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Sebastià Adrover (Opel) campió
dispanya de Marathó

Diumenge passat es proclama
campió d'Espanya en categoria ve-
terans B a la marathó de Calvià el
nostre «super» atleta Sebastià Adro-
ver després de recórrer els 42 km
196 m, amb un temps de 2.56.59.
Hens alegram d'aquesta ben meres-
cuda victòria.

En Paco Algaba «la llebre» tam-
bé pot estar content ja que va acon-
seguir rebaixar la seva pròpia mar-
ca en un recorregut tan dur com es
el d'aquest circuit. Molt bd Paco. El
seu crono va ser de 2.55.44.

Limbe participaren en Victor,
que amb un temps de 3.14.17 no va
fer honor a les seves possibilitats,
ja que es un home que entrena molt
pet-6 la carrera no li va sortir bé. Et
desitjam millor sort a Lorca.

El Club Opel té nous fitxatges en-
tre ells el de l'allota STEMMLER

• que es proclamà campiona de Ba-
lears amb un temps de 3.22.39. En-
horabona.

Destacam:
— Les sabatilles. Les d'en Sebas-

tià plenes de sang i les del  padrí de

Ia «liebre».
— La bona,,grganització per part

.,del Servei Municipal d'esports.
— Inter-Inter marathó de Calvià

ja que sembla que hi ha mes extran-
gers que espanyols.

— L'esprint final d'en Paco.
— L'INSERSO dels altres paisos,

que en lloe de fer matances i tantes
[estes, molts són els que corren Ma-
rathó.

— L'equip OPEL FELANITX que
sembla que farà una bona tempo-
rada.

M.A.C.

Avui s'inaugura la Unitat
Sanitària de Portocolom

Axui horabaixa a les 7 sera inau-
gurada la Unitat Sanitaria de Porto-
colom instal.lada a l'edifici de la
Casa del Mar.

L'acte comptarà amb la presèneia
del Conseller de Sanitat Gabrieli-
ver.

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

I Concurs de Piano
"Bartomeu Vaquer Ramis"  

Avui dissabte, a partir de les 10 del matí, FASE ELIMINA-
TORIA,

Demà diumenge, a les 11,30, FINAL amb l'actuació dels tres
seleccionats.

Entrada Mure.

Director: Bartomeu A. Pou Jaume
Redacció i Administració: C. Major, 25 - Tel. 580160
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 I 	Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX  

EI PSOE i el PP no recozen la
	

• Tombats a la molsa

Plataforma Cívica per l'Autogovern
	 Pitil PER TERRITORIS

r.

Amb el vot en contra del grup mu-
nicipal del PP i l'abstenció del grup
Socialista i Consuelo de Santiago, es
rebutjà l'adhesió de l'Ajuntament de
Felanitx a la Plataforma Cívica per
l'Autogovern, que nomes fou recol-
zada pel grup Coloms a la Sala i el
regidor del CDS Sebastià Y ladó, a la
sessió plenària ordinaria ciel passat
dia 2.

No poden sorprendre ningú les
respostes dels grups del PP i PSOE,
perquè lògicament aquestes estan
en total consonancia amb els plan-
tejaments i els papers que assumei-
xen aquests partits dins la política
de l'estat espanyol,- que no- són  al- - ---
ti-es que els que han exercit des dels
bottons enea lotes les figures i
mes	 eirern que s'han succeit en- •

errte --PEstat.
El PP adduí per a la seva negati-

va, que no era el moment adequat
per entrar en polèmiques d'aquests
tipus a tomb de com s'estan desen-
volupant els esdeveniments ( ?),
mentre que el PSOE s'excusa dient

que havia recolzat en el seu dia la
moció d'autogovern presentada pel
seu grup i consensuada amb el PP i
que, tot i que aquesta iniciativa no
li semblava malament, s'abstendrien
a la votació.

En aquesta plenaria s'aprova a la
fi el projecte d'acondicionament de
l'accès a l'institut, així com el d'o-
bres complementaries a realitzar en
Ia reforma del Mercat.

Una qüestió que resta polêmica,
perquè no va caure bé al grup del
PP, va ser el nomenament d'Antoni
Obrador Picó com interventor habi-
litat, nomenament ,que
malt digue que recorrerien.

El Batle presentà una moció d'ur-
gencia en el sentit d'accelerar la ini-
ciació de les obres de l'hospital de
Manacor, un recolzament que asse-
gurà que resta condicionat a la re-
tirada per part de l'Ajuntament de
Manacor del recurs presentat contra
el Registre de la Propietat de Fela-
nitx.

Pau per territoris, això es el que
s'exigí a Israel a la Conferència de
Madrid, els darrers dies de l'octu-
bre passat. Quina pau, però, se li
cferia a Israel a canvi dels territo-
ris de Cisjordania i Gaza? Ningú no
dubta de la bona disposició d'Egip-
te, de l'oportunisme de Jordania, o
de la possibilitat d'arribar a un
acord amb paisos com l'Aràbia Sau-
dita, els Emirats Arabs Units o Ku-
wait, però qui pot garantir la pau al
Pròxim Orient amb països inequí-
vocament hostils a Israel com Líbia,
Iran, Irak o Síria?

A la taula de forma singular que
•s'installa a una sala del Palau Reial, , _
de Madrid, Israel- s'hi va seure, obli-
gat pels EUA, amb la imatge de ser
qui més havia.cle . cedir si es volia
arribar a algún acord positiu. En
aquests moments, la pressió inter-
nacional que ha de suportar el go-
vern israelià es fortíssima i, sigui
quina sigui la sortida que prengui,
haura d'estar en, la línia que li mar-
qui les grans potencies econòmiques
i militars del món: la URSS, la CEE

sobretot, els EUA.
Finalment Israel haura de cedir

els territoris de Cisjordania i Gaza,
que semblen ser el bessó de la qües-
tió i es el punt inexcusable que po-
sen damunt la taula els països àrabs
per poder arribar a- qualque acord.
Abans de l'entrega dels territoris, el
govern isarelia exigira també les
contrapartides que garantiran el seu
futur i la pau a la zona: el reconei-
xement de la seva existencia i de les
seves fronteres. per part dels paisos
àrabs; la garantia internacional de
mantenir la pau a la zona; compen-
sacions econòmiques als EUA i a la
CEE; resolució del tema de l'aigua
del riu Jordà, i, a llarg termini, la
democratització dels pais,os Arabs de
Ia zona. Encara, però, quedaran al-
guns temes enlaire, com la resolució

del problema libanès, el cas de Je-
rusalem, o el futur d'El Golan.

Cisjordania i Gaza passaran, ben
probablement, a mans de jordans i
egípcis, per la qual cosa la solució
de l'anomenat problema palestí que-
darà en mans àrabs, el que potser
provoqui certes reticències entre els
mateixos països àrabs i també entre
els palestins. Almenys, pert), l'entre-
ga de territoris a mans àrabs servi-
ra, de forma immediata, per acabar
amb la diaspora palestina i perme-
trà als dos minons de palestins que
viuen a palsos del Pròxim Orient,
del nord d'Africa i del sud d'Euro-
pa,. tornar a la seva terra. Si volen,
es ciar. Antoni Roca

Ens deixa el se-
cretari de l'A jun-
tament Guillem
Juan

Dimarts passat es va acomiadar
de nosaltres i de la secretaria de
l'Ajuntament, en Guillem Juan Bur-.
guera, qui per espai de tretze anys i
mig ha exercit la tittrlaritat d'aquest
departament municipal. El Sr. Juan
Burguera va treure recentment per
oposició la plaça de secretari adjunt

- -del Consell Insular de Mallorca i dia..
10 es va incorporar al nou destí.

En el moment d'acomiadar a Gui-
llem Juan, no podem deixar de re-
cordar que ha estat sempre un home
molt obert i d'un tracte gairebé ex-
quisit 4 , pel que. fa a les nostres tas-
ques, sempre ens ha facalitat tota
casta d'informació per tal de que
els afers municipals poguessin arri-
bar amb claretat i precisió als ciu-
tadans.

Desitjarn a Guillem Juan una bo-
na i grata gestió al front del seu
nou destí.



SANTOMAL

Diu. 15 St. Valeria
Dill. 16 Sta. Albina
Dim. 17 St. Llàtzer
Dim. 18 M. Déu l'Esperança
Dij. 19 St. Nemesi
Div. 20 St. Domingo de Silos
Dis. 21 St. Pere Canisi

LLUNA

Quart creixent dia 14

COMUNICACIONS
AUTOCtultS

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

l'aima - Felanitx des de l'esta-
die): Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 1!) ¡.30
h. Diumenges 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 - •.;ala d'Or: A les 630
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or Felanitx: A Is 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'llorta: 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:

Amparo Trueba
Cat. Tieoulat
Francesc Pifia
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotgcr
Amparo Trueba

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servet medic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580090
13omners	 581717
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

PM-BJ
PM-B1 l
PM-AZ
PM-BD
PM-BH
PM-AT
PM-AU

CENTRO DE °CANON

AUTOS RIGO
CALA D'OR

SERVICIO OFICIAL

- Compra-venta de vehículos seminuevos
- Todos con garantía

Ford Sierra CLX 2.0
Ford Sierra CL 2.0
Ford Orion Ghia
Ford Orion CLX Aire
F. Fiesta CLX 1.1

3 y 4 ptas.
F. Fiesta CLX 1.1

3 y 4 ptas.

PM-B11
PM-BC
PM-BH
PM-BH

PM-BG

PM -BH

F. Fiesta CLX 1.1
3 y 4 ptas.

Opel Corsa Swing
Marbella
Marbella
Furgonetas
Suzuki 1.1
Suzuki 1.3

Oferta hasta fin de diciembre
— RADIO CASETTE

JUEGO DE ALFOMBRAS
Y JUEGO DE LAMPARAS GRATIS

TAMBIEN A inimmos Su cociw 	 oTno USA no
TEL. 657709 ABIERTO SABADOS Y DOMINGOS
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D.' Cingelita Illasot Obizanda
acaecida en Madrid, el dia 18 (le diciembre (le 198:1

Su esposo Enrique 1;(11eU, hijos y &quits punilinres, nl neon/ui u sus tunistmles Inn sensible
les rueyn I? -la tenynn presente	 sus orne iones, inn. I() (pal les quedurri Ii uivninente nynule-

ci(los. 1.0 mist( que se celebrurfi el pl().riino inir;reoles (lí(  18 a las ; . 1.5 de ht iitn/e, en la iglesia	 Seat
Minns°, serU nplicadn en sttfrpgio (le su (shun. 1

‘‘,. .•.1);)a■,. d...; 	 •
• •■.:• •
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arigngJevor
PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.325

LA SECRETARIA
Dirnarts, dia 10, va prendre pos-

sessió del càrrec de Secretari ad-
junt del Consell Insular de Mallor-
ca el senyor Guillem Juan Burgue-
ra, cessant corn a Secretari de l'A-
juntament dc Felanitx.

El senyor Juan Burguera va ocu-
par la secretaria de l'Ajuntarnent el
26 de maig clel 1978.

Ara ocupara la plaça, amb cart.'tc-
ter accidental, el tècnic d'adminis-
tració general senyor Josep Fuster
Mesquida.
BALEART 91

Dijous de la setmana passada va
esser inaugurada a Ciutat la fira
«Baleant 91» que recull  bona part de
Ia producció artesana de les Illes.

L'Ajuntament de Felanitx ha mun-
tat un estand amb aportacions dels
artesans felanitxers que es relacio-
nen a continuació:

Ceramiques Mallorca, Alfareria
Joan Soler, Fills d'Andreu Flo] (Res-
tauració de mobles), Perles Ondina,
Ramaders Agrupats S.A.T., Guillem
Serra (Restauració dc mobles), Fer-
reria Oliver, Indústries Carniques
Obrador S.A., Maria Magdalena Pe-
relló (Brodats), Embotits Blanco,
S.A., Maria TereS'a Irles i Uli (Deco-
rack) en mars), Embotits Munar,
S.A.

Les fotografies de l'estand han es-
tat realitzades per la Fotografia Ben-
nasser.

Per la seva part, la firma Fills
d'Andreu Fiol compta amb un es-
tand propi a la fira.
POLICIA LOCAL

Dia 10 d'aquest mes varen comen-
çar les proves per a cobrir en pro-
pietat quatre places de policies lo-
ca Is.L'oposició con tin tia ra Mehra n t-
se en les properes setmanes i hi pre-
nett part curie policies locals que af:-
tualment ocupen aquests càrrecs
amb caracter interi.
EL PROJECTE DE DELIMITACIÓ
DEL SOL URBA.

El projecte dc Delimitació del s31
Urbà, que durant un mes ha estat
exposat al públic a Ia sala de plens
de l'Ajuntament, recull literalment

INFORMA
Ia sentencia núm. 429 de la Sala de
lo Contenciós Administratiu del Tri-
bunal Superior de Justicia de les
Illes Balears dimanant d'un recurs
presentat pel grup «Coloms a la
Sala».

Aquest projecte fou aprovat ini-
cialment per la Corporació el dia 4
de novembre i podrá esser modifi-
cat si la Corporació accepta i assu-
meix les al-legacions que poden pre-
sentar els veinais.

La mem3ria del projecte reconeix
que el nivell de la cartografia
millorable, ja que s'ha utilitzat la de
l'any 1983, formada a partir de les
fotografies aeries preses entre els
anys 1977 i 1980.

Quan el Projecte s'hagi aprovat
definitivament, seran considerats
com a sòl urba els terrenys inclosos

en el perímetre de la delimitaciú
aprovada. Els terrenys no inclosos,
per) clue havien estats classificats
corn a urbans o com a reserva urba-
na en el Pla General del 1969, que-
daran classificats com a sA urbanit-
zable. El sól que actualment té la
qualificació de rústic sera s..1)1 no ur-
banitzable.

Al projecte de Delimitació del Sl
Urbà exposat al públic s'hi han pre-
sentat un total dc :109 allegacions.

LA UNIVERSITAT I
L'AJUNTAMENT

Divendres, dia 13, a les 1730 • ho-
res, a la Sala de sessions de l'Ajun-
t ament, l'Excellentissim i Magnifie
Senyor Nadal Baile i Nicolau Rector
de la Universitat de les Illes Ba-
lears, i el senyor Miguel Riera i Na-
dal, Batle de l'Excellentissim Ajun-
tament de Felanitx, signaran un
Acord-Marc de collaboració entre les
clues entitats per tal d'aconseguir
una cordinació eficaç i assolir un
millor aprofitament dels recursos
respectius.

L'acte sera públic.



Per home i dona

t)1).t.o
retuctteys,

Se acercan las Navidades y
es el momento para realizarte
ese cambio que deseabas (cor-
te, moldeado o color). No es-
peres al último día. Llámanos.

Te esperamos en:
FELANITX: Mayor, 27, 1.0.
Tel. 582316.
CAMPOS: Mayor, 4, C.
Tel. 650850.

POLICLINICA LLEVANT
VIA ERNESTO MESTRE, 36

FELANITX
Rafael Rodríguez 	 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 colágcno y peeling secuencial.

- VARICES

Estética Médica
Dr.

TODA CLASE DE

Mantenimiento y cuidado de jardines
PERSONAL TITULADO

Ins•••■••■•••■••■ .111•■■••••••■■•■■•■

TOTA CASTA DE

Manteniment i embelliment  de jardins
PERSONAL TITULAT

INF.: TELEFON 581856 de 15-a 20 h.

3

Insistec:

Solidaritat ad rid, ant qui i per tik?

FELANITX

Futbol Sala

Una ftnina torna marear
Dues cartes al director i un arti-

de met, de fa quinze dies han moti-
vat un «article d'oferta» titulat «Se-
gona part» que es, efectivament, la
continuaciú del poc fonamentat ar-
ticle «Insolidaritat manifesta» en
contra del manifest «Volem coman-
dar a ca nostra». Per la part que em
toca, aquesta es la meva contrare-
plica.

Haure,de començar, i això em mo-
lesta, per fer dues rectificacions.

La primera: l'articulista ha afir-
ma que Lo Xeremier del Torrentó
considera . que la millor virtut del
Manifest es ser light. D'on punyetcs
dedueix això? Jo yakg escriure el
contrari: «No sere jo qui defensi
l'estil del Manifest. El manifest que
a mi m'agradaria signar seria molt
Ines concret i contundent».

La segona: l'articulista diu que
«s'ha de tenir estómac per compa-
rar la situació de palestins i ba-
lears». Que es aixè? Una maniobra
per distreure l'atenció? Lo Xeremier
del Tc,rrentó es va limitar a mani-
festar que hauríem de ser solidaris
amb pobles brutalment agredits i va
posar coin a exemples el palestí, cl
croat i el saharaui, de la mateixa
manera que hauria pogut esmentar
cl poble kurd o el tibeta. Això no
implica cap comparació. Respecte a
l'expressió «s'ha de tenir estómac»,
em vull limitar a indicar que es el

-"Cale d'una expressió castellana que
correspon a la catalana «tenir molt
de fctge».

Entrant ja a analitzar el fons de
Ia «Scgona part», haurem de dir que
continua aplicant la lògica -o la
síndrome- de la nació disminuida,
que es la següent: la nació opresso-
ra té dret a tot, però la nació opri-
mida ha de ser pura. Aquí tenim go-
vernants indignes, especuladors,
gem inculta per-6 i a Espanya?
Otte no hi ha?

Vegem una aplicació concreta dc
Ia síndrome de la nació disminuida.
L'articulista diu: «el manifest no
surt del cor, sinó de la butxaca. Pel
que es veu, és rúnica possibilitat de
commoure els balears». Dones be,
em vol citar l'articulista qualque es-
deveniment històric, ocárregut a
qualsevol Hoc del món, protagonit-
zat per una massa popular que no
hagi tengut un rerafons econòmic?

Nosaltres no som més miserables
que els altres pobles. A tot movi-
ment social (gran o petit i per molt
altruista que sigui) sempre acaba
apuntant-s'hi algú per motius lucra-
tius; i. normalment, aquest fct es
assumit (o soportat) pels seus im-
pulsors i criticat (i exagerat) pels
seus detractors. Seguint aix6, l'es-
panyolista Antonio Alemán, a les pa-
gines d'«El Dia 16» de dissabte pas-
sat, tengue la barra de dir: «la nor-
malización linguística es simplemen-
te un negocio que mueve miles de
millones».

Per cert, quines raons creu l'ar-
ticulista que motivaren els hotclers
a adherir-se a la campanya «Prou
d'urbanitzacions» promoguda pcl
G.O.B.? Com molts altres, jo mai no
vaig criticar públicament tal adhe-
sió; simplement per no perjudicar
Ia finalitat de la campanya. Un mí-

nim d'estrategia política recomana
que els que cstan d'acord amb les
finalitats siguin, fins a un cert punt,
tolerants amb els defectes dels mit-
jans. Ara b, si algú no esta d'acord
amb les finalitats això ja és una al-
tra histõria.

Hi ha un punt de la «Segona Part»
que he de reconeixer que es molt
interessant. És'quan l'articulista as-
senyala, com una raó més per estar
en contra del Manifest, «les possibi-
Iiats tot aix6 acabi amb mes
poder per al Govern Cafiellas». Molt
interessant! Vol insinuar l'articulis-
ta que mentre governi Cañellas no
s'han de tranferir . mes 'competen-
cies a la nostra Comunitat Autòno-
ma? Tan be ho fa el Govern de Ma-
drid? Seguint el mateix raonament,
haurem de renyar a tots aquells que

•reclamaren l'autonomia per a les
files, - ja que no varen preveure que
Ia (sense ironies) dreta espanyolis-
ta, destructora i -fins aleshores-
antiautonoMista governaria la Co-
rnunitat Autònoma. Bona . . la varen
fer! • •
I mentre nosaltres discutim al

món passen fets. Per acurçar, nomes
en comentare un: l'Ajuntamént• .de
FelanitX, va debatre la: seva adhésió
al Manifest a proposta :del grup .

C.A.L.S. De la votació cal :destacar
l'abstenció del PSOE .-inclosa la del
«Batle proautocieterminació»- i
vot en contra (ves Per onl) del PP.
Vegem, sensor articulista, vos va-
reu dir, parlant del Manifest, que
«es increible que el canyellisme pu-
gui - haver penetrat tan endins els
seus adversaris polítics». Però bo-
no i ara resultara que el.PP de
Felanitx no es canyellista!

Un darrer detall: el portaveu del
PP, quan justificava el seu vot con-
trari al Manifest, adduí, entre d'al-
tres excuses, que hem de ser solida-
ris amb Espanya. Bé, es la seva opi-
nio. Ell ha contestat, al manco Par-
cialment, a la pregunta que jo plan-
tcjava: solidaritat amb que, amb qui
i perquè. L'articulista no l'ha volgu-
da contestar i s'ha estimat més in-
tentar embullar fill. Llavors, la seva
opinió, si no l'arriba a donar, ens
l'haurem d'imaginar acudint a allò
que diu: «mal pensa't i endivinaras».

Lo Xeremier del Torrent6

RESULTATS:
Iniciació Regional (amistós):
U.D. PETRA, 0 -

APA COL. ST. ALFONS, I
Benjamins Regional (amistós):
APA COL. ST. ALFONS, 0 -

COL. REINA SOFIA, 6
U.D. PETRA, 2 -

APA COL. ST. ALFONS, 4
Benjamins Futbol 5:
P. RAMON LLULL «B», 1 -

C.D. FELANITX, 10
Alevins Promoció (arnistás):
COL. JAUME III (Llucmajor), 4 -

APA COL. ST. ALFONS, 1
Infanlils Promoció:
COL. JAUME III (Llucmajor), 1 -

APA COL: ST. ALFONS, 1
Bona setmana pels equips felanit-

xers dc futbol iIa. De sis partits
jugats en guanyaren tres, un empat
i nomes dues derrotes.

Començant pas més petits, Ini-
ciació Regional, es desplaçaren a Pe-
tra. Un partit força igualat, on els
de casa s'empraren a fons per gua-
nyar, però a falta d'un minut pel
final, un magnifie gol de M. A. Illes-
cas china la victõria a l'equip que
du Marino Talavante. Jugaren, Toni
Barceló, (3), Guillem (3), Illescas
(3), Cerda (2), Lluís (2), Raimundo
(2), Kiko (3), Alex (2).

Els Benjamins de Regional agues-
ta setmana jugaren dos amistosos,
un contra el S'Horta, on perderen
per 0-6. L'equip d'En X. BLANCO
alinea a J. Blanco (2), T. Manresa
(1), Bel M.a (2), Cañas (2), X. Blan-
co (1), Cherna (1), Coves (1), Kiko
(1), A. Obrador (2), Garcies (1), Pe-
re (1), T. Barceló (1) i Raimundo

).
L'altre partit fog . contra un equip

bastant regular, l'U.D. Petra, on els
benjamins de X. BLANCO aconse-
guiren una treballada victòria. Els
quatre gols s'els repartiren Cherna
(2), Cañas (de penal) i Carolina. Ju-
garen, Joan (3), Xesc (3), Tomeu

(3), Bel M.a (3), Cañas (3), Caro-
lina (3), Cherna (3), Joan Pere (3),
Obrador (3), i P. Barceló (3).

En Futbol 5, els jugadors de M. A.
Caldentey (Morete), golejaren un
fluix rival ciutadà. Els gols foren de
Santi Sierra (3), Xavier F. (1), Jau-
me Vidal (2), Antoni Pou (1) i Val-
verde (2).

Els Alevins dc Promoció, entre-
nats pel nou mister Antoni PRO-
HENS, perderen davant el Llucma-
¡or. Un roba!ori arbitral (Iona la
victòria als de casa. El gol fou d'Is-
rnael Alvarez. Jugaren, Paquito (2),
Esteban II (2), Ismael (2), David
(2), Gari (2), Moreno (2), Adrian
(1), Sierra (2) i Pedro (2).

I ja els rncs grans, els Infantils de
Promoció, empataren 1-1 clavant . cl
seu rival de cara a les properes con-
frontacions oficial. El gol el marca
el pixixi Fr. Cañas a falta de tres
minuts del final de l'encontre. Juga-
ren, Marc (3), Eva (2), F. Cañas (1),
A. Cañas (2), M. Uguet (1), Illescas
(2), Josema (2) i Xavier (2).

PROXIMS PARTITS:
Avui dissabte en cl Camp d'Es-

ports: A les 10 APA Col. St. Alfons -
Son Oliva (Ciutat) líder cat. Benja-
mins Regional. A les 11'30, Futbol 5,
C.D. Felanitx - Olímpic «A» del Ma-._
nacor (Líder). I a les 12'30, amistós
entre els Infantils de Promoció, APA
Col. St. Alfons - Col. Jaume
(Llucmajor).

LO MILLOR.-El gol marcat per
Carolina Garcia davant el U.D. Pe-
tra, que donaria ales a l'equip ben-
jamí per a fer-se amb la victòria.
Un gol que dona l'alegria que feia
falta a les nostres femines.

LO PITJOR.-Poca cosa, només
el robatori sofert pels Alevins de
Promoció dins Llucmajor. • Però
això, allots, ja no ens ve de nou,
estam avesats a que passin agues-
tes coses en el futbolet escolar de
promoció.

Escriu: MARINO TALAVANTE
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Onze pianistes concorre] al
I Concurs «Bartomeu Vaquer»

Tancat el termini d'inscripció
per al I Concurs de Piano «Barto-
meu Vaquer Ramis», sún onze pia-
nistes els que participaran en
:tquest certamen. Sembla que hi ha
dos inscrits de Felanitx i la resta
són de Ciutat i diverses poblacions
de les illes.

Avui ciematí, a partir de les 10, a
Ia Casa de Cultura, se celebraran
les proves de selecció i demà diu-
menge, a les 11,30 tindrà Hoc la fi-
nal, on quedara determinat el gua-
nyador.

No cal dir que tant . a les proves
de selecció com a la final, l'entrada
sera Ilittre.

Una autora teatral de bona vena
La setmana passada el grup de

Teatre «Pou del Rei» de S'Alqueria
Blanca ens oferí a l'Auditori Muni-
cipal la darrera obra de Catalina
Rigo «Qui no la fa de jove la fa de
vell 0.

Aquesta comedia és bona mostra
d'una modalitat teatral que es pot
ter —si es te la sensibilitat i la de-
licadesa de Catalina Rigo—, a partit
(l'uns plantejaments socioculturals
m.:UA:tons, sense caure en un costu-
misme • -a liurrya i desfa at, ni en els
tòpics tan reiterats de la Mallorca
turistica.

La história senzilla que ens conta
l'autora es pot extreure de sectors
de la nostra societat on s'hi fa pa-
les el contrast generacional i on per-
dure!' encara certs prejudicis de
nissaga. I la qüestió dc fons es la de
Ia realització pet - sonal, un terna uni-
versal que troba en la faisó cie Ca-
tanna RigO una forma d'expressió
delicada, escaient i divertida.

El nivell interpretatiu d'aquest
grup se situa a l'altura de qualsevol
equip professional. Magnifies sobre
tot Catalina Rigo (Marcella) i Gui -
Item Rosselló ( Benet). I la direcció
(l'Isabel Pons i el muntatge merci-
xen Iambe el nostre mes sincer
aplaudiment.

El Dia de la Colstitucid
El Dia de la Constitucid fou com-

memorat per l'Ajuntament - amb un
acte que es desenvolupa a la plaça
de Sa Font i a la Casa de Cultura.

La Banda de Música, sota la di-
recció de J. Oliver, oferí en primer
hoc un concert i després la Coral

de Felanitx, dirigida per Jaume Es-
telrich, interpreta un ramell de can-
çons. El balle Mkiuel Riera pronun-
cia un breu parlament alusiu a la
Censtitució i tot seguit se servi un
vi d'honor.

La festa de la Policia Municipal
El dia de la Immaculada, la Poli-

cia Municipal festeja la seva patrona
en una missa en el temple parro-
quial, després de la quai es. reuní
en un vi d'honor al Cafe del Mercat.

La Banda de Música coopera a
l'esplendor de la celebració que es
dogue amb la nota simpatica d'una
exhibició de rappel a càrrec d'al-
guns membres del Ocos arribs-. colla-
boració d'un grup local d'escaladors
que grimparen per la façana de re-
(Miel del Bar Gomila de la plaça de
Pax.

El «Felanitx» no soitirá dia 28
El proper dia 28 de desembre, to-

ta vegada que les festes de Nadal,.
cauen enguany a mitjan setmana,
no hi haura edició d'aquest setma-
nari. Posan aquest fet en coneixe-
rnent dels nostres lectors, comuni-
cants i anunciants, per tal de que ho
tenguin present per. les seves pre-
visions.

«El grup Musica d'avui» actua a
Madrid

El Grup de música comtempora-
-nia «Música d'avui», format per
membres de l'Orquestra Simfònica
de Balears, que el passat mes de
novembre es presenta a Barcelona
dins la V Mostra Catalana de Mú-
Sica Comtemporania, incloent en el
seu programa una peça del felanit-
xer Bartomeu Artigues, climecres
passat dia I I actua a Madrid.

Ens plau deixar constancia de rac-
tuaciú a la capital d'Espanya d'a-
questa agrupació mallorquina.

Canvi de director a Banca March
El fins at -a Director de l'oficina de

Banca Mat-Ch a Felanitx Bartomeu
Sastre Guasp, ha estat destinat a la
direcció de la sucursal de Santanyí,
mentre que com a nou cap de la su-
cursal de Felanitx ha estat nome-
nat Miquel Prohens i Gil que fins
ara havia exercit a la de Ciutadella.

En acomiadar al bon amie Barto-
meu Sastre, Ii clesitjam una bona
gestió en el seu nou destí i al ma-
tcix temps donam la benvinguda a
Miguel Prohens.

Escola de Música «Pare Aulf»
El proper divendres dia 20, a les

9 del ‘espre, audició pels alumnes
de piano d'aquesta escola.

Quedau convidats.

El XXV6 aniversari de la Banda
Municipal de Palma

Dimecres passa t i amb motiu de
complir-se el XXVe aniversari de la
Banda de Música de l'Ajuntarnent
de Ciutat, entre altres actes, tingué
lloc al Palau Solleric la presentació
del !libre «La Banda Municipal de
Palma: 25 anys» del que n'es autor
el nostre company i 'misa En Pere
Estelrich. Posa una nota musical
molt simpàtica la «Coral Sant Gaie-
ta., del Collegi dels PP Teatins de
Ciutat que dirigeix el també bon
amie Gabriel Massot i Muntaner.

Llar de la Tercera Edat • lnserso
SARSUELA.—Dimarts dia 17 al

Teatre Principal de Ciutat: «El hués-
ped del sevillano». Preu 1.100 ptes.
Inscripcions del 13 al 16. Places li-
mitades.

TALLER D'ORNAMENTACIÓ NA-
DALENCA.—Dies 16, 17 i 19, a les 17
h. a la Llar.

CUINA NADALENCA.—Dies 18 i
20, a les 17 h. a la Llar. .

NIT DE NADAL.—Dia 24, sopar
a la Llar i ball amb orquestra. Preu
1.000 pies.. Inscripcions del 13 al 22.
Places limitades.

XOCOLATADA.—Dia 30 ala Llar,
amb ball. Preu 150 ptes. Inscrip-
cions del 13 al 28.

NIT DE CAP D'ANY.—A La Pon-
derosa. Sopar, Cotilló, Ball i a les 2
xocolata amb ensaïmades. Preu 3.500
ptes. Inscripcions del 17 al 29 (per
a tothom).

Les inscripcions a la Llar es faran
(le 10 a 12 hures.

Club de Tenis Felanitx
Aquest Club comunica a tots els

seus socis que amb motiu cie Nadal
els obsequia una participació
de 200 pessetes:' al número 64.509
del sorteig de la Loteria Nacional
de dia 22 de desembre. L'esmentada
participació resta dipositada a la
tresoreria del club.

Capella Teatina
MISSA SUFRAGI

Derna diumenge, a les 7 del cap-
vespre, la missa sera en sufragi de
Bartomeu Cabrer Vicens ( Encion-

ça), pare i padrí de dos components
d'aquesta cura!. Intcrvendra la Ca-
pella Tea!ina que al final cantara cl
responso del P. Capú.

La Comunitat Teatina i eis mem-
bres de la Capella preouen l'assis-
tència a aquesta Eucaristia.

Missa sufragi
Demi diumenge dkt 15, a les 1230,

al sainuari de Sant Salvador, - els
companys de batxillerat superior de
Miguel Estelrich Vens', mort recent-
ment a Mexic, li oferiran una missa
sufragi.

Es prega als interessats que es do-
per convidats amb la nota pre-

sent.

Associació de Pares d'Alumrcs
del Col.legi Sant Mons'

Relació de comerços que s'han ins-
crits per fer un 10 gõ de. descompte:

Confecciones Santueri, C/. Plaça,
3.

Bontiquse Nins i Nines, .C/. Plaça,
12.

Sabateria «Peus Petits», C/. Aigo,
3.

Casa Manola, C/. Plaça, 3.
Boutique Mabel, C/. Plaça, 1.
Elèctrica Parera, C/. Plaça, 10

(nomes damunt juguetes).

- --El termini per adherir-se als des-
camptes acaba dilluns dia 16.

Futbo'et
Lliga. dilivern 91792

Amb molta deportivitat i correc-
ció es disputa la segona jornada de
futbolet d'aquesta tercera Lliga
d'Hivern.
RESULTATS:
The Packs, 3 -

Cons. Sureste/Simarro, 6
Planxisteria J. Roig, 5 -

Casa Extremeña, 2
Cons. Miñarro, 3 - Clasificados X, 2
Bar Sa Xarxa, 3 - Esport Energy, 2
Can Moix/Estanc S'Oliera, 1 -

Bar Redbs, 1
Rest. Can Gusti, 4 -

Bar Can Blanco, 0

PRÓXIMA JORNADA:

Avui clissabte, a les 16 h.: Cons.
Sureste/Simarro - Bar Sa Xarxa. A
les 17 h.: Cias. X - The Packs. A les
18 h.: Esport - Energy - Can Moix/
Estanc S'Oliera. I a les 19 h.: Bar
Can Blanco - Cons. Mifiarro.

Vos esperam.
SAM

Restaurante SES PORTADORES
Próxima apertura

R. C. Baleares - Tel. 825271
PORTO-COLOM

Oferta, hasta el 5 de enero

Tejidos Pontage
C/. MAYOR, 7

Les ofrece el 10 0/0 de descuento en
todos sus artículos

GRAN SURTIDO EN:
PANTALONES 	 ROPA INTERIOR
CAMISAS 	 ROPA DE HOGAR
JERSEYS 	 ROPA LABORAL
TEJIDOS

ADEMAS POR CADA COMPRA DE 12.000 PTAS. LE REGALAMOS
UNA SABANA BAJERA



RESTAURANTE
Esmeraida
Park

CALA DOT
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL,

VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

IA)CAL CLIMATIZA DO	 -

CAPACI DA D PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES,CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

- 	
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EN MIQUEL BARCELÓ
Sr. Director:
Vaig néixer a Felanitx. Per cir-

cumstancies m'he hagut de guanyar
ses sopes més alla de Sa Mola i de
s'hort d'EnFarineta (perdona'm Jau-
me cl'Aubocacer); però mai he dei-
xat d'exercir de felanitxer, alegrant-
me amb lo bo i sofrint en lo que no
ho es, que per cert darrerament
quasi tot. M'esgarrifa quan i qualse-

vol diari de Ciutat veig en títol cl
I1G111 segur que en cl
text en parlara negativament, i  això
me fa mal.

Felanitx fa molt de temps que esta
estancat. No ha evolucionat tries que
en nombre de cotxes, gamberrisme,
drogadicció i degradació urbanísti-
ca. S'han deixat fugir moltes oca-
sions de coses que ara tendriem i
ens falten: no tenim polígon indus-
trial, ens falten residencies per a
gent major, no interessa sa cons-
trucció d'un collegi per deficients
(ho saberen aprofitar tot-d'una es
manacorins), i clubt que mai tin-
guem es Registre de sa Propietat
que fa temps un bon felanitxer va
aconseguir per Felanitx.

No hem sabut atreure lo que ens

falta ni tampoc sabem apreciar lo
clue tenim: (a uns mesos en aquest

Irateix setrnanari (gracies a Dal que
cncara el tcnim) x ,aig fer unes rei-
vindicacions per un fet i persones
que considerava justes i exemplars.
Han passat desapercebudes.

N'hi ha una altra que fa temps
que duc dins es gavatx: em referesc
a Miguel Barceló Artigues. Sa prem-
sa de tot el món ha parlat de s'ar-
tista felanitxer... Que han fet es seus
paisans?... L'Evangeli diu que ningú
no es profeta a ca-seva, però crec
que podríem fer una excepció i de-
mostrar l'orgull que sentim de te-
nir un felanitxer que ha fet merits
reconeguts per tot el món.

En Miguel es mereix de part nos-
tra qualque cosa més que una sen-
zilla nota damunt el «FELANITX».
¡ns hora de pensar-s'ho!

••Apartidista

(Pasa a la pdgina 6)

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 Sealihur 501
— Vespinos varios
CJCLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

MARMOLES

esgra ar
Granitos, mármoles, piedra arenisca,
piedra Santanyi.

Pida presupuestos sin compromiso

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

4:;•:•'•
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Pag
eFera CORMOTOR, S.A.

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

NUEVO OPEL AS TR

„Li         
GM OPEL ASTRA. INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO  GME Concesionarios Oficiales        

OPEL
Mejores por experiencia



Chimeneas• •

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

Esteban Albans Barceló
C/. Vai3oi. de S'aritneri,`•35 . 1

Tel. 824800.
PORTO-COLOM

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

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

Infi

...•■■•■

¿Le pasa la I,

¡Tenemos la
solución!

ANF
SYSTEM

Con la minima
molestia y con un
sistema sencillo de
aplicación, le garantizamos
que su vivienda quedará„
HERMETICAMENTE
CERRADA.
Lleimenos y pida
información,
descubrirá la auténtica
alternativa contra
el FRIO, la CORRIENTE
y la PERDIDA DE CALOR.

corziente or
puertas y

ventanas?

a partir de las 7 de la tarde VENDO CITROEN VISA PM-AB,
buen estado.
Informes en esta Administración.

Ydesde todos las angulos

al final lo

han elegido.

Por algo será

Ciento diez periodistas han

probado el Fiat Tempra, lo

han analizado detalle a

detalle, por dentro y por

fuera, por arriba y por abalo,

6
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Cartes ai direcior
(Ve de la pàg. 5)

FER PLANTA AMB
DOBLERS D'ALTRI

Sr. Director:
Som un membre de l'Associació

de Pares d'Alumnes del collegi Sant
Alfons que m'he quedat espantat da-
vent la nota que feu pública la set-
mana passada en aquest setmanari
Ia Junta Directiva recent renovada.

En aquesta nota, la nova junta, i
en nom de l'Associació, s'adreça per
primera vegada al públic per dema-

nar descomptes als comerços i bo
-tigues.

Jo som precisament un comer-
ciant i no entenc aquesta gran pre-
ocupació per obtenir descomptes.
En primer lloc perqut el fet de que
abans d'oferir un programa d'ac-
tuació, o una aproximació entorn a
quina pot ser la missió de l'associa-
ció, s'apliquin a aquesta recerca de
descomptes no em sembla seriós. En
segon Hoc vull demanar, ¿per quê
els comerciants hem de fer des-
comptes als que pertanyen a l'Asso-
ciació de Pares de Sant Alfons, o és
que són més guapos que la resta

dels mortals? I, finalment, ¿per què
els ciutadans que no sún comer-
ciants, no dediquen una petita part
dels seus sous--una part equivalent
a la que ens demanen en concepte
dc descompte als comerciants—, a
un collectiu tan necessitat com sem-
bla que són els pares d'alumnes del
collegi Sant Alfons?

Francament, estic meravellat de la
lucidesa de la nova junta.

Un pare d'alumne del Collegi
St. Alfons

UNA MALA IMATGE
Sr. Director:
Com tothom sap fa unes setmanes

es va incendiar un cotxe i la façana
d'una casa en el carrer Major. No se
si la casa deu haver de quedar per
eterna membria, per() crec que es
vcrgonyós que passat tan de temps
tot contintii igual, amb trossos de
referit que cauen contínuament,
amb fusta carbonitzacla que els al-
lots fan botir de les portes i embru-
ten el carrer.

Certament en les festes que s'a-
costen i en una via comercial corn
el carrer Major, es una imatge poc
a falagadora.

Bel
(Continua en la paq 7)

EL MEJO IMPORTADO EN ESPAÑA.

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

AUTOS MARTORELL, S. A.Z7L11,r8c.oFreslán8itx. 	 Il .
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SUPER
C/. Pere d'A. Penva, 11
Tels. 581957 y 580460      

Cq1AGATZENI        

Para estas fiestas, seguimos conic siempre
a su servicio

Lotes de empresa y
Cestas navideñas

Carnes selectas y fiambres caseros
Gracias por su confianza

Nîa dal CIA Alléticos Porta-Colom
Por la presente se convoca a todos los socios a la reunión

que se celebrará hoy sábado día 14, a las 5 de la tarde en
Convocatoria y a las 5,30 en 2.a, en el local social «Mesón Res-
taurante La Fe».

Sc ruega a todos los socios su asistencia y puntualidad por
tratarse de problemas de sumo interés Odra la buena marcha y
desarrollo del Club. Su colaboración es indispensable.

El Presidente: Antonio Cuenca.

MERCERIA Y CONFECCIONES APOLONIA
(frente colegio L Joan Capó]

Liquidación por reforma

Tintoreria Cisne»
Comunica als clients i públic en ge-

neral el proper trasllat de les seves ins-
tal.lacions al C. Campos, 22.

FELANITX
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(Ve de la pag. 6)
LE MANIFEST

Sr. Director:
Tot i que ja he pogut comprovar

.que en Colau Barceló, no esta dis-
posat a donar-me la raó ni en el mes
-minim detall, em ve de gust conti-
nuar-hi discutint un dia més.

Colau, jo no vaig dir, ni ho crec,
'clue la millor virtut del Manifest fos
esser baix de sostre. El que vaig vo-
ler adir 'va ser que, .malgrat tot, el
considerava positiu, perque d'alguna
manera significa trencar amb una
inercia de conformisme i d'accepta-
ció beatífica de tot el que vulguin
disposar per a nosaltres, els qui co-
manden. Aquest manifest, a pesar
de la seva innocuïtat, no deixa de
.ser una estirada d'orelles als partits
majoritaris, i una acusació implícita
d'inoparancia i servilisme; i així ho
han entes el PP 1 el PSOE que s'hi
ban oposat en cos i anima.

Et veig exageradament preocupat
per la participació de-.4a CAEB en
tot aquest bullit. ¿El fet que tam-

-be hi participin CC.00. i UGT no et
Iranquilitza gens?

Dóries per segur que vindrà una
.epoca dc rebaixes. Qua» ja hem to-
cat fons i tot va regalat, no se .tjuè.
.hauriern de rebaixar.

Tens por que tot pugui acabar
:arrib una mica mes de poder per al
.govern Canyelles. T'assegur que si
hem d'esperar que governi el PSOE
per Plantejar reivindicacions, l'ase
pot esser mort de rialles.

El mes trist de tot es que tu i jo,
-que si no m'equivoc remam en la

mateixa direcció, haguem de perdre
el temps en discussions bizantines
sobre la possible insoliclaritat d'un
manifest de no-res. El que realment
sorpren es que tu, que vius a Ma-
drid, no t'hagis fixat en els exem-
ples sublim de solidaritat que ens
donen els espanyols, endegant el V
Centenario, fent repliques de naus
que no suren, peril que costen un
dineral ; maniobrant en contra de
Croacia, per l'acilitar-ne el genocidi,
promulgant lleis d'estrangeria que
apliquen de manera inhumana, rient-
se'n tant de nosaltres, que fins i tot
els de la CAEB se n'han temut i etc.
etc.

Joanot Colom
P.S. Et queixes d'haver-te d'escriu-
re amb gent rara. Confii que aix:'.1
no et creara cap trauma; de totes
maneres estic disposat a enviar-te un
retrat perque tu mateix comprovis
que som inofensiu. Fes-me arribar
l'adreça.

L'AJUNTAMENT I LA
PLATAFORMA.

Sr. Director:
AI Ple de dilluns passat Naig po-

der comprovar les actituts politi-
ques del nostre Ajuntament en rela-
ció a l'adhesió al manifest de la Pla-
taforma Cívica.

Per una part el PP, conseqüent
amb les seves idees va votar en con-
tra. Es cert que els PP, abans AP,
com hereus d'En Franco sempre
han estat partidaris de la «unidad
dc destino en lo universal».

Per altra part el PSOE que com
a defensors del centralisme dels «su-
cialistes» de Madrid, ho tenen clar
que no es temps d'amollar la mame-
11a, tot aix6 amb el vist i plau d'un
senyor Batle, que abans quan era
Miguel Riera,, defensava kot el con-
trari i fins i tot li donaren ..Pre'nii.
Aquesta actitud que ás el preu
tern r el paner venut als foresters de
Madrid per mi es del tot hipòcrita,

cmprant cl terme que varen em-
prai - els Ccloms per definir el tea-
tre dels politics. 1 Sr. Riera ha
venut la prpia personalitat a canvi
d'una bailla, quin preu mes alt!.

El CDS i cis Coloms perdent la
proposta d'adhesió al Manifest quan
els Coloms quasi bé s'haurien d'ha-
ver abstingut per tenir un contingut
magre.
Esla ciar (pie per una ha nila van els

«politics» majoritaris i per l'altre
els politics minoritaris i el poble.
Fins quan? A.O.

TRUC
2.° CAMPEONATO DE TRUC «BAR

S'ABEURADOR»
El pasado miércoles tuvo lugar

después de una espléndida cena
compañerismo la entrega de trofeos
de este campeonato, en su segunda
edición, que durante algunas sema-
nas había despertado una gran ex-
pectación.

Fueron vencedOies - la Pareja" .AN-
TONIN CANAVES / RAFEL BIN! -
MEUS; en 2." lugar se clasificaron
el tandem RAFEL ROIG / ANDRES
MARTINEZ. Y el 3.° puesto fue para
RAFEL RIRGO / ANTON! ADRO-
VER.

Hemos de felicitar al amigo To-
meu por • la magnífica puesta en es-
cena, a todos los participantes, a Ra-
fel Roig por su glosa y a Televisión
Felanitxera por su presencia. ¡Hasta
el año que viene!

M.

TROT FRANITXER
El passat dissabte dia 7, a l'hipò-

drom de Manacor, amb una bona en-
trada i molt de fred, poguerem veu-
re la gran actuaeió de l'egua LA .P.1 1

ZARINA, que conduïda magistral-
ment pel seu propietari torna gua-
nyar el .prcmi nacional. El tercer

-Hoc l'obtingué NACHITO, que de-
mostra que l'aturada que ha tingut
li ha anat molt be, obtenint en dues
curses dos premis.

ler. LANZARINA
2on. HEROS DE ME!
3er. NACIIITO

SE ALQUILA LOCAL de 130 tn 2 en
Paseo Ramon Llull.
Informes, Tel. 452094 (de 9,30 a
a 13,30 y de 16,30 a 20 h.).

vida social
-

NAIXEMENTS
A Porto Cristo, els esposos Josep,

Cazorla Soto i Maria Mas Garcia,.
han vista alegrada la seva llar amb
el naixement del seu primer fill, un
nin que en cl baptisme rebra el nom
dc David.

Enhorabona.

Na Carme Xamena Gaya, esposa
d'En Pere Covas Vicens, ha donat a
llum el seu primer fill, una nina pre-
ciosa que rebrà el nom d'Elisabet.

Felicitam cis novells pares.

BODA
Diveriaxes passat a migdia, al san-

tuari de SantSalvador, s'uniren en
matrimbpi els joves Antoni Monser-
rat Gar6a i Isabel Mesquida Manre-
sa. Beneí l'enllaç i celebra l'Eucaris-
tia Mn. Pere Xamena.

Apadrinaren els nuvis els seus pa-
res respectius, D. Jaume Monserrat
Artigues i D. Margalida Garcia Bar-
celó, D. Pere Mesquida Obrador i D.a
Francisca Manresa Verdera.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi el seu germa Jaume, Apol-
lônia Barceló, Margalida Gaya, Jau-
me Monserrat, Joan Mascaró i An-
toni Bosch, per la nuvia ho feren els
seus germans Joan i Miguel, Joan
Josep Martinez, Barbara Coll, Maria
Veny i M.a del Carme Mesquida.

Després de la cerimònia els convi-
dats es reuniren en un dinar a la
Barbacoa «La Ponderosa».

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació ils novells esposos.

NECROLÓGICA
El passat dia 3 entrega l'anima

a Deu a Ciutat, a l'edat de 79 anys
i després de veure's confortat amb
els sagraments, D. Bartomeu Cabrer
Vicens (Endonça).

Reiteram cl nostre mes sentit con-
dol a la seva família i d'una mane-
ra especial a la seva esposa D.* Ma-
ria AcIrover, filla Barbara i fill po-
litic Sebastià Mascará.

SE ALQUILA BAR DIANA, Porto-

Infortries: TTel. 824184 (de 19 a
21 h.).

l'27"09.
l'29"02.
l'27"02.

Joan Mas
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• Ile iengut el gust dc. presen-
ciar els dos elarrers par/Jis jugats
al 'Torrent() pel C.D. Felanitx. Han
estat extraordinaris ivaja una Uinta!
inzoltes i bones jugades .4cca 1 ego-
ria!... ¡Llàstima que no - lii-Aagi ; ha-
gut encert de cara a la pordaia.con-
traria! Per) no es pot detofifiar 171éS

quan Cl club felanitxer" ...t4,,lojs. els
davanters lesionats.Repetesc que ha
estat una sort . pujar al .Torrentó
per veure jugar l'equip que dirigeix
el mister Acuñas. 	 partit
que va fer n'Oliver! 	 •

• Toda la prensa mallorquina se
ha hecho eco de la EXPO8ICION
que ,presenta estos días - en PALMA
el felanitxer RAFEL JOAN, que por
cierto ha eontado con la colabora-
ción de JAUME CANET para - el di-
seño de un mareo de hierro para el
cuadro «Pules sagraeles. »7 Me tomo
Ia libertad de reproducir literalmen-
te la crítica de «Baleares que 'fir-
ma MASCARO PASARIUS:

«Galería Gianni Giacobbi. C. Ribe-
ra, 4.

Hasta el 8 de enero. PtetioS: de
75 mil a 420 mil pesetas: Is seri-
grafías a 10 mil pesetas.

Ocho obras de nintura . innovado-
ra, atractiva y deliciosamente atre-
vida. Cromatismo de ....solemnes y
misteriosos oscuros, casi monócro-
mo, pero muy a tono con. los temas.
«Es vuit», esotérico y simbólico;
«Shawarma» y «Putes sagracies» cl
mejor de todos, pese a una cruz nazi
pintadà . en el centro dei cuadro, lo
.que ni lo dignifica ni lo hace esté-
ticamente más bello. Prescindiendo
de este innecesario aditamento, es
una gran pintura, donde - se respira, -

en un callejón del burdel, la - trage
dia y la angustia de la mujer que
prostituye su cuerpo tal vez.ohliga-
da por un desalmado que cruzó

en mala hora en su vicia o por una
sociedad hipócrita e injusta».

a Si quiere colaborar a llevar la
carga a los responsables de TELL-.2 -
VISIO FELAN1TXERA lo puede ha-
cer comprando cl VIDEO del
«MENU DE CUINA de MADO BA-
NYA». Sc lo agradecerán. De nada.

• En la «TORRE DE SES PUN-
TES» de MANACOR estos días EX-
PONE la joven pintora, que goza de
un amplio «curriculum», SEBAS-
TIANA GALMES FONT.

• El grupo musical felcmitxer
que lidera el amigo IVAN MONSE-
RRAT, que Ilevl como nombre de
batalla «FONDO OSCURO», se está
promocionando fuerte últimamente,
incluso tienen previsto editar den-
tro de poco una maqueta. El próxi-
mo dia 14 grabarán en los estudios
de televisión de «CANAL-4» un
PROGRAMA ESPECIAL con motivo
de las fiestas navideñas. ¡Suerte,
chicos!

• El pasado martes partieron
hacia MADRID el grupo 0 -INTER-
M1NABLES» acompañados de su
«manager» PERE OLIVER cori. la
finalidad de grabar un nuevo disco.
De paso aprovecharán la estancia
para promocionarse en diversos
medios de comunicación. Les man-
tendremos informados en cuanto
nos lleguen noticias.

• Era noche festiva cuando me
desplace a PORTO-COLOM. ¡Vaya
una noche más negra! Todo estaba
cerrado. La excepción era el am-
bientecillo que reinaba en el
oBRIGHT LIGHTS» y después en
el .«TROPICO» donde la marha fue
«in crescendo» hasta la madrugada.

• Del 2» CAMPIONAT DE TRUC
«BAR S'ABEURADOR» nos ocupa-
mos en crónica aparte. Por otra
parte el TRUC no pierde ni un ápi-
ce de vigencia porque está a punto
de comenzar la 5. a edición del CAM-
PEONATO ILLES BALEARS que
cuenta con la participación de
dos equipos felanitxers «RECREA-
TIVOS FELANITX» :y «BAR S'A-
BEURADOR», dándose la circuns-
tancia cie que ambos pertenecen al
mismo local. Un total de 22 parejas
que pugnarán por clasificarse y op-
tar a premios tan interesantes co-
mo pueden ser UN MILLON de pe-
las para los primeros, MEDIO para
los segundos y para los tercer cla-
sificados . un CUARTO de millón,
amen de 'otros regalos. No cabe de-
cir que la animación entre los «tru-
quers» está en su punto álgido.

• Malas noticias para el C.D.
FELANITX, su jugador FELIPE
que fue «cazado» por el jueador
ARTURO durante el partido FELA-
N1TX-V. DE LLUC, jugada que fue
de penalty y no hubo ni siquiera
amonestación, ha resultado GRA-
VEMENTE LESIONADO. Sufre
UNA ROTURA DE TOBILLO, con
algunas complicaciones más y ha
tenido que ser escayolado. Incluso
se especula que este bravo y buen
jugador podría abandonar la prácti-
ca del fútbol definitivamente. ¡Una
penal Niicntras tanto, lo único posi-
tivo ha sido cl «come-back» cle SA-
GRERA, que tras meditarlo, ha
vuelta o vestir la clamica blanca.
Lo celebramos de veras.

• Habra que dar un simpatico
tirón de orejas al amigo MARINO
TALAVANTE por la crónica del par-
tido FELANITX-XILVAR. ¿O no lo
vio? Porque- si OLIVER no es un
TRES de matrícula de Honor, TE-
RUEL y NICO no son un TRES de
sobresaliente y los BORRAS, LEAN-
DRO, GELABERT y compañía idem
de ídem... Yo soy Blancanieves... Y
a lo mejor lo soy.

• Según «BALEARES» el otro
miércoles en Felanitx hubo un
«REBOMBORI» en torno del CA-

ÑON de «ES CONVENT»... La in-
servible pieza, ya de museo, sera
instalada en su lugar debidamente,
en cuanto terminen las obras
restauración de la fachada... No
pasa 	 Cl cafión no desaparece-
ra. Una pieza militar que data de
1715 cuando las tropas de FELIPE
V llegaron a Cala Vona... No se-
,,unnos con la historia. I now tea-
clier.

• Y para finalizar hemos de dar
Ia bienvenida al amigo TONI (Her-
mida) ROIG que tras un largo pa-
rintesk, en el que ha tenido tiern-
pc de rascarse el cogote y aleo was,
vuelve a presentar el INFORMATIU
de TELEVISIÓ FELANITXERA.

Congratulations!
' Copyright:

MIGUEL A. JUAN GARCIASt
' EDITORIAL RAMON LLULL

VENDO ?Is() en Cala d'Or. 3 ha-
bitaciones., Facilidades de pago.
Informes, Tel. 651283 (a las 8 y
14 h.).

VENDO PISO Y APARCAMIENTO ,

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

GUCCI 	 BREITLING

Joyería Arroyo
Ultimos diseños en joyas de 18 Krt.

R. WELL, SEIKO, LOTUS, FESTINA, FERRARI,

PERLAS CULTIVADAS, COURRLGES, FILA

Avda. Tagomago, sin. 	 Tel. 657327 	 CALA D'OR                             

Bit it citisrutt
31 DE MARÇ, 21     

— Pizzas caseras
— Patatas fritas
— Pepitos
— Sepia
— Gambas
— Tapas 

Pollos al ast
Hamburguesas

— Perritos
Calamar
Platos combinados
Bocadillos     

TEL. 580361 — FELANITX

Para mejor servicio haga su encargo
ABIERTO TODOS LOS DIAS      

• .1••■••                             

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

VENTA DE:
— VESPAS

— VESPINOS'ARO 90 Y 91
— BICICLETAS A PARTIR DE 6.000 PTAS.     

INFORNIES: Tel. 11; 31 19   



• FELANITX

■NJI

1,,P) FUTBOL

El pasado lunes se jugó este par-
lido en «Es Torrentó», en una tar-
de gris, con una llovizna casi imper-
ceptible y una regular, más que re-
gular entrada.

Felanitx: M. Roig, Leandro, Oliver,
J. Roig, Gelabert, Borrás, F. Aznar,
Nico, Sagrera, Teruel y Gori.

Arbitro: Gosálbes, bien. Tarjetas
amarillas a Ballester, Ramón y Ge-
labert. Roja directa a Gori y Caba-
lloll.

Goles: 1-0, min. 64, gran jugada
de Oliver que centra y Ballester
marca en propia meta. .

Comentario: Nunca una victoria
tue más merecida. El equipo local
derrochó un gran juego, salpicado
de prodigiosas jugadas. Lástima que
por lesiones el Felanitx esté huérfa-
no de delanteros. Aún así, creó oca-
siones a ponho y los postes, la for-
tuna y el portero visitante evitaron
una goleada de escándalo, incluso
paró un penalty a Teruel.

Sensacional partido de Olive r.
¡Realizó el partido de su .vida! Mag-
níficos, en plan maestro Teruel y
Nico. Bien, mily bien Leandro; Bor-
ras, Gelabert y los hermanos Roig.

_ _Los demás no desentonaron en abso-
luto c.1 un partido memorable; des-
graciadamente esto no se tradujo en
cl marcador final. Pedir más es im-
posible... ¿No es verdasI, mister Acu-
ñas?. •

MAIKEL.

POLLENÇA, 2 - FELANITX,
El pasado viernes se disputó este

encuentro, correspondiente al cam-
pecnato de Liga de 1.. Preferente,
cri el campo del Pollen -;a.

Felanitx: Roig, Aznar, Oliver, M.
Roig, Gelabert. Borrás, Leandro,
Nico, Servera, Teruel y Gori.

Arbitro: Sanchez Chico, perfecta
actuación. Enseñó cartulinas amari-
llas a Serra, Vives, Gelabert y Oli-
ver(2).

Goles: 1-0 min. 17, Serra de tiro
raso. 2-0 min. 85, Padilla.

El Felanitx causó más problemas
de los previstos al Pollença.

PROXIMA JORNADA
PREFERENTE: BINISSALEM -

FELANITX.
2.a REGIONAL.— S' HORTA -

LLUBI, «Sa Lleona» domingo. J. BU-
NYOLA - CAS CONCOS. 3.a REGIO-
NAL.— ARIANY - PORTOCOLOM.

JUVENILES.— B.C. CALA MI-
LLOR SS - FELANITX.

2.. REGIONAL
RTVO. LA VICTORIA, 1 -

S'HORTA, 1

VALUÓS POSITIU
Sembla que el S'Horta hagi tro-

bat cl seu pois en eis desplaçaments
a fora camp. En aquesta ocasió va
disposar d'oportunitats molt clares
de gol en el primer temps, peró la
mala fortuna i el porter contrari les
ncutralitzaren. Quan faltaven 10 mi-

.nuL; p..:r al descans cl jugadur s'hor-

tarri Antich va cometre un penal
que li valgué l'expulsió i dona peu a
que La Victòria aconseguís el seu
gol. En el segon temps, el S'llorta,
amb deu jugadors, realitza un joc
millor que a la primera meitat, po-
guent crr,patar als 20 minuts, per)
el gran xut de G. Muñoz topa amb
cl travesser. Quan tot pareixia que
el S'Horta s'hauria de resignar a la
derrota, G. Muñoz centra al punt
de penal, produint-se la falta a fa-
vor del S'Horta, la qual llençada per
Muñoz anivella el marcador. Cal des-

. tacar per damunt de tot la gran des-
pesa física de tot l'equip. Jugaren:
A. Adrover, Antich, Barceló (Augus-
to m. 70), Adrover, Roberto, J. Bar-
celó, Monserrat (Garrido m. 65),
Ramírez, García, J. Piña i Muñoz.

Demà diumenge, a les 15'30, a Sa
Lleona, S'HORTA - AVANCE LLU-
BI.

U.D. CAS CONCOS, 3 --
SANTA MARIA, 3

TRES COLS DEL PIXIXI
BENNASSAR

El rival del Cas Concos començà
el partit amb deu jugadors i acaba
amb nou. Cal destacar els tres gols
marcats pel pixixi Miquel Bennas-
Sar, dos d'ells servits pel aran ju-
gador Gabriel Tauler. Un altre ho-
me peça clau dins el,combinat con-
carri fou el defensa Toni Uguet que
imposa la scva seguretat corn es ha-
bituai en ell. Alineació: Xisco..Aleix,
Francis, Tia, Uguet, Mateu, Tauler,
Pascual, Bcnnassar, Llull, Jaume i
Juan Antonio (Mayoral).

Joan Mas

3. 3 •REGIONAL
¡SIGUE LA RACHA

VICTORIOSA!

ATCOS. PORTOCOLOM, 4 - ST.
MARÇAL, 1

El pasado domingo en «Es Tor-
rentó» los porteños consiguieron
una nueva victoria, clara y contun-
dente. Continúa la racha triunfal en
pos de un posible ascenso, cosa que
un principio semejaba pura utopía,
pero que según se va cumpliendo el
calendario parece factible. Un equi-
po creado a la sombra de los pode-
res facticos, sin ningún tipo de cre-
bilidad... Pero que pese a quien pese
hace que cl nombre de Porto Colom
tenga un sitio semanal en las pagi-
nas deportivas, llamando especial-
mente la atención por sus buenos re-
sultados.

CADETS
S'HORTA, 3 - MURENSE, 4

El S'llorta si haguera jugat sem-
pre corn en el segon temps, ben se-
gur que hagués empatat el partit, ja
que en un moment clonai remunta
un zero a tres i deixa el marcador
iguala... Però la veritat es que el Mu-
rense tingué més encert clavant la
porta local i s'emporta els dos po-
sitius, allunyant alhora cl S'Horta
del licier. El Murense demostra que

BASQUE'',

Restiltats:
Partits aplaçats

Kmiors masc.
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 50
SANTANYf	 32

III Divisió
AUTOCARES GRIMALT	 57
LA GLORIA 	 83
Jornada 7/8 desembre

Cadet s
COLONYA POLLENÇA	 58
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 30

Juvenils
SON RAPINYA	 58
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 63

Júniors
J. LLUCMAJOR	 105
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 85

Seniors masc.
LA SALLE 	 105
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 50

Seniors fern.
JOAN CAPÓ/AUTOC. GRIMALT 56
ESCOLAR 	 42

III Divisió
TISA CA NOSTRA (EIVISSA) 74
AUTOCARES GRIMALT	 71

Comentaris
La jornada va ser molt amplia.

Comença el dimarts a vespre, amb
un dels partits suspesos per mor de
la pluja el diumenge anterior, con-
tinua el dijous i tingué com a jor-

nades culminants cl dissabte i el
diumenge amb tres partits cada dia,
un d'ells a Eivissa.

En una pista amb molt males con-
dicions, La Glòria de TERCERA
dona urna lliçó d'efectivitat, especial-
ment en el segon temps. Els ciuta-
dans dominaren en tot moment,
però a dos minuts del descans el
tempteig era d'equilibri (27-29).
Unes accions precipitades dels de

es el millor equip que ha passat pel
nostre camp. Els gols foren mar-
cats per Jose Miguel (2) i P. Bo-
net.

JUVENILS
S'HORTA, 2 -

BEAT RAMON LLULL, 1
Gran partit el jugat pels nostres

juvenils davant un Ramon Llull fluix
en defensa. L'equip s'hortarrí lluita
durant els 80 minuts del partit, acon-
selmint la seva scgona N'iCt.61 - ia. Cal
destacar la mala actuació del colle-.
giat de torn Sr. Vivancos. Els gols
foren marcats per Marin de penal i
J. Binimelis.

IIVFANTILS
MARGARITENSE, 1 - S'HORTA,

Hi bague un temps per a cada
equip pet-6 montre el Margaritense
va saber aprofitar les ocasions que
ting;tie, el S'Horta, en el segon temps
no ho sabe fer.

Avui dissabte a les 15'30 a Sa
Lleona, S'Horta - Llubí.

BENJAMINS
S'HORTA, O - SANTANY1, 4

Partit dolent el que disputa cl
S'IRA- ta davant el Santanyí, equip
aquest que fou bo en defensa i apro-
fità les poques ()casions que tengué
(le marcar gol.

Felanitx i una sortida en tromba
dels visitants posa el resultat en
27-42 en el minut 2, i l'increïble en-
cent en el tir, a més, va fer que la
diferencia s'incrementas a 30 (41-71,
minut 33). Tot estava mes que de-
cidit. La Glória ha estat la bèstia
negra de l'Autocares Grimait aques-
ta temporada.

Els SENIORS feren un excellent
partit en clerclisa i superaren sense
dificultat cl Santanyí per 18 punts.

Els CADETS, que a poc a poc re-
cuperen els seus lesionats, varen fer
un mal encontre i sortiren clara-
ment vençuts de Pollença, sense que
en cap moment poguessin fer front

ls locals.
Els JUVENILS aconseguiren la se-

gona victòria consecutiva a camp
contrari, sense la brillantor del dia
que anaren a Esporles, això si. Al
final patiren una mica perquè no va-
ren poder mantenir el maxim avan-
tatge que tenien (33-44, minut 25) i
el Son Rapinya 'empata a 56 en el
minut 38. Però dos punts de César
i cinc del reaparegut Rafel Boyer'
(que ha acabat la sanció), feren jus-
tícia.

Tempteig - record en el partit dels
JUNIORS; una anotació conjunta de
190 punts se veu poques vegades. A
pesar de la gran quantitat de ciste-
lles, el p

•

ftit fou dolent, amb unes
defenses febles i poc disciplinades,
com és de' suposar. Els llucmajorers
varen estar una cosa fina en atac a
la segona part en que anotaren 63
punts. En el primer temps sols no
hi havia hagut difen:mcies (42-42);
inclús el Joan Capó era el domina-
dor en el minut 3 del segon temps
(46-50), pp parcial de 26-6 en els 7
minutS'- Següents decidí la sort del *

partit. Diguem que l'arbitre, Sr. Mi-
món, ens–féu l'abús, assenyalant tee-
niques j - personalš intencktnades i
perdonant altres faltes als 11ucmajo-1
rers. Destaquem que entre Lladó i
Fullana anotaren 59 punts.

Els SÊNIORS MASCULINS tin-I
gueren enveja dels júniors i també
reberen 105 puntets. La Salle es el
millor clel-grup, per-5 la manera en
que aconseguí l'abrumadora diferen-
cia es vergonyosa; els felanitxers
que eren alla, mai havien vist tanta
llenya i tampoc mai ens havíem to-
pat amb un arbitre, Cirer, que ho
toleràs tan bellament. Encara que
ho contassem fil per randa, no se
podria creure el: que passa. En el
moment en que el Joan Capó em-
pra la mateixa arma, queda carre-
gadíssim de faltes (34, amb 5 elimi-
nats). Cal mencionar la !'eina del mi-
l'or jugador de l'equip de Felanitx,
Xisco Adrover (17 punts, 12 robots).

Les FP.MINES proporcionaren la
nota mes feliç de la setmana, per
dues coses: haver guanyat per se-
gona vegada enguany i perquè ami-
llora en 17 punts la seva anterior
marca d'anotació. El rival era asse-
quible i varen saber aprofitar cl pri- .
mer temps per agafar avantatge
(34-21). A la se.E.,,ona part se clona en-
trada a tota, la plantilla sense que

(Passa a la pi (/ . 10)

La PREFERENTE

¡Nunca una victoria fue tan merecida!
Felanitx, 1 - Xílvar,

gesfetes centenàries



FELANITX 

Co:ems a la Sala	 BAsquet
UNA BONA INICIATIVA

Fa un parell de setmanes el GOB
i les escoles amb la collaboració de
l'Ajuntament, procediren a netejar
zalguns dels punts on la gent (és un
.dir) va depositant geleres, mobles
veils, ferns, una bossa de referit, un
caramull de revistes passades i un
lk.a-g etcetera. La neteja era del tot
necessaria i aix6 ens fa demanar per
quines cinc-centes la gent s'esforça
en embrutar aquests paratges? Es
una feina difícil carregar una gelera
dins un automóbil i amb nocturnitat
desplaçar-se per mal camí a deixar
la malifeta. ros Ines senzill telefonar
al servei de recollida perque la reco-
liesquin del portal de ca teva sense
cOrrer cap risc. Per molt que 'ens
demanam les raons d'obrar d'aques-
ta manera, no hi trobam- .. més que
una resposta: gent bruta....!...

Seguint amb l'esperit de rehabili-
tar velles pedreres que han quedat
com una ferida i que restaran així
si no intervé l'Ajuntatnent. El nos-
tre grup ja va proposar fa tres anys
que les pedreres del puig dels Mo-
lins es comprassin per refer el puig
amb les runes i deixalles que genera
la nostra societat de consum en
quantitats cada vegada més grosses.
Esperem que la nostra proposta de
fa anys es recollesqui i poguent te-
nir .. altra vegada un puig deis que
han desaparegut del voltant del po-
ble i també regenerar Ics velles pe-
dreres del paisatgc del terme.

PORTO-COLOM, V ENDO CASA,
parte capilla, 2 plantas, buen es-
tado. En C/ Punta Nueva, 11, A
30 m. del Rivatá, 2.a línea. Precio
12 millones.
Informes: Tels. 582941 y 824719.

(l'e de /a	 f))
perillas el partit. Mencionen, que,
clespres d'un parell d'anys sense,
veure-ho, fou molt agradable tornar

presenciar les galopades de A. Ca-
marero al contraatac (20 punts) o
l'efectivitat de Cati Garcies (22) sota
Ia cistella.

L'Autocares Grimait de TERCERA
divisió torna derrotat per la mini-
ma d'Eivissa. La parella arbitral lo-
cal tingué molta iniluencia en el re-
sultat final. Al llarg del partit cap
dels dos equips se n'havia anat en
el marcador. A falta de dos minuts
els visitants guanyaven de 4, per
un seguit de decissions polemiques i
discutibles (tres segons; passes i fa )- -
tes en atac) motivarcn el tomb de-
finitiu del resultat.

Anotadors
Cadets: A. Barceló (10), J. Bis-

querra (8), J. Uguet (6).
Juvenils: Cesar (26), R. Boyer (11),

C.•Guerrero . (8), Sergi (8).
Júniors: R. Liació (33), P. J. Fu-

liana (26), J. Pons (7), B. Vidal (7).
Seniors m.: (Santanyí), G. Nogue-

ra (12), B. Salva (1l), Bernardi (11).
Seniors m. (La Salle) F. Adrover

(17), B. Salva (11), Bernadí (6).
Seniors f. C. Garcias (22), A. Ca-

marero (20), Azucena (6).
III Divisió: (La Glòria) G. Amen-

gual (15), Oliver (14), Pert:116 ( 7):
III Divisió: (Tisa) G. Amengual

(23), Perelló (17), S. Rigo (14).
Aquesta jortiada

Si la climatologia ho vol, la pista
de «Sa Mola» sera escenari de 6 en-
contres oficials, tot un record. El
dissabte jugaran els cadets (Perlas
«A»), juvenils (Sant Agustí) i jú-
niors (La Glória). El diumenge les
femines (Bàsquet d'Inca), • cis se.-

niors masculins (Pla de Na Tesa
«B») i els de III Divisió (Patronat).
A priori, totes les confrontacions se
presenten ben difícils pels equips
de Felanitx. LARRY CISTELLES

Club de Bàsquet femení
Esport Es Port
PERLAS MANACOR, 	 64
RENAULT PORTOCOLOM, 18

Ya se esperaba el resultado obte-
nido contra el Perlas, pues son su-
periores en edad y en veteranía de
juego.

La primera parte se jugó con poco
acierto y con muchos nervios. En
cambio la segunda se jugó de otra
manera, sólo perdiendo .de 16 pun-
tos y• acabando 64-18.

Hay que destacar que la jugadora
Ana Rosa metió 12 de los 18 puntos.

ANDRATX, 40
RENAULT PORTOCOLOM, 22

Los equipos fueron muy igualados
hasta que llegaron las personales,
entrando jugadoras que aun no es-
tán conjuntadas en el equipo de
TORRI. También hay que destacar
que se probaron dos jugadoras nue-
vas: AZUCENA PEREA y ANTONIA
MAS.

Espero que para la temporada que
esta a punto de comenzar tengas to-
do el equipo a punto y demostrar
clue tenéis idea de basket.

El equipo juvenil esta integrado
por: Amaya Caperochipi, Cati Sas-
tre y Cati Roig, de Porto-Colom,
M.a del Mar Puig, Antonia Sufier y
Conchi Morales de Felanitx, Bona-
ventura Monserrat de Palma, Anto-
nia Mas de Campos y Ana Garcia y
M.a Sebastiana Manresa de Cala
d'Or. 'Entrenador, Juan Fco. Torral-
ba; delegada, Dina Reverte.
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• Jo han començat les obres
reestructuració de la Discoteca Ca-
lipso. Esperam que sigui minor que
abans i no haguem dc desplaçar-nos
a Hoes ales llunyans

• Els jugadors juvenils del J. Ca-
pú dirigits per Toni Maimú (('oiet),
guanyaren dins Son Rapinya, peru
perderen les caçadores, ja que els fo-
ren robades de dins el cotxe de l'en-
trenador.

• Per altra banda, els seniors de
Divisiú entrenats pel mister de

moda Andreu Server, tornaren d'Ei-
. vis .sa. Una estancia força entretingu-
da, malgrat el gran robatori arbitral.

• Un gran gol del jove felanitxer
Tia Oliver, donava la victòria i la
tranquillitat al C.D. Felanitx.
,.• Veim al diari Ultima flora, i a

Ia secció de critiques «Teléfono Ro-
jo», que un vei felanitxer demana
solucions a lo que noltros estam
denunciant setmana rera setmana:
el vandalisme que hi ha en el Camp ,

d'Esports Sa Mola. Ja esta be.
• El grup musical Fondo Osku-

ro, segueix enclavant. La propera set-
mana gravara la seva primera ma-
queta al Canal 4 de Ciutat.

• El veterà .pilot Tomeu Adro--
ver, més concgut p'En Tomeu d'ets
Arcs, va fer una gran carrera d'auto--
.cross a Son Mesquida, aconseguint
un meritori trionf. Enhorabona.

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

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

Telefonia y equipos complementarios.

C. Costa Llobera, 	 Tel. 827265

SECCION 100 ptas.
en La Cerámica

Frente HIPER
EXTENSO SURTIDO EN ARTICUI.OS DE 50, 100, 200... PTAS.:

MOTOR FELANITX, S. L.
Benefíciese desde ahora mismo de la próxima

reducción del IVA
Además de los interesantes descuentos para campaña Fin de Año

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

P° R.Llull, 18 y Alonso Rodriguez, 5 - Te1.580331 	 Sábados por la mañana abierto




