .de
l'any commemoratiu dels 15 anys .de
La Sapiencia i eis 10 de l'Hospital
de Nit, ahir s'havia de presentar a
Ciutat el darrer llibre del nostre
paisà i collaboracior Mn. Bartomeu
BennaSsar. «Moral evangélica, 'mo-
ral social. Otra manera de vivir: por
un mundo solidario..

Aquesta havia de ser a càrrec del
bisbe de Mallorca D. Teodor Úbeda.

El HL aniversari del
Gruji, Vidauba

Dilluns passai, el Grup Excursio-
nista «Viciauba» celebra el seu 20e
aniversari, i ho fat amb una excur-
,;i6 al Puig Ferrer del nostre terme.

Foren prop de cinquanta eis ca-
minants que iniciaren el periple des
de la carretera de Portocolom a l'in-
(fret de la benzinera, pujaren el Puig
Ferrer i baixaren clesprés per Ses
Mamelles cap al Turó i els Regue-
rons al costat del camp de golf.

A migdia, juntament amb altres
que no feren la caminada se reuni-
ren en un dinar en el restaurant El
Bosque, on entre bon humor i diver-
ses intervencions —en Ramon Lla-
ciô i en Pere Orpí entre d'altres—
celebraren la grata circumstancia
del 20e aniversari del grup.

La pluja durant l'any
Oferim tot seguit el resum de la

pluviometria de l'any 1990:
Gener, 	 61'5 litres
Febrer, 	 0'7 	 »
Març, 	 36'9
Abril, 	 946

Maia, 141:49

	2'5 	 »
Agost,

	

429 	 »
Setembre, 	 235 	 »

'Octubre,	 2463 	 »
Novembre, 	 145
Descmbre, 	 171	 »
Total pluja registrada durant l'any

6873 litres per metre quadrat.
Hem de puntualitzar que aquestes

clades han estat registrades clins la
població, concretament a la zona de
la Via República Argentina.

Aprofitam l'avinentesa per agrair
Antoni Mesquida Perelló, aquesta

informació que ens ha anat facili-
tant des d'un grapat d'anys enrera.

Llar de la Tercera Hat - lnserso
EXCURSIÓ CULTURAL —Dime-

cres dia 16, a Ciutat. Sortida a les
9 del mati del passeig d'Ernest Mes-
t re.

FOGUERO DE SANT ANTON!.—
Dissabte dia 19, davant la Llar amb
ball de bot amb els Sonadors de la
Llar. Hi haura pa i vi de, franc i
llangonissa i botifarr6 per a com-
prar.

TEATRE.—Divendres dia 25 a Ciu-
tat, a l'obra de Xesc Forteza «Una
de lladres i serenos». Preu 1.200 pes-
setes. Inscripcions a partir de dia
17.

IlEINTECIIAMENT de la loteria.
-- Es Tara tots els (lies Teniers, de 10
a 12, a la Llar.

La Creuada de ¡'Amor Dili( a la
Casa Hospici

El dia dels Reis i seguint una tra-
dició de mes de cinquanta anys, la
Creuada de l'Amor Diví, obsequia
els residents i asilats a la Casa Hos-
pici-Hospital amb un dinar extraor-
dinari.

Més tard, un cop acabada la mis-
sa vespertina de Sant Alfons, la Ca-
pella Teatina oferí un concert nada-
lene a tots als acollits a aquesta
institució.

Sorteig «Paga extra» de
«Sa Nostra»

En el darrer sorteig «paga extra»
de la Caixa de Balears «Sa Nostra»,
ha estat agraciada amb 25.000 ptes.
Margalicla Mayol Elster, del carrer
del Sol, 11.

Missa sufragi
La missa que se celebrara avui ho-

rabaixa a les 7 a l'església de Sant
Alfons, sera en sufragi de Francesc
Oliver Nicolau, de Can Not, mort el
passat dia 2 a Manacor a l'eclat de 57
anys.

Els seus familiars vos agrairan
l'assistencia.

Agraïment
La Comunitat de GG. 9Pcle la Caritat

de la Casa Hospici Hospital ,,i els
residents, agraim coralment al movi-
ment MIJAC i al club d'esplai Alba-
da, el gest afalagador i amorós (ro-
ferir-nos una festa nadalenca amara-
(tacle caritat i joia.

Les encertades nadales, cantades
amb alegria, els arbres i l'agradosa
felicitació amb que forem obse-
quiats, juntament amb l'ornamen-
tació tan escaient com vistosa de les
festes de Nadal, seran una recordan-
ça que perdurara sempre dins els
nostres cors. Moites gracies.

informació
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Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha XS-600
— Yamaha XJ-400
— Yamaha DT-80 LC
— Yamaha DT-80
— Derbi FDS
— Honda PXR-50
— Mecatecno
— Guzzi 850

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

—92126;219—
Lo que Ls padres deben
saber de Ortodoncia
Colaboración del Dr. Ilassain Alfred

Shuhaibar y de la Sociedad Espa-
hob: de Orto(Ioncia.

(Conclusión)
ORTODONCIA EN EL ADULTO

La gran mayoría de las maloclu-
siones se presentan en las épocas de
crecimiento. Por esto, es lógico que
los pacientes que generalmente acu-
den al ortocloncista sean niños y jó-
venes entre los 5 y 15 años. Sin em-
bargo, gracias al progreso cientifico
y tecnológico de la ortodoncia, las
maloclusioncs dentarias de los adul-
tos están también dentro de las po-
sibilidades terapéuticas de la espe-
cialidad, por tanto, el tratamiento
ortocióncico puede ser exitoso • a
cualquier edad.

El factor edad no es tan impor-
tante como el factor de la salud de
los dientes, encías y hueso que so-
porta a los dientes, por lo que hay
que contar además de las limitacio-
nes propias de la edad, el estado de
los dientes y tejidos que los sopor-
tan.

A veces cl tratamiento de Orto-
doncia en adultos se realiza como
complemento o preparación a otros
tratamientos como protésico, perio-
dontal (encías y tejidos de soporte)
o quirúrgico.

Cabe destacar que los aparatos de
ortodoncia son mejor tolerados en
un niño que en un adulto, pero en
cambio, cuando este se encuentra
suficientemente convencido de la
necesidad de su tratamiento, casi
siempre se cuenta con una mayor
colaboración.

Preguntas relacionadas con el leina
pueden ser dirigidas a la red(,cción
del seinanario y serail conlestadas
en esta sección.

SE VENDE PISO nuevo a estrenar,
ocasión. Zona centrica Felanitx.
Informes, Tel. 821857.
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Delegació da Sarvais Socials da l'Ajuntamant de Felanitx

Pla ðe eina de Serveis Socials per al 1991
Si consideram que la xarxa de

Serveis Socials per ser efectiva re-
quereix d'un marc general de pla-
nificació es fa realment nccessari
tenir un pla de feina anual.

A l'hora d'elaborar aquest pia de
•feina s'han tengut present les (lades
. d'una minima prospecció reflexacla
a la mem6ria de 1990, tot tenint en
compte cis recursos . disponibles i

. les Prestacions Socials que ofercix
'el Pla Concertat de Prestacions Bà-
siques de Servcis Socials del 'Minis-
teri.

Així es presenten 4 programes
que intentarem resumir:
ONE 	
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PROGRAMA D'AJUDA A DOMICILI
El: Servei d'ajuda a domicili e's

aqucil servei públic amb l'ob-
jectiu de palliar mancances perso-
nals, familiars, o de relació amb la
comunitat.

Intervé - directament clins la casa,
mitjançant la intervenció de profes-
sionals especiaqtzats que actuin de
forma global amb la finalitat de
procluir canvis positius en la situa-
ció detectada ' através d'una relació
educativa i potenciant la continuï-
tat de la persona clins cl seu medi
familiar i social.

Aixa implica:

ENCOMANAU A DEU L'ANIMA DE

Al eel sin

— Contractar un treballador fa-
miliar.

— Oferir-li formació continuada.
— Oferir un servei educatiu, no

tan solSa:SSiStencial.
— Ampliar el servei a altres arn-

bits ( ja que actualment es troba
restringit als veils).

El pressupost total es de 3.175.019
ptes.	 • .
PROJECTE DAMUNT ALCOHOLIS-
ME I ALTRES TOXICOMANIES
La seva finalitat és iniciar la do-

tació dels recursos necessaris per a
Ia detecció, tractament, prevenció,
atenció i reinserció dels grups de
població afectats.

El programa contempla establir
un circuit d'atenció (amb coordina-
ció amb l'ambulatori), a l'hora que
possibilita la creació de recursos
dins la comarca (juntament amb
altres ajuntaments), com es la fir-
ma del conveni amb Creu Roja que
possibilita la creació d'UN EQUIP
ASSISTENCIAL COMARCAL amb
seu a Manacor.

El pressupost és de 2.879.475 ptes.
PROGRAMA DE SALUT

COMUNITARIA
El programa te tres objectius ba-

sics:
— Creació d'una comissió de sa-

lut municipal.
— Prospecció de l'estat de salut

a Felanitx.
— Establir prioritats d'actuació,

en clos aspectes:
educació sexual.
informació damunt la SIDA.

En aquest programa hi participen
activament personal mèdic i tècnics
del Servei de Promoció de la Salut
del CIM.

El pressupost es lc 1.500.000 ptes.
PROGRAMA D'INFORMACIO,

ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT
AMB INDIVIDUS I FAMILIES
A grans trets els objectius del

programa són:
— Establir un circuit individual-

familiar (des de la recepció de de-
mandes fins a la intervenció o de-
rivació).

— Posar la dotació necessària
per a la informació del servei.

— Realitzar un estudi damunt
necessitats socials de grups de risc.

El pressupost del programa és de
2.432.294 ptes.

Tots els programes estan subven-
cionats pel CIM (entre un 50 i un
66%).

La delegació de Serveis Socials

1
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Citroën C-15 Club
Gasolina y Diesel

fpancisca Bennetsap

nottex

Fllonserrat
que va morir a Felanitx, el dia :3 de gener de 1991, a l'edat de 82 anvs,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

El seu espòs Pedro J. Riera Mesquida; Ii Ils Francisca i Andreu; fills politics Gabriel Tauter
i Antimia Ifuguet; nc;st Gabriel, Pedro, Francisca i Joan; germans, germans politics, nebots, eosins i
els altres familiars, VOS demanen que volgueu tenir-la present en les vostres pregaries.

Casa mortuèria: C. Horts, 61



Mutualitat la Protectora e Previss[(1 Social
Relació dels socis que durant l'any 1990 han complit les bo-

des d'or com a socis actius d'aquesta entitat:

Antoni Julia Mestre
Antoni Oliver Mesquida
Miguel Cerda Pou
Bartomeu Adrover Barceló
Antoni Bordoy Adrover
Andreu Vicens Manresa
Miguel Massutí Nicolau
Pere Vicens Oliver
Guillem Barceló Bathe
Ramon Vicens Vidal
Bartomeu Bordoy. Andreu

Joan Vidal Obrador
Gabriel Binimelis Andreu
Pere Cler Artigues
Pere Oliver Massutí
Andreu Moden Pons
Joan Maimó Vadell
Bartomeu Gomila Maimó
Bartomeu Mas Obrador
Francesc Barceló Barceló
Andreu Mayol Grimait
Jaume Obrador Prohens

Somos distribuidores de las marcas:
SALGAR

Muebles baño 	 DISBANY
Espejos
	

M. BAN-

Armarios acero inox.

Accesorios para baños

Véalos en c)8( . 	  T- 11 	 ETA,D
MOBLES DE CUINA I BANY

C. Plaça, 19—Tel. 580840

6	 FELANITX

Per P. Xamena
1909

Juliol, 11.—L'Ajuntament decidí nomenar fill illustre de Felanitx don
Mateu Obrador Bennasar.

Juliol, 17.—En el convent de les Trinitaries tingué Hoc la professió de
Sor Maria del Carme Ques i l'ingrés en cl noviciat de Sor Maria del Pilar
Xamena. Celebra la missa el rector D. Sebastià Planes.

Juliol.—A l'escola elemental d'allots hi havia un «batalló infantil». El
que feia de Tinent Coronel, quan deixa l'escola començà a fer de moço
de sabater i mestre Sebastià Barceló (a) es mestre Calça feu aquesta
glosa:

«De este batallón novel_
quizás de España el primero
su teniente coronel
se ha metido a zapatero».

Juliol, 20.—Festa de Santa Margalida. Predica D. Jaume Obrador Ne-
bot (a) des Rossells.

Juliol.—Morí a Argentina el Rd. D. Gabriel Puig, Pevre.
Juilol, 28.—Arribaren notícies de la setmana tràgica de Barcelona.
Agost, 8.—Morí un home atropellat pel tren.
Agost, 10.—XXV Aniversari de la Coronació de la Mare de Déu de

Lluc. Don Sebastià Planas, rector de Felanitx i degà dels rectors de Ma-
llorca, predica en el pontifical que se celebra a Lluc.

Agost, 26.—A Son Bennasar morí d'accident un home que componia
un forn de calç.

Agost.—Hi ha falta d'aigua. A Sa Font la gent amb gerres fa coa.
Agost, 28-29.—Festes de Sant Agustí. Vingué la Banda de Música de

la Misericòrdia. Predica D. Josep Auba.
Setembre, 1.—Collecta pel poble a càrrec de grups d'allotes per als

ferits de la guerra d'Atrica.
Setembre, 1.—A Son Muda un home mata un veïnat amb una esco-

peta.
Setembre, 2.—Sortí una expedició de felanitxers cap a America.
Setembre, 11.—La verema va a 1,50 el quintar mallorquí.
Setembre, 19.—En el Teatre se celebra l'acostumat festival escolar

anual amb motiu de la repartició de premis.
Octubre, 1.—Embarcà un grup de felanitxers cap a América.

Introduce la pasión en tu vid a .
Descubre la pasión del Fiat Uno. Quedarás atrapado
por su físico, elegante, armónico en proporciones y de
gran personalidad. Pedirás a tu Concesionario que te
muestre su gama y atracción interior. Te va a sorprender
porque es único en funcionalidad. Económico, brillante y
deportivo. Con una habitabilidad para estar a tus anchas,
rodeado de confort y el placer de conducción que antes
sólo se ofrecía en coches de categoría muy superior.
No retrases mós la cita con la pasión de tu vida. Ven ya
a tu Concesionario y elige una versión para tu pasión.
P.V.P. desde 1.014.790 Ptas.

«.A5A

VERSIONES CILINDRADA
(c.c.)

POT. MAX.
(CV.)

VEL. MAX.
(Km11,.)

ACE LERACION
0	 100 Km1h.*1

CONSUMO
a 90 Km/h.
(11100Km.)

UNO 4.51S 315 p. 999 45 145 17.00 4,60/4,30
UNO 60 5 315 P. 1.108 57 155 13,90 4,50
UNO SELECTA i.e. Sp 1.372 72 157 14,00 5,40
UNO 70 SX ie. 3/5 p. 1 372 72 170 11,40 5,20
UNO TURBO i.e. 3p 1.372 118 204 7,70 5.80
UNO D / DS 3/5 p. 1 697 58 155 15.90 4,40

Concesionario Oficial:

UTOS MARTORELL S. A.7	 IffCarrer del Socors, 6. Tel. 58 13 48. Felanitx. 	 TECNOLOGIA LIDER



laper Felanitx
af, 6-aag

Grandes Rebajas en
TEXTIL

C. Plaça, 12—Tel. 581821 —FELANITX
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Rebajas
Del 30 al 50°

OFERTA:

Guantes 495
-Bufandas 495

.1" Calcetines 100

o

FELANITX

vida social
NOU DESTÍ

lia passat a exercir un càrrec a la
Direcció Regional de Balears del
Banco de Bilbao-Vizcaya, a Ciutat,
el nostre bon amie. Andreu Riera
Bennasar que fins ara havia estat
funcionari de l'oficina de Felanitx
d'aquesta entitat.

Li clesitjam encert en el seu nou
•destí.

NAIXEMENTS
Els esposos Antoni Obrador Serra

I Purificació Reus Verd, han vista
.augmentada la seva liar amb el nai-
xement del seu segon fill, un nin
,que rebrà el nom de Jaume.

Enhorabona als venturosos pares.
o 

La liar dels esposos Gori Vicens
Picó i Maria Adrover Rotger, s'ha
x, ist alegrada amb el naixement del
seu segon fill.

El nadó rebrà cl nom de Fran-
:e se.

Felicitam ais afortunats esposos.

NOCES
El passat dia 30 de desembre, a

la parròquia de Sant Isidre de
S'Ilorta, s'uniren en matrimoni els
joves Jaume Rigo Pons i Anna Ma-
ria Alou Julia. Bene( l'enilaç Mn.
Mique! Barceló, rector de S'Algue-
ria Blanca.

Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares respectius, D. Guillem
Rigo i D.  Catalina Pons, I). Guillcm
Mou i D. Francisca Julia.

Testimoniaren l'acta matrimonial,
pel nuvi les seves germanes Maria i
Margalida, Tomeu Vidal Bonet i
Jean Danielle Decrococ. Per la nu-
via ho feren el seu germa Guillem,
Ia seva cosina Anna M.  Alou, Maria
Rosselló i Sebastià Adrover.

Després de la cerimônia, els nuvis,
en companyia de familiars i amics
es reuniren en un sopar que fou
servit en el Molí d'En Sopa.

Enviam la nostra triés cordial fe-
licitació ais novells esposos.

' BODES DE PLATA
MATRIMONIALS

El passat dia 8 de gener, celebra-
ren les noces de plata matrimonials,
els esposos Daniel García Vera i

Herminia Alique Moreno.
Amb tal motiu, juntament amb

els seus familiars, assistiren a una
missa d'acció de gracies al santuari
de Sant Salvador i després es reu-
niren en un sopar familiar.

A les moites felicitacions rebudes
pel matrimoni García-Alique en tan
venturosa avinentesa hi unim la nos-
tra molt cordial.

NECROLOGIQUES
Dia 27 de desembre entrega l'ani-

ma a Deu a Felanitx, a 87 anys i
despres de rebre els sagraments,
D. Gabriel Provenzal Artigues (Di-
mes). Q.C.S.

Enviam el !lustre condol a la seva
família i d'una manera especial a
Ia seva esposa D.' Catalina Vicens,
filles D.. Maria i D.. Miquela i fill
polític D. Blai Vera.

Dijous de la setmana passada des-
cansa en la pau de Deu a Felanitx,
a l'edat de 82 anys i després de veu-
re's confortada amb els sagraments,
D.' Francisca Bennassar Monserrat.
Al cel sia.

Reiteram el nostre condol a la se-
va família, i d'una manera especial
al seu espòs D. Pedro J. Riera i fills
D.a Francisca i D. Andreu.

Agraïment
La família Riera-Bennasar,

davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de
Francisca Bennasar Monserrat
i en la impossibilitat de cor-
respondre-les totes personal-
ment, ho volen fer per mitja
d'aquesta nota.

A tots, .moites gracies.

Powro-cormm, sol todo el dia,
APARTAMENTO dos habitacio-
nes, con vistas al mar, salón-co-
medor, cocina tunueblada, bano,
tios terrazas, telefono, espacio pri-
vado parking, piscina comunita-
ria. ¡Ocasión! Por 8.500.000 lilas.
Informes, Tel. 581948 ((le 21 a 23 h)

VENDO CASA en -C/ Sitjar.
para vivienda. Precio interesante.
APARCAMIENTO en Via Ernest
Mestre.
Informes: Tel. 580902.

Seule' Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
Derna diumenge se celebrara la

festa de la Sagrada Família.
A les 4 del capvespre hi haura

exposició solemne del Santíssim i
terns de x, ctIla. A les 6,30 rosari i
exercici a la Sagrada Família, bene-
dicciú i reserva. A les 7 solemne
Eucaristia concelcbrada que presi-
dira cl P. Antoni Bonet, C. R., su-
rerior de la casa tcatina de St. Al-
lona de Ciutat.

Cantara la Capella Teatina.
Es convida molt cordialment a

lotes les famílies.

Ag:liment
Oh Llar del Pensionista
que des malalts vos cuidau,
Deu vos do salut i pau
lliberats de cosa trista.

No se com agrair-vos
ses molèsties que us preniu
quan a casa meva veniu
amb un present tan hermós.

Deu vos pac la caritat
és tot lo que . vos puc dir,
si amb res vos pogues servir,
vos serviré de bon grat.

Antònia Monserrat Oliver

La Festa de...
(Ve de la pdgina I)

«Hiper Felanitx» obsequiara a tots
els nins i nines participants amb
una Ilepolia.

Mentre el jurat deliberi, a la ma-
teixa plaça de Sa Font, actuaran els
alumnes cle l'Escola de Ball de Sant
Alfons i els cle l'Escola de Ball de
Felanitx. L'entrega de premis es fa-
rà tot seguit.

La festa sera patrocinada per l'A-
juntament de Felanitx.

SE OFRECE MUJER para trabajos
domesticos por horas.
Informes: C/ Cifre, 12.
Tel. 583145.

VENDO SOLAR EN FELAN1TX,
223 m2 edificables.
Informes: a cualquier hora en
C/ Rei Jaume I, 100, piso.
Feia n i t

Ajuntament de Felanitx
Abastiment i Sanejament de la

Par de Sa Capella de Portocolom

Davant la imminent iniciació de
les obres del Projecte de Xarxcs de
Distribució cl'Aigua Potable i Sane-
jament de Sa Part de Sa Capella de
Portocoloin, piil preent es rcquereix
tots els propietaris deis immobles
afectats perqu;._! es personin . a les
oficines • municipals arnb' l'objete
de senyalitzar l'emplaçamen t. mes
convenient de les preses d'aigua po-
table i residuals.

Al mateix temps aquesta Batlia
espera que els veins sabran discul-
par les molesties que aquesta obra
pugui ocasionai- per les seves espe-
cials característiques.

Donat a Felanitx, dia 7 de gener
de 1991.

El Batle,

Cosme Oliver Monserrat

Musical
Ha fallecido, hace unos chas, en

Joao Pessoa (-Paraíba' - Brasil) doña
Isabel Burity, alma mater de la pres-
tigiosa Orquesta Sinfónica de Paraí-
ba, muy conocida en .toda America
Latina y del . Norte y -Europa.

Se encuentra; en este momento,
en nuestra Is'las,;D. Saut() Dantas Ba-
rreto (Brasilefio) que ha cursado al-
tos estudios de violeria en el cele-
bre “stituto Internazionale Italiano
cii Liuteria - A.  Stradivari» dc Cre-
mona (Norte Italia) y que participa
al «Primer Seminario de Violería -
Ciutat de Felanitx».

El Sr. Dantas Barreto, que ha te-
nido la suerte de,conocer .,la difunta
doña Isabel'en - COnservatorio Mu-
sical Universitario cie Paraíba, nos
ha confirmado su maravilloso espí-
ritu progresista, su dulzura y dina-
mismo con que guió la Orquesta Sin-
fónica de ParaTa al mas alto éxito
en todó el mundo.

(Nota relnula la selmana passiula i
que no pogrit esser im•losa a l'auteriin-
edici0



hiper Feianitx
euedeiftía

pcif- Cada compra

superior a 5.000 ptas.

se le obsequiará con un

LAVADO DE COCHE
GRATIS

1.1QUIDACIONOLTIMOS PISOS
C. Onofre Ferrandell de Felanitx

- PISO 3 HABITAC. 107 m2 y
- PISO 3 HABITAC. 107 m 2 y
- PISO 4 HAINTAC. 135 m2 y
— PISO 3 HABITAC. 90 m2

— PLAZAS APARCAMIENTO

25 m2 terraza
90 m2 terraza
25 m2 terraza

7.900.000
9.500.000
8.750.000
6.500.000

750.000
INFORMES TELS. 65.77.23 - 65.78.05

CARNAVAL
Gran surtido en telas para
confección de DISFRACES

Tejidos HIJOS DE J. POMAR

C. Major, 7 bis	 Tel. 580487

8 FELANITX

Portocolom abierto a depute

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• Los Reye sestuvieron a punto
de traer carbón al C.D. FELANITX,
aprovechando la visita del incómo-
do equipo LA UNION. Ni hubiera
sido justo porque lost,rchicos que de-
fienden la elástica filanitxera han
derrochado, a lo largo y ancho del
Campeonato, ilusión; y. gañas a rau-
dales. Del mal, el menor, empate a
dos tantos, y una figura... GALLAR-
DO que volvió a saltar al terreno dc
juego tras superar una larga lesión
que le mantuvo varios meses en el
dique seco. Aumentó su ya conside-
rable cuenta goleadora (si no me
equivoco lleva diez dianas en su ha-
ber). El primero que marcó de fal-
ta fue dc auténtico maestro.

• Por cierto que el amigo y
compañero GABRIEL GENOVART
en su sección de «BALEARES» ti-
tulada «BALON INSULAR» se hacía
eco de la buena marcha del equipo
fclanitxer que dir	 entrenador
FERNANDO ASENSt ;.. que ha de-
mostrado sobradamer4e entender el
difícil mundo del balompié bajo la
presidencia del simpático RAFEL
BARCELO. Un equipo que ha «ga-
nado la Lotería», ya que por 61 na-
die hubiera dado un duro, y ahora,
el potencial se puede valorar en mi-

les dc miles de pesetas. ¡Vaya ja-
1)ún, tío!

• El pasado domingo se aprove-
chó el partido FELANITX - LA
UNION para guardar un minuto
silencio por la muerte de la madre
del Conseller ANDREU RIERA. Una
condolencia que extendemos a sus
familiares y amigos.

• Reponiéndose en nuestra ciu-
dad está el amigo TONI MORENO
y su querida esposa, convalecientes
de un grave accidente de tráfico.
Según noticias de buena fuente, sa-
bemos que pronto estará totalmen-
te repuesto del percance y volverá
a ser el habitual colaborador de
TELEVISIÓ FELANITXERA.

• Por cierto que T.V.F. ha estre-
nado estos días, con la llegada del
NUEVO AÑO, nuevas cabeceras
para su PRESENTACION y su es-
pacio INFORMATIU TVF. que diri-
ge el amigo TONI ROIG. Una mag-
nífica realización fraguada en los
Estudios de T.V. LLOSETA, que
emite bajo la batuta de LLORENÇ
RAMON, presidente de la FEDERA-
CION DE TELEVISIONS LOCALS.

• Me entero de que el «nostre
AJUNTAMENT» h a COMPRADO
unos TERRENOS para servir de
base del ¿ansiado? POLIGONO IN-
DUSTRIAL. Yo digo lo que dije con
respecto a la REFORMA D'ES
MERCAT:_ ¡A buenas horas mangas
verdes!

• Esta semana en el «CINE
PRINCIPAL* tenemos a GENE
HACKMAN que es el «TESTIGO
ACCIDENTAL»,'uná—película de in-
triga y suspense que puede enmar-
carse en el género policíaco; de
complemento «VALMONT», u n a
nueva versión de la famosa novela
«Las amistades peligrosas» (sexo,
intrigas). Esta película está dirigi-
da por el oscai-izado MILOS FOR-
MAN.

Portocolom se ha abierto al de-
porte. Sería fantástico que fuera el
arma eficaz sobre ciertas crisis, co-
mo la droga. Que la juventud tuvie-
ra las puertas abiertas a sus hobbys
preferidos, en vez de estar en los
umbrales de puertas peligrosas.

Hoy Portocolom, cuenta con dos
equipos de «FUTBITO», un Club de
TENIS, un Club de BASQUET, dos
Clubs de PETANCA y se está ges-
tando un gran nuevo Club, donde
se intentará unir varios deportes,
así como fomentar actos culturales
y sociales a fin de que padres, ma-
dres e hijos conjuntamente puedan
tener oportunidad Áde practicar sus
correspondientes aficiones.

Cabe destacar un TORNEO DE
BILLAR AMERICANO, recién ter-
minado en el BAR ESTORIL, don-
de 21 participantes han medido su
habilidad durante casi un mes,

• Llegaron a su fin las partidas
que venían disputándose en el
«BAR S'ABEURADOR», correspon-
dientes al «IV TORNEIG DE TRUC
ILLES BALEARS». Los finalistas
fueron las parejas formadas por
SEBASTIA HUGUET FILIPUTTI y
JOAN BARCELO MANRESA, que
quedaron en -primer-lugar, los otros
finalistas fueron el tándem FRAN-
CISCO ADROVER ALONSO y TO-
MEU ROIG que acudirán en fecha

' próxima a disputar otras eliminato-
rias optando a los millonarios pre-
mios. Estos días tenía que celebrar-
se en este activo local una cena de
compañerismo.

• El equipo de CAFETERIA
«ES GLOP» de categoría ALEVIN
se desplaza hasta MENORCA a dis-
putar DOS PARTIDOS AMISTOSOS

diénclose ver partidas de excelente
categoría, bajo la supervisión de los
árbitros Srs. OBRADOR TABOADA,
que han hecho cumplir a rajatabla
el reglamento.

Después de una final entre los
cuatro primeros a tres partidas ga-
nadas, la clasificación quedó de la
siguiente manera: CAMPEON, MA-
NOLO SALGUERO, 2.° ANDRES
GARCIA, PACO PEREZ, y 4."
LUIS HERNAIZ.

Lástima que no se pudiera for-
mar un CLUB FEDERADO, pues
seguramente tendría un brillante
porvenir.

Esperemos que una vez impulsa-
do el deporte en esta atractiva zona
de LLEVANT, se tome la debida
nota de la falta de un POLIDEPOR-
TIVO, o un campo Municipal de De-
portes, que falta hace ya.

Antoni Vidal

contra el ST. LLUIS y la U.D. CIU-
TADELLA. La organización de esta
expedición corre a cargo de VIAT-
GES FELANITX y del amigo y me-
jor entrenador MARINO TALA.-
VANTE.

• Y el domingo el C.D. FELA-
NITX tiene un difícil compromiso:
En realidad todos lo son, pero la
verdad es que el ESPORLES es un
enemigo de cuidado, más en su
campo. Recordemos' qué es el único
equipo que venció en su visita en
«Es Torrentó», y el pasado domin-
go derrotó al ESPAÑA en su propio
feudo. Así que la confrontación
promete ser muy disputada. Espe-
remos que cl Felanitx sepa dar jus-
ta réplica a la esperada . presión lo-
cal.

EL RESERVA
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FUTBOL
La PR EFER ENTE

Estuvo a punto de saltar la sorpresa
¡Fenomenal reacción!

Felanitx, 2 - La Unión, 2
Entrada inferior a anteriores par-

tidos. Antes de comenzar se guardó
un minuto de silencio por la muer-
te de la madre del compañero AN-
DREU RIERA. director general de
deportes del CIM.

FELANITX: M. Roig, J. Roig (Su-
fier), .Sagrera, Felipe, Adrover (Ga-
llardo), Aznar, Oliver (Borrás), Ni-
co, Muñiz, Alfonso (Barceló) :y Agus-
tin (Artigues).

ARBITRO: De Gracia. Muy riguro-
so. Mostró tarjetas amarillas a Alor-
da (2), Muñoz, Bauzá, Sagrera, Fe-
lipe, Aznar (2), Adrover..y Llisto. .Ro-
ja directa a Mateu I.

GOLES: 0-1, min. 28; Llisto. 0-2,
min. 41; Gómez, de penalty. 1-2, min.
78; Gallardo. 2-2, min. 90; Gallardo,
de penalty.

UN FELANITX DESDIBUJADO
La La parte fue para olvidar. Pe-

se a que el Felanitx llevó la inicia-
tiva, los visitantes supieron esperar
atrás. Alguna ocasión tuvo el Fela-
nitx, que buscó cl got sin mucha
fortuna. A destacar, un disparo. de
Nico que salió fuera por poco, que
buscaba sorprender al portero Pa-
biol por la escuadra derecha, amen
de algunos remates fallidos ... La
mala situación en el terreno de jue-
go, propició cl contragolpe visitan-
te, que supo sacar provecho del
•viento a favor. Una pifia total de la
•defensiva felanitxera propició el pri-
mer gol forastero; poco después
una mano voluntaria (?) de Adro-
ver fue sancionada con penalty

, (0-2) y ... A las casetas. El partido
.sc ponía cuesta arriba.

LA REACCION SE LLAMA
GALLARDO

Y si las cosas estaban feas, toda-
•via se iban a poner más negras. La
•expulsión de Aznar dejó al cuadro
•(le Asensi en sólo diez jugadores. El
Felanitx salió esta segunda mitad
con garra, presionando en todo el
campo, creando ocasiones, pero que
no llegaban a traducirse en el an-
siado gol. Al final salió Gallardo, a
pocos minutos del final. Reaparecía
tras una larga lesión y dio mues-
tras de su categoría... Lanzó una
falta magistralmente colando el ba-
lún por donde anidan las arañas.
Faltaban sólo diez minutos para el
final, y en el último minuto Felipe
Fue objeto de penalty, antes Barce-
ló fue motivo dc otro que no fue
'sancionado (Barceló fue otro
los revulsivos). Y Gallardo puso el

, corazón en puño a la afición, cl ba-
Ión se coló por entre las piernas
del portero, que llegó a tocar la pe-
Iota... Se añadieron algunos minu-
ots pero cl Felanitx ya no pudo ha-
cer nada mils. De todas maneras la
reacción fue altamente elogiable.

MAIKEL
1.' REGIONAL
CAS CONCOS, 2 - BINISSALEM, 3
CAS CONCOS.—Barceló, Cristó-

bal, Contestí, Tauter, Maim& Adro-

ver, Obrador, Fiol, Bennasar, Cru-
cera i Mayoral.

ARBITRE.—Miquel Benitez. Ma-
lament, no va veure penals dins les
clistintes arees. Targctcs a Benna-
sar i Contestí del Cas Concos i a
quatre del Binissalem, una amb do-
ble amonestació.

GOLS.—Bennasar i Fiol pel Cas
Concos.

COMENTARI.—Partit molt igua-
lat on es pogué guanyar ja que gau-
direm de moltes ocasions per anive-
llar el resultat.

Joan Sebastià P.
2.' REGIONAL

S'HORTA, 2 - FERRIOLENSE, 1
¡SE BATIÓ AL LÍDER!

Según comentarios y los resulta-
dos a través de la prensa escrita,
el S'Horta, que atravesaba una gra-
ve crisis de juego, se destapó el pa-
sado domingo, doblegando al líder
Ferriolense en un partido de armas
tomar. Un resultado victorioso que
puede dar alas al equipo fclanitxer
de cara a conseguir la permanencia.

BENJAMINES
FELANITX B, 2 - BARRACAR,

GRAN PARTIDO
Los locales jugaron uno de sus

mejores partidos ante el potente
equipo «manaëorí». La primera par-
te finalizó 1-0. Los goles fueron
obra de Nadal y Luis.

FELANITX A, 6 - BARRACAR,
FACIL GOLEADA

No tuvieron ningún tipo de pro-
blemas los locales para ganar este
partido. Los goles fueron consegui-
dos por Jose Garcia (3), Campos,
T. Vidal y Socias.

Futbolet
II Lliga d'hivern (Shier)

Dissabte passat els equips que
prenen part a la Riga dc ftttbolet
descansaren. La propera jornada es
jugava ahir clivendres a les 20 ho-
res i avui dissabte a partir de les 16
bores.

A continuació els oferim la classi-
ficació actual:
Equips	 J. G. E. P. GF GC P.
1 Old Stars 3 3 0 0 25 3 6
2 C.Simarro 3 3 0 0 26 5 6
3 Aut. Felan. 3 3 0 0 15 	 6 6
4 Clas. X	 3 2 0 1 16 	 8 4
5 B. Marx 3 2 0 1 10 9 4
6 C. Red:is 3 1 0 2 10 14 2
7 Cons. P-H. 2 0 0 2 5 15 0
8 B. Estoril 3 0 0 3	 3 14 0
9 C. Rccre. 2 0 0 2 	 3 15 0

10 Mes. Ole 3 0 0 3 4 28 0
El Comité de Futbolct Felanitx

queda format ja a la seva darrera
reunió i els càrrecs decidits:

President:
Cristòfol Bennasar Mayo!
Vice-President:
Jose M.a Simarro Carrillo
Secretari General:

iii BASQUET ,

SENSE
IMPRENTA BAHIA, 	 71
AUTOCARES GRIMALT, 60

L'escassa activitat del bàsquet fe-
lanitxer la pasada setmana se reduí
al partit de tercera, jugat a S'Are-
nal, en el que l'equip «Autocares
Grimait» no pogué repetir l'exit as-
solit a la 1.a volta dins el nostre
camp.

•Ja ben prest els locals agafaren
punts d'avantatge (10-2), minut 5 i
en una única ocasió en tot el partit
foren superats (19-21, minut 15). El

Marino Talavante Fortcza
Tresorer:
Sebastià Artigues Mas
Vocals:
Quico Porras, Julio Porras, José

Acosta, Norberto Adrover, Antonio
Martinez, Gori Vicens, Rafel Boyer,
Onofre BaLIZa 1 Manolo Rubio.

FUTBOLET ESCOLAR
Després d'unes bones vacances de

Nadal els equips de futbolet del col-
legi St. Alfons han tornat empren-
dre els seus respectius entrena-
ments. S'està preparant el viatge a
Menorca que fa tants de mesos que
se'n parla. Viatges Felanitx, junta-
ment amb Marino Talavante —orga-
nitzador i entrenador de l'equip que
viatjarà a Menorca— ja tenen feta
Ia Ilista de jugadors convocats pel
viatge: Paco Muñoz Cuesta, Sergi
Moreno Barragán, Jaume Cira Rot-
ger, Miguel A. Maimú Barceló, Do-
mingo Barceló Coronado, Nicolau
Forteza Arenas, Nicolau Forteza Mo-
rales, Macia Nadal Rigo, Victor Fe-
rrero Capó, Dani Porras Valera i J.
Ramón Villanueva Arenas.

El viatge durara tres dies durant
els quals els jugadors i pares gaudi-
ran d'una estada força entreten-
guda.

El C. D. Ciutadella i el Sant
Lluís provablement seran els rivals
als que l'equip seleccionat (Cafete-
ria Es Glop) haura d'enfrontar-se.
Dos equips molt coneguts a Menor-
ca que hauran detenir-se en comp-
te.

M. Talavante

«Autocares Grimait» domina en els
rebots, però en el primer temps se
varen perdre massa batons que eren
ben aprofitats per contratacar per
part del «Imprenta Bahía». I en el
segons temps l'arma dels locals va
ser el magnífic tir exterior que va
fer que, quan les diferències s'acur-
saven (34-32, 50-47), ben aviat fos-
sin aixemplades. La major diferèn-
cia en el marcador entre els dos
equips va venir en els minuts finals,
coincidint amb una sèrie de 9 de 12
tirs Inures dels del «Imprenta Ba-
hia». Guillem Amengual va ser al-
tre cop la figura amb 26 punts
24 rebots. Damia Boyer captura 9
rebots i Pere J. Fullana, autor de
dos triples, totalitza 14 punts.
Anotadors,- . ..

Aprofitarn' el descans de quasi tots
els equips per pegar una ullada a la
llista dels millors anotadors.

Cadets ( 11 partits). Cesar San-
chez, 217; Rafel Boyer, 158; Carles
Guerrero, 64; Sergi Maestre, 39;
Llàtzer Mendez, 32.

Júniors (JO partits). Pere J. Fu-
liana, 186; Rafel Lladó, 167; Tomeu
Maim& 141; Mateu Julia, 116; Damià
Arnengual; 51.

Sènior provincial (15 partits). To-
meu Maimó (júnior), 297; Bernardi
Monserrat, 1,40; Miguel Villalonga,
60; Rafel Lladó (júnior), 54; Antoni
Maim& 49.

III DiVisió (14 partits). Guillem
Amengual, 304; Damià Boyer, 127;
Miguel Perelló, 120; Antoni Oli-
ver, 91; Pere J. Fullana (júnior), 66.

Aquesta jornada .

Se reanuden totes les competi-
cions. A Felanitx, avui dissabte, ju-
guen els cadets en front d'un dels
capdavanters, el Sant Agustí. L'altre
equip que juga a casa, per?) el diu-
menge, és- el de 3.., contra el Cide,
conjunt que ha : anat mostrant un
nivell idèntic al deis felanitxers.

Els. júniors tenen un llarg despla-
çament a Sóller (J. Mariana) i els
seniors • de, provincial juguen fora
camp cuntra el Pla de Na Tesa.

LARRY CISTELLES

Dissabte dia 19, a la plaça de Ses Palmeres

DOS FOGUERONS
de Sant Antoni 	 •

Patrocinats per l'Ajuntament de Felanitx, Auto-
cares Grimalt i els bars S'Abeurador

i Ca N'Ussola.

Ball de pa* per a tothom
En els bars de Ca N'Ussola i S'Abeura-

dor es donarà VI GRATIS



La Caixa de Balears «Sa Nostra» ha donat una
ambulkia a poble de Felanitx

NUEVO RENAULT 19 CHAMADE
16 VA LV Ll L. AS-140 CV

Nunca 16 válvulas
han hecho tan exclusivo a un coche.

CLINICA DENTAL

Dr. José Luis Bennásar Nicolau
MEDICO DENTISTA

LES RECUERDA QUE ESTÁ A SU DISPOSICIÓN
DE LUNES A SABADOS

C/. Jaume I, 4-A
	

TEL. 583121 	 FELANITX   

Por reforma tienda ofertamos a precios
interesantes varios amueblamientos

cocina.

SA BOTIGUETA 

[pine pr!   a      

Viernes 11, sábado 12, 9 noche y domingo 13 desde las 3
Fabuloso programa doble de estreno

10 	 FELANITX

Coloins a la Sala
ELS JOVES I LA POLÍTICA
MUNICIPAL DEL PP

El passat mes de descmbre el Bat-
le de Felanitx signa un qiiestionari
cle l'«Instituto de la Juventud» on
quedava reflexada la trista realitat
de la política del PP, referida al jo-
vent del terme.

Creim que us escarrufara el que
signa sense escrúpols el Sr. Batle.
Diu així:

— Població juvenil de 15 a 29 anys
3.084.

— Pressupost per a l'any 1988, 463
milions. Assignació a joventut,
pessetes.

— Pressupost per a l'any 1989, 502
milions. Assignaciú a joventut,
pessetes.

— Pressupost per a l'any 1990,
1.381 milions. AssignaCi ó a joventut,
O pessetes.

— Infraestructura i ; serveis per a
joventut: inexistents.

— Equipaments destinats a joven-
tut: inexistents.

— Programes i linees basiques
d'actuació enfocades a joventut:
inexistents.

— Estudis sobre problemàtica de
1a joventut i programes: inexistents.

En dotze anys de govern del PP,
no s'ha destinat ni una pesseta a
joventut i el que es més trist es que
ni tant sols n'estan gens empagaïts.

A força de prémer, aconseguirem
que es rehabilitas el Vell Escorxa-
dor, amb la única finalitat_de poder

destinar-lo a local exclusiu per a jo-
ves. La rehabilitació es va fer sen-
se cap finalitat i de moment s'ha
emprze. una vegada per a menjar-hi
coca de verdura i ara cl Batle l'ha
deixat els dissabtes a «La Casa de
Extremadura», en un gest que no-
més es pot qualificar d'electoralista.

El joves estan deixats de mans.
Als del PP no els preocupa el més
minim la seva problemàtica. No hi
cap local ni activitat destinada a
educar o entretenir als joves. Els
bars i les discotequcs són les exclus-
sives escoles del jovent. Convendra
que els joves, en dipositar la pape-
reta el proper mes de maig, tenguin
en compte les atencions que els po-
den donar eis del PP.

I a l'altre extrem de tot això hi ha
Ia política electoralista del PP amb
els que nosaltres sempre hem
anomenat, els Joves de la Tercera
Edat. Un dels capitols amb més
pressupost es el de les subvencions
i construcció de locals per els joves
de la Tercera Edat. No hi tenim res
a dir, per?) al que sempre farem
objeccions es a les parts i quarts i
en aquest cas i en molts d'altres, es
evident que la balança no esta com-
pcnsada. Els joves es mereixen i ne-
cessiten alguna atenció, no hi ha ca-
tegories de felanitxers i els del PP
ho tenen tot classificat per catego-
ries: els seus, els contraris, els ma-
jors, ...

SE TRASPASA LOCAL COMER-
CIAL en C/ Major, 45.
Informes: Tel. 581658 (horario
comercial).

Dimecres de la setmana passada
tingué Hoc l'acte d'entrega d'una no-
va ambulancia per part de la Caixa
de Balears «Sa Nostra», a la pobla-

- .,c •io de Felanitx.
A l'acte hi foren presents el Bat-

le Cosme Oliver, el Director General
de «Sa Nostra» Caries Blanes, el
Rector de la Parròquia Mn. Miguel
Serra, el Director Autonbmico de la
Unitat de Socors i Emergencies de
la Creu Roja, Monserrate Carrió, els
tinents batles Sr.- Mora i Grimait i
el cap de la nostra zona de la Caixa
«Sa Nostra» Josep Garau i el dele-
gat a Felanitx Antoni Lluis Xamena.

El Rector procedi a la benedicci6
de l'ambulància i el delegat local de
Creu Roja i cap del servei Vicen;
Blanco explica les característiques
del vehicle, un model Ducato Tec-
noauto de la marca FIAT tipus for-
ge, que permet als acompanyants
restar d'empeus. Té accés posterior
i lateral i esta proveïda de camilla
rodant i serveis de primers auxilis.
També porta camilla seccionada per
aixecar ferits sense malmenar-los.

A la fotografia veim el moment en
que Mn. Serra beneeix el nou vehi-
cle.

Le inviromos a forrnorparte de la elite. Suba
a un coche exclusivo. Con 16 válvulas, 140 CV.
y ún estilo absolutomente personal, se estable-
cen distinciones.

Es el nuevoRenauft 19 Chamade 16 vellvulas:
motor de 1.764 c.c y 4 vdtvidas par cilindro. 215
Km/h. de velocidad mdsima. Con un consumo
de 6 litros a 90 KWh. Su lima perfilada seduce
• ekvancia y dinarmsmo: alero,> Owen,.
spoilers, alarguilones de caja. Kontos de alea-
ción hero faros halegenos dobles yuntimehla...

En su interior se respira un aire marcada-
menfe deporrivo y con fortabie: asientas y volan-
te sport, ordenaclor de a bordo con 7 funciones,
cinturones de seguridad rraseros, elenalunas
electricos en puertas delanteras. apertura de
puerto> am mando a distancia.

Y pam dotarle de mayor exclusividad. la
posibilidad de AliS, techo deslizante elecnico
y asientos de cuero, en opción.

Suba y sienta el placer de Ovir un coche
exclusivo.

Testigo accidental
y de complemento

Valmont
Viernes 18, sábado 19 noche y domingo 20 desde Ias 3

El escandalo Blaze
Los Cuasicops

de complemento

REAILLT pkter tit autrta

Venga a verlo a:

o Concesionario:, FRANCISCO MANRESA, S. A.
FFIANITX: r.f. fir CampaCitin O'g T.I. 58 1984 - 115 - CAtONCE: Ctra. Felanitx, 5 - Tel. 65 73 93




