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CEIIIRE CULTURAL
Rjuntament de Felanitx   

DIVENDRES DIA 22 DE NOVEMBRE, A LES 21,30  H.

Concert
de violí i piano a càrrec de

Gotteried Scheneider i
Susan Bradbury

A LA CASA DE CULTURA

Cormrs tie Piano
«Bantam Vaguer Ramis»

El nostre paisà D. Bartomeu Va-
guer Ramis, a través del Centre Cul-
tural de l'Ajuntament de Felanitx, i
amb l'intent d'estimular l'estudi i la
difussió de la música, ha volgut ins-
tituir i finançar un concurs per a jo-
ves interprets de piano.

Aquest concurs, que va dirigit a
interprets d'edat no superior a vint
anys, estarà dotat amb un premi
únic de 150.000 ptes. i serà concedit
el dia 15 de desembre propvinent.
En aquest mateix número publicam
les bases per concórrer al certamen.

Pel que fa a la normativa del con-
curs, hem de dir que el termini
d'inscripció finalitza dia 4 de -desem-- -

bre i que la presentació dels con-
cursants i l'inici de les proves sera
el dia 14 a les 10 hores. Si el nom-
bre de concursants fos molt elevat,

El passat dissabte dia 9, el grup
«Música d'Avui», que dirigeix Joan
Ensenyat i que està format per
membres de l'Orquestra Simfònica
de Balears, es presentà a Barcelona
dins la Cinquena Mostra Catalana
de Música Contemporània.

En el programa, entre altres
obres, s'interpretà «Makyo» del fe-
lanitxer Bartomeu Artigues.

Del programa de ma treim el se-
güent escrit, en el qual s'explica
una mica la temàtica de l'obra:

«La paraula «makyo», que per-
tany a la terminologia del budisme
zen, es refereix als feribmens, les vi-
sions, les allucinacions, les fanta-
sies, les revelacions, les sensacions
illusbries que es poden experimen-
tar practicant el zazen.

Ens trobam, doncs, davant una
obra que pretén reflectir aquests
estats illusoris, que en termes psi-
coanalítics podríem qualificar d'ins-
conscients.

Makyo també pot reflectir estats
patològics, la bogeria, la por, la in-
seguretat.

L'obra es presenta en quatre
parts curtes, que representen estats
canviants i capritxosos. El material
utilitzat per la composició proce-
deix d'un mode».

És realment positiu que la prime-
ra vegada que un grup com «Músi-
ca d'Avui» ofereix un concert a
Barcelona porti música d'un com-

el dia abans hi hauria una prova
pre-selectiva.

La proclamació del guanyador i
l'entrega del premi sera el dia 15 en
un acte que es desenvoluparà a la
Casa de Cultura, durant el qual, el
guardonat interpretara les dues pe-
ces estipulades.

Amb motiu d'aquest certamen el
seu patrocinador D. Bartomeu Va-
guer, ha organitzat uns actes com-
plementaris que seran els següents:

Una missa a les 10'30 a la parrò-
quia de Sant Miguel, a la que es can-
tara la partitura «De Angelis». Un
dinar a les 14'30 a La Pcmderosa; at
final del qual farà entrega el Sr. Va-
guer de dos quadres que represen-
ten Franz Liszt i L. V. Beethoven a
l'Escola de Música de Felanitx.

positor nostre. D'aquesta manera
també I'obra de Bartomeu Arti-
gues sera coneguda per la crítica
més-especialitzada, a la vegada que
el seu nom figura ja entre els grans
de la Música contemporània cata-
lana.

Anton Pf22t3 pre-
ingot antr3 Una
ac	 Lcrecició
de gazions
matogràfics

El Director General de l'Institut
de Cine (ICAA), a proposta del ju-
rat constituit a l'efecte, presidit per
Josep Lluís Guarner, acaba de con-
cedir les ajudes per a la creació de
guions cinematogràfics per a projec-
tes de professionals i novells.

Amb gran satisfacció veim que
dins l'apartat dels professionals,
s'ha premiat amb tres milions de
pessetes un projecte presentat pel
nostre paisà Arnau Pons en colla-
boració amb Agustí Villaronga.

L'esmentat guió porta el títol «El
caso Orugo».

Ens congratulam d'aquest nou
èxit del nostre paisà, en aquesta oca-
sió, dins el camp de la cinemato-
grafia.

CENT ANYS DE «Libl PROMENCIA»
Antoni Oliver, C.R.

Ara fa cent anys que, dia  30 d'octubre de 1891, el bisbe Cervera apro-
vava aquell eixerit ramell de felanitxeres del Jardí fent-ne una Associació
religiosa, el posava sota l'advocació i el nom de Nostra Senyora de la Pro-
vidència, li assenyalava un reglament i unes normes de vida en comú i
atorgava habit propi.

I també fa cent anys que el dia de la festa de Sant Joan Evangelista,
27 de desembre de 1891, que era diumenge, tingué lloc la installació cane•-;

nica de la novella Congregació, i, aquell mateix dia, havent practicat abans,
exercicis espirituals de vuit dies, feren la professió religiosa, sota la nova
regla i amb l'habit prescrit, les cins primeres «Providències» (tal com les
nomenà la Vila des d'ara):

Anna Maria Escalas i Obrador, que es digué sor Maria de la Providencia;
Praixedis Andreu i Barceló, sor Maria Teresa de Jesús;
Magdalena Maimó i Bennasser, sor Magdalena de Pazzis;
Isabel Oliver i Barceló, sor Maria de la Conformitat;
Catalina Adrover i Veny, sor Joana de la Creu.

- 	 Va ser una -torrentada de - festa- i- d'alegria. Tot -Felanitx les -acompa---
nyava, com si intuís que aquell rierol es faria riu cabalós per arribar a la
mar gran.

Al cap de cent anys, ara sabem que aquí s'encetava el miracle d'una
esponera que escamparia vida als quatre vents del món. I beneïm Deu,
que es gran, perquè aquell miracle esclafi surran de ca nostra, el temps
dels nostres padrins.

Però tal vegada no param esment en el fet de l'esplet de les conse-
qüències invisibles, pert, ben reals, que ha tengut en nosaltres aquella
meravella.

Sense aquelles dones i sense el seu món espiritual i sense la seva in-
quietud, ¿seria ara com es la vila de Felanitx? ¿I seria igual la forma de la
nostra fe i de la nostra vida? ¿I seriem nosaltres i els nostres fills tal com
som?

Mai res succeeix per no res. Tot es ple i mesell d'ecos i de repercu-
sions. Ben be que ho sabien aquelles Providencies.

Nosaltres, que n'hem rebut la cullita d'aquella -sembra, sera bo qiie, a
la llum del seu exemple, pensem i pesem cada una de les nostres paraules

accions, i que sembrem arreu la llavor d'una nova esperança, i encenguem
al candeler la llum d'un món més net, ara que encetam els anys-Ael tercer
mileni del cristianisme.

D'aquí a cent anys, els nostres nets ¿es podran gloriar de nosaltres i
de les nostres empreses, tal com ara nosaltres ens gloriem d'aquelles fela-
nitxeres que foren i són encara vertaderes providencies?

!WNW de Ontemem iirtigues
a Barcelona
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SANTORAL

Diu. 17 Sta. Elisabet
d'Hongria

Dill. 18 Ded. Bas. St. Pere
i St. Pau

Dim. 19 St. Abdics
Dim. 20 St. Felix de Valois
Dij. 21 Presen. Mare de Déu
Div. 22 Sta. Cecilia
Dis. 23 St. Joan Capistrano

LLUNA

Lluna plena dia 23

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8.
10, 14 i 18 h. Diumenges 1 fes-
tius, a les 8, 14 1 19 h

Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30. 13, 15,451 19.30
h. Diumenges I festius, a les
9,30, 15,45 1 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 14,15 i 17 h. Diu-
menges, a les 9, 12,30 117 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
h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 630
excepte dissabtes, Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or Felanitx: A !es 1830
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:

Francesc Piña
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba.
Cat. Ticoulat
Francesc Piña

TELEFONS D'INTERS
Ajuntament: Oficines j Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

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

XV Aniversari de la [lar de la Tercera
Edat de l'Inserso de Felanitx

Del 23 de novembre al 7 de desembre
HOMENATGE A LES PERSONES MAJORS DE 90 ANYS
Dissabte dia 23 de novembre, a les 17,30, al saló d'actes de la

Casa Municipal de Cultura.

PROGRAMA
Presentació de l'acte.
Nomenament dels padrins majors de la festa, Miguel Prohens

i Clara Llompart.
Parlament per Jaume Martorell, Director General de la Con-

selleria de Cultura del Govern Balear.
Entrega d'obsequis als homenatjats.
Intervenció de les autoritats assistents.
Concert per la Coral de Felanitx.

DROGUERIA CAN TORRES
PORTO-COLOM

Se comunica a los clientes y público

en general que del 17 de noviembre al

1°. de diciembre permanecerá

CERRADO
DISCULPEN LAS MOLESTIAS

FELANITX

(45rgnNyr
PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.325

LA CARRETERA
FELANITX-CAMPOS

Els propers dies 20 i 21, de les
930 a les 13'30, a les oficines de
l'Ajuntament, hi tendra lloc la re-
dacció de les actes previes a l'ocu-
pació de les finques que seran objec-
te d'apropiació amb motiu de les
obres (trivia Conselleria d'Obres Pú-
bliques i Ordenació del Territori se
proposa dur a terme a la carretera
de Felanitx a Campos. Aquestes
obres varen esser declarades d'ur-
gència pel Govern Balear a la sessió
de dia 24 de juliol.

Els propietaris de terres afecta-
des per aquesta reforma s'hauran de
presentar a les oficines municipais
els dies i hores indicats.

La relació de propietaris afectats
pot esser consultada a les oficines
dc l'Ajuntament qualsevol dia hàbil
en hores d'atenció al públic.

DONACIÓ DE SANG
La Germandat de Donants de

Sang de Mallorca ha comunicat a
l'Ajuntament que els dies 19 i 20
d'aquests mes, a les localitats de
S'Horta i Cas Concos, respectiva-
ment, a les 6 del capvespre, se re-
bran les donacions de sang de les
persones que vulguin fer aquesta
aportació.
LL SERVEL D'AJUDA A DOMICILI

A partir d'aquest mes de novem-
bre, l'Ajuntament de Felanitx ha

INFORMA
contractat un servei d'ajuda a do-
micili, que compta amb tres treba-
!tailors familiars professionals.

Les funcions d'aquest servei corn-
pienen tasques educatives, preven-
tives, sanitiiries-assistencials i cura-
tives-rehabilitadores. D'aquesta ma-
nera es pot oferir un servei profes-
sionalitzat que lògicament garanteix
una qualitat mes bona en dries pres-
tacions que l'Ajuntament tendeix a
Po tenciar.

LES CONTRIBUCIONS
A la darrera reunió plenaria de la

Sala, el grup governant va fer una
proposta per augmentar les contri-
bucions urbanes que els residents
al municipi hauran de pagar l'any
que ve, el 1992, en un sis per -cent.
Vista la situació poc satisfactòria
de l'economia municipal, el grup de
govern considerava justificat aquest
augment a causa de la puja del ni-
yell de vida amb el qual han d'estar
en consonancia els ingressos muni-
cipals.

La proposta no va prosperar a
C ausa de l'oposició dels altres
grups.

El Partit Popular va considerar
que no era convenient fer aquesta
pujada perquè aquest mateix grup_
va incrementar les contribucions,
en el període dels dos darrers anys,
en un setanta per cent.

Les contribucions, per tant, l'any
que ve seran com les d'enguany.

L'AUTOGOVERINI
A la sessió plenria celebrada per

l'Ajuntainent el dia 7 d'octubre, va
esscr 1111 .0VaCia Una mock') sobre
l'autogovern i les característiques
de nacionalitat de les Illes Balears
que diu textualment:

«Els ciutadans de Mallorca, Me-
norca, Eivissa i Formentera varen
votar favorablement la Constitució
Espanyola el Ines dc desembre de
i978, de la qual es conseqiiencia
l'Es'.atur d'Autonomia dc 1983, ma-
nifestant aixi la seva voluntat d'ar-
ribar per aquest canil a l'autogo-
vern. Consideram que aquests
marcs continuen essent totalment
vidids i que per tant es dins el mare
constitucional que s'han de conti-
nuar consolidant i desenvolupant
les característiques de nacionalitat
comuns dels pobles dc Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, aixi
com les peculiaritats de cada un
(Yells com a vincle solidari entre
tots. Per tant l'Ajuntament de Fela-
nitx manifesta:

1.—La seva decidida voluntat d'a-
conseguir per a la Comunitat de les
I 11 e3 Balears un autogovern sòlid
estable dins el marc de la Constitu-
ci6.

2.—Que valora positivament la
funció de l'Estatut d'Autonomia vi-
gent per anar consolidant la iden-
titat del poble de les Illes Balears.

3.—Que considera necessari aug-
mentar el grau d'autogovern del
nostre poble, per la qual cosa pro-
pugna un acord entre les forces po-
litiques que varem fer possible el
desenvolupament autonómic que va
donar lloc en el seu moment a tots
els Estatuts vigents, per tal d'am-
pliar les competencies de la nostra
autonomia fins a arribar al maxim
nivell competencial que preveu la
Constitució.

LA DELIMITACIÓ DEL SOL
URBA

Aprovat inicialment per l'Ajunta-
ment, en sessió plenaria celebrada
el dia 4 de novembre de 1991, cl
Projecte de Delimitació del S61
Urbà, redactat per l'arquitecte se-
nyor Cesar Gonzalez Valdivieso, se
some! a informació pública durant
el termini d'un mes, a partir del dia
11 de novembre, l'endemà de la in-
sersió al Butileti de la Comunitat
Autónoma de J'anunci corresponent..
Durant aquest temps el projecte
pot esser examinat a les Oficines
municipals i els interessats podran
formular les allegacions que esti-
min convenients.

Chimeneas
CONSTRUCCION DE
CHIMENEAS de obra y mon-
taje de cualquier otro tipo.

Esteban Albans Barceló
C/. Vapor de Santueri, 351
Tel. 834800
PORTO-COLOM

SE NECESSITEN CAMBRERS/
ERES.
Informació, PEPS CLASS, a par-
tir de les 23 h. divendres, dissab-
tes i diumenges.



Droguería y Ferretería Santueri
C/. Santueri, 68 - Felanitx

Gran oferta de noviembre
(Hasta fin de existencias)

Pinturas 25 Kgs. (interior-exterior) 4.060 pts.

Generadores Suzuki 2500W. a 4000W.
con gasolina o butano (concesionario en
Felanitx con servicio técnico) desde 102.500 Pts.

Oferta Carretillas 3.950 pts.
Oferta Hormigonera 35.600 pts.

POR LA COMPRA DE ALGUN PRODUCTO DE LA OFERTA LE
OBSEQUIAMOS CON LOTERIA DE NAVIDAD

SI DESEA HACER ALGUNA CONSULTA, LLAME AL 581419

DE 9 A 13 Y DE 16 A 20 H.

7PABT-21Rtig CLASSES
a

FELLiKAR MOMS
CARRER DE LA MAR, 12 a

1:))

Pago de uvas Trevín
TREVIN informa a sus proveedores de
uva que tiene previsto efectuar el pago
de la misma, el día 23 de noviembre, de
9 a 14 h., en la bodega de la C. Ramon
'lull de Felanitx

rin SN tn.

Comunicamos a nuestros clientes y
público en general que tenemos

ABIERTO todos los FINES DE SEMANA

PLATOS COMBINADOS — POLLOS AL AST PARA LLEVAR

C/. HERNAN CORTES, 27	 TEL. 825117	 PORTO-COLOM

FELANITX

1.—Es convoca el primer concurs
de piano de Felanitx, «BARTOMEU
VAQUER RAMIS».

2.—Tindrà lloc a la Casa Munici-
pal de Cultura de Felanitx, el dia 14
de dcsembre de 1991.

podran participar tots els
pianistes i estudiants que ho dessit-
gin mcnors dc 20 anys.

4.—La sollicitud d'inscripció anirà
acompanyada del curriculum vitae
dels participants, fotografia recent,
fotocOpia del DNI, o del passaport
o del Llibre de familia i còpia de
l'obra de Inure elecció.

5.—Les inscripcions es faran fins
el dia 4 de desembre a l'Ajuntament
de Felanitx (Antoni Capó).

6.—Si el nombre d'inscripcions
fos molt elevat el jurat realitzarà
una prova pre-selectiva el 13 de de-
sembre (el dia abans).

7.—Els participants hauran d'a-
creditar la seva personalitat docu-
mentalment en el moment de fer la
seva presentació.

8.—E1 jurat estara compost per
tres persones qualificades nomena-
des pel Director del Centre Cultural.

9.—S'atorgarà un sol premi
150.000 pies. i una placa.

10.—El jurat podrà deixar desert
el premi.

1 1.—Els concursants hauran
personar-se abans de les 10 hares
del dia 14 dc desembre de 1991 a la
Casa Municipal de Cultura de Fela-
nitx, per l'adjudicació del torn de
participació.

12.—Es seleccionaran tres finalis-
tes que intervendran el dia 15 a les
11'30 hares del mati, per seleccionar
el guanyador.

13.—Si s'hagues de fer prova pre-
selectiva s'avisaria telefònicament
dos dies abans els concursants.

14.—La peça obligatòria sera , una
de Liszt o Beethoven, i una altre de
iii Li  elecció.

15.—La inscripció al concurs im-
plica la total acceptació d'aquestes
bases i les decisions del jurat, les
quals scran inapelables.

 —
BRIGHT LIGIIT'S, Sa festa conti-

nua. Portocolom.

AillifERSAR[
El pròxim 1 de desembre, el Grup

Excursionista Cabrit celebra el pri-
mer aniversari de la seva objectivi-
tat. Pers, anem per parts, que és el
Grup Excursionista Cabrit?

Be, el G.E.C. és un patoll d'amics
que l'any passat cornençava a de-
senvolupar unes activitats de caire
muntanyenc per tot arreu de l'Illa.
Els caps de setmana i de bon mati
omplien la taleca de queviures, en-
trepans ben favorejats, ens ferma-
vem ben estretes les botes i partiem
cap a qualsevol incIrct que les més
d'un parn d'alçada. lines vcgades
tornàvem el capvespre i altres ve-
gades acampàvem on trobàvem 136

així, aprofitàvem dos dies. Durant
aquest any ens hem encimbellat per
quasi tota la Serra de Tramuntana,
s'Esclop, Galata"), Teix, l'Ofre, ses
Vinyes, Puig Major, Massanella, Ca-
ragoler, Tomir, Puig Roig, etc...
Quan va arribar la primavera i les
pluges varen omplir tots els cocons,
ens varem dedicar a descendir els
torrents; cordes elàstiques del vuit,
ciel deu, del dotze, arnesos, llums,

mosquetons, vestits d'aigua,
etc. són les nostres eines de segu-
retat, protecció i divertiment que
cmpram per gaudir d'aquells im-
pressionants i majestuosos redolets
de la nostra estimada Terra; tor-
rents com el Fons de Mortix, el de
Na Mora, cl d'es Llim, el de Coma-
freda, cl d'es Gorg Blau i sobre tot
el mes misteriós, fascinant i encisa-
dor de tots, Sa Fosca.

El nies passat, dos components
del G.E.C. varen fer la travessia
Barcelona-Andorra amb bicicleta de

muntanya amb un gran lluïment,
malgrat cl rnal temps. El mateix
nies, un altre component del G.E.C.
participava a la cursa de relleus
Manacor-Sant Salvador en compa-
nyia de son pare, aconseguint un
important destriament.

I aleshores, qui són cis compo-
nents del G.E.C.? Començarem per
en Joan Perdiu, n'Antoni Xorrct
família, en Jeroni Vidal, en Miguel
Mas, en Pere Prim, un servidor i
les collaboracions sui generis d'en
Tia de Can Moix, en Jaume Mestre,
en Jaume es Pintor, els Ramis i
companyia, en Joan Fiol,...

S'ha de dir, també, que no tot ha
estat color de rosa, hi ha hagut ve-
gades que ens hem trobat molt es-
trets i sense cap rialla, com per
exemple en el «Pas del Duro», us
enrecordau?

Bé, per tot això, dia 30 de novem-
bre, que cau en dissabte, hem pen-
sat fer un sopar per celebrar
aquest aniversari i per festejar que
no hi hagi hagut cap denou. Cal es-
mentar la gran solidaritat i compa-
nyonatge que, sempre, hi ha hagut
entre tots cis integrants.

Tot-hom que s'hi vulgui apuntar,
ho pot fer a Sa Recreativa, al tauló
d'anuncis; com que tots sou molt
menjadors, cal que us hi apunteu
abans del diumenge dia 24 d'aquest
mateix mes, per saber quans serem
i on ho ferem.

Ah! se m'oblidava, aquest mes es-
taran erdlestits els estatuts del
G.E.C., el qui vulgui subscriure's

podra fer el mateix cija del so-
par. Fins aleshores.

Antoni Joan i Albons

I Cox,Ts 	 clutomeu timer nrstriS»
BASES

MUSIC BAR SOL Y MAR - PORTOCOLOM
Nova Direcció: Armando



CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

Curs de català per
castellano-parlants

a Portocolom
DILLUNS. DE 20,30 A 21,30 H.
DIMECRES, DE 21 A 22 H.

A LA CASA DEL MAR

ATENCION
A PARTIR DE MAÑANA DOMINGO Y TODOS LOS DOMINGOS

DESDE LAS 7,30 TARDE, EN FELANITX

Gran baile de salón
en el BAR MERCADO

en la calte Mayor, enfrente del Mercado Municipal y el BB/V

AMENIZADO POR

El Gran Salvador
Y SU FABULOSO SHOW

OS ESPERAMOS

Y RECUERDE:
PARA SU BODA, COMUNION, BAUTIZO, FIESTAS, etc.
LLAME A SALVADOR, EXITO GARANTIZADO.
TEL. 824311.

INDÚSTRIES METALLIQUES «SES PORTES S.L.»
C/. STA. CATALINA TOMAS, 24 — TEL. 583239 — FELANITX

Continuadora de MAR-PU S.A.
MARCOS - PUERTAS - VENTANAS EN P.V.C. TECNOLOGIA

ALEMANA Y ALUMINIO

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (ci•tipo T,icrónica)

Telefonía y equipos complementarios.
C. Costa ',lobera, ti	 Tel. 827265

4
111•IMMIMMINIMIIMMO

En Josep a Grimalt parle sobre
els malnoms

Divendres passat, a Sa Recreati-
va, clins el programa del 75e aniver-
sari de l'entitat, cl nostre company
Jcsep A. Grimait va parlar sobre
els nialnoms de Felanitx.

En Pep Grimait, que confessa
d'entrada que no era un especialis-
ta en el tema, ens oferí aix3 no obs-
tant, una exposició prou suggestiva,
perqu � , malgrat la seva modestia,
des de la condició de filòleg i conei-
xedor profund de la parla popular,
no li mancaren recursos i agudesa
a l'hora d'interpretar i encasellar
els mots que la societat ha produit
al llarg de segles per tal de diferen-
ciar els seus individus.

Un públic nombrosíssim desbor-
da les possibilitats del local i seguí
amb molt d'interès l'exposició, al
final de la qual participa amb pre-
<rentes i observacions en un collo-
qui prou animat.

La vetllada s'havia obert amb
unes paraules de presentació a car-
rec del president de l'entitat Barto-
meu Esteirich i es clogué amb unes
llepolies i cava.

Mique! Riera al «Sopar a lberote!»
de «Perlas y Cuevas»

A rediciú corresponent a la sego-
na quinzena de novembre de la re-
vista de Manacor «Perlas y cuevas»
que dirigeix el nostre company Ra-
fel Ferrer, l'habitual secció de les
pagines centrais titulada «Sopar a
lberotJ» esta dedicada al batte de
Felanitx Miguel Riera.

Al liarg de quatre entrevistes rea-
litzades per Josep M.a Salom, Rafel
Ferrer Massanct, Gaspar Fuster
Veny i Joaquim Fuster, Mique! Rie-
ra se sotmet a una mena d'examen
o reconeixement, en el qual inten-
ten esbrinar distintes facetes de la
seva personalitat.

El sopar tingue 116c en aquesta
ocasió a l'Ilote! Borneo que dirigeix
el nostre amie i paisà Josep Fuster,
cliquai, no cal dir-ho, volgué quedar
d'allò de lo millor. Hi ho aconseguí.

Lá festa del patró de l'Hospital
Dilluns passat, la Casa Hospici-

Hospital, celebra la festa del seu pa-
tró Sant Martí, una avinentesa que

congrega un cop mes a l'entorn ciels
residents i comunitat de la Casa,
un grapat de gent que de qualque
manera clonaven testimoni del sen-
timent gairebé general d'estima del
pubic de Felanitx vers aquesta insti-
tució secular i benemèrita.

La festa s'inicia amb una solemne
Eucaristia a l'església de Sant Al-
fons. Fou concelebrada per l'Arxi-
prest Mn. Miguel Serra —qui digue
la homilia—, els pares Domingo An-
dreu i Jaume Duran, teatins, Mn. Mi-
guel Liaciú, Rector de Cas Concos i
cl diaca Mn. Guillem Feliu.

La Coral de Felanitx interpretà els
càntics propis i després oferí un
breu concert. Seguidament, a les de-
pendencies de l'Hospital s'oferí un
refrigeri, en la preparació del qual
s'havien afanyat de forma entusias-
ta nombroses persones amigues i be-
nefactores de la Casa.

L'exposició de treballs escolars
de la Providencia

Des de dissabte passat es troba
oberta a la Casa de Cultura, l'expo-
sició de treballs escolars muntada
amb motiu del centenari de les Reli-
gioses de la Providència.

En aquesta mostra —que encara
re -Aara oberta avui i demà—, s'hi
pot 1;:ure un amplissim mostrari
quaderns escolars, dibuixos, labors,
albums i d'altres tasques escolars
realitzades per alumnes del collegi
de la Providencia durant aquests
quasi cent anys d'existència. També
s'hi poden veure fotografies de pro-
mociens escolars, activitats artisti-
ques i recreatives, esdeveniments,
etc.

r.s tota una síntesi de la tasca do-
cent i educativa duita a terme per
aquesta benemèrita congregació en
un temps en que aquesta missió no
era coberta per les institucions pú-
bl igues.

La podeu visitar avui de 18 a 20 h.
i demi' d'11'30 a 13 i de 18 a 20 h.

Club Altura
Per clerna diumenge tenim previs-

ta una excursió per la zona de Lluc
anomenada Ses Figaroles. S'anirà
sempre per terreny bastant pla
tot i que es llarguet l'itinerari es
bona d'assolir.

La sortida sera, com sempre, a
les 8 del mati de la plaça d'Espa-
nya. Es prega puntualitat. Per a
mes informació, Tel. 580589.

CE;T:CtS (1,2 Crftliandat
Diniarts clia 19, a les 9'30 del ves-

pre, al saló de la Rectoria, hi haura
Ultteia extraordinaria. Hi són couvi-
clats tots els interessats.

Les festes patro lais de Son Valls
Els propers dies 23 i 24, dissabte

i diumenge, celebraran a Son Valls
les festes patronal3 de Crist Rei. A
Ia propera edició oferirem el pro-
grama complet d'aquesta festa.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
MATANCES.—Dijous dia 21, a la

Ponderosa i excursió a Cala Bona,
Cala Millor, etc. Inscripcions fins
dia 19, de 10 a 12. Preu 1.600 ptes.

vida social
BODAS DE PLATA

NIATRINIONIALS
Diumenge dia 10, celebraren les

noces de plata matrimonials els es-
posos Rafel Adrover Nadal i Catali-
na Barceló Timoner. Amb tal motiu,
a les 5 del capvespre es reuniren
juntament amb familiars i amics en
una Missa d'acció de gracies que ce-

lebra en el Santuari de Sant Salva-
dor Mn. Antoni Fiol.

Seguidament en el restaurant de
la mateixa muntanya compartiren
un buffet exquisit.

I.2s moites felicitacions rebudes
pels esposos Adrover-Barcelú en tan
grata circumstancia, hi afegim la
nostra mes cordial.

BODES P! ATA I
CONIUNIO

Dissabte passat horabaixa, en cl
Convent de Sant Agustí, els esposos
Antoni Forteza i Isabel Torralba,
juntament amb els seus familiars i
amies, assistiren a una Missa d'ac-
ció de gracies amb motiu de com-
plir-se vint-i-cinc anys del seu matri-
moni. En cl decurs d'aquesta Missa
va rebre per primera vegada l'Euca-
ristia el seu fill Antoni Miguel.

Enviam l'enhorabona al matrimo-
ni Forteza-Torarlba, així com al neo-
combregant.

SE VENDE 0 SE ALQUILA PISO
de 180 m2 en Paseo Ramon Llull,
25.
Informes, Tel. 580133.

CHICO DE 25 AÑOS, con carnet de
busca trabajo.

Informes, Tel. 581321 (de 9 a 13
y de 15 a 16).

SE NECESITA CARNICERO
Informes, Tel. 657079.

FELANITX



Venta de PISOS
DE 110 m2 DE 3 Y 4 HABITACIONES,rBA&O, ASEO, COCINA

Y COMEDOR, CON ASCENSOR
MATERIALES PRIMERA CALIDAD. FACILIDADES DE PAGO.

INFORMES, TEL. 583068 (de 20 a 22 horas)

SECCION 100 ptas
en La Cerámica

Frente HIPER
EXTENSO SURTIDO EN ARTICULOS DE 50, 100, 200... PTAS.

FELANITX

Futbi!et esco!ar
INFANTILS

1 cr TROFEU PELUQ. RUBIO'S
Els jugadors infantils del Collegi

Sant Alfons, dirigits per J.S. Picor-
nell, disputaran aquesta setmana un
partit contra l'equip federat de Fut-
bol Sala de Ses Salines. Aquest par-
tit correspon al ler Trofeu P. Ru-
bio's.

M.T.F.
PORTO CRISTO, 1 -

C.D. FELANITX, 1
Els jugadors de Xisco J. Orfi tre-

gueren un important punt de Porto
Cristo. Aquest equip es un dels mi-
llors classificats de la pedrera del
C.D. Felanitx. El gol, un pase de Va-
lentin à Esteban, que aquest darrer
marca.

M.T.F.

ALEVINS
A.P.A. COL.LEGI SANT -AL-PONS, 2 -

ESPORLES oB», 1
EVA FOU L'ESTRELLA

Jugaren: Juanjo (2), Maimó (2),
Pantoja (1), Fontanet (3), Antonio
.(2), Adrover (2), Ramon (3), Eva
(3), Vicens (2), Domingo (3), Pere
(2) i J.R. Villanueva (2).

L'horabaixa del dissabte al Camp
d'Esports «Sa Mola», els alevins
guanyaren els seus dos primers
punts davant un Esporles bastant
fluixet que es llimità a defensar-se.
Els jugadors locals Iluitaren tot el
partit i fins . a lo darrer, quan el mar-
cador estava 0-1, no marcaren els fe-
lanitxers. Gols: Min. 36 (0-1), Anto-
nio, pròpia porta. Min. 33, (1-1), Do-
mingo supera a mig equip i marca
de chut fort. Min. 38 (2-1), Eva Sie-
rra atura l'esfêric amb la cama dre-
ta, i acte seguit impacta un bon chut
arrib l'esquerra.

M.T.F.
BENJAMINS
A.P.A. COL.LEGI SANT ALFONS, 0

SES SALINES, 10
JOAN EL MILLOR

Els benjamins felanitxers perde-
ren el seu segon enfrontament Ili-
guer, aquesta vegada dins «Sa Mo-
12», davant un rival fortissim. Els
petits benjamins, tots ells de pri-
mer any, dirigits per la colla XIS-

CO-MARINO jugaren bé, pet-6 la ve-
tLrania donaria la victoria als Sali-
ners. El proper encontre, avui dis-
sabte, enfrontara l'equip local con-
tra MONTIS1ON «A» dins Ciutat.
Esperam que aquest equip sàpiga
sortir de dins el pavelló ciutadà amb
una victòria. S'ha de rcssenyar que
els primers partits d'aquests juga-
dors han estat contra els rivals més
forts del seu grup; So N'Oliva; Mon-
tision «A», Ses Salines, ...

DEBUTA CAROLINA
Una de les femines del Club Fut-

bolet escolar de Felanitx, debutava
clissabte per primera vegada amb el
seu equip. El debut d'aquesta juga-
dora fou força celebrat pels segui-
dors.

Jugaren: J. Blanco (3), Guillem
(3), X. Blanco (2), Coves (2), Cañas
(2), Bel Maria (-), Obrador (3), Ci-
ria (3), Carolina (2), Pere B. (2),
Manresa (2), Raimundo (-) i A. Gar-
cies (-).

M.T.F.
FUTBOL SALA (SENIORS)
JOYERIA CALVO, 2 -

CONST. CALDERON, 3
SUMAM I SEGUIM

Jugaren: Pere Galmés, Guindi,
Campos, Fco. Mayoral, Petty, Basi-
lio, Pepe (entrenador), i Juan Mar-
tinez (Delegat).

Partit emocionant on l'equip de
Felanitx, nota la falta de dos dels
seus jugadors claus, CANO i FIOL.
Amb aquesta victòria s'arriba a les
semifinals matemàticament. El s
gols del CONST. CALDERON foren
obra de Petty, Mayoral i Pepe. -

M.T.F.
FUTBOL 5
PLAYAS DE CALVIA, 3 -

C.D. FELANITX, 3
UN ALTRE EMPAT

Els gols de Santi, A. Pou i Ruben
de penalti, serviren perquè l'equip
duit per Morete tornOs empatar un
partit fora camp. Aquest equip du
tres • partits jugats, dos empatats i
un perdut, té 7 gols a favor i 9 en
contra. Uns resultats que el collo-
quen a la meitat de la taula.

M.T.F.

VENDO YAMAHA 80 PZR. Modelo
Garriga, PM-BD. Perfecto estado.
Informes, Tel. 824986.

Club de Bàsquet femení
Espoit Es Pert

L'equip del Port enguany es entre-
nat per segona vegada per Juan Fco.
Torralba (Torry), i té com a dele-
gada Na Dina Reverte. Juguen al
camp de bàsquet de l'hotel Las Pa-
lomas i el partit jugat dimecres aca-
ba amb el resultat de RENAULT
PORTO COLOM, 41 - IRISBA PAL-
MA, 68.

El grup comença a funcionar i ha
donat afficient a l'afició, lo que fa
que cada vegada siguen més els es-
pectaders.

A la primera part les coses no
anaren gaire be, ja que l'equip con-
trari tingué la sort de cara, i el mar-
cador fou advers (11-37). Ja a la se-
gona part les coses milloraren i les
jugadores del Port varen contestar
amb eficacia totes les cistelles de
l'equip ciutadà, quedant la segona
meitat en 30-31.

El públic congregat gauclf de de-
be, amb el joc de les nines de Torry,
a pesar de que l'equip contrari era
superior tant en tècnica com en al-
tura i edat.

Varen jugar per RENAULT POR-
TO COLOM Amaya (10), Caty S., M.a
del Mar (10), Trinitat, Antònia (1),
Conchi (5), Ana Rosa (12), M.a Se-
bastiana (2) i Caty R.
RENAULT PORTO COLOM, 44 -

BASQUET INCA, 86
Bon partit l'efectuat per les nines

de Torry, que Iluitaren tot l'encon-
tre sense descansar un sols segon.
Cal destacar que l'equip dcl Port
sols compta amb sis jugadores:
Amaya (10), M.a del Mar (1), Trini-
tat (2), Conchi (17), Ana Rosa (8),
M. Sebastiana (6).

Emistiquio

PROFESSORS DONEN CLASSES
DE REPAS a Felanitx i a Porto-
colom. E.G.B., F.P., BUP i COU.
Especialitzats en: Comptabilitat
(amb practiques), Català, Caste-
11à, Literatura i Llatí. Noves tèc-
niques d'estudi.
Informació, Tel. 824414, dematins.

Festivht e titre. Sra.
de la Provicia

Avui dissabte dia 16, diada infan-
til i juvenil. A les 10'30 del mati, al
pati de la Providência jocs infantils.
A les 6'30 del capvespre, a la parrò-
quia, reunió juvenil.

Diumenge dia 17.-Festa de Ntra.
Sra. dc la Providencia. A les 20 h.
Eucaristia solemne celebrada pel
Vicari Episcopal de la nostra zona,
D. Rafel Umbert. A continuació en
el claustre del Convent, descobri-
ment de les efigies dels fundadors:
Mn. Miguel Sureda i Sor Maria de
la Providència Escalas. Cantara la
Capella Teatina.

La Comunitat dc Religioses de la
Providència desitja que la festa
d'enguany sia un homenatge a totes
les petsones que d'alguna manera
han fet possible que la seva funda-
ció arribi al primer centenari. Tots
hi sou convidats.

TROT FELANITXER
El passat divendres dia 1, l'hipò-

drom de Manacor, congregava gran
multitud d'afeccionats al món
trot.

Dins aquestes importants can-eres
es pogueren veure les bones actua-
dons de cavalls felanitxers. Cal des-
tacar la gran victòria de l'egua LA
PAMELA DE RETZ, que s'emportà
un important premi i també un
magnifie trofeu. El segon Hoc fou
aconseguit per l'egua LANZARINA,
molt ben conduïda per FRANCESC
MESTRE, demostrant una altra ve-
gada que pot competir amb els mi-
nors trotons nacionals del moment.

Joan Mas

TENGO PARA ALQUILAR CASA
RUSTICA a 5 minutos de Fela-
nitx. Asfaltado, 3 dormitorios. ,_ co-
cina y aseo, patio y pequeño jar-
din.
Informes en esta Admón.

Autocares Grimait, S. A.
Comunica al público, la entrada en

servicio, a partir del próximo lunes, de la
nueva linea de autocares Sliorta -Pal
ma-Sillorta, cuyo horario será el si-
guiente:

S'HORTA-PALMA: A las 7,10, 9 y 16,25 horas.
PALMA-S'HORTA: A las 14,45 horas.

MUSIC BAR SOL Y MAR - PORTOCOLOM
Dies 15 i 16 de novembre, FESTA D'ES XUPITO
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FELANITX

n utocores
Gizmiktis

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Coincido en el «Cristal» con
JOAN M. PEÑA, me cuenta que ha
estado en EGIPTO con su mujer; la
simpática A. ALBONS. Habla de
auténticas maravillas, que le ha en-
cantado la cosa, pero que en el CAI-
RO se respira «hambre» entre los
nativos. Cada quince días son más
de 7.000 los españoles que viajan a
la tierra de los Faraones. El Nilo me
confirma que está completamente
contaminado, pero que este país to-
davía vale más de una misa. Piensa
volver en un día no muy lejano. Me
contó muchísimas más cosas que
creo conveniente no contar y ... Ade-
mas nos alargaríamos demasiado.

• Quiero desde esta sección dar
constancia del gran esfuerzo que ha-
cen los compañeros GORI VICENS
y TONI MORENO en TELEVISIÓ
FELANITXERA. Dos grandes repor-
teros, que muchos no tenemos en
cuenta, y que dan el callo día a día
para satisfacer una programación
popular y del agrado de la mayoría.

iEnlwrabGna! Y la verdad es que el
amigo GORI resulta bastante en los
«INFORMATIUS», dando una exce-
lente imagen sin desmerecer de su
compañera M.a ANTONIA, que para
mí ya tiene todos los aires de ser
una gran profesional.

• Hablo por teléfono con JOAN
PLA (por cierto que ya es abuelo
¡vaya nietecita le ha caído en suer-
te!) y le pregunto por que ya no co-
labora con «BALEARES», ya saben
su sección «LA GRAN BAUXA» del
seus ANGELOTS. Pues parece que
hay ciertas divergencias con la nue-
va directora de este periódico. Pero
me dice que pronto va a volver a las
andadas, pero no sabe si sera en es-
te medio o en «ULTIMA HORA», ya
que goza de la confianza de PEDRO
SERRA, al que algunas lenguas vi-
perinas llaman el «Citizen Kane»
mallorquín. Por otra parte dentro
de breves fechas se reanudarán las
famosas «TERTULIAS DEL BAR
GI.JELL». Tanto el amigo PLA como
el también felanitxer GORI VICENS
(of Palma), están dispuestos a ello.
¡Faltaría más!

• El pasado sábado fui a VILA-
FRANCA a celebrar el «Xe. ANI-
VERSARI» del famoso pub/bar «ES
NIU». Detrás llegó BERNAT O. RI-
CART avec sa femme ANTONIA,
cámaras prestas para filmar una
«xerrada» amb TOMEU PENYA, el
senyor ROSSI y l'anion SION que,
además de dueño del local, es el fa-
moso vocalista del grupo «GEMI-
NIS». Ambiente de gala. «Es Niu»
esta de gom en gom. Tres persona-
jes de «capa y espada» que forman
«LOS CALAVERAS», un trio que
canta canciones «camp» para llenar

Ias noches de blanco satén. ¡Se tiran
cada juerga...! ¡De espanto! Tertian
que actuar aquella noche para la
concurrencia y según me cuentan
los que les han visto por la tele fe-
lanitxera lo hacen hasta bonito. Des-
dc mi olciosko» te doy Tomeu mi
más sentido pésame por la muerte
de tu hermano, que tuvo la desgra-
cia de perecer en un brutal acciden-
te de tráfico, cerca de su pueblo na-
tal, cuando practicaba el ciclismo,
un deporte que le dio amplia fama
en toda

• Por cierto cl martes leo en el
«DIARIO-l6» un artículo del amigo
GASPAR SABATER, muy agudo por
cierto, con motivo a la PLATAFOR-
MA CIVICA del pasado lunes día 4,
convocada en el «Principal» de Pal-
ma con el «slogan» «VOLEM CO-
MANDAR A CA NOSTRA», donde
alaba sin reparos la intervención de
TOMEU PENYA, al que califica de
ideólogo. Si los otros explicaron un

mensaje confuso, Tomeu en dos pa-
lAras supo impactar en la masa que
atiborraba el teatro, y todo se tornó
claro, rotundo y directo... Riu-te'n
(Pun pagès!

Recibo puntualmente la revis-
ta manacorina «PERLAS Y CUE-
VAS». En el último número hay ¡co-
nio no! la sección «SOPAR A IBE-
ROTEL0 dedicad!) en esta ocasión al
BATLE FELANITXER ramie MI-
QUEL RIERA, que fue sometido, en
esta ocasión, al bombardeo de pre-
guntas cie los magníficos francotira-
dores: Jose Luis, Josep M.a Salom,
Joaquin Fuster, Gaspar Fuster Veny
y Rafel Ferrer. A pesar de todo, creo
que salió airoso del compromiso,
cosa nada fácil ya que un servidor
Como el amigo ANDREU RIERA, et
conseller, sabemos como las gastan
esos queridos chupatintas.

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARCIAS I

EDITORIAL RAMON LULL
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CORMOTOR, S.A. JULIA AUTOMOVILES, S.A.

Ctra. Palma-Arta, km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares). 	 Carrer Campos, s/n. FELANITX.

OPEL ASIRÁ. INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.
Concesmarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia
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FUTBOL

Tarde algo fria. Mucha más gen-
te dc o habitual, un sector de la co-
Ionia «campanera» se desplazó a «Es
Torrentó», eso de la rivalidad co-
marcal nunca se pierde.

FELANITX: M. Roig, Gelabert, J.
Aznar (Leandro), J. Roig, Sagrera,
Ecrras, Oliver, Colau, Artigues, Isi-
dro y Felix (Gori).

ARBITRO: Santandreu. Irregular.
Tarjetas amarillas a Vicens, Lladó,
J. Aznar, J. Roig, T. Barceló, Colau
y Burguera.

GOL: 1-0, min. 83, Leandro cede
en corto a Colau, que se interna en
el area y remata al primer palo, es-
pectacularmente.

SUSPENSE
Si ya a principio de temporada el

club felanitxer andaba escaso de ar-
tilleros, con las bajas importantes
que acusa ahora el equipo, marcar
un gol no es tarea fácil. Los chava-
les hacen un derroche de energías,
y, hasta si me apuran, juegan bien
algunos ratos, pero perforar la me-
ta rival se nos antoja harto difícil.
No vamos a negar ni el pan ni la sal
al equipo de Acuñas, rinde incluso
mas de lo que cabe esperar, pero
sin goles no se consiguen buenos re-
sul tados...

El domingo vimos a un Felanitx
dominador, que creó algunas oca-
siones pero que no supo aprovechar
en la La parte. En la 2.a mitad, con
Teruel en plan de director de or-
questa, un Colau con ganas, todos,
desde el portero M. Roig hasta Oli-
ver, luchando lo indecible para•coh:-
seguir un triunfo que se les nega-
ba Cuando muchos ya habían
optado por salir del campo, creían
que el resultado era innamovible
—no creen en milagros...—, una ju-
gada de ataque de los visitantes que
pilló a la defensa local con el paso
cambiado se plantaron solos ante el
meta Roig, este salió sin complejos,
despejó con el pie la bola y, grito
de guerra apache, el balón lo jugó
Leandro... Colau, que lo había in-
tentado en una serie de ocasiones,
sacando fuerzas dc flaqueza lo in-
crustó con rabia en las mallas
¡Dos puntos de oro! Alegría sin lí-
mites entre la hinchada local y de-
solación en las caras de los visitan-
tes. Así es el fútbol, señores.

MAIKEL
PROXIMA JORNADA:

La REGIONAL PREFERENTE:
«Es Torrentó», 15'30, FELANITX -
PORTO-CRISTO.

2." REGIONAL y 3.a REGIONAL
( jornada de descanso).

JUVENILES I.' REGIONAL: «Es
Torrentó», FELANITX - ESPAÑA.

2. REGIONAL
S'HORTA, 6 - PUIGPUNYENT,
Golejada justa del C. D. S'Horta

davant un rival debit. El S'Horta
clesaporfita gran quantitat d'oca-
sions, incluïcles dues penes maxi-
mes, per la qual cosa la golejada

baguera pogut ser d'escàndol. Gols:
l-0, córner que treu Augusto i Ca-
rrosco marca de cap. 2-0, gran juga-
da de Garcia, que pas3a la pilota a
Adrover i aquest marca. A la sego-
na part 3-0, Garcia en jugada per-
sonal. 4-0, Garcia novament. 5-0, ju-
gacia de Garcia i Augusto marca. 6-0,
Santi centra a Gaspar, qui estableix
el resultat definitiu.

Alineació: Muñoz, Adrover, Carras-
co (Roberto), Barceló, J. Piña, Au-
gusto (Garrido), Dino (Santi), Picó,
Garcia, Gaspar i Antich.

Molt de públic a la graonada, que
anima constantment l'equip local.
2.. REGIONAL
RCTVO. LA VICTORIA, 1 -

CAS CONCOS,
DEBACLE ARBITRAL

Jugaren: Aleix, Tbfol, Julia, J. An-
tonio, Uguet, Mateu, Pascual, Ma-
ties, Bennasser, Colau i Mayoral.

Lamentable actuació de l'arbitre
que en tot moment ana en contra
dels concarrins, inclús va anular un
gol a Mayoral a falta de tres minuts
per a la fí del matx.

Així i tot va sortir del camp com
els toreros, a hombros, alçat pel ca-
pita • Jaunie Julia.

ESPARTACO
3.. REGIONAL
COLONIA DE SANT JORDI; 6 -

ATLCO. PORTO COLOM, 3
DERROTA

L'equip d'es Port caigué derrotat
per un 6-3 davant un equip fort. Els
jugadors de Miguel Sanchez lluita-
ren per?) res no pogueren fer per
emportar-se'n els tres punts.
JUVENILS

STIORTA, 2 - BETA B, 2
Bon partit del conjunt local que

sols pogué empatar davant l'equip
BETA B. Volem destacar la bona
actuació de l'arbitre.
ALEVINS
PORTO CRISTO, 10 - S'HORTA,

El Porto Cristo va guanyar meres-
cudament al S'Horta, que va donar
excessives facilitats en defensa i no
pogue frenar el contracop local.

Avui dissabte a les 10, S'Horta-Es-
colar.

ALEVINS CIM
ESCOLAR DE CAPDEPERA, 0 -

C.D. FELANITX, 9
RESORGIREN

Els jugadors duis per la bona ma
de Nino Simarro, sortiren del camp
rival amb un bon marcador a favor.
L'equip torna crear joc i, per des-
comptat, marca gols. Els gols per
part del Felanitx foren de Tomeu
Vidal (4), David Campos (3), Pedro
Alcolea i José.

M.T.F.
INFANTILS

S'HORTA, 7 - COLONIA, 1
Golejada del conjunt del S'Horta.

El Colônia demostra ser un equip

BASQUET

RESULTATS
Cadets:
P.M. CAMPOS,	 60
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 67
Juven ils:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 77
GESA ALCUDIA «B», 	 34
Juniors:
COSTA CALVIA, 	 94
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 69
S(2niors masculí:
C.A. S'Esperdenyer (BUNYOLA), 62
JOAN CAPO/AÚTOC. GRIMALT, 46
Sèniors femení:
COSTA CALVIA, 	 100
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 26
III Divisió:
ESPANYOL «LA FILADORA», 64
JOAN .CAPO/AUTOC. GRIMALT, 55

COMENTARI
Les sortides de cinc dels equips

no resultaren molt productives, amb
l'excepció dels cadets. A més, els ri-
vals sán capdavanters dels seus res-
pectius grups, i alguns n'ocupen la
posició de líder, coses aquestes que
quedaren ben de manifest.

Varen fer un bon debut eIs més
joves, eis CADETS. Realitzaren un
encontre més que acceptable. En cl
descans, però, perdien (35-26), i els
7 punts del final suposaren la mes
grossa diferencia que separa amb-
dós equips. A quatre minuts del fi-
nal, el resultat era d'empat a 55.
S'adaptaren bé a la normativa d'en-
guany que obliga a fer defensa indi-
vidual.

L'altra victòria de la jornada l'a-
conseguiren els JUVENILS que su-
peraren amb facilitat un dels equips
colistes que se presenta amb nomes
sis jugadors, els quals va saber con-
servar fins al final. Als ja habituals
anotadors s'hi afegiren M. Nadal
(17), Albert (8) i Llàtzer (8) entre
altres.

El rival dels JUNIORS ocupa el
liderat del grup que anota cada ve-
gada 100 punts com Si res. En
aquest cas, no hi arribaren, per?) els

fluix, el S'Horta podria haver mar-
cat més gols però la mala sort ho
impedí. Gols de Juani (2), Felipe
(3), Barceló I i Barceló II.
CADETS

BON PARTIT
Un penalti transformat per J.L.

Miró donava la igualada al marca-
dor dins un partit on els felanitxers
hagueren de deixar-se la pell al
camp.
S'HORTA, 7 - PORTO CRISTO, 1
El S'Horta demostra en aquest

partit que sera un dels equips forts
de la categoria. No començaren be
les cpses per l'equip local, ja que cl
primer minut ja tenia un gol en con-
tra, però el S'Horta va saber remun-
tar-se i va convertir el partit en un
espectacle de gols i golassos. Volem
destacar la totalitat de l'equip local
que si segueix així pot arribar a un
dels primers Hoes de la classifica-
ció. Gols de Tomeu Roig (3), José
Miguel (3) i Pere Bonet.

manca poc. Aguantaren molt bé els
felanitxers en el primer temps i do-
minaren per 40-42. La segona part
fou de color local i, en especial, els
tres darrers minuts amb una pressiú
agobiant dels calvianencs front les
debilitacles forces dels visitants. Di-
rigi l'equip el base Joan Pons.
Lladó (25) i Amengual (23) varen
fer els punts.

Els SENIORS MASCULINS no
pogueren vèncer l'imbatucl equip de
Bunyola. En el primer temps, els 4
primers minuts (10-2) i els 6 darrers
(14-0) decidiren el signe de l'encon-
tre, que ,arriba al descans amb un
irremuntable 38-17. El Joan Capó ju-
ga molt millor a la segona meitat
(2429). •Tomeu Salva va fer el seu
minor partit fins ara, amb 15 rebots
i 18 punts.

Tallada rodona (100 punts) per
l'equip SÈNIOR FEMEN1 que se va
veure impotent i asfixiat per la for-
ma de jugar del bon equip calvia-
nenc. El resultai del descans (45-13)
ja feia preveure el desenllaç final.

Se va aturar la ratxa de victòries,
recordem que ja eren tres de segui-
des, de l'Autocares Grimait de TER-
CERA. El partit no va ser molt vis-
tós. Els de ciutat oposaren una for-
ta defensa, poc castigada per l'arbi-
tre. Equilibri en tota la primera
part (30-28) que se va rompre en el
segon temps en que l'Espanyol arri-
ba a un maxim avantatge d'll punts
(50-39), encara que va ser neutralit-
zat pocs . minuts després (50-47).
Així i tot la reacció no passa d'aquí
i se va perdre per 9 punts.

ANOTADORS
Cadets: J. Uguet (22), A. Barceló

(17), J. Bisquerra (12).
Juvenils: C. Sanchez (18), M. Na-

dal (17), A. Gonzalez (8), L. - Mén-
dez (8), C. Guerrero (8).

Júniors: R. Lladó (25), D. Amen-
gual (23), J. Pons (8), A. Sutler (7).

Seniors m.: B. Salva (18), M. Vi-
llalonga (8), P. S. Barceló (7).

Seniors f.: C. Garcías (9), Fanny
(8), A. Camarero (5).

III Divisió: G. Amengual (14), A.
Oliver (9), M. Julia (6), S. Serra
(6).

AQUESTA JORNADA
Sera de descans per l'equip jú-

nior. Jugaran fora els juvenils (Cos-
ta de Calvià). Tots els altres equips
disputaran els seus encontres a Fe-
lanitx.

El dissabte ens visitara el Llucma-
jor (cadet) i els rivals de l'espessa
jornada del diumenge dematí seran
l'Optica Abel/Sant Josep (senior
fern.), l'U. E. Llosetina (seniors
masc.) i el Perlas (III Divisió), es-
sent aquest darrer un encontre for-
ça atractiu.

SE PRECISAN MUJERES que se-
pan montar collares y pulseras
de perlas de fantasia, con separa-
dores. Se paga muy bien. Sin in-
termediarios. Reserva absoluta.
Llame e infórmese en Tel. 755000.

VENDO PISO en Cala d'Or. 3 habi-
taciones. Facilidades de pago.
Informes, Tel. 657283 (a las 8 y
a las 14 h.).

1. 11 pitEFERENTE

Ei9azo de Coln
Felanitx, 1 - Campos, 0

angivjEl an paneyes
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Cows a la Saga
LA PLATAFORMA CÍVICA
I ELS BUFONS

Al pie passat cl nostre grup pro-
posa que l'Ajuntament s'adherís a la
Plataforma Cívica i signas el mani-
fest «VOLEM COMANDAR A CA
NOSTRA». El grup del PSOE i del
PP coincidiren en posposar la pro-
posta per a «un millor estudi».

El fet que collectius i institucions
com els sindicats, la Universitat,
l'Obra Cultural, l'Esglesia... es posin
d'acord per exigir un dret que te-
nen tots els pobles. j grups politics
forans com el PSOE r el PP «pac-
tin» impedir la consecució d'un ci -et,
nomes es pot qualificar de bufone-
rla i servilisme en grau superlatiu.

El mes passat cl Ple de l'Ajunta-
ment de Felanitx rebutja la nostra
proposta de recone.ixer aquest dret
cie tots els pobles dc runivers, el
dret a tenir un govern propi i co-
mandar a ca nostra. Els qui rebut-
jaren la nostra proposta es posaren
d'acord per aprovar unes manifes-
tacions clescebeides i que no ens ser-
vcixen per res i fan el joc al govern
que nomes vol saber de nosaltres
quan ens ha cle xuclar les moques.
Les sospites del PP i el PSOE han
quedat dares amb la seva actitud
davant el clam de les institucions
que conformen la Plataforma Cívica.
La seva actitud cle silenci i compli-
citat ha quedat resolta amb un «pac-
te» per a no reformar l'Estatut,
quan el Parlament havia acorclat la
seva reforma al començament

ques!. any. Malament per aquests
partits que no s'escolten la gent i
despres diuen que representen al
poble, perqu nomes són unes tere-
setes que, un dia mes o mneys pro-
per, acabaran oblidats o odiats.

Si l'Estatut no serveix per aeon-
seguir «comandar a ca nostra», s'ha
de reformar, si la Constitució impe-
deix poder «comandar a ca nostra»
s'ha de reformar, si partits com el
PSOE i el PP no volen que eis ma-
llorquins comandem a ca nostra,
hem 'de mirar qu en podem fer dels
que reneguen del seu pais i si es
precis, convidar-los a classes d'his-
t)ria i si no estudien...

Perõ el que realment ens preocu-
pa es el que tenim a Felanitx, un
Batle que es va declarar pública-
ment independentista ( ?) fa dos me-
sos i després, a l'hora de mostrar el
Haut& l'ha mostrat de bon de veres
i ha resultat esscr un ciels mes grans
defensors del colonialisme de Ma-
drid. Hi ha gent que primer són les
devocions i després les conviccions;
cl Batle Miguel Riera n'es un exem-
ple, diu una cosa i després en fa una
altra, per() a això sembla que ja fa
temps que ho practicava.

SE VENDE RESTAURANTE MA-
LLORCA sobre playa Cala Mar-
çal.
Informes, Tel. 285112.

SE VENDE 0 SE TRASPASA
HOBBY BAR, situado en Pasco
Ramon Llull.
Informes, Tel. 580133.
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• En TOFOL i CASTEJON, han
obert una nova empresa. Aquesta
relaci(macia amb el «Coffee». Dura
el nom de CAFES DIMINUTOS.
Sort nois.

• Els jugadors d'iniciació fela-
nitxers ja tenen camisetes, aquestes
donades per PINTURAS MAR. GRA-
CIES 1 GRACIES.

• Els «Baciss Boys» del Futbol
Felanitxer augmenten. Ara, el juve-
nil EVARISTO ha fuit per falses
promeses del CLUB.

• El CAS CONCOS sorti derro-
tat del Camp de la VICTORIA. Un
partit molt dolent on el SR. ARBI-
TRILLO a la E del mateix s'empor-
ta les fitxes dels concarrins. Hui,
Hui, Hui...

• El Port ja és ben buit. Els
«strangers» ja han deixat de passe-
jar-se per aquells indrets, els sou-
venirs són tancats (d'entre ells els
magnes SHOP ROBIN i J. OLI-
VER). Ara la jovenea espera deses-
peradament l'arribada dels caps de
setmana. Entre tant la gent d'edat
mitjana passa els capsvespres al
RESTAURANT EL PINO, fent mi-
lers dc partidetes totes elles amb
companyja de . ramo . En PEP i la
SRA. ANTONIA. Aden estiu-91!

• Un altre local portenc, que de
segur sera els focus dels joves, es
Ia PIZZERIA DON PEPONE - CAN

TONI, del que acaba d'agafar les
riendes la si iii tt ica i iljaclable. fa-
mília SUNYER.

• Des d'aquí, a ni b aquestes
dues paraules, hem cragrzfir a
l 'AGÊNCIA de VIATGES FELA-
NITX TOURS, situada al carrel -
Major, la gran ajuda que ziporten a
l'esport felanitxer. Mostra clara Os
el suport al CLUB FUTBOLET ES-
COLAR. Moltes grades!

• El BAR ETS ARCS esta
ja no hi cap ni una persona més.
La gent s'empeny, es trepitja, ni
tan sols hi cap una agulla riles. Tot
aixa a causa clefs seus («mefes»
FRANCISCA i TOMEU, que s sán de
lo Ines divertits. Clar que no hein
croblidar els ajudants, eh.

• El Club J. CAPO de basquk.t
esta d'enhorabona, l'entrenador de
requip de tercera acaba de t reUrer-
se el títol d'entrenador Nacional.
Molt be ANDREU S.!

• Dissabte, l'Atletic Madrid va
menjar taronges de clebè.

• Esperam que el C.D. FELA-
NITX, el proper diumenge rnillori
nies, amb el retorn als terrenys de
joc d'en NICO.

SE ALQUILA BAR DIANA, Porto-
Colom.
Informes, Tel. 82414 (de 19 a 21
h.).

SE ALQUILA LOCAL de 130 m 2 en
Paseo Ramon Llull.
Informes, Tel. 452094 (de 9,30 a
a 13,30 y de 16,30 a 20 h.).
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Su Concesionario le espera para presentarle el Ultimo gran éxito de Fiat,
el nuevo Fiat "lempra. Donde se han incorporado los últimos avances
del mundo del automóvil integrzindolos en un solo vehiculo.Asi es el
nuev O Tempra.
Con el coeficiente aerodinámico (0'28) más bajo entre sus competido-
res, un amplisimo espacio interior y el maletero más capaz (500 dm).
Pruebe a tocar en su Concesionario Fiat el nuevo Tempra.

Concesionario Oficial:

Se adviene del riesgo que supone superar los limites de velocidad establecidos por la le■,.

Terapra L4 - 78 CV - 1 72 Km/h. - lempra 1.6 - 86 CV - 177 Km/h. -
Tempra 1.8 i.e. - 110 CV - 190 Km/h. - lempra 1.9 diesel - 65 CV -
162 Km/h. - Tempra 1.9 turbodiesel - 92 CV - 178 Km/h.

Fiat Tempra. Sensaciones en vivo.

AUTOS MARTORELL, S. A
Carrer del 	 rs, 6. Tel. 58 13 48. Felanitx.




