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Dilluns passat la Corporació Mu-
nicipal celebrà la sessió plenaria
ordinaria del mes de novembre, amb
nou punts a considerar, inclosos els
de resolucions i precs i preguntes.

La majoria eren punts de trama
sense massa controversia. El calen-
dari de festes locals, la memória
del Centre Cultural i el Plec de con-
dicions per la prestació d'ajuda a
domicili, tots ells aprovats per una-
nimitat.

En Tomeu Obrador presenta una
moció sobre la modificació de la
Llei d'Espais Naturals que el PP ni
tan sols admeté la seva urgencia.
Al capítol de precs Miguel Riera
s'interessa per la situació de la De-
limitació del Sol Urbà i per una sol-

Divendres passat la nostra parrò-
quia fou el marc de la trobada d'i-
nici de curs de la IV Zona Eclesiàs-
tica de Mallorca, que comprén els
arxiprestats de Llucmajor, Felanitx,
Manacor, Petra 1 Arta.

A la reunió, que es desenvolupà
en presencia del Bisbe, s'hi tracta
el tema dels mitjans de comunica-
ció en quant vehicles de difusió del
missatge evangèlic i de informació
per a la comunitat cristiana.

Cadascun dels arxiprestats féu
una relació dels mitjans existents
en llurs zones així com de les ex-
periencies de coHaboració hagudes

La festa de Tais
La festa de Tots Sants i la Com-

memoració dels Morts ens permet
constatar, almanco una volta a l'a-
ny, l'arrelament de la tradició de re-
memorar i venerar els difunts,  un
costum que contrapassa els limits
estrictament religiosos i que barre-
ja una série d'actituts i simbolismes
que el pas del temps gairebé no ha
alterat.

El cementeni ès el centre d'aten-
ció general aquests dies i per els
felanitxers es una satisfacció cons-
tatar com aquest recinte, gracies a
la custòdia dels Germans Fossors ès,
sens dubte, el més ben cuidat de
l'illa. Precisament el suplement do-
minical de «Ultima Hora» li dedica
diumenge passat un ampli reportat-
ge.

El dia de Tots Sants s'hi celebra-
ren els cultes habituals que culmi-
naren en l'Eucaristia solemne de
l'horabaixa amb la intervenció de
la Coral de Felanitx.

El temps no fou gaire propici i de
fet s'estrenaren les primeres fre-

licitud de la Llar de la Tercera Edat
entorn al nomenament de fill predi-
lecte a Mn. Bartomeu Quetglas.

L'oposició i especialment Coloms
a la Sala, interpreten que el grup
governant, amb la seva postura fa-
vorable a la modilicaciò de la LEN,
no fa niés que afavorir uns interes-
sos de l'empresa del camp de golf
Vall d'Or, tota vegada que aquesta
modilicació legalitza unes instal.la-
cions esportives ubicades dins zona
protegida, a les quals, per altra ban-
da, havia renunciat Vall d'Or a
Pacord de substitució urbanística
signat amb l'Ajuntament que presi-
dia el grup de govern anterior.

amb ells i a la capella del Roser
s'hi pogué contemplar una exposició
de premsa i televisió muntada amb
molt d'encert per la Comissió de
Cultura de la Llar de la Tercera
Edat.

El Delegat de Mitjans de Comuni-
cació Mn. Cabrinetti, feu una expo-
sició sobre el tema i oferí els ser-
veis de la Delegació a les parrò-
quies. Tot seguit el Sr. Bisbe con-
celebrà amb els sacerdots assistents
una Eucaristia.

La trotada es va cloure amb un
senzill refrigeri a les dependencies
de la Rectoria.

El I Longtés d'Emmura
Republican se celchrà a
Felanitx

Dissabte passat se celebrà a Fe-
lanitx, a la Casa de Cultura, el I
Congres d'Esquerra Republicana de
Catalunya a Balears, en el qual fo-
ren elegits els càrrecs directrius.

De la sessió, que començà a mit-
jan demati i es perllongà fins la
vetllada, en sorti president el fela-
xer Bartomeu Mestre Sureda, men-
tre que el càrrec de secretari d'or-
ganització recaigué en el menorquí
Llorenç Carreras i el de secretari
de finances en el també felanitxer
Antoni Juan i Albons.

A la clausura del Congrès, que hi
tingué accès el públic, feren ús de
Ia paraula en Joan Mir Obrador i el
nou president Bartomeu Mestre i
finalment s'entona l'himne «Els se-
gadors».

dors hivernenques, però així i tot
l'afluència de fidels fou notable.

La festa de Sant
Marti a l'Hospital

El proper dimecres dia 11, es la
festa de Sant Marti de Tours, titu-
lar des de principis de segle de
l'Hospital de Felanitx, ja que, com
ens ho han recordat successivament
en Ramón Rosselló i Mn. Pere Xa-
mena, el titular de l'Hospici fou des
de la seva fundació Sant Jordi. Per()
a causa d'una disposició del Bisbe
Baltasar de Borja de 1626, deguda a
una errònia apreciació iconogràfica
i a la posterior divulgació d'aquesta
disposició per D. Jordi Veny, dins el
nostre segle s'ha venerat com a pa-
tró de l'establiment Sant Marti de
Tours, un sant que certament li es-
cau tal patronatge.

La restitució d'aquesta titularitat
a Sant Jordi, tal com suggereix Mn.
Xamena, tal volta s'hauria de con-
siderar però, mentrestant, la Casa
Hospici Hospital, i almanco per en-
guany, rendirà homenatge a Sant
Marti.

Així doncs, dimecres que ve, a
les 7 del capvespre, hi haura una
solemne Eucaristia a l'església de
Sant Alfons, amb homilia a càrrec
de Mn. Guillem Feliu, que sera il-
lustrada musicalment per la Coral
de Felanitx.

La Comunitat de religioses de la
Casa Hospici Hospital i els assilats
i residents conviden els fidels a par-
ticipar en la seva festa.

Ha mea Pare Sagrera
A l'hora de cloure la present edi-

ció, ens arriba la trista nova de la
mort, a La Plata, del Teatí P. An-
toni Sagrera Gayà, de Can Xorret.

El Pare Sagrera fóti durant un se-
xenni Prepósit General de l'Orde
després desplega la seva activitat
apostòlica en terres americanes. Es-
tats Units, Mèxic —on féu nombro-
ses fundacions— i Argentina, foren
successivament camp de la seva de-

ATLETISME
Club d'Ittletisme

Ope' Felanitx
MILLA DE CAMPOS

El 23 d'octubre se celebra a Cam-
pos la tradicional Milla, a la que
concursaren a la categoria senior
en Francesc Algaba, el qual es clas-
sifica en el llec 10, i en categoria
veterans quedaren classificats en se-
gon Hoc en F'rancesc Páramo, en
tercer en Sebaia Adrover i en sise
en Victor Martínez.

PRIMERA CURSA
CICLI:: - ..1E/ATLETISME

jR.RERES
Els nostr-, veins varen organitzar

una simpàtica i espectacular cursa
semblant a la que organitza el nos-
tre club, a ia qual es competeix per
parelles, un cicliste i un atleta, en-
cara que ells feren participar els
ciclistes en dos cops, a la sortida i
a l'arribada de l'atleta.

Destacà la gran espectacularitat
d'aquestes proves per la seva este-
tica i valors coloristes.

Del nostre club participaren en
Sebastià Adrover, que feia parella
amb el ciclista Bartomeu Pou i es
classificaren primers en la seva ca-
tegoria. Dos xampis, na M.a Antônia
Riera, parella amb na Margalida
Fullana, les quals concursaren dins
la categoria masculina, ja que no
n'hi havia de femenina.

Vèrem també alguns membres del
Joan Capó que prengueren part a la
competició, com en Miguel Perelló i
l'ex-regidor d'esports Jaume Binime-
lis, que competi com a ciclista.

M.A.C.

dicació.
Descansi en pau el P. Sagrera

rebin els seus familiars i la Cornu-
nitat Teatina el nostre niés sentit
condol.

Pienbria Municipal

Trobada a Felaniix de la IV lana Eciesiàsiica
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Exclusivo en Todos los Terrenos
Bertone Freeclimber 2 Ri. Una combinación perfecta del prestigioso diseño Bertone
y la avanzoda tecnología BMW. 1.596 c.c. 100 CV Inyección Multipunto.
El único tccloterreno que, por diseño y equipamiento, distingue
a quien lo conduce. En ciudad o fuera de ella.
Bertone Freeclimber 2 Ri: exclusivo en todos los terrenos.

Equipamiento de serie:
Diferencial trasero LSD. Faros halógenos.
Retrovisores externos y elevalunas, eléctricos.
Cierre centralizado. Dirección asistida. Cubos
de Noqueo automáticos. Asiento trasero
abatible por secciones. Inclinórnetro.
Voltímetro. Llantos de aleoción. Techo solar.

FELANITX SPORT AUTOMOVILES C. B.

SERV1C10.ORCIAL

Via Argentina, 50 y 57 - Tel. 581260 - FELANITX

Pare Ontoni Sagrera Gayà, Teatí
(de Can Xorret) Ex-Pre1)6sit General de l'Orde

ha mort a 1,a Plata (Argentina), dia :1 de novembre de 1992, a 87 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al eel sia
Els seus familiars i la Comunitat de Pares Tea tins, vos comuniquen la seva mort i vos con vi-

den a 1):I1'ticij):lI a l'Eucaristia que en sufragi seu se celebrara dijous dia 12, a les 8 del vespre, a
l'església de Sant Alfons.

2 FELANITX

FELANITX
Sconanari d'inlcressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora	 2.325

SANTOAAL

Dis. 7 St. Ernest
Diu. 8 St. Victorí
Dill. 9 Dedic. Bas. Latera
Dim , 10 St. Lleó el Gran
Dim. 11 St. Marti de Tours
Dij. 12 St. Josafat
Div. 13 St. Leandre

LLUNA

Lluna plena dia 10

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6.45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 n Diumenges I fes-
tus, a les 8, 14 4. 19 11

Palma - Felanitx des de Vesta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15.45 1 20.30 h.

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

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, i 17,30 h. Diu-
menges, a les 9,30, 13 )7,18,15 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diari a
les 6,30 h. Diumenges a les 11,15
h.

Cala d'Or FelanItx: A les 1830
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

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

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

TAXI PORTOCOLOM N., 3
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

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

TELEFONS D'INTERS
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365 . Policia local
582200
Funeràries:
Tels. 580448-581144 (F. Felanitx)
Tels. 582904-581188 (F. Bordoy)
Ambulitncis

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 580098
Servei de grua: 82747 4'
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

11_,02).
INFORMA

NETEJA DE VORERES
Uns veins de Cas Concos d'es Ca-

valler, es queixaren a T.V.F. per no
haver tingut darrerament el servei de
les maquines de neteja de voreres
pels seus voltants. L'Ajuntament re-
coneix el problema, el qual és mal de
resoldre amb els mitjans de que es
disposa, d'acord amb el conveni de
Ia Mancomunitat. Malgrat això,. el
regidor encarregat d'aquest servei ha
aconseguit que Ses Salines  cedís el
torn a Felanitx, i abans de Nadal es
confia poder netejar, una altra vega-
da, el nostre terme, tot seguint en
els indrets més necessaris.
DONANTS DE SANG

L'equip de la Germandat de Do-
nants de Sang de les Balears, rebrà
les donacions els dies 5 i 9 d'aquest
mes, a la Unitat Sanitaria de s'Horta,
i a la Unitat Sanitaria de Cas Con-
cos, de les 18'00 a les
CONTENIDORS

Com a continuació de la compra
de catorze contenidors a EMAYA,
hem de precisar que a Cas Concos
d'es Cavalier, en el mes d'octubre,
SC n'hi instal.laren tres, i llastimosa-
ment el mateix vespre del dia que
s'instal.laren, en desaperegué un, el

Bàsquet
(Ve de la pàg. 9)

arribat al descans, amb una dife-
rencia que semblava definitiva (18-
29). Actuació molt mediocre de tot
l'equip, amb una molt destacada ex-
cepció, la de Guillem Amengual qui,
amb el seu treball va decidir la sort
de l'equip amb 32 punts (14 de 19
tirs de camp), 14 rebots, 6 taps, 2
assistències i cap falta personal que
no és dir poc.

ANOTADORS
Cadets: Florian (17), J. Barceló

(11), Esteva (6), Hugo (5).
Juvenils: Cesar (19), A. Veny (14)

Caries G. (8).
Seniors masculins: Xisco Adro-

ver (10), B. Salva (8), Gaspar (6),
Jordi (5).

III Divisió: G. Amengual (32), R.
Lladó (7), M. Julia (4), Damia Bo-
yer (4).

AQUESTA JORNADA
Els cadets havien de jugar el di-

mecres, a Felanitx, el partit corres-
ponent a la 1.a jornada contra el
Rotlet. Dissabte tornen jugar aquí
contra el Porreres.

El juvenils tenen un nou despia.

que havia estat col.locat a l'entrada
de Cas Concos, venguent de Felanitx.
Un fet molt de llamentar.

cament, a Inca.

La jornada del diumenge tendra
un partit a fora, el de les seniors
contra el Ferriolense, i dos a Fela-
nitx; les 1030 l'equip senior mascu-
li s'enfrontara ul Colónya Pollença,
i a les 12 se celebrara l'encontre
Autocares Grimait - Andratx, de 3.".

Indiquem, finalment, que el par-
tit supès de les femines contra el
C. E. Universitat s'havia de jugar
divendres, dia 6.

LARRY CISTELLES

Electrónica

SOLBIN S.L.
Vos recordam el nostre non

domicili, així corn també que
hem ampliat l'exposició en

CUINES, GELERES,
RENTADORES, FORNS, ETC.

C/. Costa i Llobera, 10
(cantó O. Ferrandell).

Tel. 827265

SE VENDE CASA en C/. Sitjar, 15
de Felanitx. 4 millones de pese-
tas.
Informes, Tel. 825129.



LA -NIT
MES IIERVIOSA

La nit de les teves noces
com tú la vulguis,
com la dels teus somnis.
Des de fa anys,
tots els banquets de noces,
els grans i els petits,
que es celebren al
Casino de Mallorca
són un éxit rotund.

A la mida del teu pressupost.
Si voleu parlar-ne
podeu telefonar al 45 45 08
o passar a veure'ns.
Ens entendrem.

casino
mallorca

Oficina comercial
Passeig Marítim, 4.

Tel: 45 45 08.

TE PRESENTAMOS NUESTRA AMPLIA GAMA DE VEHICULOS
DE OCASION PARA ESTA TEMPORADA '92 '93. TODOS ELLOS

COMPLETAMENTE GARANTIZADOS PARA QUE SEAN
REALMENTE... 	

I°Ç 41444444
Ford Fiesta 	 PM-BM
Opel Corsa 	 PM-BL
Corsa 1.2 5P	 PM-BL
Suzuki Santana 	 PM-AY
Fiat Tipo	 PM-BI4
Nissan \Janette 	 PM-AM
W. Golf GTi	 PM-AW
Seat Malaga 	 PM-AT
Seat Marbella 	 PM-AY, PM-AT
Austin Mini Moke	 PM-AT
y muchos más...

TAMBIEN NUESTRAS MOTOCICLETAS Y
Yamaha Especial
Yamaha DT 125
Vespa 15 125
Yamaha Yog
Yamaha Yami
Vespino

VISITENOS Y CONSULTENOS SIN COMPROMISO.

Caretera de Campos, s/n. - Tel. 581577

Taller, venta y exposición SEAT
Audi, Volkswagen

LA GARANTIA MAS FuERTE

CICLOMOTORES
PM-AY
PM-AY
PM-AU

FELANITX 	 3

«Marla de l'actuar»
a Porreres
DIA 8 DE NOVEMBRE

Seguint amb la Campanya «Viu el
pubic. Dedica-hi temps» que s'ha
vingut desenvolupant al llarg d'a-
quests darrers dos anys, el Movi-
ment de Joves Cristians de Pobles
dura a terme el proper dia 8 de no-
vembre la diada de l'ACTUAR. Les
activitats d'aquest dia tindran lloc
a Porreres, seguint amb la norma
habitual de fer una acció puntual
cada any a un poble distint, i con-
sistiran basicamcnt en visitar les
entitats socials i culturals del po-
ble, que estiguin integrades per per-
sones que treballen gratuïtament,
a dir, sense compensació económi-
ca.

La campanya s'ha duit a terme
conjuntament amb el Moviment Ca-
tala (JARC). Fonamentalment ha
consistit en descobrir i valorar la
gent que dedica temps al poble des
de qualsevol opció i conscienciar la
resta de la població de la necessi-
tat de collaborar per tal de sentir-
se part integrant i activa del po-
ble.

L'horari de les activitats sera el
següent:

9'15 h.: Acollida, a la plaça de la
Rectoria de Porreres.

10 h.: Inici del recorregut (aprox.
unes 12 entitats).

13'30 h.: Descans.
14 h.: Dinar (comunitari a Monti-

Sion).
16 h.: Treball de grups (posada

en comú de l'experiència).

A M.a ANTONIA CALDENTEY
Senyoreta M. A. Caklentey: No-

pies dos mots per dir-li que entre
el que N'ostè afirma a la seva cornu-
nicació de dissabte passat i el que
va manifestar el senyor Lladá a una
passada plenaria de l'Ajuntament,
sense que cap regidor del govern li
fes el contrari, hi ha una contra-
dicció innegable. 0 vostè o el se-
nyor Lladó diuen mentides, i a mi
me costa creure que l'embustera

vostè.
X.

SE ALQUILA EN PORTOCOLOM
CASA amueblada en plaza Igle-
sia. Con referencias. 35.000 ptas.
Informes, Tel. 274168.

VENTA DE PISOS en Portocolom,
C/. La Niña parte Aduana. 3 dor-
mitorios (2 pisos por planta).
7.300.000. Máximas facilidades. In-
tereses al 7'50%.
Informes, Tel. 833803.

17 h.: Eucaristia (a Monti-Sion).
18 h.: Comiat.
Els interessats poden demanar

més informació al telèfon 550458
(Margalida Fons).

Crap de joves de la Parròquia

sentit dir...
Que han pujat es ferns perqu.
n'hi It molts per dur-se'n.
Que, a s'Escorxacior yell, també

volen anar cis creuats.
Que han tomat es «Joan Capó».
Que si no, tampoc no hauria cai-
gut.
Que un tal Juan Bermejo, «hom-
bre de mala intención», va acol-
tellar, l'any 1550, el bisbe Valcli-
vieso a Nicaragua.
Que no hi ha com dur ses noti-
cies ben fresques.
Que, ara, es Coloms demanaran
entrada .

— Que encara fan es Domund.
Que a «La Macarena» faran un
míting per celebrar deu anys de
desgracies.
Que n'hi ha que es posen sa cer-
vellera quan ja duen es cap xa-
pat.
Que a Sa Punta ha sortit una
muntanyeta que li diuen «es
puig d'En Toni Ramon».
Que a sa fira d'es Prebebord hi
havia una caseta per tastar mo-
cions de censura sota denomina-
ció d'origen.

— Que estels pel cel de la nit,
claror dins l'abisme blau,

enmig, suspesa la nau,
com si anãs a l'infinit.
Que en Balutxo farà carrera.
Que en Raiill, subiendo.
Que en Tito, bajando.
Que en Riera posara un quiosc
de tebeos.

— Que es Batle ho fa bé.
Que es Coloms ho troben.

Alfa Romeo
FELANITX

SPORT ACTON1OVILES C.B.
gen te

ALFA ROMEO
ESTA ES St' OPORTUNIDAD

LOS NIEJORES PRECIOS

LA ME.1011 TASACION PARA
SU VEIIICULO

• - ; VENGA A CONOCERLOS !"-

Via Argentina, 50 y 57 - Tel. 581260

07200 FELANITX

JOVEN DE 19 AÑOS con estudios
de 5 años de F.P. y coche propio
busca trabajo.
Informes, Tel. 581574.

SE I1A ENCONTRADO, una canti-
dad de dinero.
Inf.: C. Joan NIonserrat, 14

— Que Santa Llúcia mos conservi
sa vista.

— Que mos fotran un troc d'àrea
natural de Sant Salvador.

— Que sa factura tampoc no dura
IVA.

— Que per modernitzar la Sala, po-
saran mancgots als funcionaris.

— Que no haurem de pagar multes
pus mai.

— Que Déu ho faci i ho vegem tots.
Jo Mateix



informació

TREVIN INFORMA
A LOS VITICULTORES QUE ESTE AÑO HAYAN ENTREGA-

DO UVA, PARA QUE EL PROXIMO LUNES DIA 9 DE NO-
VIEMBRE, DE 16 A 18 HORAS, PASEN POR EL CELLER, PASEO
RAMON LLULL, 22 DE FELANITX, PROVISTOS DEL C.I.F. 0
D.N.I. Y DATOS DEL VIÑEDO, CON EL FIN DE RELLENAR
LOS IMPRESOS PARA LA DECLARACION DE LA COSECHA DE
UVA PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA.

200.000 PTS. MAS
POR SU COCHE USADO SI LLEGA

HASTA EL FINAL DE ESTA PAGINA.

CONCESIONARIO OFICIAL

AUTOS MARTORELL, S.A.
Carrer del Socors, 8 • Tel. 58 13 48 • FELANITX

Este roes, le demos 200.000 ptas. rues por su molls usado al comprar un nueyo Flit. Esta oferta mffijo
es yellda en Peninsula y Baleares para yehiculos an stock. Eaten excluidas las series ospociales.

Restaurante CESAR
TEL. 825302 — PORTO-COLOM

Les ofrecemos el último menú especial de los viernes con motivo
de nuestro 25 ANIVERSARIO

VIERNES 6-11-92
Sopa de pescado	 Vino Bach
Perdiz a la Picholina 	 Champan Delapierre C. negro
Tarta aniversario	 Café, copa y puro

2.500 ptas.

Agradecemos a nuestros clientes su fidelidad y les recorda-
mos que para BANQUETES, BODAS, COMUNIONES, CENAS DE
COMPAÑERISMO, etc. pueden llamar al Tel. 825302.

A partir del lunes día 9 cerramos hasta la próxima temporada.

Cafeteria MARBELLA
Desayunos típicos

mallorquines
Platos combinados a escoger

C/. Santueri, 12 	 FELANITX

Restaurante BON PORT
Abierto todo el afio

De lunes a viernes, MENU
C/. Pizarro esquina Crurruea 	 Tel. 825274 	 PORTOCOLOM

4
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Joan Manresa parlarà sobre el
próxim Orient

El nostre company Joan Manresa
ens oferirà, el proper divendres dia
13, una conferencia sobre els seus
viatges a paIssos de l'orient pròxim,
concretament Jordania, Siria j Tur-
quia.

Des de fa un grapat d'anys, en
Joan exerceix de rodamón en soli-
tari, lluny de les rutes del turisme
convencional i amb el sà propòsit
de conèixer sense embuts la reali-
tat dels pobles que visita, els seus
costums, les seves diversions, la se-
va música...

La conferencia sera acompanyada
de testimonis fotogràfics j grava-
cions musicals i començarà a les
9'30 del vespre a la Casa de Cultura.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
COMISSIO DE CULTURA.—Di-

mecres dia 11, a les 17 h. hi haura
reunió d'aquesta Comissió a la Llar.

MATANCES A LA PONDEROSA.-
Dijous dia 12. Sortida a les 9. Bere-
nar a les 10. D'l 1 a 14 h. passeig
per Cala d'Or, Porto Petro, Cala
Barca Trencada i Mondragó. A les
1430 dinar. A continuació ball i pre-
sent de matances.

Se repetiran el dia 15 de desem-
bre.

DIJOUS B0.—Dia 19. Sortida a
les 9 del mati i dinar al Foro de
Mallorca i ball. Preu per a socis,
1.500 ptes.; no socis, 1.700. Inscrip-
cions els dies 13, 14, 15 de les 10'30
a les 13 hores.

Creuada de l'Amor Div(
Avui dissabte, a les 7 del capves-

pre, a l'església de Sant Alfons, se
celebrara una missa en sufragi del
creuat difunt Antoni Oliver Monse-
rrat (de sa Mola).

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Antoni Vicens Sureda
i Francisca Sans Sastre, han vista
alegrada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer fill, un nin que
rebrà el nom d'Antoni.

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

Secció Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE SANT ANDREU
AVEL.L1

Avui dissabte, festa de Sant An-
dreu AveHi, a les 7 del capvespre,
Missa Solemne en honor dcl sant,
amb homilia que dirà el P. Domin-
go Andreu.

Es convida tots els fidels.

RELIGIOSES TEATINES
FESTA DE LA MARE DE DEU

DE LA PROVIDENCIA
El diumenge dia 15 de novembre

es la festa de la Mare de Déu de la
Providencia. Per aquest motiu l'Eu-
caristia que habitualment se celebra
els dimecres sera traslladada, la set-

mana que ve, a dissabte dia 14, vi-
gilia de la festa. A les 17 h. hi hau-
ra expcsicia del Santíssim i a les
18 cant de Vespres solemnes i Eu-
caristia que celebrarà el Superior
dels Teatins P. Domingo Andreu.

Diumenge dia 15, a les 20 h. Mis-
sa solemne que presidirà el Rector
Mn. Serra i homilia per Mn. Gui-
llem Feliu.

blocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte 31: 6-15-16-18-2449
C-28 R-0

Dijous 5: 8-14- 93-98-99-47
C: 2 R:8

Bono Loto
Diumenge 1:4-5-13-19-3 9-35

C: 39
Di lluns 2: 4-26-30-32-36-45

C: 38
Dimar. 3: 4-10-16-21-2749 •

C: 9
Dime. 4: 4-11-14-19-27-28	 C: 3

Re i ntegra men 9

VENDO CASA DE CAMPO grande
en Son Negre, con 3.000 m2. de
solar, 3 algibes y electricidad.
DOS CUARTERADAS valladas
con casita de aperos.
16.000 m2. TERRENO, agua y luz.
20.009 m2. TERRENO edificable,
con anteproyecto chalet, junto
campo de golf.
Infermes, Tel. 580902.
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Comunica que permanecerá abierto y a su servicio,
durante todo el invierno, ofreciéndole sus habituales espe-
cialidades de pastas, carnes y pescados.

Tel. 6 13 16 5
	 CALA LLONGA - CALA D'OR

SEGUROS

FELAN1TX 	 5

Cursos ordinaris de Ilengua Catalana per  is 	Casa de Extremadura en Mallorca
professors de les lilas Ba !ears.

S'obre el període de matriculació
del Reciclatge de Català per als pro-
fessors de les 111es Balears. A Ma-
llorca es farà del 2 al 13 de novem-
bre de 1992 a l'Institut de Ciéncies
de l'Educació - UIB. Per faciiltar
aquest procés la coordinadora de Fe-
lanitx matriculara al C. P. Insp. Joan
Capó (a la sala de Professors) els dies
feiners, exceptuant els dijous, de les
4'30 a les 5'30 de l'horabaixa, fins
l'esmentat dia 13 de novembre.

Per matricular-se caldrà emplanar
el full de matrícula (que . hi haura al
lloc de matriculació) i pagar la quan-
titat que es determinara en concepte
de taxes d'examens.

El Reciclatge de Català registrara
aquest curs alguns canvis metodolò-
gics i organitzatius.

A partir d'aquest curs escolar el re-
ciclatge densenyaments mitjans i
d'EGB estaran unificats en aquells
aspectes en qué la legislació ho per-
met (assignatures de Llengua) i es
gestionaran totalment des de l'Insti-
tut de Ciéncies de l'Educació de la
Universitat de les Illes Balears.

El pla d'Estudis del Reciclatge hau-
ra de ser revisat amb la implantació
del nou sistema educatiu derivat de
Ia LOGSE. No obstant això i mentre
es treballa en la redacció d'aquest nou
pla, que tendra com a conseqiiéncia
la molt probable supressió del nivell
III, els interessats en cursar-lo ho po-
dran fer al CP Felip Bauça de Palma.

Les classes de les assignatures de
Llengua es faran a tots els Hoes els
dimarts i els dijous. Aquestes  comen-
çaran el dia 1 de desembre.

L'assignatura "Llengua Catalana
II" es podrà cursar a Felanitx a CP
Inspector Joan Capó.

Les Cultures didactiques i semina-
ris d'especialització es duran a terme
mitjançant crédits de 20 a 30 hores,
obtinguts de forma intensiva (gene-
raiment en períodes de dues setma-
nes).

L'oferta de crédits, el lloc i l'horari
de realització de les classes es faran
públics una vegada iniciat el curs i
l'alumne disposarà d'un termini de
temps per fer la inscripció iI crédit o
als crédits que vulguin, sempre d'a-
cord amb la matrícula formalitzada
préviament. Per superar els credits
teòrics a més de fer satisfactòriament
les proves corresponents, és impres-
cindible haver assistit com a minim
a un 70 % de les sessions.

Per a aquells alumnes que vulguin
superar la totalitat o part del pia de
cursos de reciclatge i perfecciona-
ment, per ensenyança lliure, es con-
vocaran unes proves d'accés per a
tots els nivells.

Nueva Funeraria
FLORISTERIA CICLAMEN

E. Mestre, 8	 Tel. 827386

PARTICULAR

Tel.	 582904

Tel.	 581188

La amistad y cl aprecio, son cosas
que se manifistan en el transcurso del
tiempo. Hoy tenemos nuevamente
que reconocer que nuestros vecinos
"felanitxers" nos han obsequiado con
tan preciadas deferencias.

En la pasada feria del "PREBE-
BORD" celebrada en nuestra ciudad,
fueron muchas las personas que se
acercaron a nuestro estand a degus-
tar los alimentos típicos de Extrema-
dura que presentábamos. Fue un gran
orgullo para nosotros comprobar la
gran aceptación con que nos distin-
guieron.

La cantidad de artículos eran pocos
y con ingredientes sencillos, pero en
ellos se había incluído uno que en
muy pocas ocasiones se incluye: El
cariño y la ilusión ya que eran para
FELANITX.

ALQUILO PLANTA BAJA céntrica
en Felanitx.
Informes, Tel. 580919 (noches).

, El próximo año esperamos ofrecer
un surtido más apropiado y amplio
acorde con las fechas y el motivo de
Ia feria, que es el inicio de las ma-
tanzas del cerdo, cosa que también
ocurre en nuestra Extremadura.

COMISION DE RELACIONES

SE ALQUILA APARCAMIENTO en
Es Rossells, C/. Major.
Informes, Tel. 580053.

VENDO SOLAR en Portocolom, C/.
Pizarro.
Informes, Tel. 825274.

SE VENDE FINCA rústica 250.000
m2. en Portocolom, con casa.
Informes, Tel. 242463.

ALQUILO PISO en Paseo R. Llull.
Trato familiar y con referencias.
Informes, Tel. 583291.

SE VENDE BARRACA de barca en
Sa Bassa Nova.
Informes, Tel. 825231.

P4ostrum

comunica la reanudació de serveis a la seva oficina

del C. Major, 35 Tel. 580357 des del dia primer

de novembre

L'horari d'oficina és de 9'30 a 13'30 hores.
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L'aigua és vida.
Necessitam aigua de bona qualitat per viure i

solucionar una qiiestió crucial peral medi
ambient, la salut, l'economia, el futur...

\ 'Imes que ens afecten a tots i de ben a prop.
I a inés de ser-nos essencial, a les Balcars

escassa. Des de sempre, pub de cada vegada més a causa
del progrs i el turisme, qwper a nosaltres és gairebé el

mateix.

Per això, el Govern Balear, en línia amb la sensibilitat
ccolbgica de la nova Eusropa, ha posat en Marxa cl canon de

sanejament d'aigües per finançar entre tots una actuació
ferma per aturar la contaminació dc la

La tida no
pot esperax.

Les nostres

accions d'ara

són garantia

de futur.

natura i iniciar la rccuperaci6, l'estüdi I un
més gran aprofitament de tot el cicle natural
de l'aigua. En. definitiva, una millora de la
nostra qualitat de vida.

Per resoldre les possibles dificultats a l'hora d'aplicar la Llei del
canon, adreçau-vos al
Servei ciel canon de sanejament d'algues
(c/ del Palau Reial, 19-B, Palma, tel. 71 84 49)

als Serveis Territorials de Menorca
(av. dc Menorca, 90, 2, I\4a6, tel. 35 12 67)
i d'Eivissa, Formentera
(c/ d'Aragó, 104, Eivissa, tel. 39 02 85)

GOVERN BALEAR
CC51\1SELLER1A D'ECÓN -ÓMIA I HISENDA. Direcció Generul d'Hisend.ci"



Liscorxador

Pinturas

MARgra
Su tienda de pintura

en Cala d'Or

OFERTA
INVERNAL

PINTE SU CASA
ECONOMICAMENTE CON
PINTURAS DE CALIDAD

HORARIO: Lunes-viernes
de 9 a 13 y 16 a 20 h.
Sábados, 9 a 13 h.

ESMALTES, TINTES, BARNIZ, 750 ml.
BARNIZ SATINADO INCOL. 750 ml.
PINTURAS PLASTICAS INTERIOR 5 Kg.
PINTURA PLASTICA EXT.-INT. 25 Kg.

AGUARRAS 1 1.

990 Ptas.
890 »
995 *

4.900 *
225 Ptas.

RODILLO LANA25 cm. 850
REVESTUK-
AGUAPLAST 1 Kg. 	 195 *

En estos precios está incluído
el IVA.

Pinturas
MARFIL

Avda. Cala Li

07660 CALA onga, 

local 18
Tel. 659486 - Fax 659485

D'OR
- -

CLUB
HIPICO

GASOLINERA

CALA D'OR

4.th,:taiisasersivitstallielsiaanisk

Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

Y OTROS

FACILIDADES DE PAGO HASTA CINCO AÑOS   

S■     

 	 Compruébelo.        

•Julia AUTOMOVILES
Passeig Ramon LILA, 12 - Tel. 582368
Carrer de Cempe.?, 51 - Tel. 581521

Felanitx

FELANITX

A propsit de tot el renou origi-
nat per la utilització de l'edifici de
l'Escorxador veil, el Grup Socialis-
ta de l'Ajuntament vol exposer el
seu parer, per a coneixement dels
interessats i per sortir al pas de
certes informacions facilitades als
assistents a una reunió celebrada a
l'Ajuntament en el passat mes d'oc-
tubre.

ler. Creim que la intenció de l'e-
quip de govern actual de facilitar la
utilització de l'Escorxador és encer-
tada, tot i que, a nosaltres, ens hau-
ria agradat poder dur a terme el
projecte que va esser exposat a les
comissions informatives, el qual
consistia a completar la reforme de
l'edifici condicionant la zona de jar-

A tal efecte, l'equip socialista en
el govern va habilitar un solar mu-
nicipal de la Via Argentina, per dur-
hi els cotxes retirats de la via pú-
blica depositats al jardí de l'Escor-
xador, i fer en aquest una reforma
de la zona ajardinada de jardí, en-
derrocar la paret divisória del car-
rer i una série de dependències ma-
profitables, i construir-hi uns ser-
veis sanitaris.

2on. Mentre aquesta reforma no
és pugui dur a terme, per no per-
metre-ho el pressupost, i l'Ajunta-
ment no li asigni una destinació
concreta, consideram encertat que
l'Escorxador pugui esser aprofitat
per la població. .
• 3er. En tot cas, l'han de poder fer
servir amb preferencia aquelles en-

OPEL CORSA
OPEL CORSA
OPEL CORSA
OPEL CORSA
OPEL CORSA
OPEL CORSA
OPEL CORSA GSi
OPEL KADET 4p
OPEL KADET 5p
OPEL KADET GSi

161.1

OPEL
exixnuricin

titats que actuen sense ànim de lu-
cre, be sien culturals, esportives,
socials, etc.

Ara, sempre que no se perjudiqui
aquesta preferencia, tamhbé el po-
den utilitzar els particulars i enti-
tats que persegueixen fins lucratius
amb la condició de fer una aporta-
ció económica raonable, a canvi del
profit que en puguin treure, aporta-
ció que haurà de fixar la Corpora-
ció Municipal.

4t. En tots els casos, els qui facin
servir l'edifici, hauran de respondre
del bon ús i conservació de les ins-
tallacions.

VENC UN Ir. pis nou a estrenar,
al C/. Call, 9.
Informació: C/. Major, 40.
Tel. 581871.

S'HORTA CASA DE CAMPO nue-
va, 2 plantas, casi terminada, 300
m2. Terreno de 4.000 m2. Buena
vista. 3 dormitorios, 3 baños, pis-
cina, pozo, luz, garage 3 coches,
Sólo 15 millones.
Informes, Tel. 825350.

EXTRAVIADAS DOS CABRAS Y UN
MACHO CABRIO, en Son Arti-
gues, carretera de Porreres, Km.
7. Se gratificará su devolución.
Informes, en la misma finca.

VENDO CASA en Felanitx.
Informes, Tel. 582088.

PM-BC
PM-AY
PM-AZ
PM-BF
PM-BH
PM-BM
PM-BL
PM-AK
PM-AU
PM-AX

Cercle Recreatiu
AVIS

Es convoca els Socis a la Junta General ordinària, que se ce-
lebrara el proper diumenge dia 15 de novembre, a les 15 hores,
en el local social.

ORDRE DEL DIA:
— Situació general de la societat.
— Precs i preguntes.

La Directiva

OCASION UNICA,
PISO 127 m2, frente Hiper Felanitx, sol todo cl año. Amplia

y preciosa vista. Con chimenea prefabricada e instalación de cale-
facción. Sin humedades y con varios muebles incluidos. Sólo por
5.500.000 ptas.

Informes, el Tel. 580827 (noches).  

1  cine a      

VIERNES, 9 noche 	 DIA DEL CINE 	 250 ptas.
Barbara Streisand y Nick Nolte en una de las mejores novelas de nuestro
tiempo

El Principe de los Mares
SABADO 9 noche y DOMINGO en dos sesiones, a les 3 y las 7 tarde.
(3 tarde sesión juvenil, 300 ptas., 7 tarde sesión normal)

El nombre de California y Rocketer
Próxima semana: Viernes, TACONES LEJANOS - Almodóvar y Miguel Bosé.
Sábado y domingo: ARMA LETAL 3 y EL GRAN HALCON.
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• ELECCIONS USA. La passada
slit del dinzarts al dimecres, radios,
televisions, premsa... seguiren d'a-
prop les votacions americanes. Tal
vegada corn si fossin les nostres...
Com ja deien les enquestes, que no
solen fallar mai: CLINTON va
guanyar.

Però anem a la qüestió més im-
portant... ¿Per quà a noltros mos
PO! interessar lo que pasa a Nord-
anzerica? Sinzplement perquè els
emericans són els amos del nzón. I
si fan un pet noltros hem de sentir
l'olor. Esta clan

• El C.D. FELANITX se congra-
ció ante su hinchada, ofreciéndoles
un PARTIDO MEMORABLE. Un
partido no apto para cardíacos. El
gol de la victoria en el último mi-
nuto, CUATRO a TRES. Cinco ex-
pulsados, tres por parte felanitxera
y dos por parte del SANTANYI. El
joven RIERA, BORRAS (2) y CAL-
DENTEY fueron los goleadores . lo-
cales... Un partido, ya digo, para el
recuerdo.

• En 2.a REGIONAL las cosas
funcionaron bien para los ATCOS.
PORTO-COLOM, que faltando tan
sólo quince minutos perdía por 0-1
ante el STA. MARIA, pero hubo una
formidable reacción y al final ¡VIC-
TORIA! por DOS a UNO. Lo que le
permite encaramarse al 6.° puesto
de la classificación, con un positivo
en su casillero. No menos impresio-
nante fue el positivo que arrancó
en el feudo de uno de los gallitos de
Ia categoría el CAS CONCOS, que
consiguió igualar UNO a UNO en
LA SALLE. Una proeza. Mientras
tanto el S'HORTA también conse-
guía un TRIUNFO en «Sa Lleona»
al imponerse al SANT JORDI por
UNO a CERO. En definitiva todas
Ias jornadas como esa.

• El partido independentista ca-
talán ERC se trasladó a FELANITX
para celebrar el «I CONGRËS D'ES-
QUERRA REPUBLICANA DE CA-
TALUNYA». El acto tuvo como es-
ccnario la Casa de Cultura. Un acto
al que no pude asistir porque la
bora me pillaba a contrapie. Un par-
tido con el que comulgo en ciertos
aspectos. Después, me dicen, que
hubo refrigerio en el «Café de Can
Moix» para celebrarlo, si es que
había algo que celebrar. Al menos
renovación de cargos.

• En PORTO-COLOM estos días
se disputa el «I CAMPEONATO DE
BILLAR AMERICANO» en plan in-
dividual. Gracias a una iniciativa de
Ia «CAFETERIA/BAR TRONCO»
que organiza el evento y el patroci-
nio del bar polinesio «PAY-PAY».
Hay premios importantes: 40.000 pe-
las para el primero, 15.000 para el

2.", 10.000 para el 3.° y 5.000 para
el 4.. ¡Ah! y una tonelada de tro-
feos, donados por diferentes eat cia -
des comerciales, que relatar nos
comería todo el espacio de esta sec-
ción. Pero vayamos al grano: ¡riste
campeonato promete tener más
suspense que un partido de la NBA!

• Tras pasar in-1as largas vaca-
ciones entre nosotros, regresaron a
MADRID los amigos (feliz matrimo-
nio) RAFEL MASCARO y JOSEFI-
NA. Una estancia provechosa a más
no poder. Hasta pronto. Un abrazo
fuerte.

• Algunas ocurrencias tienen se-
llo propio, a mi que me fusilen si
esto de la tarjeta que anuncia el
restaurante de CALA DOR «SA
BARRACA» no es idea del propio
MIQUEL «OM». ¡Vamos, una pasa-
da! Así a golpe de primer vistazo la
tarjeta parece de lo más normal,
pero lc das la vuelta al relies, si
antes habías visto a una señora be-
biendo tranquilamente, la pillas ha-
ciendo sus intimidades... ¡Eres un
pillín, Miguel! Y es que uno no se
sacude, así como así, el morbo que
lleva encima. Ah! por cierto me
cuentan que la temporada ha ido
bien, pese a la crisis. Me alegro.

• Leo en el «D.M.» de la nostra
TELEVISIÓ FELANITXERA, que
el NIVEL de AUDIENCIA es del
NOVENTA POR CIENTO. Una en-
cuesta que cubría Felanitx, Portoco-
lom, S'Horta y Cas Concos. Si bien
sólo el 64 por ciento la sigue fiel-
mente semana tras semana y el otro
porcentaje la ve esporádicamente.
De todas formas Ricart, estáis de
enhorabuena.

• No entro ni salgo en el «quid»
de la cuestión, lo cierto es que la
prensa palmesana ha hablado para
bien de nuestro Alcalde TONI GRI-
MALT, que si quita las multas, que
si el éxito de la Fira des Prebe Bord,
que si resuelve los problemas con
prontitud... Es tan raro que hablen
bien de uno que ahí queda la cosa,
yo naturalmente no quito ni pongo
rey, ni tampoco ayudo a mi señor.

• Hoy viernes en cl «CINE
PRINCIPAL» tenemos una gran pe-
lícula, que por los oscuros desig-
nios de los académicos de Hoolly-
wood no pasó de las nominaciones
al «Oscar». Se trata de «EL PRIN-
CIPE DE LAS MAREAS», basada en
un célebre libro y llevada a la pan-
talla por obra y gracia de la can-
tante/artista BARBARA STREI-
SAND, que ademas dirige e inter-
preta conjuntamente con otro gran
actor NICK NOLTE.

El sábado y el domingo, doble
programa con una comedia «EL
HOMBRE DE CALIFORNIA» y una
cinta de acción «ROCKETEER», un
héroe del «cómic» prácticamente
desconocido por nuestros pagos,
una mezcla de «superman» y «fiom-
bre de hierro», que pueden conten-
tar al público juvenil.

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

ALQUILO I.° PISO en Portocolom,
parte Aduana.
Informes, Tel. 580902.

SE DAN CLASES teórico-practicas
de INFORMATICA. Iniciación, S.
Operativos. P. Textos, etc. Gru-
pos de 2-3 alumnos. Portocolom.
Informes, Tel. 583064 (tardes).

Fútbol Sala

RESULTATS

Iniciació
C. St. Antoni (S. Ferriol), I
APA C. S. Alfons A/Porto Cari, 2

Benjamins
C.D. Molinar, 6
APA C. S. Alfons A, 1
APA C. S. Alfons B/P. Mar, 1
C.A. Alcúdia, 3

Alevins
APA C. S. Alfons A, 0
Col. Bellavista Arenal, 6
Col. Montision A, 11
APA C. S. Alfons B,

In
Col. Montisión, 2
APA C. S. Alfons A, 2

Cadets
APA C. S. Alfons/Ets Arcs, 4
Col. Son Ferrer, 9

Setmana negra on gairebé tots els
equips caigueren davant equips mo-
dests. Els partits es desenvoluparen
amb molta tranquil.litat i només els
petits aconseguiren la victòria.

L'equip d'Iniciació, patrocinat per
Viatges Porto Cari dona la sorpresa
guanyant dins el difícil camp de Son
Ferriol. Els gols de Pere Uguet dona-
ren els dos positius al conjunt que
dirigeix Julian Corchado. Gran am-
bient dins aquest encontre en el que
jugaren Mateu (I), Hayo (3), Alex
(3), Vidal (1), Uguet (3), Xisco, An-
dreu (1) Julian (I), Sebastià (1), Cris-
tóbal (3) i David (I).

Partit de poder a poder en el que
els ciutadans empraren un joc brut i
agressiu. La pluja juga una mala pas-
sada, provocant patinades tot el
temps. Els jugadors d'En Xese Blan-
co no tingueren gens de sort de cara
a la porteria i els ciutadans no per-
donaren en aquest aspecte. Sorti le-
sionat Jonathan, que debutava com a
federat. El gol de l'honor fou de G.
Uguet. Jugaren Joan, Carias, Corona-
do, Tolo, Jonathan, Raimundo, Uguct,
Lluís i Manresa.

Bon partit el dels Benjamins B a
Sa Mola, que donaren molt bona
imatge, plantant cara al legendari ri-
val. El porter M. Angel i el petit Magí
Andreu foren peces clau. El gol fou
de Juanito. Jugaren, Martinez (3),

Bordoy, Coves (2), Pere 2), Magi (3),
Kiko (1), Juanito (2), Raman° (I),
Enrique (1), Jesús, Zamorano, Gar-
cies i Alfredo.

Golejada dels jugadors de s'Arenal
a l'equip de Coves-Fontanet. Els are-
nalers jugaren amb astúcia i efectivi-
tat, portant de b6lit als felanitxcrs.
Jugaren, Pedro (1), Juanjo (3), Xa-
vier (1), Coves (1), Colau (1), Ramon
(1), Vicens (1), Carolina (1), Fontana
(2), Adrover (1) i Binimelis (2).

Tampoc no compliren els pupils
d'A. Prohens enfront del Montision.
Els ciutadans foren superiors des dels
primers minuts, doblegant els felanit-
xers a cada jugada. Manuel (3), Santi
(1), Valentin, Rubén (1), Adrian (1),
Jaume (1), Toni (1), Pedro (1) i Gui-
llem (1).

Empat històric dins el Montisión
de les "vedettes" infantils de Federi-
co Floro. Partidas amb empat enfront
dels campions d'Espanya, on el bon
plantejament i les ganes de superar-
se donaren al primer profit. Gols dé
Páramo i Cira. El debutant Richard
a la porteria fou peça clau dins l'e-
quip. Paco (2), Pedro (2), Villanueva
(2), Gori (1), Cira (2), Salvita, Fran-
cis, Esteban (2), Páramo (2), Domin-
go (2), Maimó (2) i Richard (3).

Ridícul dels cadets dins Sa Mola,.
fent mal be un partit que arribaren
a tenir en 3-1 i 4-2. El mister S. Pi-
cornell no va poder o no va saber
moure els jugadors en una partida
molt igualada. Els quatre gals foren
de Pedro Villanueva. Marc (2), Villa-
nueva (2), Garí, Perelló (2), Uguet
(I), Cañas (1), Benito (1), Angel (1),
Zamorano (1), Porras i Alcón.

LO MILLOR.-La diada de dema
al Camp de Sa Mola, a càrrec dels.
equips d'Iniciació. Volem agrair el pa-
trocini de NOU ESPORT.

PITJOR.-La pista, que no reu-
neix les condicions adequades per a
Ia competició, amb un munt de fils
que pengen. No hi ha manera, pareix
que haurem de seguir esperant per
poder entrenar els nins en comodi-
tat.

CAMBIARIA APARTAMENTO en
Sa Punta de Portocolom con so-
lar en la misma urbanización.
Informes, Tel. 581750.

I • .1% 11 ..
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Empat dels infants dins itistillic
Els jugadors de J. Corchado guanyEren a San Fcrr[ol

Restaurante Can Manuel
C/. Mayor, 7	 CAS CONCOS

Comunica a sus clientes que empieza con sus MENUS DE
INVIERNO:

Viernes, sábado y domingo, Caldereta de bogavante con rape o
Parrillada de pescado y marisco, compuesta por 1/2 bogavante, rape,
langostinos y mejillones. Pan, vino y postre, 1.800 ptas.

Menú domingo mecliodía, Arroz de pescado a la marinera y
Chuleta de cerdo a la cazadora, pan, vino y postre, 800 ptas.

Estos platos los ofrecemos durante toda la semana.

CONSULTE NUESTRA CARTA
Pescado fresco y carnes frescas a su disposición. Comprué

belo Vd. mismo.
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¡El C. D. Felmitx jugó el partido del dip!
Felanitx, 4 - Santanyí, 3

,SQUET

Continúa la bona ratxa
Tres victòries a domicili

En "Es Torrentó" más público del
habitual. Bastantes santanyiners en
Ias gradas, con la confianza de que
su equipo se hiciera con los dos pun-
tos en litigio.

Felanitx: Matías, Sampol, Oliver
(Rogelio), Borrás I, Maimó, Calden-
tey, Felipe, Nico, Alfonso (Nicolau),
Riera (Borrás II) y Costa.

Santanyí: Manolo, Miguel, Amen-
gual, Adrover, Vidal (Pons), Manjón,
Agustin, Flores (Vicens), Mut, Nico-
lau y Edu.

Arbitro: Guardiola Rotger. Muy
mal. Tarjetas amarillas a Flores, Ma-
tías, Pons, Alfonso, Miguel y Riera.
Dos amarillas a Sampol, Felipe, Edu
y roja directa a Adrover.

Goles: 0-1, min. 28, Mut, 1-1 ,min.
32, Riera. 1-2, min. 34, Mut. 2-2, min.
-47, Borrás. 2-3, min. 54, Amengual,
de penalty. 3-3, min. 75, Caldentey.
4-3, min. 90, Borrás.

QUERER ES PODER
El Felanitx salió a por todas, po-

niendo toda la carne en el asador.
Pero hay que ser realistas, el Santan-
yí es mejor equipo, tiene mejor blo-
que. Jugadores que saben imponerse
en un partido comprometido.

La superioridad visitante se vió su-
perada en un principio por . un Fela-
nitx correoso que intentaba sorpren-
der al Santanyí en las primeras de
cambio„ pero la precipitación, la falta
de experiencia de algunos jóvenes ju-
gadores les jugó una mala pasada.
Un rechace del meta Matías dió la
oportunidad al goleador Mut de mar-
car el 0-1. El camino se hacía muy
cuesta arriba. Pro una gran jugada
felanitxera por la derecha le dió oca-
sión de empalmar al joven Riera una
bolea impresionante (1-1). La emo-
ción presidía el cotarro. Sólo empa-
ñado por la actuación sorprendente
del colegiado. Poco después el San-
tanyí protagonizaba una larga jugada
en el área local, parón del meta Ma-
tías, rechaces, al final Mut de cabeza,
oportunamente, listo que es él, ponía
el marcador en 1-2. El Felanitx en-
frió sus ánimos. El descanso fue fruc-
tífero.

REMONTAR CON TRES
JUGADORES EXPULSADOS

En la 2." mitad el Felanitx no se
(lió por vencido, ni mucho menos,
pronto Borras, a la salida de un cór-
ner, de perfecto testarazo establecía
el 2-2. La cosa se ponía más emocio-
nante, si cabe. Tarjetas a go-gó. Pe-
nalty inocente de Riera, puede que
fuera empujado y... Amengual desde
los once metros dejó a los felanitxers
rotos (2-3). Expulsiones. El partido
parecía prácticamente perdido. Pero
Caldentey en una gran jugada por la
izquierda ¡qué bien lo hace por esa
banda! de disparo cruzado, sorpren-
día a todos (3-3). Emoción por todo
lo alto. El Santanyí, que perdía an-
tes a dos jugadores por mor de las
tarjetas, vio como el Felanitx perdía
a tres. Situación que favorecía el in-
terés de los visitantes que no era
otro que la victoria; prisas tenían.
Es bien cierto que Manolo en una

gran jugada de ataque tenía la opor-
tunidad de marcar, pero Matías pa-
raba el disparo a bocajarro, acto se-
guido balón al larguero... Pero tam-
bién Nico había tenido su ocasión al
disparar a la cruceta y el portero Ma-
nolo metió la mano in extremis; Nico
uno de los felanitxers que dieron el
callo, y que la mayoría de goles sa-
heron de sus botas. Cuando todo pa-
recía visto para sentencia, Caldentey
se fue por su ¿banda? se metió por
la cornisa, aguantó, esperó... Paso de
Ia muerte y Borrás que llegó desde
atrás, lanzó un potente chut que tras
dar en un defensor se coló en la por-
tería... ¡Era el último minuto de la
contienda!

Era para vibrar. La cabra de la ri-
fa saltó al campo. No era para me-
nos. El Felanitx ganó un partido in-
creíble. Ni el colegiado, ni un gran
equipo como es el Santanyí habían
podido con el amor propio de los
jugadores felanitxers que sudar(in la
camiseta hasta la extenuación. Así,
con esta garra, es imposible no con-
seguir buenos resultados. ¡Jabatos!

MAIKEL.
PROXIMA JORNADA:

PREFERENTE.—BINISSALEM -
FELANITX.

2.' REGIONAL.—"Es Cava".er":
CAS CONCOS - ALGAIDA.

PORRERES - PORTOCOLOM.
LLUCMAJOR - S'HORTA.

CADETS
FELANITX, 1 - POLLENÇA, 1

Alineació: Acosta, Risco, Cristó-
bal, Mut, Javi, Jose, Miguel Angel
Pinilla, Oscar, Juanjo, Esteban. Ma-
tes va substituir a M. Angel.

Els fclanitxers s'avançarien en el
marcador al minut 35, pet-6 a la se-
gona meitat el mal arbitratge va in-
fluir en el resultat ja que va conce-
dir un gol als pollencins en un clar
fora de joc.

Aquesta setmana descansen.

2. * REGIONAL
ATCOS. PORTOCOLOM, 2 -

SANTA MARIA, 1
ES TORRENT() DE GOM EN GOM

Alineació: Pedro (1), Angel (1),
Domingo (2), Sunyer (3), Santi (3),
Fruti (2), Pere (3), Colau (I), Mingo
(2), Castro (3), Mariano (3) i Paco

Gran partit dels pupils de Pedro
que sumaren dos nous punts en pro-
pi camp. Sortiren disposats a senten-
ciar l'encontre en pocs minuts, ju-
gant a l'atac i desplegant un joc viril
i vistós. Els visitants sorprengueren
amb un gol de col.legi que contrar-
restà amb fúria l'equip d'A. Cuenca,
amb dos gols com a dos sols del "pi-
chichi" MARIANO i FRUTI.

Amb aquesta victòria, els del port
pugen notablement en la classificació.
A la propera jornada es desplacen al
difícil camp de Ses Forques de Por-
reres. S'espera que la seva afició tor-
ni respondre com ho fa a cada par-
ti t.

LA SALLE, 1 - CAS CONCOS, 1
Alineació: Galmes„lulia, Juanan,

RESULTATS
Cadets masculins:
SON QUINT, 	 67
JOAN CAN)/AUTOC. GRIMALT, 46
Jupenils masculins:
COLONIA POLLENÇA,	 45
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 46
Sèniors masculins:
ESPORLES, 	 39
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 41
III Divisió:
S'ESPARDENYER (Bunyola), 50
AUTOCARES GRIMALT,	 58

Uguet, Gordillo, Mateu, Salas, Az-
nar, Llull; Xesc i Pascual. El segon
temps sortiren Pedro, Evaristo i J.
Muñiz.

Començaren perdent diumenge
passat, amb un gol dels collegials
als 30 segons, en una despistada de
la defensa visitant. El gol del Cas
Concos arriba amb un centre de Ja-
vi Muñiz que remata de cap Pas-
cual, que aconsegui el seu segon gol
de la temporada.

J. M.

JUVENILS
ESPANYA, 4 - FELANITX, 2

Difícil compromis per l'equip fe-
lanitxer que no pogué fer res per
aturar els Llucmajorers. Demà diu-
menge s'enfronten a l'Escolar en cl
camp d'Es Torrentó.

INFANTILS
PETRA, 2 - FELANITX, 1

Alineació.—Paco, Jose Vicente,
Tomeu, Juan, Socies, Enrique, An-
dres, Nadal, Valentin, Vidal i Alco-
lea. També jugaren, Roman, Simó,
Oliver.

El conjunt de Nino Simarro va
trobar un equip molt dur en un ter-
reny de joc en males condicions.
Els felanitxers, no varen demostrar
Ia mida de les seves possibilitats,
per ventura per la duresa dels pe-
trers. El gol fou marcat p'en To-
meu. Dissabte e les 3'30 a n'es Tor-
rentó reben el Colonya.

BENJAMINS
PORTO CRISTO, 1 - FELANITX,

Alineació.—Oscar, Juan, Pedro,
Pinto, José Vicente, Ismael, M. An-
gel, Kiko, Toni, Jose i Carlos. Mo-
reno per Carlos i Txema per Mi-
guel Angel.

A pesar de perdre, la veritat
que no ho mereixien i un empat ha-
gués fet mes justicia. Varen encai-
xar el gol quan tan sols es duien
vint segons de joc perú al llarg del
segons temps 'aven dominar, prin-
cipalment en defensa, on destaca-
Ten el porter Oscar, Pinto i Juan.
Avui dematí reben a l'Espanya.

ALEMANY, rntocle per aprendre'l
aviat, en tres mesos. Des de qual-
sevol nivell.
Informaciú: Tel. 581156.

ALQUILO PORTASSA en calle cén-
trica.
Informes, Tel. 580919 (noches).

COMENTARI
Es suspengué —altre cop per hi

pluja— l'únic encontre que s'havia
de jugar a Felanitx, el de SENIOR
FEMENINES.

Però se jugaren els quatre res-
tants, a camp contrari. El balanç
aconseguit fou excellent, amb úni-
cament una derrota, la de l'equip
que debutava, els cadets. Caracte-
rístiques similars dels partits gua-
nyats foren l'escàs tempteig i els
ajustats resultats.

El partit dels CADETS tingué
dues parts diferenciades. Mentre
que; en el primer temps el domini
local era ben clar, (especialment
els 7 darrers minuts, 24-3) i s'arri-
bava al descans amb 45-16, a la 2."'
part un canvi de defensa del Joan
Capó (d'individual a zona) propor-
cionava la victòria parcial d'aquest
periode per 22-30. Com a nota ne-
gativa s'ha de resaltar la conside-
rable ferida a un peu que se va
fer, ja dins les dutxes, el maxima
anotador, Florian.

Patiment fins en el darrer segon
pels JUVENILS que havien enca-
minat força be el seu encontre, a
Pollença (7-25, en el minut 16),
pero el seu irregular joc va estar
a punt de fer-lo perdre. Els parcials
de 8-2 en els 4 darrers minuts del
Ir. temps i de 21-0! dels 7 primers
del segon (total 29-2), capgirarert
quasi 136 increïblement el marcador
(de 7-25 se passà a 36-27). Però la
lluita contra rellotge duita ci terme
en els darrers minuts eis dugué,
afortunadament, a bon port.

El resultat Ines important de la
jornada fou el dels SENIORS MAS-
CULINS dins la pista de l'imbatud
Esporles. La magnifica La part pro-
porciona una renda de 8 punts (16-
24) a la que s'afegiren 8 punts més,
aconseguits (2 triples i un doble) a
l'inici de la 2." part. La previsible
forta reacció local, amb collabora-
ció dels arbitres —que s'ha de dir
tot— arriba a neutralitzar la dife-
rència i, fins i tot, els esporlins
arribaren a avançar-se de 3. Els 5
punts finals dels felanitxers dona-
ren la victòria a l'equip que havia
comanclat a 38 dels 40 minuts. La
preoroga x'a estar a punt d'arribar,
però, amb empat a 39, Villalonga
roba una pilota d'or que Salva
transforma en cistella a tres segons
de l'acabament.

L'equip de TERCERA s'anota un
nou triomf. En aquesta ocasió va
ser de manera menys convincent
que en altres ocasions. Va ser dins
Ia pista del cuer. La principal causa
del mal partit realitzat fou el peri-
llós estat del terreny, per mor de la
pluja (l'encontre va estar a un no
res de suspendre's). L'Autocares
Grimait no va poder practicar el
sett habitual joc agressiu i rapid.
Si be ei Bunyola únicament en una
sola ocasió se posa per davant en
el marcador (16-15), en el segon
temps arribaren preocupants em-
pats a 37 i a 43, després d'haver

(Passa a la pkg. 2):
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Coloms a la Sala
L'ESCORXADOR, ELS SRS. LLADÓ

I ARENAS I EL PSOE
QUE NO ÉS TAL

Dimarts passat dia 27 es va cele-
brar una Comissió Informativa on
hi havia un punt a l'ordre del dia
que deia:

«Proposta d'utilització de l'Escor-
xador Vell».

Després de parlar una bona esto-
na l'oposició sobre com feien orga-
nitzar l'ús de l'Escorxador Vell i no
treure res en net, el nostre grup pre-
gunta al governant quina era la se-
va proposta que duien a la Comis-
sió. Contestaren que: «activitats di-
verses». Preguntarem qua cosa era
això i ens respongueren que: «Es-
portives i culturals». Seguirem pre-
guntant si aquestes utilitzacions di-
verses era possible desenvolupar-les
a l'edifici en qüestió i ens digueren
que no ho sabien. Davant abc() ens
digueren si proposàvem que el tema
quedàs damunt la taula, a la qual
cosa responguèrem que no, que si
tenien una proposta d'utilització de
l'Escorxador Vell la podríem trac-
tar, per?) el President de la Comis-
sió deixa el tema damunt la taula;
no tenien res en concret. Amb el
temps que fa que pasturam per La
Sala encara no havíem vist mai una
Comissió Informativa convocada per
qua l'oposició hagués de dur la ini-
ciativa per fer propostes d'un tema
convocat pel grup de govern. De tot
veurem si no ens morim!

Dijous, una de les persones solli-
citants de l'ús de l'Escorxador Vell
es va presentar a parlar amb el re-

presentant de Coloms que havia as-
sistit a la Comissió Informativa. El
Sr. Sebastià Lladó (independent) li
havia dit que: «Els Coloms s'oposa-
ven a que l'Escorxador Vell s'usas
per activitats esportives». Aquesta
deu esser la conclusió d'un que com
a membre del grup de govern no
duia cap iniciativa a una Comissió
Informativa i que no sabia com s'ha-
via d'organitzar res referent a l'Es-
corxador i a les soHicituds fetes per
collectius i particulars de Felanitx.
Així mateix, ell i el Sr. Juan Arenas,
es varen guardar com de caure d'ex-
plicar a la Comissió Informativa que
s'havien reunits amb els sollicitants
i havien repartit els horaris per em-
prar l'Escorxador Vell. D'aixa els
membres de la Comissió Informati-
va, no foren informats.

Després de cinc anys que el nos-
tre grup demani rehabilitar l'Escor-
xador. Després que el nostre grup
demani usar-lo i no ens el deixassin
excusant-se que no hi havia excu-
sats. Després de tenir tancat aquest
edifici dos anys, ara el PP-UM-IN
(o PINPUM?) fa un anunci perquè
presentin instancies, una reunió per
repartir horaris i... no saben propo-
sar la utilització de l'Escorxador
Vell a una Comissió Informativa.
Però el Sr. Lladó no va estar bo
fins que va haver enverinat la cosa,
repartint falsetats d'una reunió que
els membres han de guardar discre-
ció i que a més no es va dictaminar
res.

El Sr. Sebastià Lladó, un home
recentment independent, no ha de
fer aquests mals papers, desdiuen
molt de l'honorabilitat demostrada
d'ençà que va guanyar el títol de

Regidor.
Passant una fulla, volem fer dos

mots de les «taxes i imposts» del
PSOE de dissabte passat, on afir-
maven tres coses espectaculars. Di-
uen:

1.—Que: «de les decisions del Mi-
nisteri d'Hisenda (ells, el PSOE de
Felanitx) no en tenen art ni part».
Ara resultarà que el PSOE de Ma-
drid, no es el mateix PSOE que el
de Felanitx. Que «el aparato» de
Madrit, no té res a veure amb un
independent del PSOE que va tenir
una bandera independentista uns se-
gons. Aquesta si que m'és bona!
S'hauran de canviar de partit, per-
que de moment el PSOE de Felanitx
és una sucursal del de Madrit. Fins
aqui si que hi arribam.

2.—Que: «Es tracta d'una mentida
descarada», la nostra afirmació que
l'IAE costarà un 100% més enguany.
Per parlar de mentides han de te-
nir dents dins la boca i potser fa-
rem curt amb el 100% i si no dema-
nau-ho als anònims contribuient que
relacionam i que:
L'any 1991 pagaren de llicència fis-
cal i l'any 1992 han de pagar d'IAE

19.800 279.000
102.300 333.000
173.800 393.000
77.000 569.000
68.200 371.000
82.500 724.000
44.000 244.000

Tenen raó els del PSOE, varem
manipular com sempre la informa-
ció, és evident que no és el 100%.

3.—«Coloms a la Sala s'han con-
vertit en l'oposició de l'oposició».
Això no es cert, el que passa és que
el PSOE retreu els seus mals a l'e-

• Destaca l'equip de III Divisió
ciels Autocars Grimait que compta
els partits per victòries i si segueix
així sortira de la taula classificat-
ria.

• Un altre any el C.D. Felanitx
guanya al seu rival Santanyí, enca-
ra que mes apuraciament que cl pas-
sat, pet -6 el que conten són els.
punts.

• Esperam la prompta recupera-
ció del cadet de l'Autocars Grimait
Florian, que sofri un petit contra-
temps dissabte passat als vestidors
de Son Quint de Ciutat. 	 M2

quip de govern d'ara i no ens po-
dem explicar com aixi en un any no
varen arreglar el que ara troben
que hauria d'estar arreglat. Fan ma-
la planta i mals papers. Si no ha-
guessin xerrat tant... potser hau-
ríem vist algún canvi, però d'aixa
val més no parlar-ne.

I per acabar ens acusen de no as-
sistir a les comissions informatives
i de fer tard al Ple que es va apro-
var l'augment de la recollida de
fems. Hem de dir que un del PSOE
encara va arribar més tard que no-
saltres i a les comissions informati-
ves potser no hi tornem més que als
temes importants, com ja vitrent ha-
ver de fer amb el PSOE, amb l'e-
xemplar actuació relacionada més
amunt, protagonitzada pels Srs. Lla-
(16 i Arenas a la darrera que assis-
tirem. Hi tenim poques feies.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA SEGURIDAD.
• Cinturones de Seguridad regulables en altura con tensado automático
• Estructura dc Protección Literai • Alarma Antirrobo • ABS
• Cierre centralizado de seguridad

OPEL ASTRA,: EL NUEVO
VALOR DEL CONFORT.
• Pantalla MultiMción • Check-Control, Computadora Radiocasete
• Interior Ergonómico • Cambio Automático • Dirección Asistida
• Microfiltro de Aire.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA INGENIERIA ALEMANA.
• Control Electrónico  de Tracción • Diseno Aerodinámico Flush-Glass
• Nuevos Motores de Inyección Multipunto, 16 Válvulas y Turbodiescl.

DESCUBRE AHORA LA AMPLIA GAMA ASTRA
EN TU CONCESIONARIO OPEL

OPEL ASTRA.
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INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.

OPEL

CORMOTO 9 • • JULIA AUTOMOVILES S A9 	 •	 •
Carrer Campos, s/n. FELANITX

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA,

Ctra. Palma - Art.i, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)




