
Vexposicid de Jaume Mir
lit

¿D'on surten eis doblers de l'Ajuntament?

¿De quina manera es gasten?

Per contestar aquestes preguntes
d'altres que es puguin plantejar, dimarts,
dia 7, al vespre, el Batle, Miguel Riera i
el President de la Comissió d'Hisenda,
Antoni Nadal, acudiran a la Televisió
Felanitxera i saran entrevistats p'En
Miguel Julia.
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S'aprovi ei pressuinst municipai Cioenda de les festes jubilars e a
ProvidênciaDissabte passat a migdia hi . hagué

plenaria extraordinaria de l'Ajunta-
ment per posar de bell nou a apro-
vació el pressupost municipal pel
proper exercici de 1992.

Després d'una hora i mitja de de-
bat el document fou aprovat amb

10 vots favorables del PSOE, Co-
oms a la Sala, CDS i la regidora
independent i amb els set en contra
del PP.

Aquests darrers presentaven fins
a cinc esmenes i en retiraren una.
Se n'accepta una relativa a uns ter-
mes de redacció i es refutaren la
resta, entre elles una que pretenia
Ia congelació de la plantilla de per-
sonal.

, També fou acceptada l'esmena
presentada per Colom a la Sala - re-
lativa a destinar un petit percentat-

--*- La Casa de Cultura acull des del
passat dia 21 una complida mostra
de l'escultor felanitxer Jaume Mir,

I una mostra que per molts de fela-
nitxers —sobre tot pels més joves—
ha esdevingut una trobada molt va-
luosa, ja que desconeixien l'obra
d'aquest escultor. Ocupa les sales de

: la planta baixa i la del primer pis
i a la plaça de la Font sengles escul-
I ures de gran tamany atreuen l'a-
tenció del vianant.

L'acte inaugural congrega un pú-
blic que ompli totalment el saló
d'actes i que, tot i que no pogué es-
coltar la prevista intervenció de Jo-
sep Mascaró Passarius, —que li fou
impossible arribar d'hora— gaudí
d'unes ponderades paraules del bat-
le Miguel Riera i de la illusionada
justificació de Jaume Mir, a la qual
no escatima elogis al seu poble i a
la generació jove d'artistes felanit-

, xers.

1 L'exposició no es pot passar per
alt. És sens dubte la mostra d'es-
cultura més important que s'ha fet

:.- mai a Felanitx. Ens manquen parau-
,, les per explicar la bellesa que con-
- fereix Jaume Mir a la materia i no-
més l'observació pausada i meticu-

it losa de tota l'obra exposada ens pot
donar una idea cabdal de la sensibi-
litat i tremp artistic d'aquest prodi-

del cisell.
..1,,t_

-El Batle, en la seva intervenció
ens ,vá revelar la intenció de Jaume
Mir de regalar dues escultures a Fe-
lanitx. Sembla que una és el foner
que es reprodueix en el cartell, la
qual en bronze i d'uns dos metres
d'alçada es collocaria a Felanitx i
una altra —encara no determina-

ge del pressupost per ajuda als
paissos del Tercer Món.

Diguem que el muntant d'aquest
pressupost és de 727.132.000.

Quant al capitol d'ingressos res-
senyem les partides principals: Per
Contribució Urbana es recaptaran
160 milions; com aportació estatal
es preveuen 155 milions; per l'im-
post de circulació s'obtendran 61
muions i per l'impost sobre activi-
tats econòmiques, 65.

A les costes, s'assignen 279 mi-
lions a personal, 258 per despeses
ordinaries, 106 per amortització de
credits, i 55 milions per a inver-
sions. Dins les inversions les parti-
des més importants són 21 milions
pel Mercat i 20 per l'Escola de Por-
tocolom.

da— seria destinada a Portocolom.

Fins dia 19 restara muntada
aquesta exposició.

VANDALISME

Pere., la ventura no és mai com-
pleta, uns dies després d'inaugura-
da la mostra, el grup escultòric que
s'exhibia damunt el replà fou mu-
tilat. Una ma, alguns dits i un brag
dels angels que l'integren foren sal-
vatgement trencats i la primera fur-
tada, de manera que s'hagué de re-
tirar del seu emplaçament. Ho
lamentam de bon de veres.

Els Reis arribaran
demà horabaixa
a ies

Demà diumenge, a les 7 del cap-
vespre està prevista l'arribada de Ses
Majestats d'Orient.

El Reis entraran a Felanitx per la
carretera de Porreres i seguiran el
següent itinerari:

Passeig Ramon Llull, C. Guillem Ti-
moner, passeig Ernest Mestre, plaça
d'Espanya, C. 31 de Març, plaga de
Sa Font (adoració del Nen Jesús a
Ia Parròquia), C. Major, Mar, plaça
Arraval, C. Plaça i plaça de la Cons-
titució.

A l'Ajuntament, els Milgies, salu-
daran la població.

Els passats dies 27 i 28 es va fer
la cloenda del cicle commemoratiu
del centenari de la fundació de les
religioses de la Providencia, ara Tea-
tines. .1

El divendres horabaixa, en un acte
d'una gran intimitat el P. Provincial
dels Teatins celebra una Eucaristia
a la Capella del Convent, durant la
qual hi hagué renovació de vots de
les religioses i consagració de la
provincia a la mare de Déu de la
Providència.

El vespre, a l'església de Sant Al-
funs, fou presentat el llibre «La
monja del jardino original de l'es-
criptora Ana de Sagrera. L'obra que
és una biografia de la fundadora Sor
Maria de la Providencia Escalas, fou
presentada per Mn. Pere Xamera,
qui centra l'època de la fundació en

Fa uns quants dies que comença-
ren les obres de restauració de la
façana de l'església del Convent de
Sant Agustí, unes obres que consis-
tiran el folrar amb pedra viva el
socol i amb pedra de Santanyí fins
a l'altura de la primera imposta.
També contemplen la restauració
de la voravia.

Aquesta reforma, per un pressu-
post de 3.307.283 ptes., sera finan-
çada a terceres parts per la Conse-
lleria de Cultura, l'Ajuntament de
Felanitx i el Convent, o sia, els fi-
deis i totes aquelles persones sensi-
bilitzades i preocupades, si més no,
per la conservació del nostre patri-
moni cultural i artistic.

Mn. Antoni Fiol, rector del Con-

el marc histbrico-social de la nostra
població i ressaltà els caires més in-
teressants de l'obra de D.a Ana de
Sagrera. La Capella Teatina O'brí •
—després d'un breu exordi d'En Jau-
me Oliver— i tanca l'acte amb unes
bellíssimes i oportuníssimes inter-
pretacions.

El dissabte a migdia es descobrí
nna lapida a la llar on visqué la fun-
dadora, en el mateix carrer del Jue-
vert, i a mitjan capvespre, a la par-
ròquia de Sant Miguel es clogué so-
lemnement el ,cicle jubilar amb una
Eucaristia preSidida pel Bisbe Dr.
Ubeda i concelebrada amb el P. Pro-
vincial del Teatins, el Rector de la
Parròquia i més d'una trentena "de'
sacerdots.

La Capella Teatina posa altra vol-
ta la seva nota musical exquisida.

vent, ja ha posat en marxa una
iniciativa, i es la de destinar el be-
nefici de la venda del seu • Ilibre
«Doce arios en el centro de América
Latina», de recent edició, a sufragar
la part corresponent de les despe-
ses.

Nicolau Forteza exposa a
Manacor

Avui inaugura una exposició de
paisatges i marines a la sala d'ex-
posicions de la Banca March de Ma-
nacor, el nostre benvolgut paisà Ni-
colau Forteza.

La mostra restara muntada fins
dia 16 i pot ser visitada tots els
dies de 19 a 21 hores.

Han començat les obres de la
façona del Convent
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.325

ir
	 Gabriel ()drover Vicens

Empleat jubilai de Hanca AIarch

va morir a Felanitx, el dia 23 de desembre de 1991, a l'edat de 83 anys,
havent rebut els stints Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al eel sia
Hs seus fills Cosme i Joan; filles politiques, Antonia Oliver i Maria Nebot; néts Gabriel,

Cristõfol, Alaria i Cosme; Gabricl t Al aria: néts politics josep Amengual i Fernando Aznar; rents
tina, Lluïsa i Caterina; germa Atalcu; T` r 111:111S politics Margalida Julia, Maria Higo, Isabel Obra-
dor, Antoni Gomila, Antoni Obrador t Pere liennasar, nebots i els altres parents vos demanen que
volgueu encomanar la seva anima i Ddi.

Casa_motuOria: Pça. Pax, 3

•
,•

Jaume Odrover Mons°
(I)es Rafal)

ilion a Felanitx, el dia : 00 de desembre de 1991, a Pedal de 44 anvs,
bavent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al eel sia
Els setts germans, Alagdalena, Margalida, Francesc, Pilar, Vicens, 	 Antônia del Rosari i

Aliquel A.; germans politics, tillola Alicia, nebots, tios, eosins i els altres parents vos demanen que
volgueu encomanar la seva anima a Déu.

Casa mortuòria: C. de Sa Roca d'En Boira, :il 1

FELANITX    

SANTOILI1L

Dis. 4 St. Rigobert
Diu. 5 St. Telesfor
Dill. 6 Epifania del Senyor
Dim. 7 St. Ramon de Penyaf.
Dim. 8 Sta. Llúcia
Dij. 9 St. Eulogi de COrdova
Div. 10 St. Pere Urcéolo

LLUNA

Quart minvant dia 28

COMUNICACIONS
AUTOCtiRS

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

Palma • Felanitx des de Vesta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes), 9,30, 13, 15,4519 i ,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 • Cala d'Or: A les 6'30
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or • Felanitx: A les 18'30
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-SlIorta: A les 14,45 h.
(només dies feiners).

TAXIS FELAIsIITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

APOTECARIES DE TORN

Dissabte 	 Gaya-Melis
D iumenge: 	 Miquel-Nadal
Dilluns: 	 Jaume Rotger
Dimarts: 	 Amparo Trueba
Dimecres: 	 Cat. Ticoulat
Dijous: 	 Francesc Piña
Divendres: 	 Gaya-Melis

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

580448-581144
Ambulàncies

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

SUBVENCIONS
A la reunió de la Comissió de Go-

vern celebrada el passat dia 23, es
va acordar, amb l'informe favorable
de la Comissió Informativa dc Cul-
tura, Educació, Festes, Joventut, Es-
ports i Informació, la concessió de
les scgiients subvencions:

Centre d'Educació Especial «Joan
Mesquida» de Manacor, 660.000 ptes.

G.O.B. Per un curset d'ornitologia
a la zona de Llevant, 15.000 ptes.

Associació de Pares d'Alumnes de

l'Escola de Cas Concos, 100.000 ptes.
Club Colomb3fil de Felanitx,

75.000.
Club Deportiu de S'Horta, 200.000

ptes.
Club de Futbolet escolar de Fela-

nitx, 50.000 ptcs.
Club Social Atléticos de Portoco-

lom, 125.000 ptes.
Club «Joan Capó», 200.000 ptes.
Confraria de Pescadors de Porto-

colom, 100.000 ptes.
Casa d'Extremadura a Mallorca,

50.000 ptes.
Mijac i Esplai dc Felanitx, 65.000

ptes.
Mijac Gavina de Felanitx, 65.000

ptes.
Guarderia Nostra Senyora de la

Provickmcia, 3.200 ptes. per nin ma-,
triculat.

Llar de la Tercera Edat de Fea -1
nitx. Per l'edició del llibre «Felanitx'
mot a mot», 400.000 ptcs.
LA XARXA INFORMATICA

A la mateixa reunió del dia 23 es
va acordar contractar la installació
de cables de dades i la installació
elèctrica de la xarxa informàtica de
Ia Sala. La proposta més favorable
era la de la Companyia Balear de Te-
lecomunicacions S.A. La installació
costara 1.711.000 pessetes.

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

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

SI ERES TARTAMUDO y quieres
dejar de serlo, ahora es tu opor-
tunidad. Ven a C/ Rocaboira, 42.
Felanitx.

SE ALQUILA LOCAL de 130 m2 en
Paseo Ramon Llull.
Informes, Tel. 452094 (de 9,30 a
a 13,30 y de 16,30 a 20 h.).

Gucci
	

FELIZ 1 9 9 2 	 Breitling

Joyería Arroyo
Ultimos diseños en joyas de 18 Krt.

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

PERLAS CULTIVADAS, COURRËGES, FILA

Avda. Tagomago, s/n. 	 Tel. 657327
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(linica de Ortodoncia
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en

niños y adultos)

Dr. Bassam A Shuhaidar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318

I lorario: ',unes a N . iernes, de 16.30 a 21130.	 Previa cita.

C/. Miguel Bordoy, 22
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LA BALENGUERA DE JiiiiitTE MIR El C. de Centre de l'Institut aprova
una proposta de regulació de

'ensenyament en catali
Jauine Mir, poeta de la forma

amador dc coses grans, que esta
adscrit irrenunciablement a la ribe-
ra mediterrània, i a la seva claretat,
com s'ha adelitat estudiant, apro-
fundint i assimilant eis versos ma-
gistrals de «La Balenguera» de Joan
Alcovcr! ••

Aqucst entranyable poema que
partint d'una senzilla cançó de clan-
sa primitiva ás tot un cant a la bra-

ònitlavida que—té -per
thosaltres ressò d'eternitat: La 13d-' •

lenguerd, tot perdent se -va - litinya-
na significança es- transfigura i s'en-
Cama en una vella parca mistcrio ;

rtfenu cf III cteTes nosiFeS
vides:per teixir la tela sense fi de !
Ja immortalitat.

; -
..Aquesta figura impassible, que
corn un mite li serveix de símbol,
identificant-se amb una, terrai un
esperit, esta fora del temps: ella
mateixa es el temps. Es la história
que expressa la perennitat de vi-
da del poble que Contrasta amb la
fugacitat de les vides pers onals tot
filant, trenant i teixint tradicions i
esperances.

Aquest amor pels versos d'Alco-
ver ha donat el fruit sabordes d'una
magistral obra escultòrica. Tot Te-
creant-se amb aquesta ,figura mítica
de Ia Balenguera qui es un reflexe
de l'eternitat, i per tant intemporal,
ens fa la bella ofrena d'una concep-
ció nova i agosarada que ens arriba
com - una alenada fresca, com un
balsam d'esperança.

Jaume Mir, poeta de la forma, in-
quiet i insatisfet, amb una visió
personal, d'una sensibilitat aguda i
depurada no ha concebut la intern-
poralitat de la Balenguera com una
filadora vella i sermentosa, sine,
com una bella sibilla d'una femini-
tat matriarcal i misteriosa que en-
registre els destins ineludibles de
l'home.

Posant en joc les seves qualitats
innates, amb una preocupació cons-
tant pel treball ben fet i amb un
esperit ordenadíssim ha estudiat a
fons el tema i amb un sentit pro-
fund de l'escultura monumental i
amb una exaltació admirable del
cos huma, on la vida hi batega amb
força i grandiositat, interpreta l'Or-
bita Itrica- filosòfica de la humani-
tat, aquesta roda que gira implaca-
ble fornint l'etern recomcnçament.
Mentre cl dia s'allarga o s'acurça

tot torna comen ;ar en la natura. I,
costat (Vaguest cercle rotund de

la realitat de nos*.ra existencia, que
essent tan breu s'entronca amb l'in-
finit hi resta l'altre temple lineal
vinculat amb la história.

Sens dubte aquesta obra és una
bella mostra de la plena maduresa
del seu art, ple d'equilibri i mesura.
De les entranyes d'una monumental
pedra monolítica, amb mans fortes
i amoroses, mig aixecant la crosta
farà sorgir a la llum del temps la
seva immarcesible Balenguera que
ens donara compte dels temps pas-
sats i de tes noves primaveres.

Joan Maitná
Felanitx, temps de Nadal de 1991.

El passat clivendres dia 20 de de-
sembre ; -el Conseil de Centre de
l'Institut de Batxillcrat «Verge de
Sant Salvador» va aprovar amb dot-
ze vots a favor enfront de sis en
contra, una proposta de regulació
dc l'ensenyament en llengua catala-
na per cl proper curs 1992-93.

Aquesta proposta ha estat elabo-
rada pels seminaris d'Aneles, Filoso-
fia, Física i Química, Geografia i
Ilistbria, Grec, Matemàtiques i Re-
ligió, amb la intenció de que, clins
ci marc legal que preveu i prote-
geix l'ensenyament en Ilen2ua,-ca-
talana,.—Constitució Espanyola, Es-
tatut d'Autonomia j , Ordre de
RegulaciO, de la ConS. elleria ,d'Edu-
cació i Cultura—.i plenameríts Cons-
cients de que l'objectiu central de
Ia legislació lingüística de la cornu-
rtitat Autònoma és l'ensenyament en
català com a mitja perquè Os es-
colars illencs puguin utilitzar  nor-
malment i correctament el cataia 1
el castellà, es pugui assegurar que
al final de l'ensenyament secundari
l'alumnat clomini oralment i per es-
crit ambdues Ilengues.

La ponencia, partint del fet de
que actualment ja hi ha molts pro-
fessors que, per naturalitat i efica-
cia, imparteixen les seves classes en
català, preten dotar aquest ensenya-
ment d'una major qualitat ingüísti-
ca i, òbviament, redimir-lo d'una
ambigiiitat legal que no es benefi-
ciosa.

Per tenir una base real a l'hora
de bastir el .projecte, s'ha estudiat
el nivell de conscienciació lingüísti-
ca de les zones de procedència i per
tal d'escatir quina era la predispo-
sició de l'alumnat davant la propos-
ta, s'ha elaborat una enquesta que
sobre cl 93,79 del total ha revelat
les zgilents apreciacions:

La majoria d'alumnes són catala-
noparlants ( 7 6,90 0/o), es a dir, utilit-
zen aquesta Ilengua com a vehicle
normal de comunicació.

Quasi la totalitat ciels alumnes
entenen el català (98,55%), el saben
llegir i escriure (95,64%) i entenen
les explicacions dels professors si
es fan en català (96,77%). Es evi-
dent que no hi ha problemes per
implantar l'ensenyament en llengua
catalana a tots els nivells ja que els
percentatgcs són molt semblants a
tots ells.

Hi ha una minoria d'alumnes que

no entenen el català (1,29%) i que
seran objecte d'un tractament espe-
cial que els permeti integrar-se al
funcionament normal de .l'Institut
que, en definitiva, 63 equivalent
Ia integració a la societat de les
111es Balears.
• Practicamcnt la totalitat dels
: alumnes (95,48%) creuen que a les
Illes I3alears s'han de conèixer pic-
noment el czuala i el castellà. Una
,minoria	 (4,04°,6)	 es radical en
aquest puni i es pot suposar que
una part voldria l'ensenyament to-
talment en castellà i l'altra part tee-
talment en català. Resulta evident
que els alumnes volen conèixer amb-
dues llengües i no nomes una.

Finalment es pot, pensar que que-
da majoritariament acceptat (75,12
per cent) aquest projecte per part
de l'alumnat: és clan que si volen ce-
neixer ambdues Ilengiies no es pot
fer tot l'ensenyament en una llengua
i deixar l'altra reduïda a una sola
assignatura.

Per dur a terme aquest projecte
s'especifica que pel que fa al pro-
fessorat es faran sempre que sigui
possible, les classes en català —sen-
se - descartar que hi pot-haver una
minoria de professors que per les
seves circumstancies personals les
hagin de fer en castellà.

Quant al material didactic, s'a-
cloptaran textos en català, d'acorsi
amb la legislació vigent, sempre que
sigui possible. En cas de no trobar-
ne d'adequats .se seguiran utilitzant
en castellà. Pel que fa a l'alumnat
s'establirà un tractament específie
per la minoria d'alumnes (1,29%)
que no entenen el català i es respec-
tara la llibertat d'aquells que per
raons diverses vulguin optar per
l'ús del castellà en les seves inter-
vendions orals o escrites.

Diguem per últim que aquest pro-
jecte, que ha estat tan ben rebut
tant pel professorat com per l'alum-
nat i que ha obtingut l'aprovació ro-
tunda del Conseil de Centre, ha so-
fert l'oposició d'un sector de pares
que pretén que quedi fora del seu
abast un sector de l'alumnat que
vulgui optar per un ensenyament in-
tegrament en castellà, cosa que su-
posaria un radical «apartheid» aca-
demi c que no sabem fins a quin
Punt admetrien els mateixos alum-
nes que són, al cap i a la fi, els més
afectats i interessats.

Agrainent
La família Adrover-Obrador,

davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Ga-
briel Adrover Vicens i en la
impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitja claques-
ta nota.

A tots, mottes gracies.

CONFECCIONES SANTUERI
Les desea unas felices fiestas

Les ofrece gran surtido en BATINES,
PIJAMAS de señora, caballero y niño,
gran gama de camisones.

Artículos para recién nacido y niños
de corta edad.
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Nicolau Barcaló parlà sobre la
guerra i el medi ambient

El nostre collaborador Nicolau
f3ame16 parla el passat dia 22 sobre
la guerra i el medi ambient, refe-
rint-se concretament a la guerra del
Golf Pèrsic, de les conseqüències de
la qual ell en pogué ser testimoni
en el viatge que realitza fa uns me-
sos amb un vaixell de Greenpeace.

En primer Hoc, En Colau parla de
l'amenaça i la contaminació que su-
posa l'aparell nuclear bastit per les
superpotències per tal de «garantir
Ia pau», un aparell que a ales a més
de consumir uns pressupostos es-
candalosament elevats, ha sembrat
el nostre planeta d'elements nu-
clears extraviats i deixalles perillo-
sfssimes. Tot seguit centra la guerra
del Golf en el seu punt exacte,
quant a les seves motivacions —pu-
rament econòmiques— quant a les
circumstancies i context de la zona
—un país, Irak, armat fins a les
dents- després d'un grapat d'anys de
guerra amb el seu veinat—. I per
últim i simultancjant amb una pro-
jecció, parla de les conseqüències a
cada un dels paissos-escenari del
conflicte, gravíssimes per cert i per
a remeiar Ics quals gairebé no es
fa res.

Suport a la Plataforma Cívica per
l'Autogovern

El grup de treball de Català del
Collegi Públic «I Joan Capó» ha sig-
nat recentment el seu suport a la
Plataforma Cívica per l'Autogovern
de les Illes,

De tota Manera, considera que
aquest manifest és més un punt de
partida que un d'arribada, i dins
l'esperit -d'aquest manifest, el grup
continuara fent feina en la tasca
que es té proposada i en totes quan-
tes ajudin a la normalització de la
nostra cultura i la nostra societat.

Per això, ara mateix, ja s'ha pre-
vist una entrevista en directe per la
TV Felanitxera amb D. a Aina Moll,
on la gent que ho dcsitgi podrà in-
tervenir. Aquesta entrevista que ja
havia estat anunciada temps enrera
des d'aqui mateix, es dura a terme,
si no hi ha canvis a darrera hora,
el proper dimarts dia 14 de gener.

Excellent classificació de la
Coral ducellets» al concurs de
villancets de Porto Cristo

La Coral «Aucellets» ha participat
en el XX Concurs de Villancets de
Porto Cristo, en cl qual ha tengut
una actuació molt brillant. Ha estat
guardonada amb dos primers pre-
mis, cl premi especial a la maxima
interpretació (lins els quatre nivells
de grups i a més ha aconseguit un
3r, un 5e, un 6e, un 7e i un 8e pre-
mi.

\Totem consignar que la nina Mar-
galida A. Oliver Vadell guanya el
primer premi per a solista (tins el
tercer !liven.

Ens congratulam de l'exit d'a-

questa coral infantil felanitxera, a
Ia qual felicitam i d'una manera es-
pecial al seu director Miguel Pe-
relló.

El Il Seminari de Violeria
A l'hora de cloure la present edi-

ció —dilluns a vespre— s'està cele-
brant la quarta i darrera jornada del
II Seminari de Violeria, un cicle que
ha tengut una acoilida prou satis-
factOria dins els sectors acostats a
aquestes arts i a la música en ge-
neral.

El divendres dia 27 presenta el
seminari el Rector de la Universitat
Nadal Batle qui rememora els seus
primers contactes arnb la música i
Ia posterior comprensió de la ma-
teria a través dels prismes de la fi-
Sica i la matemàtica que foren ob-
jectius primordials de la seva for-
mació acadèmica.

A la propera edició confiam de
comentar aquest seminari de viole-
ria.

Com iat
El propassat dia 20 de desembre,

es reuniren entorn d'una Ilarga tau-
la. al restaurant «Ca'n Pedro» d'es
Port, un pup de mestres del Colic
gi Públic «I. Joan Capó» per retre
un acte d'homenatge a la mestra
D. Francisca Mesquida i Rotger,
amb motiu de la seva recent jubila-
ci6.

Després d'un agradable i ben ser-
vit dinar, la mestra rebé un obsequi
com a record per part dels seus
companys i tot seguit enceta un par-
lament, amb veu emocionada i sen-
tida, on dedica unes paraules vi-
brants d'agraïment, en primer Hoc
a la que considera la seva primera
mestra ; D.d- lIorténsia Vilaret, per
la seva presencia a l'acte, i per l'a-
juda, consell i coratge que d'ella re-
be a tothora, i en segon lloc als
companys que amb aquest acte li
han volgut agrair i celebrar tants
d'anys de fer feina plegats.

Que tot sigui en bona hora i des
d'aquestes planes li desitjam que
aquesta nova etapa per a ella sia
plena de salut i satisfaccions, en
companyia dels seus familiars i
amics.

Festival de Nadales
El Club d'Esplai Algaba i el

1NAIJAC celebraren conjuntament el
dissabte dia 21 horabaixa, a la par-
reiquia, un festival de nadales, amb
el concurs de les corals infantils i
juvenils. Hi hagué també cant de la

MIJAC
CISTELLA DE NADAL

El número premiat a la rifa de la
cistella nadalenca és cl 0898.

El festival nadalenc del col.legi
«Joan Capó»

El tradicional festival nadalenc,
el collegi «I Joan Capó» el celebra
enguany —en collaboraciO amb l'As-

sociació de Pares— al Camp Muni-
cipal cl'Esports de Sa Mola.

Començà a mitjan horabaixa i
shi feren competicions esportives,
jocs i foguerá, es cantaren nadalcs
i acabit devers .les deu del vespre
amb una xocolatada.

Nova presidenta de l'Associació
de Pares del col.legi cI.  Joan
Capó»

Fa unes setmanes que tingué lloc
Ia renovació de part de la Junta
Directiva de l'Associació de Pares
d'Alumnes del collegi «I. Joan
Capó».

Entre els càrrecs a renovar hi ha-
via el de president que va recaure
en_ Maria Lluïsa Pou Mateu._

A Cas Concos
CONCERTS NADALENC I DE
LA BANDA

Avui dissabte dia 4, a les 8 del
vespre, a l'església parroquial, ac-
tuació del 2n. grup de la Coral In-
fantil «Aucellets» de Felanitx durant
la missa i després concert de nada-
les.

A continuació concert per la Ban-
da de Música de Felanitx.

ELS REIS
Derna . diumenge„a _les 7_ del cap-

vespre, Cavalcada i Adoració dels
Reis Màgics a l'Església.

Després de la missa faran el re-
partiment de les juguetes.

!Jar de la Tarcera Edat- Inserso
TERTULI A.— Divendres dia 10. a

les 17 h., tertúlia amb un facultatiu
de la Nlfitua Balear que parlara so-
bre l'Electro-Alarma.

Nova Xocolaleria-Croissanteria
Dia 23 a vespre fou inaugurada

una Xocolateria-Pizzeria-Croissante-
ria, en el carrer de Jaume I, núme-
ro 8, un establiment que porta
dicatiu de « 3 5 5 » i en el qual,
s'ofereix al públic un acurat i va-
riat servei d'aquestes,especialitats.

Esta muntat de ftyrina molt fun-
cicnl i disposa dels aparells de
tiTnica italiana més avançats dins
aquest ram específic.

iksitiant a les seves propietàries
Margalida Mateu, Esperança  Estudi-
lbo i Carme Gil un gran èxit.

Campanya Chris's rip
La campanya de Nadal organitza-

da per Caritas amb la collab3ració
cte l'Ajuntament que s'ha duit a ter-
me a Felanitx durant aquestes fes-
tes i grades •a l'ajuda de particu-
lars, escoles «Joan Capó», Sant Al-
fons, Institut, etc. ha rebut més
queviures que mai.

Grades a tots els joves que han
collaborat. Que Dal los ho pagui.

Club Joan Capó
LOTERIA DE NADAL

Les paperetes de la loteria de Na-
dal del número 22.626, que han ob-
tingut cl reintegrament, poden ser
cobrades a Fotografia BENNASSAR
del carrer Major, número, 5.

SE ALQUILA BAR DIANA, Porto-
Colom.
Informes: TTel. 824184 (de 19 a
21 h.).

Secció Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE SANT JOSEP M".
ToMASI

Avui dissabte dia 4 se celebrara
en aquesta església la festa de Sant
Josep M.a Tomasi, Cardenal Waft A
les 7 del capvespre hi haura solem-
ne Eucaristia cantada amb homilia.

Tots els fidels hi sou convidats.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Josep Amengual i
Maria Adrover Oliver, han vista ale-
grada la seva llar amb el naixement
del seu primer/fill, una nina precio-
sa, que rebrà el nom de Caterina.

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

PRIMERES COMUNIONS

El diumenge dia 29 de desembre
celebraren la primera comunió a
l'esgléSia parroquial de Sant Miguel
els germans Jaunie i Agustí Adrover
Obrador i Andreu i M.a Dolors Cres-
po Almodóvar.

Rebin els noucombregants få nos-
. tra enhorabona, que feim extensiva
als seus pares.

PETICIÓ
El dia de Nadal, per D. Bartomeu

Obrador Bonet i esposa D.a Maria
Grimalt Tauler i pel seu fill Barto-
meu, fou demanada per casar a
D. Gabriel Adrover Obrador i espo-
sa D.* Catalina Miguel Bordoy, la
seva filla Joana Maria.

Les noces se celebraran prest.

BODA
El passat. dia_14 dedesembre, en

el santuari de Sant Salvador, s'uni-
ren en matrimoni els joves Andreu
Barceló Verger i Maria Adrover Mi-
guel. Bend l'enllaç Mn. Joan Rosse-
116, rector de Llubf.

Apadrinaren als nuvis els seus pa-
res respectius, D. Antoni. Barceló
Bonet i D.a Antbnia Verger Ferrer;
D. Gabriel Adrovcr Obrador i
D.a Catalina Miguel Borcloy.

Testircaren l'acta matrimonial,
pd 1 nuvi, els seus germans Sebastià
i Catalina, els seus curiyats Maria

i Francesc Estelrich i el
seu cosí Cristòfol Plaza; per la nu-
via ho feren la seva germana Joaoa
M. • , cl seu cunyat Bartomeu Ob--
dor Grimait i Assumpció Serra, El-
vira Barceló i Aina Rigo.

Després de la cerimónia els nuvis
cs reuniren amb eis seus familiars
i amics en un dinar ca el Molí d'En
Sopa.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació al novell matrimoni.

ESPE(71ALISTA EN
OFTALMOLOGIA

Ha acabat l'especialitat malica
d'Oftalmologia, a l'Hospital La .Fe
de València, el nostre paisà el met-
ge Pere Obrador Prohens.

Enhorabona.



ËELANITX

els frarcs agustins i (copiam de la
Història de Felanitx dc P. Xamena)
«l'Ajuntament es feu carrec clel con-
vent en nom de l'Estat i encara que
intenta que li fos cedit per servir
d'escola, quartera, (...) presó. No
aconseguí res i l'any 1844 va esser
venut per l'Estat per 139.000 reals»
i encara «Després dc l'exclaustració
de 1835 (el custos) hagué d'entregar
a la junta encarregada de la venda
dels convents suprimits molts d'ob-
jectes de plata que servien per al
culte; fins I tot (l'església del con-
vent) va esser espoliada dels domas-
sos j de les campanes».

Tot i que aquest que hem exposat,
no es l'únic cas d'espoliació mate-
rial que hem hagut de suportar per
part de l'Estat Espanyol, molt més
doloroses són les espoliacions espi-
rituals que hem hagut de patir i en-
cara patim: la persecussió de la nos-
tra llengua, l'odi i el jull que, tot
negant-ne l'existència, des d'instàn-
cies oficials i oficioses se sembra en-
tre les distintes parts de la Nació
Catalana, els rentats de cervell que,
a traves de diversos mitjans, han
aconseguit erear uns politics tan ser-
vils com els nostres i uns rdliClgâts
tan odiosos com el Mt2ulma men-
tider que, rnetafbriattnent, acabam
d'aiLfstitiar.

Es Jutge Patrutge
ELS MOROS!

Ai iniMero anterior d'aquest set-
- Maríari, hi Va--aparèixer una carta
d'un moro *le va fer una diatriba
que no té pérdua contra els catalans

•el't a1ò 'tjue el catalanisme actual

CONTESTES A LO MORO
DE BINIFARDA

Sr. Director:
El mal Ines gros dels anticatala-

nistes mallorquins, a part de la pa-
ranoia que els afecta, es que no te-
nen altres arguments que la insidia
i la mentida. Bona prova d'això n'és
l'escrit d'un barrut desfressat de
moro que vàreu tenir el deseneert
de publicar. No m'entretindré a re-
futar, punt per punt, totes les false-
tats que aquest subjecte va perbo-
car en la seva carta; això em pren-
dria un temps i un espai que no es-
tic disposat a esmerçar-hi. Tanma-
teix el moret foraviler ha estat tan
imprudent que, no solament ens ha
facilitat la corda amb que l'hem de
penjar per falsar, tambe s'ha fet el
nus al voltant del coll.

Vet aqui la corda. Transcrivim
textualment: «Aqui a Mallorca ett
finks lladres de fora que ens hait
poliat han estat els catalatisi'),

I vet aqui el nus qué iIPP:ateix es
colloca a la gorja: segle XIX
no es va crear itaitner,t l'Estat Es-panyol i es áren C itlitzarIesß
nances de l'Estai
a1835)» 	a Madrid (entorn

ProCedirn P
succeia a	 elanitx tot just centralit-
d'agost Madrid les finances: El 15	 El .ttriiicipal prob10111 1 de tot allò

. del 1835 foren exclaustrats 'que el moro vol tila)i n r com arma

l'execució. Vegem què
zades a '

contra els catalans/catalanistes es
clue juga a dir mitges veritats, que,
per a mi, son tan perilloses com les
nientides. Per això, parla de la His-
tòria i de les llengües com cil vol,
sense cap interès pel rigor.

En el seu afany de salvar Espanya
de tota macula i deixar els catalans
com un pedaç brut, el moro ha fet
el que fan sempre els botiflers ma-
lintencionats: dir què han fet ma-
lament els dolents de la pellícula i
obviar que els bons no eren tan
bons. Esmcntar que els catalans, a
l'Edat Mitjana, envaïren territoris i
feren matrimonis de conveniencia
per tal d'engrandir els seus regnes,
per?) obviar que els castellans tam-
be; esmentar que les Illes Balears i
el Pais Valencia foren conquerits pel
rei cristià a la força., i obviar que
Al-Andalus també; esmentar que els
catalans mataren i esclavitzaren mo-

ros, pet-6 obviar que els castellans
també —i no V oler recordar, tam-
poc, afers Coln l'expulsió dels mo-
riscos—; exp!icar fil per randa quin
era el sistema fiscal de la Corona
Catalano-Aragonesa, segle a segle,
per-6 obviar que Espanya no nomes
ens ha fiscalitzat els diners, sinó
també la llengua, els costums, el
Diet, les escoles, la história, cl nom,
la dignitat, i que, a canvi, simple-
ment ens ha desmemoriat.

I es evident que una persona des-
memoriada no pot saber quina es la
seva patria, si no n'ha adoptada una
de nova, ni pot saber què es una na-
ció, perquè una nació no es qüestio-
na: no és ni una llengua, ni un terri-
tori, ni una religió..., i ho es tot al-
hora. Una nació simplement es cons-
ciència (i no em vingueu ara que a

(Pasa a la página 6)

CERCLE RECREATIU
756 Aniversari

Avui dissabte dia 4, cloenda del 756
Aniversari de Sa Recreativa.

A les 6 del capvespre, en el local So-
cial r.concert per_ la -CORAL DE FELANITX. --

Al final-hi-haurà refresc
Molts anys

bums,

EL MEJOR IMPORTADO EN ESPAÑA.
Ciento diez periodistas han

probado el Fiat Tempra, lo

han analizado detalle a

detalle, por dentro y por

fuera, por arriba y por-abajo,

desde todos los ángulos y

al final 	 lo

han elegido.

Por algo será

FIAT TEMPRA. COCHE IMPORTADO DEL AÑO 1991.

Concesionario Oficial:

AUTOS MARTORELL, S. A. 5er8d11 S4o8coFria8nitx.



Rafet Bennetsap Barceló

va morir a Felanitx, el dia 18 de desembre de 1991, a l'edat de 78 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al eel sia

La seva esposa Magdalena I3ennasar Higo; germana Francisca; germans politics Bernal
Bennasar, Maria Vicens i Maria Riera; fillol Joan Soler; nebots, eosins i els altres familiars vos
demanen que el volgueu tenir present en les vostres pregaries.

Casa mortuòria: Plaça de Pax, 6

6	 FELANITX
g n	 ara,cmoaaver-              •               

Cartes al director
(Ve de la pg. 5)

Catalunya no n'hi ha, de conscièn-
cia, perquè aix són figues d'un al-
tre paner). Per tant, els problemes
Ian greus del nostre moro: l'existèn-
cia dels Països Catalans i «que ens
volen fer creure que Mallorca es
part de Catalunya», s'esvaeixen. El
fet de qüestionar aquestes dues afir-
macions no pot obeir més que a la
ignoranica o a la intenció de des-
virtuar la realitat.

D'altra banda, no cal recórrer a al-
tres exemples europeus per tal d'in-
tentar conformar-nos amb la nostra
sort: evidentment, Iugoslàvia ha aju-
dat a demostrar que allò que s'a-
nomenaven models igualitaris tam-
poc no funciona. Peró tampoc
no funciona en el c a s de
Suïssa o Bélgica, com el moro ens
vol fer creure. A Bèlgica, hi ha més
* dues llengües, encara que només

hagi dues d'oficials; a més, els
problemes lingüístics afecten, fins i
ti)t, aquestes dues oficials, perquè,
sobretot a Brusselles, una de cada
vegada ocupa més ambits que l'ai-
t -a. Finalment, a Suïssa no hi ha,
cpm el moro diu, tres Ilengiles: n'hi
há tres d'oficials i una d'oprimida:
el retie. A més, no escapa a ningú
rpre -ets 'paus tie i'Est estan immer-
Si:is en tin altre context. Però ningú
tampoc no ens podrà fer creure que
-arasa nostra tot són flors i violes..

per acabar, parafrasejant Riba,
dIre que, si actualment es tendeix a
eAminar fronteres i a construir una
E4ropa unitaria, segurament nosal-
tris no serem menys, però també es
evident que no necessitam interme-
diaris.

GUELFA
UN MORO QUE S'ESPENYARA

TOT SOL
El passát dia 21 de desembre una

malintencionada carta al Director
intenta amargar-nos el Nadal fent
una gran demostració de com s'in-
tenta confondre la nostra gent. Per
desgracia, un ja esta més que acos-
tumat a veure cada dia aquestes ver-
gonyoses maniobres que es manifes-
ten, sobretot, a través de la premsa
forastera de Ciutat.

I es que aquests botiflers tenen
tan pocs arguments que invariable-
ment insisteixen en el mateix: voler
fer creure que els enemies de les
Balears són els catalans del Princi-
pat. I tot això amb la intenció d'a-
vortar el nostre recobrament nacio-
nal. Els botiflers tenen claríssim que
el definitiu agermanament de tots
els catalans els seria molt ferest. Per
altra part, intentant presentar com
a enemies els catalans del Principat,
ens volen amagar quin es el nostre
vertader enemic.

Ja que la carta dependentista i bo-
tiflera esmenta Josep Guia, recor-
darem la frase introductòria d'un
dels seus llibres: «Trista condició la
de qui viu sens saber quina és la
seva patria». Doncs bé, a aquesta
frase jo hi afegiria un breu comen-
taxi. Si algú per ignorancia, per ha-
ver estat educat «bajo el espíritu de
Isabel y Fernando», per no haver
tengut accés a unes fonts d'informa-
ció neutrals, etc., no sap quina es la
seva patria, podem dir, efectiva-
ment, que la seva condició es trista.
Pere, si algú, malgrat hagi cantat de
jovenet el «Cara al Sol», ha tengut

accés a una cultura, a uns coneixe-
ments i cmpra aqucsts mateixos co-
neixements si: seleccionats i
tergiversats— per anar contra una
legítima aspiració d'una part crei-
xent del seu poble, com el qualifica-
rem?
Aquest darrer potser el cas del perse
natge que ens ocupa. Un personatge
que es dedica adesiara a escriure a
les planes d'aquest setmanari reac-
cionant contra qualsevol escrit , na-
cionalista que hi aparegui. Sempre
és el mateix llenguatge
repeteix les mateixes estratègies,
com són minimitzar el moviment
nacionalista, posar al mateix sac el
nacionalisme alliberador i l'imperia-
lisme opressor, i, sobretot, emprar
un enfilall de dades històriques aïlla-
des i tretes de context. I tot això
sempre al servei d'un mateix amo:
Espanya. Aquest criadet llepacres-
tes no té cap altre amo, tant se val
que ens escrigui una altra història
com que faci merits en defensa del
PSOE com que pretengui explicar-
nos meravelles sobre el Decret de
Nova Planta o que fins i tot es fiqui
a dir barrabassades sobre els toros.

I es que aquest moro de Binifar-
da (abans moros que catalans!)
creu fervorosamnet que només hi ha
un Déu (Espanya) i que el PSOE és
el seu profeta. Bé, cal afegir que el
Déu és immutable mentre que- et
profeta pot canviar amb la mateixa
facilitat que unes fletxes i un jou es
convérteixerf ell Una rosa. * —* -

Una darrera cosa: aquest moret
te la gran barra de dir que gels cata-
lans ens imposaren la seva llengua».

d'aclarir a qui es refereix

quan diu gcns». I sobretot, si tan
moro se sent, que propugni la recu-
peració de l'àrab a Mallorca i ell ma-
teix doni exemple escrivint en àrab.
Però, ca barret! Aquest moro ho té
claríssim: per polemitzar en un set-
manari ja va bé emprar el catala.
—la llengua dels invasors— però
les obres importants, no ho dubteu,
s'han d'escriure en castellà —els cas-
tellans, com sabeu, no han invadit
res mai—.

I es que aquest moro es com Sant
Pere, que (cançó popular dixit) era
espanyol i, de tan espanyol que era,
es va espenyar ell tot sol.

Lo Xeremier del Torrentó
Nota: recoman als lectors interes-

sats en aquest tema la lectura i com-
paració de les següents cartes al di-
rector:

— 10-X-1987: Sobre els Toros. Sig-
nada: Pere Andreu.

— 22-X-1990: El Decret de Nova
Planta. Un historiador.

— 11-X-1991: En defensa del PSOE.
Un votant socialista.

(Passa a la pàg. 7)

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

Esteban Albons Barceló
-Cf.-Vapor de Santueri, 351
Tel. 824800.
PORTO-COLOM

Llibres

«d Se Mg tie liner-
to Rico»

de Francesc Riera i Montserrat
La Comissió de les Tiles Balears

per a la Commemoració del Ve.
Centenari del Descobriment d'Arniè-
rica i dins la collecció «Balears i
Amèrica», acaba de publicar una
biografia de D. Joan Antoni Puig i
Monserrat, bisbe de Puerto Rico,
deguda al nostre coHaborador Fran-
cesc Riera i Montserrat.

t s una versió trilingüe —catala-
na, castellana i anglesa— on a la
llum de l'escassa documentació ex-
humada fins ara, en Francesc Riera
intenta acostar-se a la personalitat
d'aquest felanitxer que regí la mitra
episcopal de Puerto Rico durant de-
vuit anys, precisament en el perío-
de gairebé final de la dominació
espanyola en aquella illa.

En Francesc Riera, lluny de miti-
ficar la figura d'aquest felanitxer
que es veié involucrat en els esde-
veniments politics de l'estat espa-
nyol en una epoca més aviat turbu-
lenta, —la dels darrers anys del
regnat d'Isabel II fins a la restau-
ració borrkinica— car fou diputat i
senador del regne, intenta fer un
esbós inicial molt realista, tot i que
el considera revisable ja que tarit,
un estudi dels diaris de les sessions
de les corts i del senat, com la con-
sulta ciels arxius de la diòcesi por-
torriquenya i del Vaticà aportarien
molta llum sobre la personalitat del
prelat felanitxer.

L'obra consta de 35 pagines, està
iHustrada amb nombroses fotogra-
fies i du un apkndix on es repro-
dueix el «Boletín Eclesiástico» de la
diòcesi de Puerto Rico que recolleix
Ia nota necrológica del Bisbe Puig,
la crónica dels funerals, així com
les primeres disposicions adoptades
pel capitol catedralici per tal d'as-
segurar la bona continuïtat i govern
de la diòcesi.

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

SE NE.0 I TA PERSONAL pasta
trabajo en garaje.
Informes: Tel. 643551.    

Ceràmic 3
Art i Decoració

Vos desitja un

venturós Any•Nou
Visita-u-nds. sense compromis

OBERT SEGONS HORARI HABITUAL I ELS DILLUNS 23 I 30
DE DESEMBRE  

Plaça d'Espanya, 3 h
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FELANITX

Mn. Anton' Fiai presentá el seu Ilibre
«Dace anos en el centro de

(Ve de la pàg. 6)

Senyor Director,
Fa milions d'anys, quan els dino-

sauris poblaven la Terra, Mallorca i
totes les flies Balears estaven unides
per terra a la peninsula. Idb be, els
dinosauris catalans llevonses ja
aprofitaven aquest fet per venir a
menjar-se l'herba dels pacifies i pas-
tadors clinosauris mallorquins. Man-
co mal que diversos terratrémols
van interposar la mar entre les se-
ves pastures i les nostres, la qual
cosa va permetre als dinosauris ba-
lcars disposar de la seva herba en
exclusiva. Es cert que l'alegria els
va durar poc, ja que poc temps des-
pre es van extinguir tots els dino-
sauris, però d'això darrer no hi ha
constancia que fos provocat per cap
català.

Em fa l'efecte, senyor Director,
que incomprensiblement aquests
fets històrics incontestables no apa-
reixen enumerats entre els molts i
penosos greuges-• inflingits pets ca-
Warts als mallorquins i que d'una
forma tan —diguem-ne— objectiva
cils van ser presentats des d'aques-
tes mateixes planes per Lo moro de
Binifarda, ara fa dues setmanes. Jo,
com cil, tampoc vull ésser català
Peró ja m'agradaria que nosaltres
fossim moltes de les coses que a ho-
res d'ara són, sentcn i tenen els ca-
talans com a poble. I ho clic avui,
amb paràmetres d'avui. Si m'hagués
tocat viure en el segle XII, posem
per cas, aleshores m'hauria agradat
ésser arab, perquè els àrabs repre-
sentaven en aquell temps la civilit-
zació, la modernitat, la cultura, la
tecnologia, la raó, ... Els cristians
eren els bàrbars. Avui, per contra,
amb tota la barbarie que es pot atri-
buir - a la - nostra -civilització, ja m'eS:
ta bé estar en el costat que m'ha
tocat.

És a dir, senyor Director, que un
temps per a cada cosa j, sobre tot,
cada cosa en el seu temps. I per
això, fets històrics a part, estic amb
Lo xeremier al manco en una cosa,
l'espoli ara no ve de Catalunya. Per
mostra, un botó: durant l'any 1991
el total de les inversions en el tren
d'alta velocitat espanyol —que ha
d'anar a Sevilla— han estat supe-
riors al total de les inversions en
ports i aeroports (induit l'olímpic)
cia tot l'Estat. Tot sigui que entre
rallau de canvis geopolitics amb que
bcrn ostat obsequiats durant aquest
pry resulti que, mutatis mutandi,
Sevilla ITagi estat víctima de l'impe-
r;alisrne —o Iladrocini— català i
hagi estat anexionada a Catalunya.
Senyor Director, vos he de confesar
que, després de veure com el partit
comunista era declarat ilegal a Rus-
sia (!), poques coses hi ha que em
poguessin sorprendre.

Molts d'anys per tothom.
Atentament,

Lo geògraf compungit

UNIA HISTORIA CONEGUDA
La carta de Lo moro de Binifarda,

publicada en aquest setmanari el
passat 21 de desembre, es absoluta-

ment impactant. De fet deixant
incites Ileubacies— ve a resultar un
intent crinterpretació de la història
de Mallorca des dc l'època pre-isla-
mica fins al referendum de 1978.
Hem de convenir que fer-ho, en poc
mes de dues columnes del setmana-
ri, és tot un record de síntesi.

Per?) la Història —també aquesta
altra història— es molt Ines com-
plexa, rica i matitzacla. Per això, la
síntesi del moro de Binifarda resulta
deformadora de la realitat. Es tam-
be confusionaria, ja que —a part la
simplificació apuntada— es diuen
veritats a mitges, es fan afirmacions
poc mesurades i, al costat de dades
documentalment correctes, s'en si-
lencien d'altres, es convida a fer es-
trapolacions improcedents i es ma-
nipula alguna dada purament geo-
gràfica —absolutament irrelevant—
a favor de la convicció que es vol
trametre. No pretenc comentar tots
els temes que tracta la carta. Des de
Ia destrucció. dels vestigis de la ci-

islamica fins al referen-
dum de 1978 han passat massa co-
ses a aquest país. Per analitzar-les
d'una manera mínimament seriosa,
caldrien varies pagines del setma-
nari.

De totes les reduccions que fa
l'autor de la carta, n'hi ha una que
m'ha cridat especialment l'atenci6.
Es la referent a la qüestió fiscal a
Ia Corona d'Aragó —vinculada a una
problemàtica molt més pregona i a
tota una concepció de l'Estat— i
que la .carta resumeix així:. La pres-
sió fiscal envers de la corona fou
molt forta a Castella i minima a la
Corona d'Aragó, situació injusta que
volgué solucionar Olivares per() que
720 es pogué resoldre per l'oposició
catalana.

En principi, la pressió fiscal als
distints regnes peninsulars era la
que es derivava, Figicament, de l'es-
tructura confederal de la monarquia
hispànica. La concepció pactista de
l'exercici del poder sobirà, própia de
la Corona d'Aragó, havia estat assu-
mida- pels Habsburgs.--E1 1-ei po- -
dia augmentar la pressió fiscal sen-
se el consentiment de les corts. Si
aquesta situació era injusta no es
cosa que es pugui acceptar només
pel fet d'afirmar-ho. Si —segons l'au-
tor dc la carta— la unió d'Aragó i
Catalunya havia estat voluntaria 'en
virtud d'un matrimoni ¿no era tam-
be voluntaria la unió de la Corona
cl'Aragó i la de Castella en virtud
d'un altre matrimoni? I si era volun-
taria ¿no podien els catalans defen-
sar els termes del pacte?

L'historiador Vicens Vives —no
gens independentista per cert— té,
sobre aquesta qüestió, uns paràgrafs
prou aclaridors: Ni los portugueses
ni los catalanes habían contribuido
a las necesidades de la monarquía
con los sacrificios de los castella-
nos ... Pero tampoco 'labial' obteni-
do las colosales compensaciones
otorgadas a Castilla: la explotación
(IC! c-ntinr7ite americano, la prinza-
cía cultural y política en el seno de
Espaia. Es, pues, de buena lógica
que al sentir en sus carnes el tralla-
zo del conde-duque de Olivares,
quien sólo les ofrecía participar en
las responsabilidades, mas no en los
beneficios de las futuras y quiméri-
cas empresas, se parapetearan, rece-
losos, tras lo...scílidos muros de la

Dilluns dia 23, a la Casa de Cul-
tura, presenta cl seu llibre «Doce
años en el centro dc América Lati-
na» Mn. Antoni Fiol Suñer.

Es un volum de 110 pagines amb
moltes illustracions que recull la
seva estada al Mato Grosso, en el
cor del Brasil, on resta dotze anys
al servei del cap de l'arxidi3cesi de
Ia capital de l'Estat„ l'arquebisbe
D. Orlando Chaves, de l'any 1957 al
1969.

Mn. Fiol descriu amb prolixitat
Ia seva missió a terres brasilenyes,
en la que exercí diverses comeses
dins el camp de la pastoral, gene-
raiment a la mateixa capital de l'es-
tat, Cuiaba, per?) en altres ocasions
recorrent els poblets de les selves
que gairebé per tot arreu cobreixen

legislación autonómica fernandina.

Que els catalans tenien també els
seus greuges, és cosa prou sabuda,
encara que no sempre s'hagi volgut
entendre. L'hispanista angles Elliot,
.en el seu estudi sobre la revolta ca-
talana de 1640, ens assabeeita de que
a la Cort de Madrid hi havia, en pa-
raules seves, un grup que desaprova-
va la política catalana d'Olivares i
secretament o obertament simpatit-
zava amb els catalans en hors des-
trets. Un personatge d'aquest grup
cra_Matías.de Novoa --adversari del
comte-duc, certament— que, en el
seu diari, i referint-se a la solució
del problema de Catalunya, escriu:
Si se me preguntaba a mí, yo le res-
pondería que con dejarlo y con re-
mitir algo de la demasiada persecu-
ción' de los súbditos, de no afligir-
los tanto, ni investigarles cada hora,
por espacio de diez y nueve años,
con juntas, decretos, y consejos, las
haciendas, la honra y las vidas de
aquellos; templarse en las palabras,
en las acciones, y mirar que son va-
sallos de Principe tan esclarecido.

Però la solució d'Olivares era una
altra. En el seu famós programa po-
litic dirigit a Felip IV, el comte-duc
aconsella al rei que trabaje y piense,
con consejo mudado y secreto, por
reducir estos nervios de que se com-
pone España al estilo y leyes de Cas-
tilla, sin ninguna diferencia. Un
autor tan poc suspecte de catalanis-
me com era Marañón, escrivia fa
melts cranys: El acierto de soñar
con la unidad enérgica se bastardea
cc/ui con el error de pretender im-
poner a las demás regiones el mode-
lo obligado de Castilla.

Evidentment hi havia la solució
Olivares. Que fos justa —era d'espe-
rar que ho fos si es tractava de so-
lucionar una injusticia— ja es una

América Latina»
la regiá amaOnica i on es trobaven
grups etnicament purs encara corn
els xavantes.

Don Toni Fiol acompanya la pre-
senctació del 'Libre amb una pro-
jecció de diapositives obtingudes
durant els seus viatges i comentades
per ell mateix.

Aquest Ilibre ha estat posat a la
vencia i eis beneficis obtinguts se-
ran destinats a sufragar la restaura-
ció de la façana del Convent. Pel
mateix preu —2.000 ptes.— sera en-
tregat a les persones que els inte-
ressi un exemplar d'un altre llibre
editat amb motiu del proper cente-
nari de l'església del Carritx6, un l li-
bre de 68"- planes editat, com l'ante-
rior a GI-gigues Llopis, del qual ens
ocupareM...a una propera edició.

altra histbrja. Seguint amb els con-
sells que cl comte-duc dona al rei,
llegim textualment: El tercer cami-
no, aunque»zo como media tan ¡us-
ahead° (així mateix el comte-duc té
certs escrtjp' ols), pero el más eficaz,
sería: hallandose V.M. con esta fuer-
za que dije, ir en- persona como a vi-
sitar aquel reino donde se hubiere
de hacer el efecto, y hacer que se
ocasione algún tumulto popular
grande y con este pretexto meter la
gente, y en ocasión de sosiego gene-
ral, .como por . nueva cofvuista, asen-
tar y disponer las leyes en la con-
formidad de las de Castilla; y de
esta misma manera irlo ejecutando
con los otros reinos. Esta més clar
que l'aigua i no calen comentaris.
Un segle més tard es produira l'en-
sulsiada de 1715 i —ara si por nueva
conquista--. s'imposaran els decrets
de Nova Planta que afavoriren tant
els mallorquins en qiiestions com
allotjamen . , de tropes, nous impos-
tos, quintes i lleves de soldats (en
defecte dels fills s'emportaven els
pares), canvis traumàtics en l'Admi-
nistració, etc. Quedarà un únic re-
clucte de la identitat d'un poble. Per
aniquilar-lo es canviarà de tàctica
en temps de Carles III, s'aconsellerà
procedir mañosamente. Era el segle
de les hums. Afortunadament la tac-
tica no ha donat resultat. Però de
to això no en parla la carta que
comentam i no es necessari insistir-
hi massa.

Jo no asseguraria que la història
que ens conten Lo Xeremier del Tor-
rentó i altres comunicants del set-
manari sigUi la correcta i més ajus-
tacia a la divina Clio. Però tenc els
meus dubtes grossos— que ho
sigui la que ens conta Lo moro de
Binifarda. ,•.

MARTÍ FELANY

BOUTIQUE SOL
fa saber als seus clients que el proper
dimarts dia 7 començaran els habituals
DESCOMPTES de la temporada.

Vos hi esperam
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

ADËU, JAUME, ADÉU •

Dilluns ens va arribar la nOtícia de
lit teva mort. Una mort
Però no menyS'sentida...,JIe de re-
córrer a les Heir' es per clir..eLque.no
et vaig saber dir de paraula. Soria
així.

Dilluns, un dia dels clarrers de de-
sembre, un dia en que -estie apurat

. de feines, s'acosta el ;dia de cap
. d'any i tothom fa fubs... Tu, amic
Jaume no passaras la nit de cap
d'any, la teva agonia, s'ha acabat
abans d'entrar l'any nou, Fatly de
l'Olimpiada,- de l'Expo i..de l'Any . -.,
'Cultural a 'Madrid, un any -que - Co-'
mença no massa •bé,'pel --gener
..pujara. Viure - restiltara rnes car. Va-
gues, els miners estan revolucionats
per motius Per6 tant a
Felanitx com a Espanya comanden
els teus, Jaume, d'això no et pots
queixar... 'T'idferessa?' .

Et vaideonZilcer quan ja eres gran,
sempre me va - admirar el teu carac-
ter, seprrirOamb la rialla a la boca,
content Malgrat les coses no et . mar-
xassin gaire be. Sempre'deies —de-
cías— si qualque Vegada fot eanas
de perles 'enfadaries matt, ja que
no hi eStaves avesat. La sort mai
Cha acompanyat. Ara passaras a la
Ilista de gent que es oblidada
Ment, com és el cas d'En Miguel
Perdiu o En Miguel Banano, però
que heu marcat profundament la
meva existència.

Els primers contactes entre nos-
altres foren en temps d'enforia,  eis
anys seixanta, quan hi havia el boom
dels picadors. Eren temp's 'molt di-
vertits... Després la nostra amistat
es va veure accentuada quan varem
crear l'EqUip Tulsa i varem desco-
brir quo Felanitx era: «Una bona
terra per a morir», trobes
En Santi Bono i teniu una ierradeta
per aquí d'alt. Eren temp's tat-tribe di-
vcrtits de pellícules com «Calfreds»,
«Recuerdos escolares» i dc telefilms
per Televisió . Felanitxera, cada dia
era una festa, despres com que no
teníem res dins el cap varem promo-
donar «Es Butanero» amb aquell
affaire «D'Es Güell a Lluc amb una
bombona de butano», una botella
que vares carregar damunt les teves
espatlles perquè • en Sebastià Garri-
do havia acabat les forces... Despres
cl món ha capgirat tant que ningú
no te. temps .per res i tothom fa
Ines. Darrerament ja ni tan sols sor-
ties, cree que preferies que els teus
amics no et vessin tocat d'ala, ha-
vent perdut les rialles. Eres un poc
caparrut perb molt bona persona,
amic de fer oualsevol favor, a l'hora
que fos... Jo, Jaume, et podre
oblidar ni tampoc cap dels membres
del disolt Equip 'Tulsa.

Adéu, Jaume, acléu... Fins que em
tocara a mi, perque no oblideu que
Felanitx tambó es una «Bona terra
per a morir».

• El escultor felanitxer JAUME
MIR es profeta en su tierra. Su
F.XPOSICION en la CASA DE CUL-
TURA es un exito total, nadie que-
da indiferente ante su arte. Una
muestra que revela la gran cantidad
dc estilos que ha profesado este
gran artista en su dilatada carrera.
Con tal motivo cl Ajuntament ha
editado un folleto que cuenta a
grosso modo las fechas más reve-t-
lantes de su aprovechada existencia,
colaboran con textos: JOAN:MAIM()
VADELL, TOMAS BORDOY y cl
amigo JOAN. PLA.

Por cierto que coincidi
.momento de admirantEarte . de. MIR
.con el poeta/estrito•,ARNAU PONS
.que venía acompañado
tico artista -JAUME CANET„que es-
tan pasando estas signifiactiy;:ts,.fe-
chas con nosotros.

• , Sin duda muy interesante
resultado . el «2.0 SEMINARI DE
VIOLERIA» .«CIUTAT DE FELA-
N1TX» celebrado estos días en la
CASA DE CULTURA que ha venido
a bion..: - organiar el, inf*igable AN-
TONI VICENS MASSOT. No podia
-fallar .a cita tan.:Importante AN-'
DREU FIOL i MONSERRAT auten-
ticó especialista 'en la confección de
estos delicados instrumentos, que
todavía sigue en CREMONA perfec-
cionando sus estudios. Un semina-
rio - que tal -- no ha tenido la re-
percusión que merecía y que tuvo
el honor: de presentar el' Rector de
U.I.B. el felanitxer NADAL BATLE.

• Da la impresión —a la hora
redactar esta sección no lo se a
ciencia cicr ta— que la anunciada
TERTULIA FELANITXERA dedica-
da al MAL BOCI (MAL DE OJO) se
'aplazará, ya que no'había"práctica-
mente tiempo de prepararla con
tanta saturación de fiestas y actos
programados. Avisaremos en venide-
ras ediciones.

• El pasado día 28 el presidente
MIQUEL PUIG y su más directo co-
laborador el ex-prcsi MIQUEL OLI-
VER se reunieron en el carísimo
restaurante palmesano «Rififí» con
el entrenador JOAN TAULER y el
jugador TOMEU MESTRES con el
fin dc incorporarlos en la entidad
felanitxera. Tras muchísimos force-
ices se consiguió que estamparan
su firma por el C.D. FELANITX.

• El conocido mister TAULER
reemplazará a ACUÑAS tras su «es-
pantaa» y el magnífico goleador
MESTRES sera quien conduzca el
ataque felanitxer a partir de ahora.
Mientras las desgracias se acumu-
Ian porque SAGRERA tuvo que ser
operado y FELIPE tiene para mu-
cho rato, hay que celebrar que el
bravo jugador JAVI MUÑTZ se re-
incorpore al equipo ya que cl día
28 también fue licenciado ciel set-vi-
cio militar, inesperadamente,

41) También en esta santa fecha
el concejal d'esports BINIMELIS
decidió conceder u n a SUBVEN-
CION de TRECIENTAS VEINTE
mil pesetas al CLUB ATLETICOS
PORTO-COLOM. «Había que tapar
la boca de alguna forma a TONI
(GIL) CUENCA» —confesó por lo
bajini—. En esto le damos toda 'la
razón ya que el presi de los porté-
fios se hacía insoportable con sus

críticos comentarios contra el con-
sistorio fclanitxer.

• El pintor PERE BENNASSAR
esta en alza, tras conseguir el pre-
mio otorgado por la FUNDACION
MIRO, estos clías EXPONE en la
GALERIA «FERRAN CANO» reci-
biendo excelentes eríticas.  También
su cerámica ha sido destacada por
los expertos, y puede -ser vista tam-
bién por estas fechas en la GALE-
RIA «QUATRE GATS» .. ,

•.• • Con motivo del XXV.ANIVER-
.SARI cl fclanitxer/gerente de la
.FUNDACIO pera .la Música PERE
. MASSUTI, presentó en - c1 'CASAL
.SOLLERIC su !libro . '<LA. BANDA'
•MUNICIPAL - DE PALMA: 25 ANYS»
•con el- patrocinio del -Ajuntament
palmesano.. Por • otra parte'. Pera' fue,
-objetoel - otro día de una broma
-la's . que-suole- gastar'SeL
THELl-PHERRER- :en •-Su lsetcián-
:q La -.ManclarinaT :tne -canica»

•-•leares». ,1•Según lefmos
felanitxerlue•confundido-a la
•da'.::det éstreno del.wHAMLET»:tnn
•cl actor•: ..MEL: GIBSON,ni .- que%de-
eir del: Ictivertido - oomentarista que
Ias -<<fans».A:stuvicron apunto tie de-.

'Igue-admitir

Darrers resultats:.
Iniciació Promoció (amistós)
APA ST. ALFONS/PINT. MAR, 2
U.D. PETRA, 3' 	 •
Iniciació Regional
TROFEU CAFES MINUTOS
APA ST. ALFONS/PINT. MAR, 1
C.D. MONTUYRI, 2
Benjamins Promoció (amistós)
APA -COL. ST. ALFONS, 10 -
U.D. PETRA, 8
Benjamins Regional

S'ES SALINES, 9 --
APA ST. ALFONS, O -
Benjamins Futbol 5
ATLETIC MANACOR, 3 -
C.D. FELANITX, 5 -

Alevins Regional
APA COL. ST. ALFONS/
BAR ETS ARCS, 3 -
COL. BELLAVISTA ARENAL, 3

Descans nadalenc per tots cis
equips de futbol•sala. Malgrat tot els
jugadot-s no han aturat en sec els
seus entrenaments Les preparen pel
Trofeu de Reis. Els Benjamins d'En
Xesc Blanco jugaran allpavelló
cúclia avui dissabte i dilluns.

Aprofitam per donar les.11istes
golejadors començant pels més pe-
tits.

Iniciació Regional: 1 M.A. Illescas,
4 gols. 2 Juanito Hernandez, 1 gol.
3. Andrés Leandro, 1 gol.

Benjamins Regional: 1 Ismael Al-
varez, 8 gols. 2 J.M. Cañas, 6 g. 3 J.M.
Cira, 4 g.. 4. Carolina, 3 g. 5 Antoni
Barce16,.3. g. 6 Tomeu Manresa, 3 g.

Benjamins Futbol 5: 1 Santi Sie-
rra, It. g. 2 Rubén Muñoz, 5 g. 3 J.
Carlos Valverde, 3 g. 4 Jaume Vidal,
3 g.
• AleVins Regional: 1 Domingo Bar-
celó, 16 g. 2 Alberto Pantoja, 2 g. 3
M.A.' Maim& 2 g. 4 J.R. Villanueva,
2 g.— •
''Atev'ins Promocid: 1 Ismael Alva-

rez, '1 g.

—eso sí— clue entre PERE ESTEL-
RICH y MEL GIBSON hay un pa-
recido razonable, nada más.
a El pintor universal MIQUEL

BARCELO siempre es noticia, segu-
ro que en, estos momentos ya está
ç.:ti_ . sn_ .«paraíso existencial»,Qsca en
MALI, donde tiene su tercera resi-
dencia, si es que puede llamarse así.
Por otro lado el próximo día 23 de
enero EXPONDRA de nuevo en MA-
DRID en- la prestigiosa GALERIA
.de• SOLEDAD LORENZO, con tal
motivo Barceló ha dicho: «Son cua-
(iros .11111) , duros, agresivos y contra-
.corriente». La verdad es que el éxi-
.to- lo..tienegarantizado de nntemano
-ya que todos están vendidos mucho
-antes de ser expuestos. También
.:confiesa su debilidad por _MALI:

lugar donde se--te los
:plomos sin. que sepas por qué...».
-_ .40H- • y nada más. Con cierto escep-
Aicismo- les •.tengo .que . despedir con
7e1 tópico de. siempre:'.¡BON .ANY
.NOU! , ¡MOLTS .D'ANYS! iFELICI-
TATSi,•faltaría'•más.•. •

Copyright:
-MIQUEL ANGEL JUAN
GARCIAS/
EDITORIAL • RAMON LLULL.

Infantils Promoció: 1 Francisco-
Cañas, 8 g. 2 Miguel Uguet 4 g. 3
A. Cañas, 3 g. 4 Jaume Barceló, 1 g.

PROPERS PARTITS, dies 4 i 6 de
gencr.

Al pavelló d'Alcúdia,  INICIACIÓ
PROMOCIÓ - C.D. ALCODIA.

BENJAMINS PROMOCIÓ -
ALCUDIA.

LO MILLOR.—Aquestes Vacances-
de Nadal, que ens venen molt be per
prendre alb.

LO PITJOR.—La POCA ajuda que
rebem del nostre Ajuntament, veient
lo que donen pels altres quan nosal-
tres no rebem res.

Escriu: MARINO TALA VANTE

III Liga de invierno
La última jornada nos deparó los:

siguientes resultados: Rte. Can Gus-
tí, 3 - Cons. Miñarro, I. Casa Extre-
madura, 2 - Esport Energy, 2. Bar
Can Blanco, 7 - Sa Xarxa, 4. Cons.
Sureste Simarro, 5 - Bar Reas, 2.
Chapist. Roig, 4 - The Paks, 4. Clasi-
ficados X, 2 - Can Moix/Estanc SO-
liera, 7.

Destaquemos de estos partidos
alto nivel de profesionalidad de los
equipos CHAPISTERIA ROIG y
THE PAKS, que ofrecieron un par-
tido cargado de interés. Sin dejar
de lado el equipo REST. CAN GUS-
Ti, que se perfila como líder indis-
cu tib le.

Para hoy sábado estan previstos
los siguientes encuentros, en cl
Campo Niunicipal de Deportes:

A las 16 h., Can Moix/S'Oliera -
Bar Can Blanco.

A la s17 h., Esport Energy - Cons.
Sureste Simarro.

A las 18 h., Sa Xarxa - Chapist.
Roig.

A las 19 h., Cons. Mifiarro - Casa
Extremadura.

Futbol Sala

Os benjamins jugaran a Alcúdia el Mtn de Reis



FELANITX

BASQUET,

Es mantenen les °pions de
l'«Autocares Grimait» a Tercera

o FUTBOL
L a PH EFERENTE

!E1 C. D. Felanitx despidió e! año con
una brillantínima victoria
Felanitx, 3 - Santanyí, I

Buena entrada y excelente tarde
para la práctica del fútbol.

FELANITX: J. Roig, Gelabert,
Borrás, M. Roig, Oliver, Colau (Su-
fier), Artigues (Arcos), Nico, Alfon-
so (Leandro), Teruel y Aznar.

ARBITRO: Heredia. Bien. Mostró
tarjeta amarilla a Barceló.

GOLES: 1-0, min. 17; Alfonso, de
cabeza. 2-0, min. 67; Teruel, de ca-
beza. 3-0, min. 71; Alfonso, a pase
de Teruel. 3-1, min. 75; Gallardo.

COMENTARIO: El Felanitx, que
sigue sumando cada día problemas

lesionados, ayer no se sentó en el
banquillo el entrenador visitante
Acuñas, ya que tuvo una disputa
con el jugador Gori. Ante el Santa-
nyí el Felanitx volvió a jugar otro
gran partido. Magnífico Teruel en
plan de director de orquesta y vic-
toria totalmente merecida. en la que
todos los jugadores locales cuajaron
un excelente partido, a destacar la
labor de Nico que sirvió magníficos
balones en las jugadas de los tres
geles. Una primera vuelta irregular,
pero si tenemos en cuenta el capi-
tulo de lesiones, se debe considerar
bastante buena. ¡Bones festes!

MAIKEL

PROXIMA JORNADA
PREFERENTE. — «Es Torrent&

domingo 15,30: FELANITX ES-
PORLES.

2." REGIONAL. — Domingo, Gran
rivalidad comarcal en «Es Cavalier»:
CAS CONCOS - S'HORTA.

JUVENILES. — SOLLER - FELA-
NITX.

2.' REGIONAL
BUNYOLA, 3 - S'HORTA, 1

EL VENT, PROTAGONISTA
El gran protagonista clel partit

fou el fort vent que bufava, cl que•
va fer que els clos conjunts no po-
guessin desenvolupar un joc minor
i un control mes exacte de la pilo-
ta. Malgrat que el SI-torta s'avançà
s, racies a un gol de Juli a la prime-
ra meitat amb vent a favor, no fou
suficient per aguantar el vent con-
Irani de la segona part. El S'Horta,
en el primer temps va tenir oca-
sions dares de gol. per° la gran ac-
tuació del porter local les anula.
L'arbitre no assenyala clos clars pe-
nals (tins l'àrea ciel 131,1, )ola

CADETS
S'HORTA, 6 - STA. MARIA, 0

El S'ilorta turna jugar un gran
partit disposant de nombroses oca-
sions de gol clavant la porta contra-

Volem destacar la bona actua-
ció del coil:glut Sr. Ripoll. Gols de
J. Barceló (2), Jose Miguel (3) i To-
met' Roig.

JUVENILS
S'HORTA, 1 - BUNYOLA, 1

MALA SORT
El S'Ilorta no va tenir el seu dia

davant la porteria contraria, ja que
va disposar cle clares ocasions
gol, per?) unes vegades pel bon en-
cert del porter visitant i d'altres pel
travesser i els pals, no es converti-
ren en gols. Això no obstant el
S'Horta juga un dels millors partits
de la temporada. El gol fou marcat
per Tomeu Ramis.

INFANTILS
CAS CONCOS, 1 - S'HORTA, 5
El S'Horta ana a Cas Concos amb

baixes importants, ja que alguns ju-
gadors es trobaven de viatge, pea)
malgrat tot, acaba en golejada. Gols
de Barceló (2), Pedrito (2) j Gui-
llem.

Demà diumenge partit de rivalitat
a Cas Concos a les 15,30. Possible-
ment debutaran els nous fitxatges
del Sliorta, Felix (Felanitx), Enri-
que Manzano (Cala WOO, Torrens
i Miguel Roig. Dilluns dia 6, a les
10,30, partit de lliga de Benjamins
a S'Horta contra el Montuïri.
FUTBOL ALEVINS GIM
C.D. FELANITX, 2 - N1URENSE, 2

EL RETORN D'ALCOLEA
Els nins de Nino no pogueren gua-

nyar a un fluix rival del grup C. Tor-
na jugar la gran promesa Pedrete
Alcolca i així torna reconstruir-se la
línia magica Vidal-Campos-Alcolea.
Esperem que pugui continuar pel be
del futbol. Els dos gols, foren obra
d'En Tomeu Vidal.

Jugaren: Come, Nicolau, M. Riera,
Vaguer, Sergi, Nadal, Campos, Gar-
cia, Vidal, Alcolea i Francisco (Adro-
ver, Toni, Oscar i Fernando).

J. Mas
BENJAMINS

S'IlORTA, 3 - PETRA, 0
Justa victòria del S'Horta davant

un Petra que pareixia que havia de
ser un coniunt difícil. L'equip local
va saber aprofitar millor les oca-
sions de gol que el seu rival, que
lambe disposa d'algunes d'elles, pe-
rt) no va encertar en la seva realit-
73C1Ó. Gols de David López (2) i
Jose. Luis.

BUSCAMOS EN Al 	 CAS.A
con calefacción, teldono 	 jardín.
Informes: Tel. 518030. 	 -

SE OFRECE CIIICA DE LIMPIE-
ZA. Con experiencia.
Informes: Tel. 827127.

Resultats
Jornada 21/22 desembre

Cadets
COLLERENSE 	 86
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 51

Juvenils
JOAN CAPO/AUTOC. GR1MALT 44
CIDE 	 47

Seniors masc.
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 69
PLA DE NA TESA «A» 	 55

Seniors fern.
EL DORADO (ARTA) 	 43
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 24

III Divisió
OPEL INCA	 67
AUTOCARES GRIMALT	 77
— Jornada 28/29 desembre

Seniors masc.
MARRATXI 	 54
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 38

Seniors fem.
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 32
COSTA CALVIA	 48

Comentari
Els CADETS tornaren vençuts,

amb claretat, del Coll d'En Rabas-
sa. La primera part va ser força in-
teressant i equilibrada i acaba 39-
34, per-6 dos parcials contundents a
la segona part, de 23-0 (entre el mi-
nut 2 i el 10) i de 12-0 (tres darrers
minuts) marcaren els 35 punts de
diferencia en contra.

Els JUVENILS foren derrotats
per primer cop a Felanitx en front
d'un dels més directes rivals. En
aquest partit tornaren començar
malament, molt malament, i els vi-
sitants agafaren diferencies clares
(3-15, 9-24, 22-27 en el descans). La
reacció felanitxera les porta a l'em-
pat a 36, en el minut 31, però cl
Cicle, en moments tan trascendents,
fou capaç d'anotar 10 d'l 1 tirs Iliu-
res. Hi hagué esperances fins en els
darrers minuts, però errades en els
tirs i unes quantes decissions arbi-
trals, protestaclissimes, impossibili-
taren la vict.)ria local.

No pogueren jugar els JONIORS
a Ciutat. La ventada del dia ante-
rior havia fet estralls en la installa-
ció elèctrica de la pista que utilitza
el Joan Capó de Palma i, quan els
felanitxers, se presentaron alla se
trobaren sense hum i sense possibi-
litats d'arreglar la cosa aquell ma-
teix

Les SENIORS, que progressen dia
a dia, no pogueren aeonse2uir
que una discreta derrota a Arta,
..quip que ja havia guanyat per 24
.• , tints a Felanitx.

Millor resultat obtingueren els
SNIORS MASCULINS en el co-
mençament de la segona volta. Du-
tant tot el primer temps tingueren
ima curta, perè còmoda, renda (30-
23, en el descans) que, amb un tres
i no res, clesapareixe a la 2." part
(34-37, en el minut 4). Afortunada-
ment una reacció fulminant, 18-0 en
cins minuts!, cieix el partit cleciclit.

L'equip de TERCERA aconsegui
un triomf dc gran valor perquè, a
tres partits del final de la 1." fase,
les permet lluitar, amb moltes pos-
sibilitats, Per la tercera plaça del
grup, cosa que els facilitaria parti-
cipai- a la fase final de Mallorca. En
l'encontre d'Inca, comandaren en cl
marcador absolutament en tots els
40 minuts, si bé s'ha de dir que la
diferencia de 10 del final fou la ma-
jor enregistrada. Aspectes a destacar
són les poques faltes comeses i el
sorprenent encert en els tirs inu-
res_ (3-1.:,'.de 43), especialment en els
darrers 10 minuts, que Cs quan Tries
se nota, amb 17 de 19.

La darrera jornada de l'any cons-
ta de únicament dos partits i aca-
baren amb un resultat molt similar:
derrotes per 16 punts tots dos.

Els MASCULINS jugaren a la sem-
pre difícil pista de Marratxí, un
equip que empra com a millor arma
Ia duresa. La tolerancia per part ar;
bitral sobre aquest aspecte, junta;
ment amb cl poe encert i les erra;
des del Joan Capó a la primera part,;
feren que en el descans el partit es-
tas quasi be acabat (34-14). El mi.
llor segon temps va fer possible, at
manco, que la diferencia no an..
mentas..

Les FLMINES realitzaren un bon .

partidet i plantaren cara contra uri
rival que:a la 1." volta les havia arre-
glat be els papers (100-26). El resul-
tat de l'encontre no es decidí fins
en el darrer quart, perque a manca
de 10 minuts el tempteig era de 28-
32.
Anotadors:

Caclets.—J. Bisquerra (25), J.
Uguet (9), P.M. Obrador (8).

Juvenils.—Cesar (20), C. Guerrero
(10), G. Obrador (9).

Seniors masc.—(Pla de Na Tesa):
Bernardi (15), P.S. Barceló (14), B.
Salva (11), Xisco Adrover (11).

Marratxí: B. Salva (9), Bernardi
(9), Villalonga (7), R. Lladó (7).

Seniors fem.—(E1 Dorado): Fany
(9), Azucena (6), Camarero (6).

(Costa Calvià): C. Garcias (12),
Azucena (6), Camarero (6).

III Divisió.—G. Arnengual (24), M.
S. Perelló (18), S. Roig (16).

Aquesta jornada:
enicament tenen competició els

.juvenils, que es desplaçaran a Po-
lka-1ga i les seniors (que no des ean-
,en cap diumenge) que també sur-
ten, a la pista del líder de la compe-
tició (equip de 2."), l'Optica Abel-
Sant Josep.

LARRY CISTELLES

SE OFRECE CHICO con carnet de
2." para repartidor por horas.
Informes: Tel. 827127.

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



CENTRO DE OCASION

AUTOS RIGO
CALA D'OR

SERVICIO OFICIAL

- Campra-venta de vehículos seminuevos
- Todos con garantía

Ford Sierra CLX 2.0 PM-BII F. Fiesta CLX 1.1
Ford Sierra CL 2,0 PM-BC 3 y 4 ptas. PM-BJ
Ford Orion Ghia PM-Bli Opel Corsa Swing PM-BFI
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-BII
F. Fiesta CLX 1.1 Suzuki 1.1 PM-AT

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

Oferta hasta fin de diciembre
— RADIO CASETTE

JUEGO DE ALFOMBRAS
Y JUEGO DE LAMPARAS GRATIS

TAMBIEN ADMITIN1OS SU COCHE POR OTRO USADO
TEL. 657709	 ABIERTO SABADOS Y DOMINGOS

elecirdnica

MORE
Eran NAVIDAD

LI comprar tin TV. SONY X -2933 o X -2533 por
el misiza precio le regalamos un Video SLV-282
Caritat, 4 - Tels 58:1459 Y 89 7189 	07200 FELANITX

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DO'R
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL,

VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR
LOCAL CLIMATIZA DO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS
PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL 643685 - SR. RAMON

Muchas felicidades y un próspero
Año Nuevo les desea,

Ceeteria MESTRAL
POLLOS AL AST

PAELLAS POR ENCARGO
PULPO GALLEGA

MEJILLONES RELLENOS
PARRILLADAS DE MARISCOS

TAPAS VARIADAS

Local abierto todo el afio
C/ Cristóbal Colón, 17	 Tel. 824528

	
PORTO-COLOM

10	 FELANITX

Co:oms a la Sala
LA DELIMITACIO ENCARA.
NO ANAM SR. BATLE.

La lentitud ciel PSOE es manifes-
ta, pet6 la capacitat de reacció per
resoldre un problema també es len-
ta o inexistent.

Parlem del Projecte de Delimita-
ció del S61 Urbà aprovat inicialment
i exposat al públic aquest mes pas-
sat. Resulta que s'han presentat
gacions a l'esmentat projecte, algu-
nes, molt poques, fonamentades,
d'altres sense sentit i confonent la
Delimitació amb unes Normes de
Planejament. De dia 10 de desembre
a avui, hi havia temps dc sobra per
estudiar les allegacions, informar-les
i resoldre el projecte perquè arias a
la Comissió Insular d'Urbanisme
aquest mes passat. Actuar amb dila-
cio en aquest tema hauria estat una
mostra clara que aquest Gcivern es-
ta preocupat pcls temesl lgreus i
actua en conseqiiencia»però no ha
estat així. Les allegacions estan sen-
se informar i no es sap. quan es po-
dran resoldre. Aixi mateix dissabte
passat hi va haver un Plc Extraor-
dinari i dilluns tin altre, ningú sap
perquè no es va acumular tot en un
sol pie, però la realitat 'es que el

grup de Govern que es incapaç de
preveure la celebració d'un Ple. Ma-
lament si vol desbloquejar una si-
tuació que esta empernada com la
cie l'atorgament de llicencies d'obra
dins s61 urbà. No hi valen les falses
manifestacions del Batle dient que
es donen llicencies d'obra, ell sap
ben be que no s'ha atorgat cap lli-
cencia d'obra major dins s61 urbà i
no entenem nosaltres ni ningú per
quines cinc-centes manifesta el con-
trari. Seria molt més positiu que
s'informassin les allegacions i es
convocas un Ple Extraordinari per
resorlde aquest tema definitivament
i no convocar Plens Extraordinaris
sense sentit ni urguencia, ates que
Ia setmana que ve hi haura el Plc
Ordinari de gener.

Si Sr. Batle, no ens agrada donar
consells 'però creim que seria Ines
bo per a tots que dedicassiu més
temps a resoldre La Delimitació i
les Normes Subsidiaries i deixassiu
anar l'escriptura d'aquestes llargues
cartes que pretenen justificar una
actitud vostra. L'any que hem co-
mençat sera definitiu per saber de
que anau per La Sala, no hi valdran
excuses de les que fins ara heu fet
servir, us varem donar una darrera
mostra de confiança amb el nostre
vot al pressupost de 1992, no defrau-

• Es Port torna esser lo que era
abans. Amb l'obertura d'una nova
nau a SPEED ha arribat altra vega-
da l'alegria i la marxa que la jove-
nea felanitxera demanava. Molt be.

• No tots cis betlems són iguals,
el nostre amic TEODOR n'ha fet un
de ben original, canviant els pasto-
rets per rellotges i joies. Un magni-
fie conjunt que podeu admirar a la
rellotgeria BRUJULA. Enhorabona,
Teo.

• RAFI BOVER, el juvenil del J.
Capó debutà el passat diumenge
amb l'equip Senior Provincial, amb
només 16 anys. Aquest noi te futur!

• TOFOL BENNASSAR, tenista
del Club Ocean de Barcelona es tro-
ba entre nosaltres per passar les va-
cances de Nadal, després d'haver ju-
gat el Campionat d'Espanya Abso-
lut.

• La gran promesa del futbol fe-
lanitxer, JAVI MUÑIZ (Pive i Pica-

deu als felanitxers.
Nota: La carta d'un historiador

del darrer setmanari no ens ha dis-
tret ni un moment. A Mallorca ens
coneixem tots i a ell fa temps que el
coneixem i sabem amb quin zel de-
fensasla unitat dels Reis . Catòlics.

Que per molts d'anys!

SE OFRECE CHICO con carnet de
1.' especial.
Informes, Tel. 827145.

I Interbars de Futbolín
comarca de Felanitx
La Iluita no s'atura ni un
segon
Crònica patrocinada per

ES TAMARELLS
PORTOCOLOM

Acabada ja la primera volta, els.
primers llocs de la classificació es-
tan igualaciissims. Dos equips res-
salten per damunt els altres partici-
pants, BAR CRISTAL i S'EN-
FRONT, seguits ben d'aprop pels
forts adversaris ES TAMARELLS i
ES JARDÍ. Els segueixen Maikel's,
Es Redós i Es Glop.

Comcnçant l'any la propera jorna-
da, la setena, sera dimecres dia 8, i
s'enfrontaran Maikers-Cristal, Glop-
Tamarells, i Jardí-S'Enfront. Descan-
sara Es Red6s.

Escriu: M. Talavante
.I■1•■■ 

tore 2), ha rescindit el contracte
amb el RTVO. LA VICTORIA i aca-
ba de firmar per l'equip de Futbol
Sala. CONS. CALDERON.

• ALFONSO torna per les se-
yes... marcant dos gols al «gallet».
del Santanyi.

• Des de la nostra -secció volem
desitjar-vos molts d'anys i bons a
tots els lectors que ens aguanten
setmana rera setmana. Molt de xam-
pany i bones xorrades.

Marino i Joan


