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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX      

Phonienaigt de la liar ais oGnEgeuris
	 No Ruud? No eilihroteu Irt6s

Vint-i-quatre persones que han
complit els 90 anys, foren objecte
dissabte passat d'un homenatge per
part de la Llar de la Tercera Edat i
com acte inicial d'un programa ela-
borat amb motiu del XVe aniver-
sari de l'entitat.

L'acció va transcórrer a la Casa de
Cultura amb el càlid seguiment d'un
públic nodridíssim procedent de to-
ta la comarcas

El vocal dé Cultura Antoni Soler,
a modo de pregó, presentà la festa
i n'avançà 1 - ordre, i un COp 'legit pel
secretari Joan Estelrich l'acord de
la Junta de Govern, i sota Pesguart
amable dels Padrins Majors Miguel
Prohens Truyols i Clara Llompart
Aulet, ricament abillats a l'antiga
usança mallorquina, es desenvolupa
l'acte.

A la presidencia hi eren el Batle
de Felanitx, el Delegat Provincial
d'Assumptes Socials Jaume Mas, el
Director General de Cultura Jaume
Martorell, el Director Provincial
d'INSERSO Antoni Contestí i el
President de la Llar Rafel Rosselló.

Feren ús de la paraula el Sr. Mar-.
torell, el Sr. Mas i el President Sr.
Rosselló i tanca el torn d'interven-
cions el Batle Miguel Riera.

Un grup de jovenetes, endiumen-
jades amb el vestit típic mallorquí,

Les festes de «Crist Rei» de Son
Valls varen incloure dins el seu pro-
grama una cursa atlètica que va dis-
córrer en mig d'un grat ambient i
que va tenir com a colofó una sim-
pàtica entrega de premis i obsequir
per a tots els participants gracies al
patrocini del Consell Insular de Ma-
llorca, Ajuntament de Felanitx i
particulars de la barriada.

La participació no fou tan nom-
brosa co m l'any passat per la coin-
cidencia amb altres dues proves ce-
lebrades el mateix dia a Palma,
però Ia xifra d'atletes supera el cen-
tenar. A les categories majors fou
on més se notaren les absències.

CLASSIFICACIONS
Iniciació femenines
I. Ester López (Joan Capó)
2. Maria D. Garrido (Sant Alfons)
3. Maria Sánchez (Porreres)
Iniciació masculins
I. Guillem Vaguer (Porreres)
2. Francesc Bordoy (Joan Capó)
3. Joan G. Rigo (Joan Capó)
Benjamins femenines
1. Catalina Servera (Porreres)

obsequia els homenatjats presents
(ja que d'altres i degut al seu estat
no pogueren assistir-hi) amb un ram
de flors i llepolies i fou molt simpa-
tic el gest del «Padrí Major» Miguel
Prohens, que llegí una glosa feta per
ell -es conegut d'enrera el seu
tremp pel glosat- especialment per
l'ocasió i que fou molt celebrat i
aplaudit per l'auditori.

Diguem, per últim, que les perso-
nes presents homenatjades foren les
següents:

De Felanitx, Antònia Adrover Mai-
mó, Jaume Barceló Artigues, Maria
Barceló Obrador, Antoni Grimalt
Oliver, Guillem Maimó Obrador, Ma-
ria Mas Valens, Miquela Mesquida
Rigo, Antoni Obrador Gaya, Joan
Obrador Gaya, Rafel Prohens Tru-
yols, Miguel Sastre Manresa, Joan
Soler Vicens i Francisca Nicolau
Bauza.

Del Carritxó, _loan Adrover :Gri-
malt.

De Cas Concos, Catalina Maimó
Portell.

De Campos, Andreu Rigo Mas.
De Porreres, Miguel Juan Julia. i

Maria Piña Socias.
I de Santanyí, Antoni Burguera

Burguera, Rafel Coll Ribas i Miguel
Servera Vidal.

2. Mercedes Montañés (St. Alfons
3. Mari C. Guerrero (St. Alfons)
Benjamins masculins
1. Joan Andreu Colom (Porreres)
2. Joan Valls de P. (Joan Capó)
3. Jaume Vaguer (Porreres)
Alevins femenines
1. M.. Antònia Vaguer (St. Alfons)
2. Silvia Santos (Sant Alfons)
3. Maria A. Soler (Joan Capó)
Alevins masculins.
1. Jaume Quetglas (Llucmajor)
2. Salvador Barceló (Joan Capó)
3. Joan Nicolau (Joan Capó)
Infantils femenines
1. Carme Barceló (Porreres)
2. Silvia Guerrero (Porreres)
3. Llucia M.a Rigo (Joan Capó)
linfantils masculins
1. Antoni Nicolau (Joan Capó)
2. David Molina (Cala d'Or)
3. Llorenç Paramo (Joan Capó)
Absoluta femenina
I. Margalida Adrover

(Opel Felanitx)

Amb uns adhesius que conviden
a no embrutar la natura i uns car-
tells dibuixats pels escolars, el GOB
de Felanitx ha recolzat la campanya
de neteja duita a terme pels alum-
nes dels cursos superiors dels col-
legis d'EGB del nostre terme. Una
campanya, promoguda per l'Ajunta-
ment de Felanitx, que es realitza en
dues jornades i de la qual se n'ha
fet una valoració bastant positiva,
però que no sera realment efectiva
si no aconsegueix mentalitzar la
gent en el sentit de no embrutar
més.

Dissabte passat foren les escoles
de S'Horta i Portocolom les que por-
taren la iniciativa de netejar un re-
dolet del nostre entorn. L'escola de
Cas Concos, tot i la seva bona dis-
posició, degut als pocs alumnes, no

Divendres de la setmana passada,
festivitat de Santa Cecilia, la Casa
Municipal de Cultura fou marc d'un
concert de violí i piano tal vegada
del més alt nivell dels que s'hagin
donat mai a Felanitx.

I lo trist del cas es que fou se-
guit per un auditori no superior a
les quaranta persones.

El violinista Gottfried Scheneider,
que ha donat concerts arreu del
món amb les més prestigioses or-
questres, les Filarmóniques de Ber-
lin i Munich, la Simfònica de Viena,
Ia Bay-erische Staatssorihester
juntament amb la pianista Suzanne
Bradbury, ja coneguda entre nosal-
tres i considerada també com una

2. Catalina Sbert (Ind.-Felanitx)
Cadet/Juvenil masc.
I. Joan Quintana (Llucmajor)
2. Cesar Sanchez (Joan Capó)
3. Esteve Barceló (Colõnya P.)
Veterans «A»
1. Joan Barceló (Colènya Poll.)
2. Victor Martinez (Opel Felanitx)
3. Joan Tur (0 pel Felanitx)
Veterans «B»
I. Miguel Bonnín (Ind. Palma)
2. Sebastià Fullana (La Salle Ma-

nacor)
Seniors masculins
1. Miguel Céspedes

(Opel Felanitx)
Atletes de la barriada
1. Antoni X. Monserrat
2. Sebastià Oliver
3. Joan Prohens

pogué abordar la tasca prevista.
Això no obstant, en el futur no man-
caran ocasions per treballar per la
causa.

Els allots del «Reina Sofia», una
vintena, anaren a Cala Sanau i Ca-
la Estreta i arreplegaren fins a 40
bosses de deixalles, materials molt
dispersos per cert, entre els que no
mancaven bosses senceres abando-
nades.

L'escola de Portocolom anà al ca-
mí de S'Algar. Foren devers 40 allots
i només feren una franja confron-
tant amb la carretera, d'on retiraren
fins a dues camionades d'objectes
de tota mena: geleres, cuines, ma-
terial sanitari, una bossa de xerin-
gues, etc. El «batle» del Port féu
acte de presencia el temps que durà
l'operació.

gran interpret, ens oferiren tres pe-ii
ces molt suggestives, la Sonata Op. ,1
96 en Sol Major de Beethoven, la
Sonata per a vioi i piano de Ravel,
i la Sonata en re menor, Op. 10 de
Brahms.

La veritat es que el públic restà
pendent de la magistral interpreta-
ció del violinista d'una forma gaire-
bé encisant.

Repetim que la qualitat del con-
cert mereixia una millor resposta
per part del públic i era sobre tot
notòria l'absència d'un sector que
pel seu lligam a les entitats musi-
cals locals sembla que hauria de
ser sensible a aquests esdeveni-
ments. Fou una llàstima.

Club d'AUctiznIc Opc!
Felanitx

XVI CURSA INCA-PALMA
Excellent actuació dels nostres at-

letes locals. D'un total de 80, 66 fi-
nalitzaren la prova. Després de re-
córrer 28 Kms. amb bon temps, pe-
rel amb una mica de vent els atletes
de l'Opel Felanitx aconseguiren les
següents classificacions:

11.-Francesc Algaba, 1 h. 49'.
12.-Sebastià Adrover, 1 h. 50'.

(ler. classificat en la categoria Su-
per Veterans)

24.-.--Miquel Nadal, 1 h. 57'.
46.-Víctor Martinez, 2 h. 11'.

SON VALLS
A la simpàtica cursa de Son Valls,

(Passa a la pàg. 4)

• 
r ATLETISME

Cursa Atlética Popular de Sun Vas

Un gran violinista passi quasi desapercebut per
Felanitx
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Diu. 	 1 St. Eloi
Dill. 2 Sta. Bibiana
Dim. 3 St. Francesc Xavier
Dim. 4 St. Joan Damasce
Dij.	 5 St. Sabas
Div. 6 St. Nicolau
Dis. 7 St. Ambrds

LLUNA

Lluna nova dia 6

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma • Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 1 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 1 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 les 1830
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

S'llorta-Palma: A les 7,10, 9 i
16,25 h. (només dies feiners).

Palma-S'Horta: A les 14,45 h.
(només dies feiners).

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

TAXIS PORTOCOLOM
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

APOTECARIES DE TORN

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

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

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

580448-581144
Ambultmcies

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

Setmanari Onteressos locals

5rigaoFor

mori a Felanitx, el dia 27 de novembre de 1991, a l'edat de :19 anvs,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al cel sia

La seva esposa Catalina Capó ()liver; lills Victor i Antoni; pares Isaias i SeVera; parcs
politics Jaunie i Nlargalida; germana Mu. Jesús; lillol Raul; germans polities liard Cap() i Ildefonso
Rodriguez i tots els altres—parents vos demanen que el volgueu tenir present en les vostres preOries.

•-•

2 FELANITX    

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.325

LA REORGANITZACIÓ
DE LA SALA

Aquesta setmana passada, va cul-
minar la tasca de reorganització del
personal de les oficines municipals.
Poc temps després de fer-se càrrec
l'actual equip de l'administració de
Ia Sala, varen esser contractats, un
arquitecte, amb dedicaciú exclusiva,
i una jurista que acudeix a l'Ajun-
tament dos cops per setmana. Ara la
reorganització ha afectat totes les
dependencies i pràcticament tot el
persona] de les ofiicnes, entre les
guais s'ha redistribuit el persona!.

De tota manera, la reforma, feta
d'acord amb el personal, no té ca-
racter definitiu i pot esser objecte
de modificacions si les circumstan-
cies i el millor funcionament de la
casa ho demanen.

L'ORDINADOR
A la reunió de la Comissió de Go-

vern celebrada el passat 18 es va
acordar la compra d'un ordinador
per a les oficines municipals.

L'ordinador de l'Ajuntament,
que resultava insuficient per a les
necessitats de la casa, va sofrir una
avaria ta unes setmanes i va quedar
inutilitzat. A causa de l'avaria, el
treball de les oficines se n'ha res-
sentit. Amb el nou ordinador, que-
daran obertes satisfactòriament les
necessitats de la Sala. El proveïdor
es la casa SOFT & MICROS i el
cost sera de 4.674.090 pessetes mes
IVA.

ELS CLOTS
Aquestes darreres setmanes, la

brigada d'operaris de l'Ajuntament
ha procedit a tapar els clots de la
carretera de Felanitx a So'n Mesqui-
da, que d'un temps ençà presentáva
un aspecte molt deficient.

Com s'ha anunciat, l'Ajuntament
té el projecte de repavimentar
aquesta via i s'ha demanat la colla-
boració al Consell Insular de Ma-
llorca.

També s'han tapat els clots de la
carretera de So'n Prohens i aquesta
setmana es farà el mateix amb els

carrers de Felanitx que ho necessi-
ten.

FAÇANES
A la reunió de la Comissió de Go-

vern de dia 18 es va acordar concedir
una subvenció d'un terç de l'import
total de les obres de restauració de
Ia façana de la casa número 33 del
carrer dc So'n Morei i de la part
baixa de la façana del Convent de
Sant Agustí. Aquestes obres im-
porten respectivament 1.897.724 i
3.307.283 pessetes i rebran també
una subvenció d'un terç de la Con-
selleria de Cultura.

SUBVENCIONS
La Comissió de Govern, afnb l'in-

forme favorable de la Comissió de
Cultura, va acordar, el passat dia 25,
la concessió de les següents subven-

cions:
270.000 pessetes al Club de; baS-

guet de Portocolom.
3.200 ptes. per allot matriculat a

les guarderies infantils Pillo's, San-
tíssima Trinitat i Sant Alfons.

BALEART 91
L'Ajuntament de Felanitx presen-

tara una mostra de l'artesania local
a l'exposició aBaleart 91», que ten-
dra Hoc a Ciutat del 5 al 15 del pro-
per mes de desembre.

Ili seran representades les firmes:
Ceramigues Mallorca, Ramaders
Agrupats S.A.T., Alfareria Joan So-
ler, Fills d'Andreu Fiol, Perles On-
dina, Guillem Serra, Embutidos Mu-
nar, Ferreria Oliver, Indústries Car-
niques Obrador S.A., Esmaltes Gar-
da, Maria Magdalena 'Perelló i Em-
butidos Blanco.

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,
lla, Literatura i Llati. Noves tee-
niques d'estudi.
Informació, Tel. 824414, demat ins.

INFORMA

GUCCI 	 BREITLING

Joyería Arroyo
Ultimos diseños en joyas de 18 Krt.

R. WEIL, SEIKO, LOTUS, FESTINA, FERRARI,

PERLAS CULTIVADAS, COURRLGES, FILA

Avda. Tagomago, s/n. 	 Tel. 657327	 CALA D'OR  

Novedades LOBELIA
OFER TA:

CHANDALS TEMPORADA
20 0/0 descuento

NIÑO - NIÑA SEÑORA

Ontoni Ferrero Puga 1
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XV Aniversari ð la Liar de la Tercera
Hat de l'Inserso de Felanitx

Dissabte 30 de novembre, DIADA ESPORTIVA.
A les 11-h., inauguarció d'una Pista de Petanca, amb l'actuaciú dels

equips campió i subcampiú de la Llar Reina Sofia dc Palma, en el Camp
Municipal d'Esports.

A les 16 h., a la Plaça Espanya, Cursa Ciclista de Cintes preparades
pels Liners de la Llar, amb sorpreses.

Seguidament, GRAN FESTA, organitzada pels veins de la mateixa
plaça.

Diumenge I desembre, FESTA ANIVERSARI.
A les 10,30 h., MISSA MAJOR a l'església Parroquial.
Cantara la coral Infantil «Els Aucellets», dirigida per Miguel Perdió.
A les 12 h., davant el local social de la Llar, CONCERT PER LA BAN-

DA DE MÚSICA DE FELANITX.
A les 14 h., DINAR DE COMPANYONIA, a La Ponderosa. Preu

1.100 pis.
A continuació, al mateix local, BALL AMB ORQUESTRA.

Dinzecres 4 de desembre, a les 17 h. al local social, BALL DE PAGES
amenitzat pel grup de sonadors de la Llar.

Divendres 6 de desenzbre, a •les 17'30 h., a l'Auditori Municipal, BALLS
REGIONALS amb l'actuació dels grups de les cases regionals d'Andalus-
ia, Aragú, Extremadura, Galicia i Balears.

Dissabte dia 7 de deseznbre, a les 21'30 h., a l'Auditori Municipal, TEA-
TRE. Representació de l'obra «El qui no ho ha fet de jove ho fa de veil»,
original de Catalina Rigo, pel grup «Pou del Rei» d'Alqueria Blanca.

Es necessitara invitació que pot ser retirada gratuïtament a la Llar
o a la Casa de Cultura. 

electrónica                       

L----MOREY            

VENTA Y REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS
EN GENERAL

VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

NUEVO DOMICILIO
Caritat, 4 - Tels 583459 y 827182	 07200 FELANITX        

Dietaris i agendes
1992

Papereria RAMON 1.1.1111
Major, 25 - Tel. 580160
FELANITX   

Gabinete PSICOLOGIA
Policlínica LLEVANT
C. Ernest Mestre, 36 - Tel. 582233

Maria Mag. Uguet Adrover
Psicologia infantil

Laura Alcón Flaquer
Psicologia del adult()

articles_d'oferta

Un eels inssib!es optimismes
Fa quinze anys estaven molt de

moda les pellícules de ciència
ció. Era freqüent situar-les mental-
ment envers l'any 2000. Els espec-
tailors vdem ben clar que en arri-
bar cl moment d'escritire l'any co-
mençant amb un 2, aniríem tots
amb cbpsules espacials a visitar els
nostres amics que s'havien establit
a altres planetes, dins o fora del sis-
tema solar. Aniríem vestits amb uns
uniformes brillants d'un material
encara no descobert i amb el cap
dins una bolla de vidre per sor-
tir a l'exterior de les nostres fabu-
loses edificacions o de les naus. El
telèfon tendria pantalla i tot això.

Estam endarrerits: Aquest món
fantastic no sembla acabar d'arri-

bar. Els avanços tecnològics van ra-
pid, però no tant com ens volien fer

creure els directors d'aquelles pro-
duccions cinematogràfiques. Avui
encara he menjat un botifarró d'un
pore que se varen partir els meus
pares. D'acord, cl botifarró va venir
a Madrid en avió. En avió, però no
en una nau espacial supersònica. I a
Madrid, no a Júpiter. No m'he hagut -
de treure cap case de vidre per en-
golir-lo.

Encara no som en el 2000, però
ja no hi falta tant i me sembla que
estain mes prOxirns al mán de fa
quinze anys que al de la ciência tie-
d() d'aquell moment.

MARMOLES

esgramar
Granitos, mármoles, piedra arenisca,
piedra Santanyí.

Pida presupuestos sin compromiso

C/. S. Miguel, s/n. Tel. 554302 [FAX] MANACOR

ATENCION FELANITX!
— MASAJE DEPORTIVO
— MASAJE VITAL-CORPORAL
— MASAJE NEURO-MUSCULAR
— TRATAMIENTOS DE CELULITIS

La solución a sus agujetas, dolores de espalda,
dolor de cabeza, está en

Gimnàs Sport Energy
PIDA INFORMACION

C/. PELAT, 60	 TEL. 827161

El meu optimisme no es deriva
oel bon cam i que segueixen les co-
ses, sin() dc la lentitud a la qual ens
movem pcl mal canil. No se m'ocul-

ta que ens endinsam a l'era dels re-
sidus (presidits pels nuclears, una
part clels quals sera tòxica durant.

25.000 anys). Potser ús una mort len-

ta, però aquesta lentitud es atribui-

ble a la seva ineticacia, la qual no
els deixa complir els seus maleficis.

Aix() m'omple de coratge.
Els pregons cinematografics dc

l'industrialisme han gairebé abando-
nat la branca de la ciência ficció. C
l'industrialisme no veil futur o
aquell futur no a caba d'arribar.

S'esbuquen els déus menors: en
Poe temps, Maradona malalt de co-
caïna i Magic Johnson malalt de SI-
DA. Quanta, quanta humanitat!

En el pitjor dels casos, estimat/
da AndreaVictrix, posarem la bolla
de vidre al cap del pore i seguirem
menjant botifarrons, mentre ells ur-
banitzen camps de golf o el ventre
de la seva mare.

dialogai:

—Perdoni, senyor articulista, però
4,1. meu parer aquest article esta ta-
Hat molt just.

—Sí, amb els articles que estan
d'oferta a vegades passen aquestes
coses.

Nicolau Barceló



nestatirant
Nova direcció

(Antònia i Francisca)

DISPOSAM DE SALA PER A COMUNIONS, CASAMENTS, ETC.
CUINA CASOLANA — SERVEI A LA CARTA

ELS DIES FEINERS, MENU
FEIM PAELLES I CALDERETES PER ENCARREC

OBERT DE DILLUNS A DIVENDRES I ELS DIUMENGES
A MIGDIA

DIVENDRES I DISSABTES A VESPRE A PARTIR
DEL 6 DE DESEMBRE

ESPERAM LA VOSTRA VISITA 	 MOLTES GRACIES

POLICLINICA CUVANT
Estética
Médica

VIA ERNESTO MESTRE, 36
FELANITX

TELS. 58.22.33 - 58.24.64

— LIPOSUCCION Y LIPOESCULTURA
Tratamiento de celulitis y obesidades localizadas bajo anes-
tesia local.

ARRUGAS FACIALES
Tratamiento a base de colageno y peeling secuencial.

— VARICES

4
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Ehboraci6 	 sa's2s 	 MEERSITE

Revetla de Santa Catalina a
Campos •

Per avui dissabte, l'Obra Cultural
de Campos organitza un fogueró i
bLdlacla popular a la plaça de Can
Pere Ignasi. COMerlÇarà a les 20,30
hores i sera amenitzada per l'Agru-
pació Aires de Montision de Porre-
res. Hi haura d -,;1; i vi de franc per
a tothom.

Collaboren en aquesta festa diver-
ses entitats campaneres.

L'Organització ens prega que fa-
cem arribar la seva invitaciú a to-
tes aquelles persones que vulguin
compartir amb cils aquesta revetla.

Mis i aquarel.las d Jasé Alvara-
do a «Sa Nostra»

Derna dissabte a les 6 de l'hora-
baixa, sera inaugurada a la sala de
Ja Caixa de Balears «Sa Nostra»,
una exposició d'olis i aquarelles de

Alvarado.
Aquesta mostra restara muntada

fins dia 8 de desembre i pot ser vi-
sitada cle 18 a 20 hores els dies fei-
pers i d'Il a 13 i de 18 a 20 h. els
diumenges.

Germandat de Raflants de Sang
de Mallorca

Els propers dies 2, 3 i 4 de de-
sembre, a les 17,30 h., la Unitat 1‘/E)-
vil de Donants de Sang, es trobarà

l'Ambulatori de la nostra eiutat,
per rebre les aportacions-dels–fela-
nitxers. Es prega a totes les perso-
ires que puguin prestar aquesta aju-
da tan humanitaria, acudesquin a la
crida.

La festa de Santa Cecília
El passat cap de setmana el Pa-

tronat Local de Música, celebra la
festivitat de Santa Cecília.

Un concert de la Banda, dissabte
a l'Auditori, obri el programa, que
es completa el sendema amb el cer-
cavila i la Missa en honor de Santa
Cecília, a la Parròquia. Canta la Co-
ral de Felanitx.

Al migdia, un dinar a la Ponde-
rosa congrega tota la família musi-
cal fclanitxera.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
ACCIÓ SOCIAL—Dimecres dia 4,

a les 17 h., reunió de la comissió
d'Acció

MATANCES.—Dijous dia 12, se-
gon torn de matances a La Ponde-
rosa. Excursió, berenar, dinar i ball,
preu 1.600 pessetes.

Creuada de l'Amor Divf
FESTA DE LA PURISSIMA

El proper dissabte dia 7, vigilia
de la Inunaculada, a les 6,30 del
capvespre, a l'esgl6sia de Sant Al-
fons hi haura un acte penitencial
comunitari sota la direcciú del P.
Amolli Oliver. Tot seguit comença-
ra l'Euearisi ia and) humilia a  càrrec
del mateix I'. Oliver.

Es convida molt cordialment tots
creuats i familiars així com tots

els {kick.

Club Altura
Per d	 enge dia 1 de desembre

tcnim prevista una excursió a Llo-
seta j, caminant, farcin l'itinerari se-
güent: Passarem pel palau d'Aia-
mans, despis S'Estorell Veil, pos-
sessiú molt hermosa de la família
March i que esta actualment en
obres. Pujarem des Puig de Sa Creu
cap a Can Macip per devora es Puig
d'es- Suro i Biniarroi, on dinarem.
L'horabaixa davallerem per clins
Mancor i Biniatzent de Bais, Binia-
mar i Lloseta, on acabara la cami-
nada. fE.s un itincrari llarguct per)
accessible. Es prega puntualitat a la
sortida que sera, com sempre, de la
plaça d'Espanya, a les 8 del mati.

Per a mes informació podeu cri-
dar al Tel. 580589.

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9 del vespre,

a la capella de les Germanes de la
Caritat, hi haura Vigília d'AdoraciC
Nocturna femenina.

Secció Religiosa
GERMANES DE LA CARITAT

FESTA DE LA VERGE
MIRACULOSA

DiumeLge dia 1 de desembre, les
Germanes de la Caritat celebraran
Ia festa de la Verge Miraculosa.

A les 8 del capvcspre, a l'església
parroquial de Sant • Miquel, missa
concelebrada amb homilia que dira
Mn. Mique! Serra, rector de la par-
ròquia.

Hi quedau tots convidats.

vida social
NAIXEMENT

A Ciutat, els esposos David Medi-
na Bombarció i Maria Estelrich Mes-
guida, han vista alegrada la seva llar
amb el naixement del sen primer
fill , traa nina preciosa, que en el
baptisme rcbra cl nom de Maria
Mercè.

Enviam la nostra ms cordial fe-
licitació als novells pares.

PRIN1ERA COMUNIO
Diumenge passat dematí, a la par-

rbquia de San Miguel, va rebre per
primera vegada l'Eucaristia, el nin
Raul González Hernandez.

Felicitam el nou-combregant així
com als seus pares.

NECROLÓGICA
Dimecres passat descansà en la

pcai de D6u a Felanitx, a redat de
3; anys, N'Antoni Ferrero Fuga. Al
cel sia.

Reiteram el nostre més sentit
conclut a la seva família, i d'una
manera especial a la seva esposa
Catalina, fills Victor i Antoni, parcs
i pares polítics.

FHOlieEES
Normes per a confeccionar salsa

Maur) e sa LOI itzant Ovonrodue-
tes Pasteuritzats (Reial Dee r-et 1254
/1991, de 2 d'agost).

L'elaboració de maoneses i altres
salses similars (ailloli, salsa rosa,
etc.) a les quais figuri l'ou cru
com ingredient principal, s'haura
de ubstituir per ovoproducte pas-
teuritzat elaborat per empresa
autoritzada.

Comprovar la neteja dels utillat-
ges (recipients, batedores, culleres,
etc.) utilitzats a l'elaboració.

Les maoneses s'hauran d'acidifi-
car amb vinagre, suc de llimona o
d'altres productes autoritzats fins
un ph no superior a 42.

S'elaboraran extremant les mesu-
res higièniques (rentada de mans
amb aigua i sabó i raspall, roba
neta) ahans d ecomcnçar l'elabora-
citi.

Immediatament després de con-
feccionar la salsa, s'haurà de con-
1•ervar a u n a temperatura ii o
superior a 8 .0 (frigorifie) i es pro-
eu rara que la mescla amb altres
productes alimentaris. es rezditzi en
cl moment del seu consum.

La salsa maonesa confeccionada
no es podrà conservar mes de 24
hores.

(Campanya informativa realitza-
da per lalConselleria de Sanitat i
Seguretat Social del Govern Ba-
lear).

TENC PER LLOGAR CASA a foras
vila. Amb Hum i aigua corrent.
A Son Mcsquida.
Inlormaciú: Tel. 580415.

(l'e de la par.!iria

que aquest any obsequiaven els gua-
m .:Aciers amb un bon tamb6 hi
participaren alguns con -c./lors de
l'Ope! Felanitx. El tigre Victor, des-
pr6s cic cOrrer la Inca-Palma el ma-
ti, va acon,eguir arribar el segon,
amb un temps -de -2412". En Joan
Tur fou el tercer classificat amb
24'16".

ES CARRITX0
M'han dit que els veins del Carrit-

x6 per les festes de Sant Antoni vo-
len estrenar-se amb les curses atlè-
ligues, i donaran com a premis unes
porcelles, a mOs d'altres.

VIII MARAT! IO
COSTA DE CALVIA

Hi haura participació d'un bon
grapat de felanitxers, que estam se-
gurs faran un bon paper. Gracies a
les negociacions de Sebastia Adro-
ver, aquesta marathó sera campio-
nat d'Espzinya de veterans.

M.A.C.

Agrairent
La família Ferrero-Capó cla-

vant les nombroses manifes-
Lacions de solidaritat i condol
rebudes ami) motiu de la
mort d'Antoni Ferrero Fuga i
en la impossibilitat de corres-
pondre-les a totes personal-
ment, ho vol fer per mitja
d'aquesta nota.

A tots, moites gracies.

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 Il.).



Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

Telefonía y equipos complementarios.

C. Costa Llobera, 6	 Tel. 827265

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

Gran oferta de noviembre
(Hasta fin de existencias)

Pinturas 25 Kgs. (interior-exterior) 4.000 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.

FELANITX

Comandem a ca nostra

Sz!i0oritat Ent çu'Ll., ant tr,ui 	 1:er qué?Fla estat talment una bufctada
amb intenció, un cop al fetge que
t a 1 la la respiració dc soca-rel.
Knock out, knock out... set-vuit-
nou-deu. S'ha acabat! Horn s'esfor-
ça per a redreçar-se però es pura
quimera entestar-s'hi. La visió resta
absolutament enterbolida.

Ja immers dins la voragine quo-
tidiana la indiferencia esdevenia
Ft:mica resposta als fax-míssils de
les agencies informatives: Dubvrov-
nik, patrimoni huma, devastada;
Mur dc les Lamentacions: 30 morts;
ETA sega cames a mare i filla...

Ep. ep, ner6 ara, qu és això?
Guants en l'aire, ja n'hi ha prou!
L'scud-informatiu repica insistent-
ment les pantalles dels ordinadors:
Magic amb Sida, deixa el basquet
Magic amb Sida, deixa el bàsquet
Magic amb Sida, deixa el basquct
Magic amb Sida, deixa el basquet.

Amunt, anima forta, traspassa la
boiracla. Ca barret; es inútil. Deci-
mes dc lucidesa. Magic, la Magia...
i ara una de xinesos. Potser ha dei-
xat mai Einstein la ciencia, potser
amb la seva extinció física no ha
surat més cl seu mestratge? I què
podríem dir del genial Beethoven?
No es a partir del seu traspàs quan
l'art musical ha experimentat noves
formes, insospitacles ressonàncies?

que m'heu d'anar a dir, vosal-
tres, fluixos de fusta i curts d'ente-
niment! D'acord; direu que el cos,
la maquina física Johnson ha cadu-
cat; però i l'obra que en scrvam?
Tal vegada, no és aquesta la genuï-

na immortalitat. Jo, com cl passat-
ger Unamuno, així ho pregon. Per-
que, anem a x•eure. Abans de Magic
cot) hi havia? Sí, es clar; hi havia
en Bid Russell, l'eficàcia; hi havia
en Wilt Chamberlain, la força. I
para,perque el Dr.,!. (Julius Earvin)
no fou sinó un esbós elegantíssim
!ci que clesprés vendria. Així que
de la magia ulterior (2,05 mts. tot
de Ilargaria) en són benefactors di-
teces. chuen que el millor basquet-
bolista de tots els temps (?), «sky-
houk» Kareem Abdul Jabbar; el

guardonat entreoador, Pot Ri-
ley (quatre aliens NBA), i un
iugoslau, Vlade Divac, en fase d'a-
prenentatge. I així, milers i milers
d'irrefutables proves, d'evidències
incontestables. La darrera encara,
ara fa un mes. I sinó preguntau-li
a Jordi Villacampa per aquell seu
inoblidable dcnou d'octubre a París
i pel magic obsequi dob le (16
punts, 17 assistències!!!). Com tam-
1)6 el mateix Super-Epi vos pot
comptar de l'encontre olímpic a Bar-
celona. Massa evidencia per en
aquesta ocasió, tot i el tortuós ca-
mí, tornar romandre mans plegades
ciavant el peril d'un scud-informa-
tiu. de totes totes intencionat.

Andreu Server

PORTO-COLOM, V ENDO CASA,
parte capilla. 2 plantas, buen es-
tado. A 30 m. del Rivet& 2.a línea.
Precio 12.000.000.
Informes, Tels. 582941 y 824719.

En el darrer número d'aquest set-
manari, varem poder llegir un arti-
cle titulat «Insolidaritat manifesta»
en cl qual es destralejava contra el
manifest «Volem comandar a ca
¡rostra» promogut per la Plataforma
Cívica per a l'Autogovern.

No sere jo qui defensi l'estil del
Manifest. El manifest que a mi m'a-
gradaria signar seria molt ales con-
cret i contundent. No es aquesta la
inalitat d'aquest escrit sine, la de

rebutjar la primera acusació que es
llança sempre contra tot aquell que
es posa a favor dels drets del seu
noble o nació: la insolidaritat. L'es-
mental article acusa d'insoliclaritat
manifesta a uns egoistes sobreali-
mcntats que fan matances, s'embru-
ten els dits amb sobrassada, beven
vi de Binissalem i tot aix6 amb l'in-
fame agreujant de tenir una renda
per capita a nivell europeu fruit,
quasi sempre, del seu treball. I tota
aquesta acusació inquisitorial es
produeix arran d'un manifest tan
inofensiu, ja ens podem preparar
per quan siguem capaços de treure
un manifest un poc més valent!

Jo entenc que el «Volem coman-
dar a ca nostra» es la manera light
i popular d'entendre el dret a l'au-
todeterminació que es el , dret d'una
collect ivitat humana, reconcgut en
la Carta de les Nacions Unicles, de
decidir Iliurament e!• tipus d'orga-
nització política que vol adoptar
molt especialment, de constituir-se
en entitat estatal independent en
qualsevol de les seves formes.
Aquest drct a l'autodeterminació
pel fet de ser un dret natural, ina-
lienable i imprescriptible el tenen
tots cis nobles del món diguin el
que diguin constitucions, estatuts,
lleis, es clar, cliguin el que di-
guin el Batle i catorze regidors més
de l'Ajuntament de Felanitx.

Feta aquesta matisació puc afir-
rnar rotundament el meu acord
amb el lema «Volem comandar a ca
nostra» i relacionant això amb el
motiu d'aquest escrit vull fer notar
el segident: només si podem coman-
clar a ca nostra podrem esser veri-
tablement solidaris. Hem de poder
decidir lliurement amb qti, amb

i per què hein de ser solidaris.
Si no es així, no podrem parlar de
solidaritat sinó que haurem de par-
lar de depreclaci6 fiscal o, fins i tot,
cl'espoliaci6 o de robatori legalitzat.

Jo, personalment, opin que a l'ho-
ra d'exercir la solidaritat s'han de
tenir ben presents dos principis: en
primer lloc, donar preferencia als
casos de Ines necessitat i, en segon
lloc, no esser gens solidaris amb
aquells que t'agraeixen la solidari-
tat a bastonades.

D'aquesta manera, voldria que la
mcva Nació, els Països Catalans, fos
generosament solidaria amb països

pobres com Eti)pia, Mali o el Perú
o amb nobles brutalment agredits
corn el croat, el palestí o cl saha-
raui.

En canvi, jo anui-lana tota la nos-
tra «solidari tat» amb moltíssimes
coses: amb un determinat exercit i
una determinada policia, amb una
cleterminach burocracia ornierdale-
nya» i de «provincias», a m b el
«Quinto Centenario», amb el T.G.V.
Madrid-Sevilla, amb l'Instituto Cer-
vantes, ainb el subsidi d'atur agrari
(del qual per Ilei només es poden
aprofitar andalusos i extremenys i
que 63 una font inesgotable de frau
i de caciquisme) i amb moltíssimes
altres coses que tenen un punt en
comú.

Es molt bonic propugnar l'elimi-
naci6 - de les fronteres en abstracte.
Però cl fet es que els nobles estan
farts de «solidaritats» a punta dc
pistola. Si agafam un mapa mundi
de l'arty 1900 i el comparam amb
l'actual x,eurem que el nombre d'Es-
tats s'ha multiplicat moltíssim. Com

mostra recent, els lituans, els le-
tons i els estons han dit als russos:
prou de «solidaritat»!

I és que quan certes. veus, sobre-
lot des de certes posicions de pocler
politic, ens conten les bondats d'un—
internacionalisme, que a l'hora de
Ia veritat ningú no practica, i pro-
clamen (i amenacen) que no aixe-
quem fronteres, em fa el mateix
efecte clue Si sentís ii ria manifesta-
ció de Iladres en contra de les
tes	 les cases. I l'experiència ens
ha demostrat que, a vegades, quan
horn aixeca una porta hi ha qual-
que lladre que, encès dc rabia, no
tan sols toma la porta sin6 que pre-
ten quedar-se tota la casa i expul-
sar-ne (o exterminar) eis seus legi-
tims habitants; i qui diu una casa
diu, per exemple, Croacia i qui diu
un lladre diu, per exemple, l'exercit
serbi.

Esperem que altres cases no si-
guin violades i, sobretot, que cap
ciels seus habitants no es posi de
part dels Hach-es.

Lo Xeremier del Torren tó

VENDO FORD FIESTA PM-T.
150.000 ptas.
Informes, Tel 657389 (Paco, horas
de oficina).

VENDO PISO Y APARCAMIENTO
en C/. Onofre Ferranclell.
Facilidades de pago.
Informes, Tel. 581948 (noches).

SE VENDE MOTO BMW R-100 RS.
55.000 Km., del año 1979. Buen
estado. 400.000 ptas.
Informes, Tel. 824050.

Venta de PISOS
DE 110 m2 DE 3 Y 4 HABITACIONES, BAÑO, ASEO, COCINA

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

INFORMES, TEL. 583068 (de 20 a 22 horas)
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Introducci:.: Lidcpencia és Varian
si filos1ic i prac:ic que tracta sobre
un proC2s rclativament i hu-
ma que es diu CONEIXEMENT
D'INDEPENDENCIA.

L'Indepencia a curt termini o de
principi és una auto-reflexió, es a
dir, la identificació i runificació de
Ia persona amb la seva pròpia cons-
ciencia, amb la seva cultura i tradi-
dons, amb la seva Terra, etc..., re-
butjant tots aquclls «elements» que,
a un moment donat o quasi tota la
vida, el rebaixen des del nivell de
persona fins al de bubota. A llarg
termini o d'eso!afiment és l'exalta-
die, del conjunt de persones, el po-
ble, una vegada illustrat, soHicitant
rimmediata presencia de l'escrivà
major, per comen;ar a estendre els
pous estatuts del nou estat indepen-
dent (més endevant, aquestes pa-
raules s'escriuen amb majúscules),
rebutjant un altre cop tot an que
durant un període de temps ha es-
tat el seu ectozou o senzillament el
seu paràsit.

Avui en dia, parlar d'Indepacia
es una cosa molt normal, pens que
iota aquella persona que actua sin-
cerament amb ell mateix i davant
tota una mena de poble (amics,
nines», marginats, etc.) te molt

guanyat, tant a nivell personal com
a nivell social.

Aquesta persona actua així. com
cal, tot el contrari es diu hipocre!;ia,
tant si es personal com si es so-
cial. Quan es parla crhipopresia no
es pa rla d'Indepimcia. u n no p r
Ia d'Indepencia, segurament, surten
mots com engany, farsa, mentida,

panyaportes (mirau per on), silen
ci,)cr i molts d'altres que, segura-
j: lilt, posarien els pels de punta.

ParLint dc por, curé que Inclepen-
cia va sser Lola paraula que va sor-
tir fa molt de temps arran d'aix6,
o especificara un poquet més, arran
de la «tricornofbbia».

Davam eis clarrers moviments in-
clepenclentistes a Europa, i veient
que molts de pobles volen sortir de
ropressió i de l'engany i lluitar
(vius!, aquesta paraula te molts de
sentits) per una nova vida i per un
estat propi, aquesta columna, du-
rant unes setmanes, divulgara la
consciencia i l'esperit «indepista», a
fi quo en • properes dates tots senti-
guem la força per estimar un poc
molt més la nostra Terra i tot el
que ens pertany. D'aquí a p..x
temps, cem més prest millor, hau-
Hem de tenir el coratge de dir Inde-
pendLncia ben-igual que si anéssim
a menjar un arròs brut.

La pr,xima setmana parlarem so-
bre les persones, en aquest cas nos-
altres, els mallorquins. Qui té por
que s'arracon.

En resum direm que la conscien-
cia individual ha d'obrar sincera

cadascun mateix, tot el contra-
ri es enganyar-nos, esdevenir hipo-
crcsia; aleshores aquesta conscEm-
cia inclepista, rúnica, rautentica, es
transforma en esperit independen-
tista.
. Quart arriben .a 4qt:est. punt, hem

- rassa: la por, i ens sentim realit-
7ats.

Antoni Joan i Albons
cció Felanitx-Manacor d'E.R.C.
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SOBBE LA PLATA FON1A
Sr. Director:
Mentres a tot Europa es viu un

moment d'efervescència nacionalis-
ta, que ha fet cobrar coratge a mol-
tes nacions sotmeses, a casa nostra
cl PSOE i cl PP s'han posat d'acord
per impedir qualsevol avanç en el
recebrament de la ilibertat del nos-
trc poble; ja sigui oposant-se al re-
coneixement del dret a rautodeter-
minació, ja sigui impedint la refor-
ma de l'Estatut, que ens hauria de
permetre adquirir més competen-
cies. La moció conjunta que aquests
des partits van consensuar a l'Ajun-
tament de Felanitx, o el recent cle-
bat_del Parlament de !es. Illes sobre
l'Estat de la Cornunitat, ens confir-
men la conxorxa.

Potxer vaig errat, per  m'agrada
creure que el manifest «Volem Co-
mandar a Ca Nostra», es la reacció
chi pcble mallorquí que comença a
comprendre que cal fer qualque co-
:;a, davant el servilisme dels par-
tits majoritaris.

Un poble que no pot comandar a
ca.seva, difícilment sera solidari. Un
pcble que no té consciencia de la
pr5pia iclentitat, difícilment sera
1espectu6s amb el seu entorn. Es
ner que (rob que l'escrit d'en
Clau Bareeló és desorbitat, desme-
surat i exagerat. Aquest escrit m'ha
recordat aouell professor de litera-

tut -a que s'indignava, quan veia el
seu fill de nou anys llegint tebeos,
Cð doc de Ilegir el Quixut. Desgra-
ciadament avui per avoi, el pubic de
les 111es no e3ta prou conseienciat
pc r anar més enllà de reclamar els
mateixos duets i competencies que
les cumunitats històriques; i aix , 5 es
el que es proposa la plataforma cí-
vica, que ha vist que l'ocasió era
favorable per a plantejar aquestes
reivindicacions, i l'ha aprofitada.

Es ver que el text del manifest,
plc d'omissions i circumloquis, i
amb la dosi de demagogia que
aquesta casta de documents reque-
reix, no resisteix una analisi gaire
rigorosa, però tenint en compte la
cliversitat crentitats i persones que
l'han signat , erec que haudern de
ser ales condescendents i pensar
que potser és un símptoma que el
ncstre pubic ha començat a fer ca-
mi.

Joanot Colonz

' P.'S'. He--Ilegit amb intei*s l'es-
crit del batle. Pens que ha deixat
passar una bona ocasió per explicar
per que, ell que es manifesta parti-
d2ri del dret a rautodeterminació,
va votar en contra de la moció dels
Colorns.

(Continua en la paq

SE ALQUILA APARTAMENTO en
Portocolom,. 3 clormitorios, meses •

invierno.
Inf_rrnes, Tel. 825070.

LLICENCIADA EN CIENCIAS
MICAS clOna classes de BUP i
COU, dissabtes a Portocolom.
Informaci6, Tel. 717951.
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a Oa
eirra CORMOTOR, S.A.

Ctra. Palma-Arta, km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares).
JULIA AVIDMOVILES, S.A.

Carrer Campos, s/n. FELANITX.
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CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

TEATRE
DISSABTE DIA 7, A LES 9 DEL VESPRE,
A L'AUDITORI MUNICIPAL

El grup «POU DEL REI» de S'Alqueria Blanca, posara en es-
cena l'obra de Catalina Rigo.

«Qui no l'ha feta de jove la farà de vell»
Les invitacions es poden recollir gratuïtament a la Llar de la

Tercera Eclat i a la Casa Municipal de Cultura.

Tom'oa Is a la molsa

Sogurzt.it ctdarla
La mal anomenada llei de segu-

retat citttociaaa ha po Jut anar en-
davant, tot i la cposició frontal
d'alguns partits politics i d'un im-
portant moviment civil. Seinhla
,que, finalment, s'ha posat per da-
vant de les ilibertats la seguretat
personal, la qual cosa fa que, ine-
vitablement, em venguin a la me-
niõria temps preterits, en els quals
Ia seguretat pública tenia la contra-
partida en la manca de llibertats
personals. Pens que la supervisió
de l'actuaciú policial per part del
poder judicial no hi esta de més.
Ara, però, les coses poden ser cille-
rents i una persona podrà ser con-
duïda per a la seva identificació a
una comisaria, pel simple fet de
ser sospitós, de la mateixa manera
clue les forces policiais podran en-
trar en els domicilis particulars
sense manament judicial, si hi ha
alguna sospita que en el seu inte-
rior pot haver-hi delinqüents, o s'ha
pogut cometre algun acte delictiu.

Imaginem-nos que, ara mateix,
se'n farà un bon ús d'aquesta nova
Ilei i que els únics que poden ésser

subjectes crella són els delinqüents,
tiarcotraficants i, per simplificar.
inala gent en general. La bona gent,
la gent honrada, pot viure, per tant,
ben tranquilla. Però qui ens garan-
teix el futur? Qui ens garanteix l'ús
d'aquesta hei que pot fer un hipo-
tètic govern no-democratic o anti-
democratic? No vull ni pensar del
mal ús que en podria fer d'aquesta
llei un govern de signe feixistitzant.
Em ve al cap ara mateix la 'tetra
d'aquella cançó de na Maria del
Mar Bonet:

Qué volen aquesta gent que tru-
quen de mcitinada?

Tal vegada aquestes mesures po-
liciais serviran per combatre la de-
linqüencia, la qual cosa es positiva,
per?) tal vegacla, amb unes altres
mesures, es podria fer igualment
Iront al món de la delinqüência,
sense posar en Peril' les llibertats
personals que tants anys, tants pa-
timents i tantes angoixes costaren
aconseguir. Potser en sortirem gua-
nyant en seguretat personal, però
sens dubte he Ai rierdut ilibertats.

Antoni Roca

) 	' it()

(Ve de la pàg. 6)
CONTESTA A
L'HOME UNIVERSAL

Benvolgut Sr. Director: Només
clues preguntes que m'han vengut al
cap després de Ilegir l'«Article d'O-
ferta» de la setmana passada.

Creus Colauet que esser solidaris
.amb la flumanitat passa necessària -
nient per seguir essent espanyols

.1? rnb aquesta alegria que te provoca
aquest fet a tu?

No trobes que res te a veure una
cosa amb l'altre i una iniciativa cí-
vica per evitar la colonització i ex-
poli d'aquesta terra pot esser la pri-
mcra passa per aconseguir una Hu-
manitat més solidaria i un país
menys destrossat?

Creu-me Colauet, fa temps que la
patria no (.13 ni «una», ni «arande»,
ni «libre» i si podíem exercir el dret
d'autogovern que diuen tenir tots

els pobles i que els espanyols ens
retenen, segur que seria molt més
tacit esser solidaris.

Un indígena.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
-- Honda CBR 600

Derhi -FDS
-- Yamaha RD 350
— Yamaha XT 600

Mohilettes
- Morini Scalibur

— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580258
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

FELANITX

Per P. Xamena

1912
Gener, 1.—Va entrar l'Ajuntament nou i fou reelegit batle l'amo En

Guillem Puig, conservador, per 12 vots i 6 en blanc.
Gener, 1.—Vetiada literario-musical de la Congregació Mariana a l'edi-

fici de la Quartera.
Gener, 6.—Representació dels «Reis» a S'Horta.
Gener, 17.—A l'església dc Cas Concos bench-en una estatua de Sant

Antoni.
Gener.—En el teatre «Novedades» del Badaluch actua una companyia

de sarsuela.
Gener.—EI «Club Gallístico» elegeix la junta directiva.
Gener.—E1 Banc de Felanitx d'acord amb l'Ajuntament ha assajat

aquests dies l'aplicació de «Mecheros de incandescencia» als fanals pú-
blics.

Gener.—L'enginyer D. Francisco Morales fa propaganda d'una central
eléctrica a Felanitx, la qual també donaria electricitat a Campos, San-
tanyí, Porreres i Portocolom, i costaria 125.000 ptes.

Febrer, 4.—El P. Antoni Tomas missioner dels SS.CC. comença a pre-
dicar uns exercicis espirituals a la parròquia.

Febrer, 4.—Darrera funció de la temperada en el teatre Novedades;
es representa l'opereta «La Comedianta». .. - 1

Febrer, 4.—Conferencia a la Congregació-Mariana del congregant Bar-
tomeu Massutí.

Febrer, 12.—Reial Orde ampliant l'habilitació de la Duana del Port
per a importar adobs de la terra, minerals i organics.

Febrer, 15.—Inauguració dels «mecheros de incandescencia» en els fa-
nals públics. La gent es passeja per la vila fins molt tard.

Febrer, 18.—Ball de mascara i cine en el teatre «Novedades».
Febrer, 20.—La Congregació Mariana representa les comedies «Gilito*

-dels germans Alvarez Quintero i «Un criat nou» i «Mestre Fornari» d'En
Pere d'Alcantara Peña.

Març, 3.—En el teatre «Novedades* vetllada literario-musical per com-
memorar el primer aniversari del Centre Joventut Conservadora. Presidí
l'acte el batte Guillem Puig.

Març, 16.—Es constituí la societat «Joventut Liberal».
Març, 16.—QuL da constituïda definitivament una societat que projec-

ta la installació d'una central eléctrica. Per produir el correm utilitzaran
el motor d'Antoni Monserrat.

Abril, 1.—Dilluns sant. Primera comunió del nins i nines.
Abril, 7.—La Joventut Conservadora inaugura un local nou a la plaça

de la Constitució.
Abril, 8.—Concert de la Banda de Música del Partit Liberal a la plaça

de l'Arraval.
Abril, 9.—Dimarts de Pasqua. Processe del combregars als malalts.
Abril, 10.—Morí el capella D. Guillem Oliver Rosselló que estava pa-

ralític des de molt de temps enrera.
Abril.—EI capella D. Federico Valenzuela regala una imatge grossa del

Sant Crist a Sant Salvador.
, Abril, 14.—Diumenge de l'Àngel. Processó L festa a Sant Salvador. Pre-

dicà el dominic P. Redal.
Abril, 21.—Caven els fonaments dels rentaclors que s'han de construir

en el «Moreral».
Abril ,21.—En el carrer del Convent número 26 s'installa una fabrica

de gasoses, sucursal d'una altra que hi ha a Manacor.
Abril, 25.—Un jove de 17 anys se penja a Sa Mola.
Abril, 25.—Els carabiners feriren de bara un contrabandista en el car-

rer de Sant Nicolau i s'incautaren del carro, bístia i bales de tabac.
Abril, 28.—Banquet de la Joventut Liberal per commemorar la cons-

titució de la societat.
Maig, l.—L'agrupació obrera de Felanitx celebra la festa del treball.
Maig, 8.—Festa de l'aparicie de Sant Miguel. Per primera vegada la

processe de Sant Salvador torna baixar el capvespre enlloc de migdia; no
hi pujà el Bon Jesús amb la creu ni els encapironats com es feia abans.

Maig, 15.—El capvespre arriba el Bisbe Campins.

Galerías FLORIDA
Gran surtido en

CAZADORAS - CAMISAS
VAQUEROS 501

LEWIS
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A utocares

GRIMM*

RESTAURANTE

Esmeralda
Park

CALA D'OR
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PAIIQUli INFANTIL,

VISTA PANOBANIICA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

a 	 FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Ili ha crisi. econMnica, a Fe-
lanitx ja sa nota. A Mallorca al punt
no quedaran empreses importants,
si anam al pas que anam... Per un
altra banda tota Espanya esta .enfo-
cada cap a Madrid, capital Cultural,
a L'EXPO-92 —tan poLmica ja—.
Com exemple la Nao «La Victoria»
que nomes feia vint minuts ,.que es-
lava baitada amb cava quau va
lumbar i quedar mig forzada : Aix6
és una petita mostra dels dispen-
dis que s'llan let, també hem de
pensar with l'OLIMPIADA... A Ma-
llorca no mos tocara res de res. Ni
els Reis vendran l'any que ve a es-
tiuejar a Mallorca. Si es turisme
mos falla, podem aplegar tots, no
faran falta els barcos de rejilla, ja
que no • quedaran lampoc- foras--
lers...

• El pasado domingo en «LA
PONDEROSA» tuvo lugar un APE-
RITIU-BUFFET con motiu- del BA-
TEIG de CATERINA M.a oBgiiboR
ALBONS hija del famoso BERNAT
o. RICART y ANTONIA. Und fiesta
de postín que reunió a la crème de
:a creme de Felanitx y comarca. El
«Menú» estuvo a la altura del. acon-
tecimiento por la abundancia y gran
variedad de platos. Desde llagostins
fins a porcella... Tota classe de li-
cors, vins «Bach» i cava ACodornitt
Gran Cremat». En esta ocasión el
amigo Bernat no se vio obligado a
castigar el hombro con la cámara
de vídeo ya que contó con la cOla-
boración de Llorenç, el President de
les Televisions Locals de Mallorca i
director de T.V. LLOSETA, que se
digná filmar el reportaje. Cabe sig-
nificar que toda la plantilla 	 TE-
LEVISIÓ FELANITXERA vstuvo
presente (al completo) y	 ¡Qué
caras! Todos radiantes. Mi más sin-
sera felicitación a los 'venturosos
papás, a CATERINA i al seu germà
JAUME. Enlzorabona, de bon de. ve-
res!

• Por cierto que TONI ROIG
me confirma que pronto volverá a
los INFORMATIVOS de T. V. F. El
«Hcrmida» felanitxer me promete
que será pronto, a lo más tardar un
par de semanas. ¡A seguir, Toni!

• Hablo en el pub «ES NIU» de
VILAFRANCA con TOMEU PENYA
y le doy el pésame por la trágica
muerte de su hermano. Hablamos
de un nuevo proyecto que podría
ser una SERIE POLICIACA con mu-
cha dosis de humor que tendría la
posibilidad de ser producida/emiti-
da por las TELEVISIONS LOCALS
de Mallorca. Ah! a Tomeu le gusta-
ría que los guiones fueran obra de
GASPAR SABATER (el todavía no
sabe nada del asunto)... Bueno, un
proyecto es un proyecto, veremos en

que queda la cosa.
e El otro día cumplió :trios, vein-

titis para ser más exacto, cl ex-ju-
gador JULIA MAIMO, aids conocido
Pur «JULI». Un chico que apuntaba
alto, que tenía cualidades para ser
un gran futbolista, .pero que una
grave lesión le ha apartado del mun-
do dcl balompié definilivainente.
Una pena. De todas formas hay que
reconocer que cl amigo Juli se ha
tomado la cosa con Salla filosofía.

• El pasado viernes en la calle
BISBE MIRALLES otro COCHE
ARDIO... Uno se pregunta extraña-
do: ¿No serán demasiados los ve-
hículos que se queman así como
así? ¿Casualidades?

• Me topo en el Café «CAN
MOIX» con el pintor felanitxer
BERNAT SANSO, que sigile —pese
a todo— haciendo arte dia a día.
Tiene pensado tomarse un invierno
sabático, sin dejar de pintar eso si...
Con tranquilidad tiene previsto ex-
poner en la «Galería Ferran Cano»
de Palma y en la «Casa de Cultura»
de Felanitx. Ya digo, con tranquili-
dad.

e El pasado día 18 se cumplie-
ron nueve años, ya, de la trágica
muerte dc SANTY BONO. Un amigo
que nadie puede olvidar. Valga esta
breve nota como emocionado re-
cuerdo. Por cierto que la «disco»
«PEPS CLASS» tenía previsto ren-
dirle un fausto homenaje, con la
emisión de- tódos sus discos y la pro- -

yección de todas sus películas, pero
a la hora de confeccionar esta sec-
ción nu había todavía una fecha cont
cretada.

• En el «Cristal» coincido con
ENRIQUE FERRADAS, un nómada
de la comarca de Llevant. Ahora
desempeña cl cargo de Jefe de Pu-
blicidad de «RADIO BALEAR» (MA-
NACOR) a total satisfacción del di-
rector CRISTOBAL PELAEZ. Así
que ha tenido que abandonar una
de sus ocupaciones favoritas, el pe-
riodismo gráfico, que últimamente
ejercía en el medio «manacorí»
«SET-SETMANARI».
-• No .cabe ninguna duda que el

amigo JAUME MARTORELL y su
señora se han convertido en crape-
dernidos viajeros. A principios de
este mes disfrutaron de unas es-
pléndidas vacaciones .en THAILAN-
DIA. La tranquilidad del bullicio,
como escribiría alguien. La lentitud
con que circulan los numerosos ve-
hículos es sorprendente. La ocasión
única de contemplar la multitud
de puestos de venta ambulantes, de
comprar finas telas de seda... Ah!
cl rel¡ateo es indispensable. La Ca-
lle Patpong es una sucesión de bares
en donde las chicas Go-Go bailan.
Los locales de Danzas Típicas como
el «Surawong Theatre» y sin olvi-
darse de los clásicos masajes que
garantizan, además de ser muy gra-
tificantes, una total relajación y
bienestar sin parangón...

Todavía no repuestos de esta sin-
gular experiencia para el próximo
día 4 dc diciembre tienen previsto
otro VIAJE, en esta ocasión será
AFRICA, concretamente KENIA, usi
SAFARI FOTOGRAFICO, como debe
ser... ¡Bon voyage! Y muchas gra-
cias por la corbata, Jaume, un de-
talle es un detalle.

• El C.D. FELANITX dio Ia de
ARENA en MARRATXL Perdió

RESULTATS:
Partit amistós.
Trofett Estanc de S'OLIERA:
APA COL. ST. ALFONS (Benj.), 3
APA COL. ST. ALFONS/
PINT. MAR (Inic.), 	 1
Benjamins Regional:
APA COL. ST. ALFONS,	 4
C.D. MOLINAR, 	 2
Alevins Regional:
APA COL. ST. ALFONS, 	 8
SO N'AMER-CALA LLOMBARDS, 1
It:lamas Promoció:
C.D. SES SALINES, 	 2
APA COL. ST. ALFONS, 	 9
Sèniors 2. Regional:
CONS. CALDERON FELANITX, 7
AFECCIONATS CONSELL, 	 1

Setmana d'or pel futbolet felanit-
xer, ja que tots els equips que ju-
garen guanyaren i a Ines amb uns
bons marcadors. L'amistós corres-
ponent al TROFEU ESTANC DE
S'OLIERA enfronta dos equips de
l'APA COL. ST. ALFONS, el benja-
mí, dirigit per XESC BLANCO i
d'iniciació regional, duit pet nou
mister JOAN MAS. Fou més aviat
avorrit perquè els dos conjunts
sembla que estaven adormits i no
crearen jugades. L'equip d'En Moi-
-x-et-debuta i -cal -destacar-n'hi dos
jugadors, el capita HAY° i l'autor
del gol M. Angel Illescas. Per altra
banda debutaren alguns jugadors
novells: A. Borday i Alfredo. Caro-
lina marca dos gols magnifies que
de. circo la victòria de l'equip de X.
Blanco. Bon arbitratge de Toni Pro-
hens. Jugaren per l'APA St. Alfons/
Pinturas Mar: Martinez, Mendoza,
Maldonado, Illescas, Hayo, Alex,
Cerda, Ramallo, M. A. Andreu, Lluís,
Uguet i Juanito. I pels benjamins,
Raimundo, Blanco I, Blanco II, Bel
Maria, Manresa, Kiko, Gracies, Bor-
doy, Covas, Cira, Coronado, Pere
Barceló, Uguet, Carolina i Alfredo.

•
Els benjamins de Regional, aquest

UNO a CERO. El colista se les su-
bió a las mismísimas barbas... Co-
mo el «Gallo de Morón» se fueron
sin plumas y cacareando...

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARCIASI

EDITORIAL RAMON LULL

cop. chrigits per M. Talavante, juga-
ren el seu primer partit (layout tin
equip fort. L'arbitre fou
ga fen, )(esc 131anco (1), J. Blanco
(3), Cañas (3), Manresa (3), Uguet
(3), Bel Maria (3), Carolina (2),
Chema (3), Joan Pere (2), Barceló
( I ), Pere B. (1), Ismael (3) i Kiko
(1). Guts, de J. M. Callas (3), tots
ells de falta di recta, i Ismael.

Gol, gol, gol... A la fi vrern gole-
jada dins Sa Mola. Els ALEVINS
guanyaren davant un rival que s'a-
vançà als locals amb un gran gol.
Jugaren, Juanjo (2), Villanueva (3),
Maimó (2): Fontanet (2), Eva (2),
Tomen (3), Ramon (2), Vicens (2).
Domingo (3), Pere (2) i Toni (3).
Un gol espKnalit de Tomeu Adrover
empatava per a després marcar set.
gols Domingo Barceló.

En J. S. Picornell torna veneer als
saliners amb els seus INFANTILS,
deixant bocabadades ambdues afec-
cions. Debutaren amb exit els ale-
vins Eva i Domingo. Jugaren, Ta-
boada (2), Marc (2), Domingo (2),
Zamorano (3), A. Cañas (3), Fco.
Ca fias (3), M. Uguet (3), Illeseas (3),
Josenia (3) i Eva (2). Goles Fro. Ca-
fias (P, A. Callas (3) i M. Ugtiel (2).

CONS. CALDERON FELANITX,._ . . _ .
amb set gols contra un, dona una
gran alegria als seus seguidors alho-
ra que es classifka per a les semi-
finals. S'ha de tenir en compte que
el jugador Fini no juga per impedi-
ments del seu club, el C.D. Santa-
nyí. Jugaren, Galmés, Campos, Guio-
di. Mayoral, Cano, Petty, Bad Boy,.
Pepe (entrenador) i J. Martinez (de-
legat ). Gols de Mayoral (5), Petty i
Bad Boy.

LO MILLOR.—Les victòries aeon-
seguides per tots els equips fclanit-
xers, que demostraren la feina i l'es-
forç dels entrenadors i jugadors.

LO PITJOR.—Res. Només una pe-
tita taca negra per part dels pares/
seguidors del S. AMER-CALA LLOM-
BARDS que insultaren els jugadors
locals. (Senyors, no oblideu que són
allots).

Escritt: MARINO TALA VANTE

Futbol Sala

Quatre prtiis, quatre
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FUTBOL
I.° PHEFEREN'FF.

Aceptable entrada en el «Campo
Municipal» de Marratxí.

FELANITX: Roig, Gelabert, Oli-
ver, Roig II, Ramón, Borras, Veny,
Mairriú, Artigues, Teruel, Leandro
(Arcos).

ARBITRO: Siquier. Bien, tarjetas
.amarillas a Mateo y Mairná.

GOLES: 1-0, min. 75, Sierra.
COMENTARIO: Partido en el que
más destacado fueron los dos

puntos sumados por el equipo local,
en su segunda victoria del campeo-
nato. La primera parte fue insulsa y
aburrida, sin ocasiones claras de
'gol, a excepción de una clarísima,
desaprovechada por el delantero lo-
cal Sierra. La continuación comenzó
con la misma tónica hasta la llega-
da dcl gol, cuando Sierra, desde fue-
ra del area, consiguió el gol. A par-
tir de entonces ambos equipos crea-
ron ocasiones, animando el juego en

4. Ias postrimerías.

PROXIMA JORNADA:
La PREFERENTE: FELANITX -

V. DE LLUC. «Es Torrentó», 1530
domingo. .
2.. REGIONAL: A. LLUB/ - 'CAS

CONCOS.
S'HORTA - AT. PORRERES. «Sa

Licona», domingo.
3.. REGIONAL: P. CALVIA - AT-

LETICOS PORTOCOLOM.
JUVENILES La REGIONAL: «Es

Torrentó», FELANITX - BINISA-
LEM.

**
2.a REGIONAL

FERRIOLENSE, 1 - S'HORTA,
ES VA MERFIXER L'EMPAT

Crec que feia molt de temps que
,en un desplaçamentel :onjtint s'hor-
tarri no havia realitzat tan bon par-
tit coin el de diumenge passat en
cl camp del líder Ferriolense. En el
primer temps el domini fou dels lo-
cals, que marcaren el seu gol, per()
.a la segona meitat el S'Horta man-
tingué el conjunt assetjat a la seva
area i la veritat es que haguera po-
gut aconseguir alguns gols per me-
diació de J. Piña i G. Mufiiz, el que
impedí la bona intervenció del por-
ter ferrioler. Jugaren, Muñoz, An-
tich, Barceló I, Adrover, Barceló II,
Carrasco, J. Garcia, G. Muñoz (Ga-

Ramirez (Monserrat), Pino
i J. Piña (Roberto).

Demà diumenge, a les 15,30 a Sa
Lleona, S'HORTA-PORRERES.

S.D. CAS CONCOS, I - LA SALLE, 1
BENNASAR TORNA MARCAR
Emotiu homenatge a MATIES

CONTESTI abans dc començar el
partit. Els dos equips sortiren or-
denadament rere l'arbitre, quedant
a les casetes el dorsal número 6. La
bandera de la S.D. Cas Concos one-
ia a mit ja asta. El gol dels concar-
rins fou marcat pel pixixi Miguel
Bennasar.

LO MILLOR. L'homenatge.
Lo PITJOR. L'absència.

Joan i Marino

JUVENILS
C.D. PETRA, 4 - C.D. FELANITX, 2

UNA ALTRA DERROTA
Els juvenils tornaren «foradar»

davant un rival netament inferior
pet-6 que fou més pràctic i ressolu-
tiu a l'hora de marcar. Gálvez atura
un penal mentre que Francis i To-
mas marcaren.

M.T.F.
S'HORTA, 1 - SANT MARÇAL, 3

DECEPCIÓ!
No aconseguí la victòria l'equip

juvenil daVant un incámbde Sant
Marçal que fou superior en tot mo-
ment. Això no obstant el S'Horta
meresqué qualque gol mes que el
que marca J. Binimelis. Esperem
que en properes jornades s'aconse-
guesca quelcom de positiu.
CADETS

S'HORTA, 2 - MANACOR, 2

BON ESPECTACLE
Partit jugat de poder a poder ja

que ambdós conjunts colejaven la
victòria per tal de mantenir el pri-
mer lloc de la classificació. Comen-
çaren malament les coses per l'e-
quip de S'Ilorta que, als quinze mi-
nuts, ja tenia dos gols en contra.
S'arriba al descans amb un avantat-
ge pels manacorins d'l a 2. El gol
del S'Horta fdu acOnSeguit per TO-
meu Roig de jugada personal i el
de l'empat fou obra de Jose Miguel
de penal realitzat sobre J. Barceló.
Amb aquest resultat el Manacor es
tanca cap endarrere i tot i que el
S'Horta haguera pogut marcar al-
guns gols, la mala fortuna ho impe-
dí. Cal que esmentem que aquest
encontre havia despertat força es-
pectació.

INFANTILS
S'HORTA, 8 - PETRA, 2

SENSACIONAL!
El S'Horta aconseguí una victòria

merescuda, ja que domina de prin-
cipi a fi, obtenint els dos primers
gols a la primera meitat. A les dues
úniques oportunitats clares de que
disposa el Petra, marca, per:) de-
mostra ser un conjunt fluixet en
defensa. Gols: Barceló I (4), Barce-
ló II (2), Guillermo i Pedrito.

BENJAMINS
FELANITX, 7 - S'HORTA, 2

Victòria merescuda del Felanitx
davant un S'Horta que flaqueja
molt en defensa i que haguera po-
gut marcar qualque gol més perd
ho impedí la bona feina del porter
local. Els gols foren marcats per
David López i De la Puente.

SE ALQUILA LOCAL con vivien-
da adjunta. Sin traspaso. Situa-
ción ckitrica en C. Jaime I,
35.000 pts. mensuales
Inf.: Tels. 237370 y 727813

BA SQUET

Resultais:
Cadets
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 27
BASOUET D'INCA «A»	 61
SON SERVERA 	 93
JOAN CAPÓ/AUTOC. GRIMALT 48
Juvenils
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 68

RANSESTE (SANTANYI) 	 43
Júniors
BASQUET D'INCA 	 61
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 47
seniors m.
BINISSALEM 	 45
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 71
Seniors f.
JUVENTUD MARIANA 	 105
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 26
III Divisió
COSTA DE CALVIA 	 79
AUTOCARES GRIMALT 	 86
Comentari:

La millor notícia de la setmana
va ser el gran partit de l'equip de
TERCERA, dins Calvià, contra el 11-
der de la categoria. Aquest equip
havia perdut una sola vegada i no-
més per dos punts. Crida l'atenció
Ia capacitat anotadora que demos-
traren ambdós conjunts, amb 7 tri-
ples per part dels locals i una efec-
tivitat molt elevada per part de
l'Autocares Grimalt.

No tan encertats anaven els CA-
DETS en els dos partits que dispu-
taren i que han tengut el denomina-
dor comú de dues amplies derrotes.
'Les 'lesions d'alguns jugadors i la ir-
responsabilitat d'altres hi tenen que
veure. En el partit de dijous (Bas-
quet d'Inca) hi hem d'afegir les

condicions de la pista i l'exa-
gerada alçada dels jugadors rivals.
L'encontre del dissabte, a Son Ser-
vera, fou d'absolut domini local,  es-
pecialment en el primer temps
(43-14); i al final una diferencia ex-
cessivament grossa separa els dos
equips.

Guanyaren • be els JUVENILS,
perZ) el seu joc no era massa cfec-
tiu. D'haver tengut un percentatge
normal d'encert sota la cistella, la
diferencia hauria pogut esser cres-
candol, si sé te en compte que el ri-
val era dels fluixos i que queda amb
quatre jugadors a 5 minuts del fi-
nal. Els santanyiners, despres de
perdre per 24-9 (minut 14), s'arri-
baren a posar a 5 (40-35, en el mi-
nut 30), encara que finalment la di-
ferencia supera els 20 punts.

Tornaren de buit d'Inca els JU-
NIORS, un equip que tambe dispo-

sa de pGCS efectius. Els felanitxers
començaren molt malament cada pe-
ríode (16-5, a la La part, i 23-7, a la
segona) cosa que feu que el partit
quasi be ja estas perclut. Al final
s'aconseguí un resultat discret, grà-
cies als bons acabaments de cada
temps (0-8 i 2-8, respectivament).

El conjunt StNIOR MASCULI
s'imposa bc.' a la pista del colista Bi-
nissalem. Realitza molt bon partit
en el començament i bo la resta del
temps, amb una Ilacuna de 10 mi-
nuts quan comença la 2.2 part (par-
cial de 13-6).

Les SENIORS FEMENINES tor-
naren iensopegar per un tempteig
sembYtin' t al de les darreres setma-
ncs, contra un altre equip de 2... En
el primer temps se defensaren bé,
perd en el segon, amb algunes ab-
sències i quatre jugadores elimina-
des, les grosses deportistes solleri-
ques aconseguiren el seu objectiu
d'arribar a la centena.

Anotadors:
— Cadets contra B. d'Inca: A. Bar-
celó (8), E. Adrover (5), J. M. Po-
rras (5).
— Cadets contra Son Servera: P.
M. Obrador (14), E. Adrover (12),
A. Barceló (10).
— Juvenils: Cesar (24), C. Guerre-
ro (13), Llàtzer (9).
— Júniors: R. Lladó (26), P.J. Fu-
liana (11).
— Seniors masc.: Bernardi (20),
B. SalVa (15), X. Adrover (12), P.S.
Barceló (10).
— Seniors fem.: A. Camarero (8),
C. Garcias (7), J. Marcos (4).
— III Divisió: G. Amengual (24),
M.S. Perelló (15), A. Oliver (15), M.
Julia (13).

Aquesta -jornada:
Constara de quatre partits a Fe-

lanitx i dos a fora. A «So Mola», e/
dissabte, els cadets rebran el con-
junt La Salle B i els júniors, el Juv.
Mariana de Sóller. El diumenge, els
dos equips seniors masculins tenet)
comprOMisos força interessants; els
de provincial jugaran contra el San-
tanyí rnentre que l'«Autocares Cri-
malt» s'enfrontarà al «La Gloria»,
equip que va ser fàcil guanyador
oels felanitxers, a la primera jorna-
da de lliga.

Els juvenils hauran d'anar a Es-
ponies i les seniors a Llucmajor, on
les espera un partit que suposam
no sera tan asfixiant com els tres
darrers jugats per les allotes de Fe-
lanitx.

LARRY CISTELLES

■••1111,	

Ei Fa!nib( se airugú ante el calista
Marratxí, 1 - Felanitx,

ICiS th a feren un paperbs

Se alquila Bar «SOL Y MAR»
en Portocolom
Informes, Tel. 825070
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Calms a la Sala
COLOMS A LA SALA INFORMA
DEL QUE NO INFORMA LA SALA

QUE PASSA AMB LA
REFORMA DEL MERCAT?

Com tothom recorda el PP, i en
particular el Sr. Mora, va deixar que
el Mercat es morís d'inanició, espe-
rant quatre anys la medicina.

Després de renunciar a fer pisos
es varen contractar les obres per 40
milions de pessetes. Les feines que
hi havia projectades no es podien
realitzar amb el pressupost previst i
només una empresa es va presentar.
Començades les obres l'empresa les
va aturar per «negociar» amb l'Ajun-
tament el refer el projecte. La pri-
mera paraula que va dir l'empresa
va ser per proposar auginemtar el
pressupost de 40 a 100 miliOns de
pessetes. Ara s'ha comeriat 'pro-
jecte que costara 20 milions mEs , es
a dir el 50% més del que s'havia
pressupostat la reforma del rnercat,
després de quatre anys d'estüdis i
reflexions. Per posar un exemple del
que canvia del projecte original, di-
rem que les cameres frigorífiques
havien de valer sis 'i ara - valdran
dotze; diuen que les projcctades no
servien (?).

La nostra postura en aquest tema
ha estat sempre contraria a fer les
coses d'aquesta manera. Si una em-
presa es compromet a fer unes
obres i després diuen que les obres
no es poden fer, s'han de demanar
responsabilitats. Es ben hora 'que

l'Ajuntament es faci respectar i, de
moment, seguim com abans. Espe-
rem que cis estudis i reflexions ten-
guin un resultat positiu abans que
passin quatre anys més.

I per acabar volem fer un comen-
tari a «La Sala Informa» de la set-
mana passada. Si el felanitxerct que
Ilegeix aquesta secció no sabia de
què anava, degué supasar que el Ple
de dia 2 de desembre acordara sig-
nar un acord marc amb la Univer-
sitat gracies a les llargues conver-
ses del nostre Batle i no es així.
L'acord marc amb la Universitat es
signara gracies a una proposta d'a-
cord que va dur a l'Ajuntament el
grup Coloms a la Sala. Estaria be
que La Sala informas del tot i no
tengués oblits d'aquests perquà real-
ment són part important de la in-
formació.

VENDO CASA CON MOLINO en
Radio Molinos.
PARCELA de 16.000 m 2 ì 2 Km. de
Felanitx, pinos y buena tierra.
Buena vista. Zona edificable.
CASA en Son Negre en buen esta-
do, 3 algibes, electricidad y 3.500
m2 de terreno.
4 CUARTERADAS con casa de
aperos, a 5 Km. de Felanitx.
40 CUARTERADAS, pinos almen-
dros. A 6 Km. de Felanitx, carre-
tera Porto-Colom. Edificable.
Informes, Tel. 580202.

VENDO CITROEN VISA PM-AB,
buen estado.
Informes— en esta Administración.

• El jove tenista local XESC
MAIM() continua entrenant dial-la-
ment a les installacions del CIM.
Esperam tornar-lo veure prest en
competició.

• El camera de la TVF Gori Vi-
cens esta saturat de feina. Té un mi-
ler de feines per davant. Sort que
no s'oblida dc treure per la seva sec-
ció d'esports el Futbolet Escolar.

• Els séniors de III Divisió del
bàsquet felanitxer tenen dues im-
portantíssimes baixes, en Damia BO-
VER i el petit Tià SERRA (Redõs).
Malgrat això, el júnior Rafel LLA-
DO els va substituir de forma immi-
llorable anotant 13 punts davant el
C. CALVIA.

• Mateu JULIA segueix. Diumen-
ge passat tornava demostrar que pot
amb tot, jugant els 40 minuts de
l'encontre. Oh, sempre 'Portocristo
tonight!

• FORN DE PA I PASTISSERIA
CAN VICA dona una magnífica i sa-
bercsa ensalmada de crema als ju-
godors benjamins del SANT AL-
FONS. Moltes gracies.

M2

_SE VENDE 0 SE TRASPASA
HOBBY BAR, situado en Paseo
Ramon Llull.
Informes; Tel. 580133.

Trot Maher
Diumenge passat, a l'Hipódrom

de Son Pardo, es disputa una nova
reunió, a la que hi hagué una altra
vegada molts bons resultats dels fe-
lanitxers. S'havien concertat dues
carreres per a fèmines ,a la primera
de les quals guanya Margalida Fiol
(propietaria del cavall HITO S.F.)
en la seva tercera sortida a la pis-
ta, aquesta vegada a les riendes del
cavall francès QUID DE VER-
NOUX, amb un temps de 1-22-6.

També hem de destacar el tercer
lloc accnseguit per LA PAMELA DE
RETZ en el Premi Nacional amb un
temps de 1-24-7, també a Son Pardo.

Ja a l'Hipòdrom de Manacor, el
dissabte passat reaparegué NACHI-
TO, que arriba a la meta en segon
lloc (1-25-7) per darrera la millor
egua nacional del moment, LUTINE
(1-23-4).

Joan Mas

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

Esteban Athens Band()
C/. Vapor de Santueri, 351
Tel. 824800
PORTO-COLOM

Introduce la paskin en t U vida.
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 más la cita con la pasión de tu vida. Ven ya
a tu Concesionario y elige una versión para tu pasión.

VERSIONES CILINDRADA
(cc 1

POT MAX
(CV )

VEL MAX
(Km/h.)

ACELERACION
0 — 100 Km/h

(09 )

CONSUMO
o 90 Km/h
(11100 Km )

UNO 45/S 315 p. 999 45 145 17,00 4,60/4,30

UNO 60 S 3/5 P. I 108 57 155 13,90 4,50
UNO SELECTA . e 5 p 1 372 72 157 14,00 5,40
UNO 70 SX ■ 4 3/5p 1 372 72 170 11.40 5.20

UNO TURBO ■ • 3 p 1 372 118 204 7,70 5.80
UNOD/DS 3/5 p 1 697 58 155 15,90 4,40

Concesionario Oficial:

AUTOS MARTORELL, S. A. gm
Carrer del Socors, 6. Tel. 58 13 48. Felanitx. 	 TECNOLOGIA LIDEP
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