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lienovacid de la façana del Convent de 	 Pi I Concurs de Piano «Bartonieu Vaquer Ramis»
Sant Agustí

A la sessió celebrada ei 18 de no-
vembre passat, la Comissió de GO-
vem del nostre Ajuntament acottia
per unanimitat incloure en el fia
de Milloramérif de Façaris, la .-llora de la del Convent de St. Agus-
tí, segons el projecte presentat pet
l'arquitecte Cristófol Bennassar 1 el
mestre d'obres Lázaro Méndez. •

Ara que ja' tenim 'resolt lo de ies
teulades i goteres, podem empren-
dre aquestes obres que suposarati
una quantitat superior als tre' mi-
lions, un delS quals l'aportára el
mateix Ajuntament, un altre la Co-
munitat Autònoma i el tercer sera

- el Convent qui l'aura de- pagar. ---
L'obra cOnsistira en forrar de pe-

dra viva els sòcols i baixos de la
rt'arkana i netejar el primer :tram,
com tombé arreglar e sói fora
tan espenyades a causa de les arrels
dels pins. S'hauran de 1levar els
bancs de pedra i el canó; però una
vegada coberts els baixos de pedra
Viva, es" tornaran posar al lloc on
han estai sempre. Ja'són part de la
história del Convent. Segons la co-
municació rebuda de l'Ajuntament,
en el mes de març tot ha d'esta , fet
i presentats justificants i fotogra-
fies.

Per això, a niés dels donatius que
es facin amb aquesta finalitat, lo
que sia recollit de la venda del ni-
bre editat amb motiu del «Ve Cen-
tenari del Descobriment», que es
diu «Doce arios en cl corazón de
América Latina», es destinarà als
fons per pagar aquesta part que
perttica al Convent Urt milió no es
fa assus-suaixf. I per altra part, no
podem deixar passar l'ocassió de fer
aquesta millora ben necessària, si
no, estaríem ben exposats a haver
de veure esclats i cames rompudes
de qualque persona d'edat.

Tot-d'una que «Gràfiques Llopis»
ens entregui exemplars del llibre es-
mentat, es farà la presentació a la

Casa de Cultura amb projecció
d'una pellíCula i diapositiveS;'Es po-
& n adquirir la Casa de Cultura
matei a al Convent i a les Ilibteries
de Felanitx i de Palma.

.1-1i' ha en aquest llibre Mes l'Uti
Centanar de fotoeben curfoSes. Rist
Per mirar eis ants, a val ia pena
de comprar-lo.'

Bromes apart, siau generOiós amb
el Convefit que, com be hó 'sabeu, és

tots.
Agraesc fot lo que facetil que béit

vdš ho pagui. : 	 •- r

A. Fiol

•,.

S'han succeit el passat cap de
setmana els actes organitzats airrtb-
motiu del XVe. aniversari de la Llar
de la Tercera Edat.

El dissabte , fou una 'jornada »de
caire esportiu, ja que el mati, s'i-
nauguraren, al camp d'esports de
Sa Mola, tres pistes de petanca. Dos
equips de la Llar «Reina Sofia» de
Ciutat, que disputaren unes parti-
des, donaren color i animació a
l'acte, al qual assistí el Batle de
Felanitx. L'horabaixaAoren els ci-
clistes els que animaren la festa. A
la plaça d'Espanya hi hagué carra-
res de cintes, -amb la participació
de 28 corredors ,i festa' pagesa orp-

nitzada pels veins i amenitzada pels
Sonadors de la Llar.

El diumenge, fou la jornada cen-:
trai de la festa i comença amb una
celebració eucarística a la parrò-
quia de Sant Miguel. Fou concele-
brada per Mn. Mateu Galmés i el
nostre rector Mn. Serra. El primer,
que digue la homilia, es president
de la Tercera Edat de Manacor. El
cor infantil «Aucellets» interpretà
la part coral.

Tot seguit a la Llar, la Banda de

Alúsica de Felanitx oferí un con7,
t'et*.
• P6c . passat qidìa , .a la Pondero-
sa s Célébra nri ) diri4i multitudina-
it 'PreSidit pel Aide 	 Alithitx,
Delegat del Ministeri d'Assumptes
Socials Jaunie- Mas, el Director Pro-
vincial d'In.serso Antoni Contestí, els
presidents de les associacions de la
comarca i el 'Rector de Felanitx,
arreplega en el menjador gran més
de tres-centes persones. També com-
partiren la presidencia els padrins
majors Miguel Prohens i Clara
Llompart.-	 " -

Cap a les postres parlaren succes-
sivament el vocal Llorenç Rigo, el
President de la Llar- Rafel Rosselló
qui aprofita per.reivindicar la neces-
sitat de la nova residència de Fela-
nitx així com l'ampliació del local
de la Llar—, el batle Miguel Riera,
el Director Provincial d'Inserso An-
toni Contesti i el Delegat del Minis-
teri Jaume Mas. Tots els oradors
ceincidiren en el desig de voler per
a la Llar de Felanitx i per extensió
a tota la familia de la Tercera Edat,
un futur esplendorós, fecund i fra-
ternal •

que consisteix en 150.000 ptes. en,
metaHic.

Per altra banda el Sr. Vaquer farà
entrega aquest mateix dia de dos
quadres de mótius musicals a l'Es-
cola de Música «Pare Aulí». Aquesta
entrega es farà després del dinar
que tindrà l'oc a La Ponderosa a les
14'30. Les-, persones interessades en
assistir a aquest dinarlooden,adqui-

, rir el tiquet corresponent' al Cercle
Recreatiu o a la Llibreria Ramon

Els Ermitants de St. Pau i
St. Antan' premiatir per la
COPE_
' La -Catlerra Colie-4441),*iiklarLha-
concedit els premis «P ii	 voplilm -

corresponenta acfneA 	 Entrei
els guardonats veirn ,amb satisfacció
Ia eangraeacfiti d'fFiailtan$' ae'Spant
rad i Sant 	 ctistortlisl
del nostre 	 Sant .f.,alya-

, dor.
Aquests prerniS . foreri concedits

divendres passat i en nom dels er-
mitans acudi a rebre-lo el Superior
de la comunitatde Sant Salvador,
Erm i ta Pa ti.

Es troba ben avançada una refor-
ma que la Conselleria. d'otigie'S Pdbli-
ques fa a la carretera de Portoco-
lom.

A l'indret de les cases de Ca N'A-
lou redreça un tram que millora
substanc,ialment el traçat i que evita
la tangencialitat de la , via amb la
part posterior d'aquestes cases.

La festa continua a la mateixa bar-
bacoa amb un ball ben vitenc ame-
nitzat plEn Jordi.

Nosaltres des d'aquestes planes
també desitjam un futur promete-
dor a la Llar i a les associacions de
la Tercera Edat de la contrada.

t);
DimartS que ve acaba el termini

d'inscripció per participar en el I
Concurs de Piano «Bartomeu Va-
qUer' Ramis», un certaMén instittitt
Per • áquest senyor per 'tal d'incenti-
var TeStudi i la difuSió de la bOna
música.

A l'hora de redactar, aquesta nota
S'han rebut 5 inscripecions per be
que aquest númerono . fórçósament
és el definitiu.

La prova de selecció. tindrà Roc
dissahte4fa 14 a partir de les 10
hores, i la final diumenge dia 15 a
les 11'30 a la Casa Municipal de Cul-
tura, i tot seguit el Jurat donara a
conèixer el guanyador del premi,

i.• 	 I,	•	 .

El XlIè aniversari de la Dar

Ajuntament de Felanitx

Dia de la Constitució
El proper dia 6, amb motiu de la celebració del «Dia de la

Constitució», tendran lloc els següents actes organitzats per l'A-
juntament.

A les 19,30, a la plaça de Sa Font, Concert per la Banda de
música.

A la mateixa hora, a la Casa de Cultura, Vi d'honor.
Actuació de la «Coral de Felanitx».

A Ca's Concos, a les 20 hores, davant del «Pou d'es Jai Toni»,
restaurat recentment, s'oferirà als assistents una copa de vi dolç.
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.325

SANTORAL

Diu. 8 La Immac. Concepció
9 Sta. Leocadia

Dim , 10 Sta. Eulàlia Merida
Dim. 11 St. Damas I, papa
Dij. 12 Sta. Joana F. Chantal
Div. 13 Sta. Llúcia
Dis. 14 St. Joan de la Creu

LLUNA

Quart creixent dia 14

COMUNICACIONS
A UTOCMIS

Felanitx - Palma: Dies feiners
a les 6,45 (excepte dissabtes), E,
10, 14 1 18 n Diumenges i fes.
Cils, a les 8, 14 š 19 11

Palma • Felanitx des de l'esta-
chi: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes ), 9,30, 13, 15,4519 i ,30
h. Diumbnges i festius. a les
9,30, 15.45 i 20.30 h.

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

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 14,45 i 17,30 h.
Diumenges, a les 9,30, 13 i 18,15
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-Palina: A les 7,10, 9 i
16,25 h. (nomes dies feiners).

Palma-Sliorta: A les 14,45 h.
(nomes dies feiners).

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

TAXIS PORTOCOLOM
De dia	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 324960

APOTECARIES DE TORN

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

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx

580448 581144
Ambulancies

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

Ajuntament de Felanitx
AVIS

El Vi d'honor que tindra Hoc ami) mollit del Dia de la
Constitució el ti de desembre, començara a les IT30 enlloe de les
17 h. coin figura equivocadament a unes targetes repartides.

DR. JULIAN -MOULAI' MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática
ANSIEDAD, DEPRESION, TRANSTORNOS DEL SUE/RO, ETC.

HORARIO DE CONSULTA Y PETIC1ON DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX
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L'AMBULATORI DE
PORTOCOLOM

Dimecres d'aquesta setmana va
obrir les seves portes el nou Ambu-
tatori de Portoeolom, que substi-
tueix cl local on fins ara han passat
consulta els metges, a l'edifici muni-
cipal de La Duana.

La instanació s'ha fet a la planta
baixa de la Casa del Mar, mitjan-
çant un acord entre l'Institut Social
de la Marina i l'Insalud. La Conse-
lleria de Sanitat del Govern Balear
ha contribuït a satisfer la major
part de les desneses destinades a
mobiliari i instrumental que pugen
a 3.758.532 pessetes. L'ambulatori
compta amb dos despatxos pets met-
ges adscrits, un pel pediatra que vi-
sita regularment la installació, un
local per a cures i infermeria, i una
sala d'espera.

Amb aquesta nova installació mi-
lloraran sensiblement les presta-
cions de serveis médics a la zona.

EL SERVEI DE TELE-ALARMA
El servei de tele-alarma és pensat

especialment per les persones ma-
jors que viven totes soles, pels mi-
nusvalids o impedits que no neces-
siten l'atenció permanent d'altres
persones, perquè, en ocasions de cai-
gudes, crisis sanitàries, crisis d'an-
gúnia o soledat o sinistres de tota
casta, puguin contactar de manera
immediata amb persones capaces de
donar solució a aquestes situacions
d'emergencia.

El servei, mitjançant una linia te-
lefônica i un equipament informa-
tic, permet que, pitjant un botó, que
duen en tot moment els interessats,
puguin posar-se en contacte, -durant
les 24 hores del dia i els 365 dies de
l'any, amb les persones que hi pu-
guin donar resposta.

El Ministeri d'Assumptes Socials,
mitjançant la Creu Roja, facilitara a
l'Ajuntament de Felanitx 10 tele-
alarmes gratuïtes (la quantitat po-
dra esser ampliada mes tard) que

estaran a la disposició de les perso-
nes que no comptin amb mitjans
ecom'nuics per adquirir-los.

Per tota casta d'informació refe-
rent al tema, poden adreçar-se al
Servei d'Assistència Social, a les
oficines de la Sala.
LES PALMERES

Els serveis de jardineria de l'Ajun-
tament, des de fa un mes, estan pro-
cedint a arreglar les palmeres del
carrer de la República Argentina, de
Ia plaça Pax, del Cemcnteri, etc.

Aquesta labor continuara en set-
inz:nes vinents.
LES TRAMPES BIOLOGIQUES -

Les trampes biològiques per es-
vair la processionaria del pi, que
foren facilitades per l'Ajuntament
durant el passat mes d'Agost, ja po-
den esser retirades i guardades.

A mitjan mes de juliol de l'any
que ve, l'Ajuntament facilitara gra-
tuïtament les dosis de feromona i
les trampes podran tornar esser col-
locades als llocs convenients.

Els ous han nascut i ha n . apare-
gut les primeres orugues. La Conse-
lleria d'Agricultura anuncia que prò-
ximament se farà una campaña con-
tra aquesta plaga a base de tracta-
ments aeris.
EL JOC DE PETANCA

Dissabte passat, varen esser utilit-
zats per primera vegada tres espais
Per al loe de petanca al comptes po-
liesportiu de Sa Mola. A instancies
de la Llar del Pensionista, els ope-
raris de la brigada municipal varen
condicionar una zona que no era
utilitzada.
LES OBRES

Dimarts dia 10 d'aquest mes es el
darrer dia habil perquè puguin esser
presentades ofertes per a la contrac-
tació directe de les obres d'electrifi-
cació del camp municipal de futbol
de Ca's Concos.

El tipus maxim de licitació es de
3.830.710 pessetes.

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

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

SE ALQUILA APARTAMENTO en
.Portoculum.,-3 dormitorios, meses
invierno.
Inft;rmes, Tel. 825070.

.7 vo .. .,

LA_ ACULAirk

INFORMA

va

(Endonça)

Al cel sia

Bartomeu Cabrer Vicens
morir a l'alma, el dia :1 de desembre de 1991, a l'edat de 79 anvs,
bavent rebut els sants Sagraments i la lienedicció ApostOlica.

Ia seva esposa Maria Adrover ,\drover; tilla Barbara; 1111 politic Sebastia Nlasear6;
':iria i Scbastiii; M'obi Barbara Cabrer: germans Catalina, 	 Joan i Nieolan: germans politics

i els altres familiars vos demanen que el volgueu tenir present en les vostres pregaries.

(asti 	 C,..1aiiine I, 11



CENTRO DE OCASION
AUTOS RIGO

GALA D'OR
SERVICIO OFICIAL

- Compra-venta de vehículos seminuevos
- Todos con garantía

Ford Sierra CLX 2.0 PM-BH F. Fiesta CLX 1.1
Ford Sierra CL 2.0 PM-BC 3 y 4 ptas. PM-BJ
Ford Orion Ghia PM-B!-1 Opel Corsa Swing PM-BH
Ford Orion CLX Aire PM-BH Marbella PM-AZ
F. Fiesta CLX 1.1 Marbella PM-BD

3 y 4 ptas. PM-BG Furgonetas PM-BH
F. Fiesta CLX 1.1 Suzuki 1.1 PM-AT

3 y 4 ptas. PM-MI Suzuki 1.3 PM-AU

Oferta hasta fin de diciembre
— RADIO CASETTE

JUEGO DE ALFOMBRAS
Y JUEGO DE LAMPARAS GRATIS

TAMB1EN A DNI1TINIOS SU COCHE POR OTRO USADO

TEL. 657709	 ABIERTO SABADOS Y DOMINGOS

Se alquila Bar «SOL Y MAR»
en Portocolom
Informes, Tel. 825070

GUCCI	 BREITLING

Joyería Arroyo
Ultimos diseños en joyas de 18 Krt.

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

PERLAS CULTIVADAS, COURREGES, FILA

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

electrón ¿ca 

I I-MOREY-
VENTA Y REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

NUEVO DOMICILIO
Caritat, 4 - 'Fels 583459 y 827182 07200 FELANITX

FELANITX
.111TOZISCraiNGIMIN

articles d'oferta

Smyrna part

Festes de la Immaculada a
Son fesquida

PATROCINADES PER l'EXCM. AJUNTAMENT DE FELANITX.
ORGANITZADES PEL VEDAT DE SON MESQUIDA

PROGRAMA

DISSABTE DIA 7 DE DESEMBRE

A les 9 del matí, a Son Mesquiciassa, Trobacia i exhibició d'Ultralleu-
gers.

A les 8 del vesprc, MISSA solemne, amb sermó a carrec de Mn. Mi-
guel Febrer.

Mes 9 del vespre, FESTA PAGESA. Ball de bot amb S'Estol d'Es
Picot i Aires de Montisión (de Porreres). Ili haura foguer6 on es podrà
torrar Rom, panxeta, Ilangonissa i botifarrons. Vi per a tothom donat
per Vins Bernat.
DIUMENGE DIA 8

A les 10 del matí, a Son Mesquidassa, TIR AL PLAT per a sods i

A les 3 de l'horabaixa, lista de sa nostra a Son Gramet.
A les 9,30 del vespre, al local parroquial, COMLDIA pel Grup Lloren-

el de Com'aties, que posara en escena l'obra de Joan Mas «Sa Padrina».

Tot i que hauria de ser una carta
a! director del setmanari, aprofitant
l'espai dels articles d'oferta, volia
fer alguns comentaris sobre les
reaccions al meu atac contra el ma-
nifest «Volem comandar a ca nos-
tra» i tambe contestar les preguntes
que me fa «un indígena».

La meva opinió del manifest es
molt negativa, en primer Hoc, per-
quê el [rub d'un possibilisme medio-
cre impropi d'un manifest. Tant en
Joanot Colom com Lo Xercmier del
Torrentó (realment, m'escric amb
una gent mes rara!) consideren que
Ia seva millor virtud es ser «light»,
l'únic manifest assumible per una
amplia majoria de mallorquins, me-
norquins, eivissencs i formenterers.
Al meu entendre, aquest és el prin-
cipal problema. Si es necessita re-
córrer a aquest llenguatge es que no
hi ha quòrum per a reivindicacions
nacionals autentiques.

En segon lloc, el manifest no surt
del cor, sinó de la butxaca. Pel que
es veu, l'única possibilitat de
commoure els balears. Clar que la
cartera pot estar a la butxaca del
pit. Crec que CAEBs i d'altres en-
tenen que «el problema nacianal» -

que pagam més del que ingressam.
,Un cop resolt això, s'haurà acabat el
seu interés en el manifest. Naciona-
listes ben intencionats es quedaran
amb allú de la consciencia i la cul-
tura i la llengua.

En tercer Hoc, si el text que ha
de capgirar la història i ens ha de
portar a recobrar identitats perdu-
des, va ple de circumloquis i ni tan
sols pot dir que la nostra llengua es
Ia catalana, valga'm dell en venir les
rebaixes!

Donades aquestes tres condicions
que atribuesc al manifest, més les

possibilitats clue tot aixZ) s'acabi
amb una mica mes de poder per al
govern Canellas, consider - que a i gu-
lies signatures del manifest són fruit
d'un dcsencert politic galactic.

Certament, l'autodeterminació dels
pobles no es un obstacle per exer-
cir la solidaritat. La solidaritat amb
el poble palestí passa precisament
per demanar l'autodeterminació.
Ara s'ha de tenir estOmac per
comparar la situació dc palestins i
balears (?). Els palestins no escriu-
rien mai un manifest així.

En resposta a la carta al director
que em qualifica «d'home univer-
sal», una carta que diu que es una
contesta i que en realitat són pre-
guntes, he de dir que no crec que la
soliciaritat passi «per seguir essent»
espanyols i que, a fries, no em pro-
voca cap alegria. No sè on veu l'a-
legria a un article d'oferta trist i en-
fadat. D'altra banda, senyor indíge-
na, no cree que aquest manifest i la
plataforma que el reivindica siguin
cap passa per aconseguir una Huma-
nitat mes solidaria i un país menys
destrossat, sinó tot el contrari: em-
pobrir-lo més i més. N'hi ha quatre

--que fan cis. duros i no volen-que nin---
gú no eis vegi (faci) cis comptes.
Alerta amb aquesta mena d'autogo-
vern.

Una altra cosa: no tenc cap in-
convenient, senyor indígena perdo-
na-vides, en ser l'espanyolista d'a-
quest debat. Avui he dinat extraor-
dinariament be. No vos equivoqueu
dc problema.

Nicolau Barceló

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.).

SECC1ON 100 ptas.
en La Cerámica

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



Gabinete PSICOLOGIA
Policlínica LLEVANT

C/ Ernest Mestre, 36 — Tel. 582233

Maria Mag. Uguet Adrover
PSICOLOGIA INFANTIL

Laura Alcón Flaquer
PSICOLOGIA DEL ADULTO

Clinica 	 Ortodoncia
•

(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en
nifios y adultos)

Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR- EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318
Lunes a viernes, de HMO a 20'30. 	 Previa cita.

C/. Miguel Bordoy, 22
	

Tel. 582623
	

FELANITX

¿Le pasa
corriente por

puertas y I
ventanns?

¡Tenernos la
solución!

Con la minima
molestia y con un 7.,,p6
sistema sencillo
aplicación, le garantizarnos
que su vivienda quedará
HERMETICAMENTE
CERRADA.
Llámenos y pida
informacién,
descubrirá la cuténtica
alternativa contra
el FRIO, la CORRIENTE
y la PERDIDA DE CAI.OR.

O. 1
0101/111

Pinturas
Inf:

Tel. 824601-659005 a partir de las 7 de la tarde
Fax. 659095

DAS
HAND
WERK

FELANITX

Avui obri ses portes Baleart 91
Avui dijous, al recinte firal del

Polígon de Llevant de Ciutat, obri
Ics seves portes «Baleart 91 0, la VI
Fira d'Artesania de Balears, a la
qual hi concorr engueny una noclri-
(la representació felanitxera.

Sembla que les firmes comercials
que hi assistiran son les . segiients:
Ceràmiques Mallorca, Ramaders
Agrupats SAT, Alfareria Joan Soler,
Perles Ondina, Restauració de Mo-
bles Fills d'Andreu Fiol,
Serra Mobles i restauracions, Em-
butidos Munar, Ferreteria Oliver,
Industries Carniques Obrador, S.A.,
Esmaltes Garcia, M. Magdalena Pe-
yell& brodats i Embutidos Blanco.

Per altra banda sabem quo la con-
selleria d'Indústria i Comerç havia
cedit un dels seus stands al nostre
paisà el violer Andreu Fiol per tal
de que hi exposas la seva feina, per
Ia qual cosa es desplaça dies passats
expressament de Cremona per tal de
portar el material necessari...... • _

Aquesta mostra restara oberta
fins dia 15.

Entrada de fosca fou gairebé tot
el pubic de Sant Jaume que acudí
al convent de les Trinitaries per fe-
licitar ambdues religioses, en penyo-
ra d'agraïment per la tasca cluita a
terme durant un bon grapat d'anys.

Des d'aquestes planes les enviam
la nostra felicitació juntament amb
el desig de que Deu les doni salut
per a seguir treballant pel be d'a-
quella gent tarragonina.

La Coral de Felanitx a Sant
Llorenç

Dissabte passat a vespre la Coral
de Felanitx oferi un concert a Sant
Llorenç del Cardassar. Un concert
programat per la regid. -ia 'de Cul-
tura d'aquella població amb la me-
diació de la Federació de Corals de
Mallorca.

Rafe! Joan exposa a Palma
Des de dijous passat, es troba

oberta a la Galeria Gianni Giacobi
-(C/ Ribera, 4) de Ciutat, una mos-
tra de pintura de l'artista Rafel
Joan.

Aquesta mostra restara muntada
tins dia 8 de gener.

Teatre
Dissabte que ve, a l'Auditori Mu-

nicipal i amb motiu del XVe ani-
versari de la Llar de la Tercera
Edat, cl Centre Cultural de l'Ajun-
tament de Felanitx ens ofereix una
x'etllacla teatral a càrrec del grup
«Pou del Rei» . de S'Alqueria Blan-
ca.

Aquest grup posara en escena
l'obra «Qui no l'ha feta de jove la .
farà de 'ell» de la celebrada auto-
ra Catalina Rigo." •

Llar de la Tercera Edat - Inserso
MATANCES.—Dijous cija 12 a La

Ponderosa. Berenar, excursió, dinar
i ball, 1.600 ptes.

TERTULIA.—Divendres dia 13, a

les 5 del capvespre. Intervendra la
notaria de Felanitx M.. del Rosario
Rodriguez de la Rubia.

NIT DE NADAL, XOCOLATADA,
NIT DE CAP D'ANY.—Es comença-
ran a rebre inscripcions el dia 13.
Places limitades. Més informaciú
Ines enclavant.

PETANCA.—La Comissió d'Es-
ports esta organitzant uns equips de
Petanca. Tots els socis interessats es
prega que assistesquin a la reunió
que tind•à Hoc a la Llar dimecres
dia II a les 5 del capvespre.

Creuada de l'Amor Diví
FESTA DE LA PURISSIMA

Dissabte dia 7, vigilia de la Im-
maculada, a les 6'30 del cSpvespre, a
l'església de Sant Alfons hi haura un
acte penitencial comunitari sota la
direcció del P. Antoni Oliver. Tot se-

guit Eucaristia solemne concelebra-
da amb homilia pel mateix P. Oh-
ver. Cantara la Capella Tezitina.

Es convida molt cordialment tots
els creuats, així coal tambe als fa-
miliars i h icicis en general.

vida social
NAIXEMENT

A Ciutat, els esposos Ernest Bor-
doy Mestre i Catalina Andreu Mes-
tre, han vist alegrada la seva llar
amb el naixement d'un nin que en
el baptisme rebra el nom d'Ernest.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als venturosos pares.

informació

Obres a la Rectoria
Des de fa una mesada es venen

fent unes obres a la Rectoria, que
han estat determinades per uns de-
terioraments que es produiren arran
de les plugs ciel passat mes d'octu-
bre.

Aquestes obres s'han aplicat a la
-onsolidació d'una paret lateral de
l'escaiera d'accés a la primera plan-
ta, confrontant amb el patiet de clar-
rera i s'ha aprofitat l'ocasió per
adesar aquest pati tota vegada que
hi restava escombrada d'obres ante-
riors i s'han retirat també alguns ro-
cams per tal de fer-lo mes transita-

-- Hr. •
Aquests treballs són especialment

dificultosos per la impossibilitat
d'acostar maquinaria als punts d'ac-
ció, per be que una pala mecànica
ha pogut portar els materials fins a
l'entrada de la Rectoria i evacuar
13,mderroc fins al peu de l'escalera,
de manera que hem vist sovint la
imatge insólita de la maquina pu-
jant i devallant l'escakra parro-
quial.

La parròquia, tal com ha fet en
altres ocasions, ha disposat que les
conectes que es facin els primers
diumenges de cada mes sien desti-
nades a sufragar aquestes obres.

Noces d'or de professió religiosa
El passat dia 23 de novembre, a la

casa-convent de les religioses Trini-
taries de Sant Jaume cl'Enveixa (Ta-
rargona), celebraren les noces d'or
de la seva professió perpetua dins la
congragació, les germanes Sor Maria
Auxiliadora Borcloy, de Ca N'Engi-
nyer i Sor Barbara Ribot.

L'aniversari se celebra amb el . ri-
tual acostumat, en una Eucaristia
que concelebraren el Vicari General
i el rector de Sant Jaume, al final
de la qual Sur Maria rebé el lesti-
nami d'estimació i simpatia dels
seus alumiles dc religió.
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Claricia
Fa quasi 17.: uns yii :. a: -1: .-s clue le.

anat cicixant que es pochis tina pre-
gunta beneita que sovint in'hati fet
es met's deixebles cada pic que es
pensaven que rn'havien trobat amb
SOS calçons desfets. Es seu sò Ile-
f iscús relliscava just quan jo acaba-
va d'explicar qualque cosa cl'aques-
les que en deim peces fonamentals
Wes nión matemàtic.

Sa pregunta es, com ja deveu su-
posar, 0Y esto ¿para que sirve?». I
sa resposta es això que ve i que es-
per satisfaci finalment tots ets an-
guniats i fins i tot crec que tranqui-
litzara acilluc ets indiferents que di-
vaguen per aquest món incoherent
de ses lletres i ses llengües mortes i
també donara una mica d'assossec
als enemies que saben molt de grec.

Hi ha, a ses matemàtiques, tota
una teoría que hom en diu (Vets es-
pais vectorials. Una escapció d'això
podria esser allô que quan es nos-
tres pares eren nins en deien regles
de tres. Bú iclb ses regles de tres lia-
vores eren molt profitoses per po-
der saber que putes costaven deRset
mil cavalions dc flassades si una
grossa i mitja de barcelles de flas-
sadas havien costat setze pessetes i
denou peces de quatre. Ara tot això
és quelcom de més pràctic. Han can-
viat d'objectiu i de finalitat a més
d'haver canviat de nom. Ara els
cleim funcions lineals i els feim ser-
vir per estar-ne segurs de que set-
ze pessetes i denou peces de quatre
no tenen res que veure amb sos ca-
vallons de ilassacies. Ara ho [ci in
servir per saber quants mils de du-
ros ens haurem deixat robar per po-

::::::::::::::::mvx

c'er coMribuir, sense quedar del tot
rnalarnent, ai aquestes grosseriei dc
1;;•iselopOntelo.

Una altra cosa que solia cridar
s'atcnció (Vets alumnes cren ses
arrels cinquenes o terceres de dese-
tequismenyscuatrei. D'aix6 es nos-
tres parcs no en varen saber res
mai. I per això mateix no gaudiren
de ses avantatges de sa sobrassada
de patata o d'aguets ferestecs parai-
giies que es desparen com misils i
que no pots deixar mai a ningú pet --
que avui qui Ines qui manco en te
set o x'uit de cotxes per no banyar-
se quan plou. Estau-ne tranquilsid
perquè vaig a dir-vos que, set'. Pot
ser vosaltres no ho fareu servir per
res o ho fareu servir molt poques
vegades abans d'es noranta tres pe-
rò això no sera per culpa de ses
arrels cinquenes o terceres cie clese-
tequismcnyscuatrei. Ses arrels ein-
quenes i terceres de desetequis-
menyscuatrei sán quasi bé ets únics
algoritmes que ens permeten conei-
xer amb més o manco exactitud i
Poe temps es valor de ses arrels cin-
quenes i terceres de clesctequis-
menyscuatrei. S'empraran tot lo poc
que vosaltres voldreu, perb son per

Si eren horabaixes fredolencs i
foscos no era gens estrany que em
fessin sa punyetera pregunta quan
acabava de brodar una taula d'esta-
ciístique. D'això si que en saberen
qualque mica es -nostres pares per)
ells en deien conions d'amagat. Ara
oui no en sap LIP raig considerable
no es pot fer ni es carnet de patró
de catamaran de setcents pams ni

Cs pot fer tansfuga, ni pot dir que
si però no. A niés pue, assegurar
que es una cosa que s'empra molt
sovint, per no dir sempre, a la mei-
tat de ses branques de s'informati-
ca. t..)a fabrica de malvcstr:mica
fa servir per fer s'estaciística d'ets
infeliços que es deixen fer estadísti-
cament s'estadística amb ordinadors
de sa marca malvestrbnica que són
es más adients per fer s'estadística.
Esta, al manco estadísticament, de-
mostrat que és estadístic.

Tal volta, cmper:), es tros tries es-
pectacular o al manco es que me:.;
vLgacies feu rebentar sa pregunta
.l'es collons eren  es logaritmes. Es
lopritmes són molt Otils per saber
clue certes operacions completa-
ment estramb ,)tique.> i cstrafolaries

com Os ara trobar que en pot sortir
d'clevar a•seteentesdenouclettmiles-
sinies quatrecentesquinzemillonessi-
riles produeixen resultats mes be
molt aparcuts emprant una calcu-
ladora cl'agueates que ho calculen
pitjan dos o tres botons amb sis
nanosegons mentre es deixeble de
baxillerat ho fa baix amenaces amb
tres quarts de merda fcnt servir un
llibraco que semble un llistí quan
'tomes n'es- una taula. De logaritmes,
no (le telefons.

P. Artifvtes

ALQUILA LOCAI„ con k - ien-
da adjunta. Sin traspaso. Situa-
eiún címtrica en C. Jaime I,
..).000 pls. mensuales
In F.: 'Fels. 237370 y. 727813

hog Per, /tar,

i,iqíåm1 g fitair O'd
ef/A g 

ergelikgaik 0 cd

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

JULIA AUcTom9y1LEs, S..A
Coneesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia
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BAL EART
VI FIRA D i ARTEsAN

PALMA DE MALLO

ARTES N
Mantenir viva l'artesania popular és l'objectiu de

Baleart, que en aquesta edició 91 torna obrir les

portes perquè puguis veure la qualitat i

innovació dels productes artesans. Els

fabricants de major prestigi es donen cita

Viu l'artesania, vine a Baleart.

Al recinte ferial del Poligon de Llevant.
Horari: dies 6, 7, 8, 9, 14 i 15 de 11 a 21 h.

dies 5, 10, 11, 12 i 13 de 16 a 21 h.

• Concurs exposició
Qbacquis d'empresa

J

Institució Ferial de les Balears Conselleria de Comerç i Industria



MOTOR FELANITX, S. L
Interesantes descuentos para campaña Fin de Alb

Fiesta 	 100.000 pts. menos
Escort y Ori6n 147.000 	 y,
Sierra 	 217.000
Transit 	 450.000

Sábados por la
P°R.L1u11,18 mañana
Tel. 580331 abierto

BAR CRISTAL
• 31 DE MARC, 21

— Pizzas caseras, 	 — Pollos al ast
— Patatas fritas 	L	 — Hamburguesas
— Pepitos 	 — Perritos
— Sepia 	 — Calamar
— Gambas 	 — Platos combinados
— Tapas 	 — Bocadillos

TEL. 580361 -- FELANITX

Para mejor servicio haga su encargo
ABIERTO TODOS LOS DIAS

1/1=m•

POLICLINICA LLEVANT
Estética
Médica

VIA ERNESTO MESTRE, 36
FELANITX

TELS. 58.22.33 - 58.24.64

— 1,IPOSUCCION Y LIPOESCULTURA
Tratamiento de celulitis y obesidades localizadas bajo anes-
tesia local.

ARRUGAS FACIALES
Tratamiento a base de colageno y peeling sccuencial»

VARICES 	 i

TODA CLASE DE

Mantenimiento y.cuidado de jardines
PERSONAL TITULADO

TOTA CASTA DE

Manteniment i embelliment de jardins
PERSONAL TITULAT

INF.: TEI LFON 581856 de 15 a 20 h.

FELANITX 	 7

EI segon video
histbrico-cultural
sobre Manerca
a punt de sortir

A mitjan desembre sortira a hum
:la segona cinta de Mateu Galmés,
,que constituira una série de Video
histárico-Cultural sobre Mallorca.

La primera d'aquestes procluc-
cions sorti l'any passat i la veritat
4.!s que ha tengut una acollida ex-
cellent.

El carrioner Mateu Galmés ens

,

:SE VENDEVENDE 0 SE TRASPASA
HOBBY BAR, • situado en Paseó .

Ramon Llu II.
Informes, Tel. 580133::•"i :

	
!

ofrira aquesta vegada el primer ci-
(le de l'any —gener-abril—, amb les
feines pròpies del camp, oficis, res-
tes prehistõriques, etc. Precisament
diversos elements que apareixen en
aquesta cinta (carro de pareis, pa-
rei amb jou, forn de cal(;) han estat
enregistrats en el nostre terme.

Sera forca interessant
una entrevista mantinguda amb
el Patrá Esteve unes setmanes

abans del seu traspàs, de ma-
nera que constitueix un ciels
darrers testimonis d'aquest
personatge t a n interessant

q u e guardava dins
la seva memòria
amb una lucidesa

. singular cent anys
ben comnlits
na existencia inte-
res'sa .M .fssirna.

VENDO PISO en Cala .d'Or. 3 ha-
bitaciones..Facilíthdcs de . pagó:'
Informes, Tel. 657283 (a las 8 y
14 h.).

ITA del C I Ingi Sant
IiIÍotì

NOVA JUNTA DIRECTIVA
Dia 14 de novembre hi va haver

elecció de part de la Junta Directi-
va, a la qual hi quedaren integrats
amb els . càrrecs que s'esmenten les
següents persones:

Presidenta, Catalina Barceló San-
só.

Vice-Presidenta, Maria Barceló
Bauza.

Secretari, Vicens Bennasar Palou.
Tresorera, Anna Maria 'Valls Fus-

ter.
La nova Junta, amb aquesta nota

vol donar les gracies als pares per
la confiança posada en els nous
directius i al Collegi per la seva bo-
na collaboració.

Per altra banda l'Associació . de Pa-
res d'Alumnes‘ vol aclarir que' posa
en marxa les activitats que sels ofe-
reixen i no entra en polémica del
que es millor o pitjor, ja que un
pare o una mare sap molt be el que
perjudica o beneficia el seus fills.

Finalment volem fer saber als co-
mersos i botigues que vulguin cona-
borar amb un descompte pels seus
associats que tenguin a be contactar
amb Anna M.a Valls. Tel. 580468 o
Catalina Barceló, Tel. 582062 dins un
termini de 8 a 10 dies.

TROT FELANITXER
Aquest darrer cap de setmana les

carreres foren passades per aigua.
Nomes cal destacar cl segon Hoc de
la PAMELA DE RETZ a Manacor,
amb un temps de l' 30" 09'".
estava la pista.

Esmentem també el trio que es
paga a 308.900 ptes.

HELEN DU FORT g.s., l' 28-5.
LA PAMELA DE RETZ, l' 30-9.
LUCAS, l' 30-2.

Joan Mas

Ajuntament de Felanitx

Festa de la Policia Local
El pròxim diumenge, chia 8, festa

de la Immaculada, la Policia local
celebrara la scva festa anual d'a-
cord amb el programa següent:

A les 12 hores, Missa, a l'Esg16sia .

-Parroquial.
A continuació, Vi d'honor al Cafè

del Mercat.
A les 13 hones, a la plaça de Pax,

exhibició de rappel a càrrec de la
Policia Local, en coHaboració amb
un grup local d'escaladors.

Secció Religiosa
EStLÉSIA DE ST. AGUSTI

FESTA DE STA. LLUCIA

Continua la novena a Santa Llu-
cia que es practica abans de la mis-
sa de les 7 del capvespre.

Divendres dia 13, es la festa de
Santa Llucia, advocada contra les
malalties dels ulls. A les 7 del cap-
vespre, Missa solemne cantada amb
homolia que dira Mn. Miguel Serra,
Arxiprest.

•

VENDO CASA CON MOLINO
Radio Mol i nos.
PARCELA de 16.000 m2 a 2 Km. de
Felanitx, pinos y buena tierra.
Iluen,a• vista. Zona . edificable.
CASA en Son Negre en buen esta-
do, 3,algibes, electricidad y 3.500
m2 tt:rreno.
4 CUARTERADAS con casa de
aperós, a 5 Kin. de Felanitx.
40 CUARTERADAS, pinos almen-
dros. A 6 Kin. de Felanitx, carre-
tern Porto-Colom, Edificable.
Informes, Tel. 580902.

CERCAM UNA CARNISSERA.
Informació, Ramaders AgriTats,
Tel. 582069

en
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/iiitocaref-;

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• S'acosten ses lestes. Si plot!
per Santa Bibiana ja Izo sabeu...
Bona pluja.

Diuen que pel gener ses coses em-
pi t joraran, tot pujara, els coinbus-
libles COM ja va anunciari,el minis-
tre Solcliaga, també totes les ta-
xes... Pere) no pensei jara, amb
aquestes coses, siguem Per enda-
vant, un poc optimistes i disfrutem
de les lestes nadalenques i de cap
trait); desprds dels Reis ja ho vett-
rem_ ¡Fora por!

• En Guiem (ex-Recre(iva) que
va estar uns dies a la REPUBLICA
DOMINICANA me du «recuerdos»
d'en J.4UME RIERA. Diu que esta

. be% Tots els felts antics mos ale-
gram.

• El balle MIQUEL • RIERA,
amb motiu del «DIA DE LA CONS-
TITUCIO» mos convida a tots els
itzlorinaddiS d'un vi d'honor pee ce-
lebrar aquesta data a la .'C'ASA DE
CULTURA» el dia 6. Gracies.

• EstoS • días EXPONE" en la
GA L E R I A palmesana GIANNI
GIACOBBI el pintor-artista fela-
nitxer y buen amigo RAFEL JOAN.
Un genic) . •qt.ie conviene * tener en
cuenta,

• No dejó estos días un joven
amigo. TONI FERRERO PUGA víc-
tima de un cruel destino. Un hom-
bre que por su simpatía se - supo
rodear dé . • númerosas amistades y
adaptarse 'perfectamente a la vida
felanitxera. Valga esta breve nota
para despedir a un compañera con
tristeza y emocionado recuerdo.
Descanse en paz.

• Exito de «MURDER, IN THE
BARN» en la rccien inaugurada Ma-
cro DISCOTECA de la comarca del
Pla «ICS» (equis) que lleva como
apodo de batalla el sobrenombre
«JOC PERILLOS». Todo qUisqui se
pregunta a que viene esto del jue-

go peligroso. ¡Cómo no sea que
cuando te has tornado varios cuba-
tas averigiies si la policía de Tráfi-
co te pilla y te hace soplar! Sino,
no se entiende.

• Les recuerdo que el próximo
día 13 se inician, de nuevo, las
TERTULIAS FELANITXERAS, or-
ganizadas por LA PROTECTOR A.
La cosa va de CURANDEROS y
MEDICOS.

• El pasado miercoles en el
BAR S'ABEURADOR tenía lugar
una CENA DE COMPAÑERISMO y
despues la ENTREGA de TROFEOS
del 2.° CAMPEONATO DE TRUC
clue organiza este local que dirige
con maestría el amigo TOMEU. La
próxima semana les informaremos
con todo lujo de detalles.

• El pasado domingo salí feliz y
dichoso de «Es Torrentó»; hoy ser
hincha del C.D. FELANITX tiene
más mérito. El partido del pasado
domingo, en el que se venció sobre
un barrizal al VIRGEN DE LLUC
por UNO a CERO y con sólo diez
jugadores, • prácticamente, es - una
proeza cligna de ser recalcada. ¡Lás-
lima de la lesión de FELIPE!

• Y eso que el CLUB felanitxer
atraviesa unos momentos verdade-
ramente desdichados. AZNAR II
tiene una muñeca rota, SAGRERA
que ya no quiere jugar (al menos
eso (l ice); ALFONSO lesionado pa-
ra rato, COLAU que va a ser san-
cionado por varios partidos... Pero
el equipo 'trace de • tripas corazón y
eso es importante. ¡Enhorabuena,
Acuñas!
- • Otro equipo que'cla -el callo
el ATCOS. PORTOCOLOM que ganó
por GOLEADA a domicilio del PE-
GUERA por TRES a SEIS. Más que
un marcador de fútbol parece uno
de Balonmano. No es de extrañar
que el «presi» TONI CUENCA ande
por ahí más feliz que unas Pascuas.

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARCIASI
EDITORIAL R. LLULL

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

Esteban Albans Barceló
C/. Vapor de Santueri, 351

Tel. 824800.
PORTO-COLOM

Partit amistós:
APA COL. ST. ALFONS/
PINT. MAR (line.), 3
APA COL. ST. ALFONS (Benjamí), 3
Benjamins Regional:
COL. PUIGPUNYENT GALILEA, 8
APA COL. ST. ALFONS, 1

Benjamins Futbol 5:
C.D. FELANITX, 3
SALLE (Ciutat),
Alevins Regional:
C.D. MARRATXI, 5
APA COL. ST. ALFONS, 1
Seniors 2.' Regional. Final de
Copa7Federacij FUtbol Sala:
CAPDEPERA, 4
CONS. CALDERON FEL., 2

El partit amistós entre els benja-
mins i els d'inicicaciú acaba amb
empat. Un bon encontre, on l'emo-
ció i et bon joc no falta. Pels benja-
rnins jugaren Alfredo, Xesc, Borcloy
(1), Cherna (3), Covas (2), Blanco
(2), Bel M.a (3), Carolina (2), Rai-
mundo (2), Manresa (3), T. Barce-
ló (2). I pels d'iniciació: M. AngeV
(3), Andreu (3), Hay° (3), Aleix (2);:-
Vaca (3), Cerda (2), Monserrat (2),
Uguet (2) i Ramallo (3). Els gols fo-
ren obra de Manresa (2) i T. Bar-
celó pels benjamins i Vaca (2) i

.Hayo . pels
Els benjamins de regional d'en

Xesc Blanco porderen el seu partit
per Un contundent 8-1 davant un
adversari fort que no perdona res.
Jugaren: Blanco (3), Manresa (3),
Cañas (3), T. 13arceló (3), Cherna
(3), Bel M.a (2), Carolina (2), P.
Barceló (1), Raimundo (1), J. P. Co-
vas ( 1), Ismael (3) i Uguet (2). El
gol de l'honor fou de F. Manresa.

El partit de Futbol 5 se salda amb
Ia primera victòria dels allots que
entrena M. A. Caldentey. Dos gols
dc Santi Sierra i un de J. C. Val-
verde donaren l'avantatge a l'equip
focal.

El líder s'imposa als felanitxers
per un 5-1. Els alevins de l'APA res
no pogueren fer per aturar un Mar-
ratxí que demostra ser el mes vete-
ra. Jugaren, Juanjo (2), Pere (2),
J.R. Villanueva (3), Domingo (1),
Eva (1), Tomeu (2), Fontanet (2),
Vicens (2), Alberto (2), Ramon (2)
i Toni (2). El gol felanitxer fou mar-
cat per Domingo Barceló.

Els seniors de 2.a regional CONST.

CALDERON perderen la COPA FE-
DERACIÓ DE FUTBOL SALA da-
'vaut W1 rival que s'imposa als pc-
naltis. Els clos gols foren obra de
Guindi. Jugaren Petty, Galmes, Pe-
PC, Cano, Band Boy, Mayoral, Cam-
pos i Guindi. Fiol no juga per un-
pediments del seu club, el Santanyí.

LO MILLOR.-E1 bon tracte rebut
deis clubs U.D. MARRATX1 i PUIG-
PUNYENT a la visita dels nostrcs
equips als seus camps respectius.

LO rprJoR.-La falta de jugadors
infantils a ;es files de requip que
dirigeix J. S. Picornell.

Escriu 	 O: MARIN TALAVANTE

G.A.M.

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

TENC PER LLOGAR CASA a fora-
vila. Amb llum i aigua current.
A Son Mesquicla.
Informació: Tel. 580415.

Futbol Sala

Tots eis equips van millorant ei seu iEC

trU :.LTIKAtt liainif

3.a lliga d'Hivern 91 - 92
Dijous passat comença aquesta

Higa amb molta deportivitat i dis-
sable es veren uns partits molt iii-
teressants , pel seu bon joc i ni)blesa
entreTels equips Esport Energy-The
PockS' . 'i Bar Can Blanco-Planxisteria
J. Roig, i amb aix6 no volern desine-
re .ixer de cap manera la resta de

,;• partits.
•• Els resultats, fins aleshores han
estat els scgiients:
Casa Extremadura, 0 -

Can Moix/Estanc S'Oliera, 3
Bar Redõs, 1 - Bar Sa Xarxa, 4
Esport Energy, 	 The Packs, 5 -
Clasificados X, I - Rest. Can Gusti, 2'
Bar Can Blanco, 3 - Planxist. Roig, 5
Const. Sureste/Simarro, 2 -

Cons. Mifiarro, 1
Próxims partits: Avui dijous, a les

20 h., The Packs - Const. Sureste/
Simarro. A les 21 h., Planxisteria
Roig - Casa Extremeña.

-. Dissabte dia 7; a les 16 h., - Cons.
Miñarro - Clasificados X. A les 17
h., Bar Sa Xarxa - Esport Energy. A
les 18 h., Can Moix/Estanc S'Oliera -
Bar Redõs. I a les 19 h., Rest. Can
Gustí - Bar Can Blanco.

Restaurant Bono
Nova direcció

(Antònia i Francina)

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

ELS DIES FEINERS, MENO
FEIM PAELLES I CALDERETES PER ENCARREC

OBERT DE DILLUNS A DIVENDRES I ELS DIUMENGES
.	 A MIGDIA

DIVENDRES ¡'DISSABTES A VESPRE A PARTIR
DEL 6 DE DESEMBRE

ESPERAM LA VOSTRA VISITA 	 MOLTES GRACIES

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 INFORMAC1ON

C/. PELAT, 60 	 TEL. 827161
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FUTBOL

Pese al mal tiempo y a Canal Plus
que emitía, casi, al mismo tiempo
un «derby» de la calidad Inter-
Milán, hubo una regular entrada en
«Es Torrentó».

Felanitx: I. lloig, Leandro, Oli-
ver,	 Boig, Gelabert, liorras, Colati,
Nie°,	 lidio y Go-
ri (Ft..lix).

Arbitro: Sfincliez Chico.
Mostró hirjetas a Mil ril las a Felipe,
Azhar y Na varro. Boja directa Co-
llin y Garrido.

G■d: 1-0, nun. 15. penalty de Artti-
ro a Felipe, del que sain') seriamen-

lesionado segulH10. 1.0 -trallS-
l .011116 Isidro.

DUELO EN EL BARRO
Coincidiendo plenamente con este

Partido, Tele-5 ofrecía por la pe-
quena pantalla, salpicada de anun-
cios ¡quina creu!, la película «Due-
lo en el Barro». Precisamente eso
ViM0S en «Es Torrentó», el C.D. Fe-
lanitx tuvo que sufrir las conse-
cuencias del terreno de juego, las
-durísimas tarrascadas de los visi-
tantes y la incompetencia del cole-
.giztdo, jugando la mayoría del par-
tido con ¡diez •jugadores! Bravos y
valientes jugadores, que literalmen-
te se vaciaron en cl campo hasta la
.extenuación. Mientras los rivales,
pese a la superioridad numerica, se
vieron :iempre impotentes, (si jue-
gan así, su buena clasificación es
producto de la casualidad o que go-
zan de ciertas simpatías del Colegio
Arbitral).

¡Vaya partido!! ¡¡Partidazo!! Un
Isidro Teruel nuls magnifico que
ilunca. Nico inconmensurable ¡ga-
ruindo balones por alto! Leandro
y Oliver por las bandas fenomenal-
mente, los hermanos Roig y Borrás
intratables... Y Felipe mientras es-
tuvo en el campo, antes de ser ale-
vosamente cazado, fue una pesadi-
lla para la defensa forastera... Fue
lcsionado en la jugada del penalty
y no hubo ninguna clase de tarjeta
para cl agresor (?), mientras mo-
mentos antes Colau había visto la
roja... El despiste del árbitro Sán-
chez-Chico era tan grande que pri-
mer() la ensefiú a Nico y luego, a
instancias del linier, rectificó.

En la seuuncla parte el Felanitx
nunca se conformó y siguió dando
.el callo... Ocasiones hubo para
aumentar el tanteo, Oliver y Teruel
rerrataron con peligro; este Ultimo
.envió su remate al poste... Victoria
merecida, corta, conseguida por los
autúnticos jabatos felanitxers. Gra-
cias por el esfuerzo, chicos.

MAIKEL
PROXIMA JORNAD.4

PREFERENTE: POLLENÇA -
FELANITX.

2.a REGIONAL: R. LA VICTORIA
- S'HORTA. CAS CONCOS - SANTA
MARIA, domingo «Es Cavaller»
15,30.

3.. REGIONAL: ATCOS. PORTO-
-COLOM - ST. MARÇAL, domingo
«EL; Tc:Tc:116» 15,30.

2. REGIONAL
S'IlORTA, O - PORRERES, 2

Fou un partit interessant, on els
dos equips donaren la cara. El pri-
mer gol del Porreres a l'inici del
segon temps obliga l'equip local a
obrir-se, que veia com els porre-
rencs posaven en perill la scva me-
ta. Fou una Iluita constant, a la qual
l'equip de Porreres va saber treure
mes partit, ja que els locals ataca-
ven sense gaire efectivitat. Volem
destacar la mala actuació de l'arbi-
tre que va perjudicar constantment
a! S'llorta. sobre tot en els fora de
joc i en eis • dos penaltys asenyalats
en contra.
3.° REGIONAL
C. PEGUERA, 3

ATCOS. PORTOCOLOM, 6
¡SENSACIONAL TRIUNFO!

Con dieciocho puntos los atleti-
cos porteños son serios aspirantes
a conseguir el ascenso, ya que han
ganado tres partidos fuera de casa,
como es el caso del pasado domin-
go que hicieron un partido antoló-
gico, marcando media docena de
goles. Mariano (4) y Castro (2) fue-
ron los artifices de esta sonada vic-
toria.
JUVENILS
C.D. FELANITX, 4

BINISSALEM, 3
BAIX RENDIMENT. DELS 3

JUVENILS
Els juvenils guanyaren a la fi

dins el Torrentú. Dos gols de Basi,
un de Francis i l'altre cl'Evaristo
penal donaren la victòria a l'equip
que entrena D. Aznar. Jugaren, Gal-
mes, Juanpe, Tomeu, Acosta, Matas,
Francis, Guillem, TomaS, - EVaristo,
Basi i Calderón (Risco).

M.T.F.
CADETS

LLOSETENSE, 3 - S'IIORTA, 1
ES VA PERDRE

LA IMBATIBILITAT!
Els jugadors del Llosetense du-

gueren a terme un joc força dur que
feu possible que el S'Horta perdes
la imbatibilitat. El gol de l'honor
fou marcat per Jose Miguel. L'arbi-
tre influí en el resultat.

Dissabte que ve, a les 15'30, a Sa
Lleona ens visita el líder MUREN-
SE.
BINISSALEM, 2 - C.D. FELANITX,

Hem de destacar la gran actuació
del porter Antonio i tenir en comp-
te que el primer gol local es féu en
clar fora de .joe. Jugaren: Antonio,
Esteban, Jami, Mut, Santi, Frias,
()nique, José, Serra, Estrella i Ber-
nardi (Juanjo, Porras i Tomas).

J. Mas
INFANTII.S
C.D. FELANITX, 7 - CAS CONCOS,

PARTIT ENTRE AMICS
Bon partit, on els felanitxers gole-

jaren un fluix Cas Concos, que no
pogue fer res davant la superioritat
del rival. Jugaren, pel Felanitx: Pa-
co, Crisr)fol, Tomcu, Man:Jlo, Ma-

BA SQUET

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 46
LA SALLE «B»,	 51
Juvenils:
SYP ESPORLES,	 31
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 58
Juniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 56
in/. MARIANA, 47
Sèniors masc.:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT -
SANTAN Yi 	 (suspL's)
Sèniors fern.:
J. LLUCMAJOR,	 45
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 39
III Divisió:
AUTOCARES GRIMALT
LA GLORIA 	 ,	 (suspès)

COMENTAR!
El mal temps del diumenge de-

mati origina la suspensió ciels clos
partits que s'havien de disputar a
«Sa Mola». El de SENIOR PROVIN-
CIAL contra el Santanyí comença i
se'n jugaren mes de 7 minuts, tots
cils. amb brusquina. Quan el marca-
dor assenyalava 11-7 i la pluja era
mes forta, els arbitres ordenaren la
interrupció del joc.

Per les mateixes condicions clima-
tològiques no comença el partit de
TERCERA.

S'acordà que l'encontre de Terce-
ra se jugas el (limans i el de provin-
cial, el dijous. Tots dos a les 9 del
vespre.

Els CADETS, que en aquest co-
mençament de temporada han estat
atacats per una 'especie- de filiOxera
que les causa una infinitat de pro-

tas II, Comino, Andres, Esteban, Al-
varez, Gori i Valentin (Toni Nadal
i Matas III). Pel Cas Concos: Po-
rras II, Soler, Enrique, Risco, Biel,
Rohan, Cristian, Nicolau, Gori Ba-
llester i Alcaide.
PORTO CRISTO, 1 - S'IlORTA,
ES VA MERÈIXER L'EMPAT!
No pogué dur res el S'Horta de la

seva visita a Porto Cristo, on des-
aprofita ocasions ben clares de gol.
ALEVINS CIM
SANTANYf, 2 - C.D. FELANITX, 2

L'ARBITRE L'ARMA
Els alevins Iluitaren molt, però no

basta per guanyar el difícil «match»
comarcal. Jugaren: Cosme, Pinto, Si-
mó, Alejandro, Juan, Alcolea, Jose
Campos, Vidal, J. Vicente i Sergio
(Nadal, Acirover, Nicolau i Paquito).

M.T.F.
BENJAMINS

ALGAIDA, 2 - S'IIORTA, 2
Meritori empat l'aconseguit pel

S'Horta en el feu d'Algaida. El ter-
reny de joc, &gui a la pluja, no do-
nava peu a fer fioritures, perì.) la ve-
ritat es que el S'Horta estigue niés
centrat, juga amb mes disciplina
va merenxer millor sort a la prime-
ra meitat. En el segon temps domi-
na mes el conjura algaidí. Els gols
foren marcats per David López.

Derna clivendres, a les 15'30 a Sa
Lleona, partit de rivalitat davant el
San tanyí

bletties, en especial, lesions, no po-
gueren, finalment, amb un rival
molt fluix i ben al seu alcanç, en
conclicions normals. El marcador,
quasi hé tot el temps, marcava un
gran anivellament de forces, perú
amb un empat a 43, l'arbitre dona
per valides dues cistelles visitants
precedides clarament de passes i
dobles, la qual cosa descentra els
nostres jugadors i resulta definitiu.

Els JUVENILS obtingueren el seu
primer triomf, a domicili, de la tem-
porada 4, a més, de manera molt cla-
ra. Detaca especialment el treball
defens* El partit queda ben deci-
dit ja i.1;!.s del principi. En el minut
12 la diferència era ja de 20 punts a
fayot-  deis felanitxers (4-24). Els
punts varen estar molt repartits en-
tre tots els jugaclors.

Els JUNIORS aconseguiren un
resultat molt positiu, superant les
absències d'elements tan valuosos
com Fullana i Amengual. Els soue-
ries anotaren 7 triples, perb no les
bastaren. En l'equip local destaca-
ren la iHusiú i les ganes de tots
qui intervingueren i l'encert en de-
fensa i atac de Rafel Llaclú (27
punts) i el desconegut, respecte a
temporades anteriors, Jordi San-
chez, magistral a moites accions.

A punt varen estar les SENIORS
de guanya- r a Llucmajor. El principi
ciel parfit va ser negatiu, amb un
mai resultat que les dona la defensa
individual (20-6, minut 12). Quan
canviaren a zona, amilloraren molt i
el parcial de la resta del partit fou
favorable per 25-33. A dos minuts
del final perclien per una sola c is-
tella.Destaquem que, per primera
vegada, el seu atac suporà els 30
punts.
Anotadors:

: Cadets: A. Barceló (15), Esteve
Adrover -(10), J. M. Porras (10): —

Juvenils: César (13), S. Maestre
(10), G. Obrador (10), C. Guerrero
(10), M. Nadal (9).

Jdniors: R. Lladó (27), Jordi Sán-
chez (17), Aleix (5).

Sèniors lem.: Cati Gardas (10),
Azucerik (8), Camarero (8), M. Es-
telrich .(8).

AQUESTA JORNADA
A part ciels partits suspesos i que

s'havien de jugar aquesta setmana,
constara d'un sol encontre aquí, el
de les seniors que jugaran contra
l'Escolar.

Els clesplaçaments de dissabte se-
ran a Pollença (cadets), Son Rapi-
nya (juvenils) i Llucmajor (jú-
niors). El diumenge l'Autocares Gri-
malt (3.a) juga a Eivissa (Tisa Ca
Mostra) i l'equip de provincial mas-
culí disputa el seu encontre a la
pista de La Salle.

LARRY CISTELLES

SE ALQUILA CASA DE CAMPO, a
2 Km. de Felanitx. 4 dormitorios,
baño, luz v agua corriente.
Informes, Tel. 583327 (de 19 a
21).

I.' IntEFFIIENTE

CiTiBSA	 iti BREDA FELANITXERA!
Felanitx, 1 - Virgen de Lluc,

L 	uja, protagenista
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Ydesde todos los ángulos

al final lo

han elegido.

Por algo será

• •
Ciento diez periodistas han

probado el Fiat Tempra, lo

han analizado detaR a

detalle, por dentro y por.

fuera, por arriba y por abajo,

FELANITX     

Tai Chi, salut, desenvolupament personalColon's a la Sala
UNA BONA NOTICIA PELS

FELANITXERS •
Si l'Ajuntament dc Felanitx apli-

cas l'article 45 de la Llei 10/1990 de
Disciplina Urbanística a l'entitat que
el batle anterior havia de treure cl
garrot, resultaria que l'any 1992 l'A-
juntament de Felanitx podria rega-
lar les contribucions i arbitris a
tots els ciutadans i fer el seu pres-
supost amb la multa que hauria de
pagar l'esmentada entitat. La multa
pot esser del 50 al 100% del valor
de mercat de l'obra executada quan
s'ordena la paralització de l'obra,
81111) aixi) parlain mí.s 500 mil ions

Potser el garrot va arrufar la ba-
nya per raons pecuniàries? Potser
el garrot tornara arrufar id banya?
, Estaria bé això de «perdonhr» als

ciutadans exemplars Iliurant-los de
pagar imposts i tambe l'Ajurqament
dc Felanitx podria emprende- obres
mús que 'necessaries que ara'Idiu no
poder .fer per estar endentats fins
al «monyo». Veurem de iquè son ca-
paços cl nou Govern socialista.

• La tenda d'animais de compa-
nyia PASSERELL torna gran. Ara

ja tindrem más ani-
malons i animalcts. Envant el baby
zoo.

• Els felanitxers que no juguen
amb cl C.D. Felanitx, triomfen jun-
tament amb mister ASENSI dins
Santanyí.

• S'ESTANC DE S'OLIERA amb
ia seva especialitat, els ZIPPO'S,
ZIPPO'S, ZIPPO'S...

• «Sa Mola» segueix bruta, la
mala gent no deixa d'anar-hi. El
camp d'esports segueix estant igual
que el que digerem setmanes enre-
ra. No aclarim res.

• APA, d'APA només hi ha la
feina. D'ajudes no en tenim res.
L'únic que hi ha .6s el nom, l'ajuda
no bota l'escaló. A punt d'acabar la
primera volta i encara estarn igual.

• '	 . M2

El Tai Chi Taoista és conegut pets
seus beneficis damunt la salut. Es
un exercici xinès molt antic que po-
dem practicar persones de totes les
edats: Sún movirnents facils, suaus i
relaxants per recuperar la salut na-
tural i mantenir-se en bones condi-
cions físiqucs, allibera les tensions i
l'estrés i millora la concentració i
percepció. Els moviments lents i gi-
ratoris flexibilitzen les articulacions
i la columna, relaxen eis punts de
tensió en cl cos per alliberar l'ener-
gia interna. Hom diu que la persona
que cultiva el seu Chi retorna a la
natura.

La salut: El Tai Chi juntament
amb el tractament medic adequat,
pot esser una terapia efectiva fier a
molts de problemes de salut. Les
indisposicions digestives, circulatò-
ries, musculars i esquelètiques po-
den ser totes elles corregides amb la
practica continuada. Donat que tot
cl cos s'empra a cada moviment, to-
tes les articulacions s'amollen i tots
els iligaments s'exerciten. Pot resul-
tar molt beneficiás en processos de-
generatius, com es ara l'artritis. Els
moviments giratoris del Tai Chi,
donen massatge i tonifiquen els
músculs intestinals i de l'estómac,

'en conseqüència la digestió i el me-
tabolisme milloren. Relaxant l'abdo-
men es facilita la baixada i pujada
del diafragma; cosa que augmenta
Ia capacitat pulmonar i l'entrada
d'oxigen. Per tot això, el Tai Chi pot
actuar corn una terapia_ suau per
desordres, com es' ara l'asma. Ales-
hores la respiració correcta enri-

queix la sang d'oxigen i els Organs i.
altres parts del cos poden ser con-
trolats i exercitats.

L'Associació de Tai Chi de Palma
de Mallorca vos convida a una pre-
sentació i demostraciú dels exercicis
de Tai Chi al local (lei carrel- de La
Mar núm. 7 a Felanitx (Ginmas
Sport Es Port) el proper dissabte
dia 14 a les 17 Flores.

La setmana segiient a la demos-
tració, això és el dilluns dia 16, co-
moncarem un curs per a princi-
piants a carrce de l'instructor de la
nostra associaciú Juan Carlos Con-
cha.

La nostra associació és no lucra-
tiva j d'interès" social i els nostres
instructors són voluntaris, donen les
clisses .sense percebre honoraris i
les quotes dels aiumnes es destinen
als gastos d'administració de l'asso-
clack"). La qualificació dels instruc-
tors es superuisada anualment pel
MeStre de Tai Chi Taoista Sr. Mov
Lin Lui ubicat Canada.

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

PORTO-COLOM, VENDO CASA,.
parte capilla. 2 plantas, buen es-

_ tado. A 30 ni. del Rive.tó,_221,linea._
Precio 12.000.000.
Informes, Tels. 582941 y 824719.

VENDO CITROEN"' 'VISA Plvt-AB,.
buen estado:'	 •

Informes en esta Administración.

CENTRO DE OCASION
- Compra-venta de vehículos nuevos y usados
-Todas -las marcas

VENTA DE:
VESPAS
VESP1NOS Ar:".0 90 Y 91

- BICICLETA$ 'A PARTIR DE 6.000 PTAS.

INFORM ES:, Tel. 16 31 19

EL MEJOR IMPORTADO EN ESPAÑA.

FIAT TEMPRA. COCHE IMPORTADO DEL AÑO 1991.
Concesionario Oficial:

AUTOS MARTORELL, S. A. TCeairr5e8r
.
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