
Any LIX
Núm. 2822

466a
4 wog

Medalla
«Ciutat de Felanitx

cultu ral

.= CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

Curs d'Expressió Dramàtica i Plàstica
Tots els dissabtes de 9 a 11 del mati grup de nins de 9 a 12

anys i d'l 1 a 13 grup de nins de 13 a 16 anys.

Preu, 3.000 ptes.

Inici, el 5 de desembre.
Per a inscripcions, a la Casa de Cultura.

or

Antioc. 
PT evgia 	

ann

nc
cl'

Prit0a, 24

0'7240 
SANT 3001

FEAxITx
Setarir_ 'interessos locals

—

Dissabie 28 de novembre
de 1992

Preu: 85 Ptes.

‘7791,1111--
71t4:4S

Director: Bartomeu A. Pou Jaume
Redacció i Administració: C. Major, 25 • Tel. 580160

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959
Imprès a l'Editorial «Ramon Llullo • FELANITX

músics de Feianiix honraren Santa Cecilia  
,;:eSyw  

ATLETISME   

El Patronat en situació peremptòria
El passat cap de setmana, l'esta-

ment musical felanitxer, corporitzat
en el Patronat Local de Música,
honra la seva Patrona Santa Ceci-
lia.

La commemoració s'inicia el di-
vendres horabaixa a l'Escola de
Música, on .els alumnes feren la se-
va particular celebració.

El dia de la festa, enguany en
diumenge, la Banda de Música en-
ceta la diada a mitjan demati amb
un cercavila i a les 12, a la Parrò-
quia de Sant Miguel, totes les agru-
pacions musicals confluiren en una
Eucaristia illustrada musicalment
per la Coral de Felanitx, sota la ba-
tuta de Jaume Estelrich. Pronuncià
Ia homilia el Rector Mn. Miguel Se-
rra. Polsa l'orgue en Mateu Oliver.

Cap al migdia, a la barbacoa La
Ponderosa, músics, cantaires j sim-
patitzants, celebraren un dinar que
presidi la regidora de Cultura i Pre-
sident del Patronat Catalina Picó,
qui adraça al final unes paraules
d'estímul als músics I cantaires.

a la tarda, a l'Auditori Munici-
pal, es posà digne colofó a la festa
amb un magnifie concert de la Ban-
da de Música sota la batuta del seu
titular Pasqual V. Martinez. El pro-
grama s'integra amb peces de Ros-
sini, Martin, Chueca, Bizet i Ch. T.

Gabriele, aquest darrer autor ame-
ricà del que s'estrenà la suite «Cris-
tòfol Colom». Distints elements ac-
tuaren de solistes a algunes de les
composicions interpretades.

El President de la Federació de
Bandes de Música de Mallorca vol-
gué honrar amb la seva presencia
Ia festa dels músics felanitxers i a
l'entremig dirigi unes paraules d'e-
logi i encoratjament al personal de
la Banda.

Volem fer una niencié especial, a
unes paraules alarmants pronuncia-
des pel president de la Banda Joan
Oliver, qui posa en coneixement del
públic el critic moment que traves-
sen l'Escola de Música i la Banda
per manca de suport econòmic mu-
nicipal. El retard en la recepció de
les subvencions ha portat aquestes
entitats a una situació gairebé limit
que a més s'ha vista agreujada per
un tractament desconsiderat per
part de certes persones de la cúpu-
la municipal.

Una situació certament lamenta-
ble que desitjam ferventment que
se solucioni, tota vegada que tant
l'Escola de Música com la Banda
—que es troben en un moment òp-
tim de rendiment i amb unes pers-
pectives de futur excellents— no es
mereixen aquesta desconsideració.

Amb motiu de les festes de «Crist
Rei», una vegada més fou tot un
exit aquesta simpàtica prova. I en-
guany també supera tots els records
de participació amb 200 classificats.
Cal esmentar, especialment, l'apor-
tació de grups molt nombrosos d'at-
letes de Sant Alfons, Joan Capó, Ça-
la d'Or, Porreres i S'Arenal.

Després de celebrar-se les curses
obertes a tothom i les reservades a
corredors de la barriada, s'entrega-
ren els trofeus i medalles que dona
el Consell Insular de Mallorca. Fi-

En Guillem Timoner al
programa Aquesta ès la
seva vide» del Canal 37

Dijous passat, el programa televi-
siu «Aquesta es la seva vida» del Ca-
nal 37 de Ciutat, fou dedicat al nos-
tre campió Guillem Timoner.

En un espai de més de tres hores,
Guillem Timoner, la seva dona i la
seva filla, en Miguel Riera, en Ber-
nat Comes, en Paco Riutord, en San-
tiago Coll, el Delegat d'Esports del
Govern Balear i alguns esportistes
del ciclisme en pista departiren llar-
gament entorn a la vida esportiva
d'En Guillem.

Un enfilall d'anecdotes i records
espurnejaren la conversa on es re-
memora sobre tot la gesta del nos-
tre paisà, no superada encara ara
per cap esportista en l'especialitat.

Per cert que sorgí la suggenència
de posar el nom de Guillem Timo-
ner al Velòdrom de Son Moix, una
idea que creim molt encertada i que
ens agradaria de debò veure conver-
tida en realitta. En Guillem Timoner
es mereix ben be aquest reconeixe-
ment.

nalment fou seguit amb molt d'inte-
rès el sorteig de regals per als par-
ticipants, uns obsequis que havia
aconseguit la Comissió que organit-
za amb tanta illusió aquestes fes-
tes.

CLASSIFICACIONS
Iniciació femenines:

1. Almudena Tapias (Sant Alfons). -
2. Ester López (Joan Capó). 3. Mar-
garita Cañas (Sant Alfons). 4. Eva
Maria Vidal (Joan Capó).
Iniciació masculins:

1. Bartomeu Barceló (C.A. Porre-
res). 2. Juan Antonio Sierra (Sant
Alfons). 3. Toni Mas Roig (Sant Al-
fans). 4. Guillem Vaguer (Sant  Al-
fons).
Benjamins femenines:

1. Cati Servera (C.A. Porreres). 2.'
Maria Ang. Dominguez (C.A. Porre-
res). 3. Magdalena Nicolau (Joan'
Capó). 4. Maria Antònia Obrador
(Joan Capó).
Benjamins masculins:

1. Jaume Cabrer (Sant Alfons). 2.
Joan Valls de Padrinas (Joan Capó).
3. Jaume Rigo (Joan Capó). 4. An-
gel Luis Mofino (S'Arenal).
Alevins femenines:

1. Cati Gornals (C.A. Porreres). 2.
Silvia Santos (Sant Alfons). 3. Anal-
nia Vicens (Joan Capó). 4. Mercedes
Montañés (Sant Alfons).
Alvins masculins:

1. Andreu Vicens (Joan Capó). 2.
Fernando Taviró (S'Arenal). 3. Este-
ban Lifián (S'Arenal). 4. Andres Li-
fián (S'Arenal).
Infantils femenines:

1. Aina Fuster (C.A. Porreres). 2.
Carme Barceló (C.A. Porreres). 3.
Silvia Guerrero (C.A. Porreres). 4.
Maria Antònia Vaguer (Sant Al-

(Passa a la pàg. 10)

La csnisa atlètica de Son Valls

ADVENT - I
Començam un nou any litúrgic. Comença el temps d'Advent. Temps

per celebrar i obrir-se a la vinguda constant de Dal, de Jesús, a les nostres
vides i a la vida de la humanitat. Perquè Déu ve ara. I de quantes i quan-
tes maneres podem descobrir-lo! La primera, a través dels esdeveniments
i les persones amb les quals ens topam en la nostra vida. Tqt home i tota
dona i tot esdeveniment que passa, es una crida que Déu ens fa, una pre-
sència de Déu que ens sol-licita.

Per això, el temps d'Advent serà una crida a tenir els ulls ben oberts
al nostre voltant, a n'aquest voltant més proper, i al voltant més llunyà.
Perquè sempre correm el perill de no veure res, de no adonar-nos de res.
0 de no voler veure ni adonar-nos.

L'Advent es, per damunt de tot, una crida a viure l'esperança, a viure-
la ara i aqui. Una esperança per a tots i un AdVent per a tots. Pel pobre,
que de Déu ho espera tot, i pel ric, que no esperai perquè res necessita;
pel jove que no cau en la trampa del consum i renova els seus somnis
cada dia, i pel yell, que només desitja acabar en pau la seva vida. Advent
per a tu, germa, que estas començant la vida, ple de força i que
te sents capacitat per «fer coses». Advent per a tu, germa, que estas aca-
bant la teva carrera, però que sents la necessitat de renovar-te i no deixes
de sembrar amb esperança. Advent per a tu, yell i jubilat, que te negues a
viure de les rendes i els records. Per a tu, dona, que esperes un fill. Per
a tu, politic, que lluites per una societat més justa i pieta; treballador, que
t'entossudeixes en fer de la teva professió un servei.

Esperar, sense defallir, en el Senyor. Perquè, corn be diu Sant Anselm:
«Desitjant et cercaré,
cercant et desitjaré,
estimant et trobaré
i trobant-te t'estimaré.
MARAN ATHA! VENIU, SENYOR JESUS!

G.B.



Francisco Illanresa Oliver
(Gerent de RENAULT FELANITX)

morí a S'llorta, el dia 22 novembre de 1992, a l'edat de 49 anvs,
havent rebut els sants Sagraments i la Benediceió Apostèlica.

Al eel sin
La seva esposa Catalina Bareció Manresa; fills, M." Antônia i Francisco; mare politica Cata-

lina NIanresa; germans Rafe], Guillem i Joan; lilloles Francisca i Maria; germans polities, nebots i
els :titres parents, vos demanen que volgueu tenir-lo present en les vostres pregaries.

Casa mortuòria: C. Sa Talaia, 1 - S.I lorta
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora 	 2.325 

S NTOAAL

Dis. 28 Sta. Faustina
Diu. 29 St. Sadurni
Dill. 30 St. Andreu, ap.
Dim. 1 St. Elm
Dim. 2 Sta. Bibiana
Dij. 3 St. Fr. Xavier
Div. 4 St. Joan,;Damasee    

LLUNA

Quart creixent (lia 2

COMU N I CACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6.45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 1 18 n Diumenges i fes-
this, a les 8, 14 19 h

Palma - Felanitx des de l'esta-
(1(5: 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 i 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, 1 17,30 h. Diu-
xnenges, a les 9;30, 13 1 18,15 h.

Felanitx - Cala d'Or: Dies fei-
ners a les 7 excepte dissabtes.
Diumenges, a les 1115 h.

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

S'Horta-Paima: A les 7,10, 9 1
16,25 h. (només dies feiners).

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

TAXI PORTOCOLOM N.0 3
De dia	 Tel. 824743
De nit	 Tel. 824060    

APOTECARIES DE TORN   
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

581715 - 580051 • 580080
Servel mèdic d'urgències 580254
Guhrdla Civil 5a0090
Servei de grua: 827474'
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222            

NORMALITZACIÓ LINGUISTICA
CAMPANYA INSTITUCIONAL

La Sra. Aina Moll, coordinadora
general de la Campanya Institucio-
nal de Normalització Lingüística, ha
adreçat a aquest Ajuntament l'infor-
me anual de la situació sociolingüís-
tica i l'evolució ciels ajuntaments de
les Illes.

L'esmcntat estudi, realitzat mit-
jançant unes enquestes de segui-
ment, classifica els ajuritaments en
tres grups, segons el grau de nor-
malització:

Nivell 1, molt avançats.
Nivell 2, a mig camí.
Nivell 3, encara molt castellanit-

zats.
Es fa una valoració del procés, in-

dicant com van evolucionant cada
un en el seu nivell. Dos ajuntaments
estan completament normalitzats, i
n'hi ha vuit més que tenen el nivell
1. L'Ajuntament de Felanitx, el qual
es troba al nivell 2, es considera que
avança bé.

INFORMA
REUNIÓ D'ASSESSORS
LINGUISTICS

Aquest passat dilluns, dia 23 de
novembre, l'asessora lingüística
l'Ajuntament assistí a una reunió,
convocada per l'Ajuntament de San-
ta Margalida. A l'esmentada reunió
foren convocats els assessors lin-
güístics ciels ajuntamcnts de Mallor-
ca, la coordinadora de la Campanya
Institucional, Sra. Aina Moll, i la
Univeristat dc les Ines, així mateix
hi participaren els regidors repre-
sentants de tots els grups munici-
pals, el Batte i la Delegada de Cultu-
ra de l'esmentat Ajuntament. La fi-
nalitat d'aquesta reunió era mante-
nir un debat, rebre tota una sèrie
d'informacions i experiències per
poder posar en marxa la normalitza-
eV) lingüística a l'Ajuntament de
Santa Margalida.

Volem recordar que l'Ajuntament
de Felanitx compta amb un servei
d'assessorament lingüístic, el qual
està a disposició de tots els ciuta-

dans.
A aquest servei, a riles d'assesso-

rament lingüístic pròpiament dit, hi
podeu trobar ,tota una sèrie de ma-
terial de consulta sobre diversos
camps tematies i d'especialitat, com:
— Diccionaris j vocabularis.
— Normat iva.
— Metodologia.
— Administració.
— Dret i lleis.
— Estudis sobre normalització lin-

güística.
— Terminologia.
— Sociolingüística, etc.

L'horari d'atenció al públic és: di-
Iluns, dimarts, dimecres i divendres,
de 10:30 a 14:00 h.
CAMPANYA VITIVINÍCOLA 92/93

L'Ajuntament de Felanitx, ha re-
but un escrit del Ministeri d'Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, el qual fa
referència a la campanya vitivinícola
92/93. Aquest escrit s'ha remes a l'A-
juntament amb la finalitat que els

-viticultors d'aquesta comarca .pu-
guin realitzar les corresponents de-
claracions anuals de raïm, requisit
indispensable per poder accedir a
les ajudes provinents de la C.E.E.,
com són les destinades a l'arrencada
del cep.

Totes aquelles persones interessa-
des en sollicitar les esmentades de-
claracions, poden passar per l'Ajun-
tament, de dilluns a divendres, en
bores d'oficina, abans del dia 15 de
dcsembre de 1992.
ADOB D'UN CAMI

L'Ajuntament de Felanitx, vol do-
nar les' gracies des d'aquí u un veí
de Felanitx perquè ha cedit el seu
terreny, situat en el barri denomi-
nat d'es Camp Fred. Atnb aquesta
cessió l'Ajuntament ha pogut fer
l'eixamplament d'un revolt situat a
uns tres-cents metres de la carrete-
ra de Poreres, en el camí denominat
de Can Blai, i també s'ha adecentat
l'esmentat camí.

Nueva Funeraria
FLORISTERIA CICLAMEN

E. Mestre, 8	 Tel. 827386
PARTICULAR

Tel. 	 582904
Te!. 	581188

PRECIOS ECONOMICOS       

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática
ANSIEDA0, DEPRESION, TRANSTORNOS DEL SUEÑO, ETC.    

IIORARIO DE CONSULTA Y PETICION DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX              

CARME DURAN
QUIROMASSATGISTA

Obertura, dilluns dia 30    

C. Sant Nicola ti, 14-1r. Tel. 827431
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He sentit dir...
(Edici5 extraordintria amb mo-

tit! des LXIX aniversari de sa bea-
tificaci6 de sa monja Raveneta).
— Que, si no voleu brou, tassa i

mitja.
-- Que Felanitx, patria meva,

que voles com una nau
i a qui vulgui esser esclau
que li donin per darrera.

— Que han duit set cans a sa ca-
nera.

— Que moltes grácies per haver-
me pagat es beure.
Que n'Angel Co lom no sap que,
qui amb allots es colga, compi-
xat s'aixeca.
Que a sa Recreativa posaran
lloques.
Que en Tito s'ha emprenyat.

— Que fa desset anys que desta-
parem sa botella de xampany.
Que es latigo es p'es cavalls, es
cabestrell per s'ase i es garrot
per ses costelles d'es beneits.
Que ses dones lletges sempre
estan geloses d'es seus hornos.
Que Si quieres arroz Catalina.
Que p'es Port hi ha molta boira.
Que en Randa ha estat proposat
per a ingressar a la Real Aca-
demia de la Lengua.
Que també es poden fer truites
amb ous.
Que bono, bono, bono, quines fe-
tes.
Que «Mallorquina de Contratas»
ha acabat com havia d'acabar.
Que es mercat d'es diumenges
de Felanitx ja pareix es de Ma-
labo.

— Que es d'es Grup Independent
aniran a ses processons vestits
de romans.
Que a sa Casa de Cultura hau-
ran de vendre es piano.
Que treu més un escó que sa
bacina de ses animes.
Que «Viajes Ceres» ha donat
per a fer-se un bon xalet.

-- Que encara no he acabat sa cor-
da.

- Que es Bale s'espolsa ses pu-
ces i malmena ses yell-lades.
Que en Pep Gonella s'ha fet
d'Esquerra Republicana.

— Que tots caben dins un Seat
Panda.
Que «Ile sentit dir» es s'autèn-
tic «Ile sentit dir»; desconfiau
de ses imitacions.
Que Pere i Melat rimen amb pa-
ner foradat.

— Que un baturro se miraba en
un espejo y decía:
que cara de burro tiene ese tío
que me mira.
Que ja fan travesses per veure
qui guanyarà ses oposicions per
entrar a la Sala.
Que n'hi ha que no serveixen ni
per a merda enfilar.

— Que totes ses sectes estan for-
mades per caps de fava.
Que ajo, agua y resina vol dir
a joderse, aguantarse y resina-
ción.
Que sa síndrome de Stendhal es
molt perillosa.

- Que sa meitat d'es regidors d'es
P.P. són muts.
Que avui deixarem tranquils es
coloms perquè ara coven.
Que si duis sa coa afegida,
mirau com la vos posau;
que si p'es carrer vos cau
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romandreu empegueïda.
Que, mein si sabeu on du es
carrera de Son Dull?
Que segueix estant prohibit pi-
xar p'es caps de cantons.
Que es Rector Mora vos hauria
inflat sa cara a galtades.
Que es setmanari «Felanitx»
es millor setmanari de Felanitx.
Que en Banya amollarà totes
pellicules de na Sharon Stone.
Que es Batle cada mati pren
una ribellada de flor de taron-
ger. I no basta.
Que crec en deu pare tot pode-
rós, treis sa botella i beurem
tots dos.
Que sa política es s'art d'impe-
dir que sa gent es fiqui alla on
no l'importa.
Que es Rector es felanitxer i
es seu vicari, també. (De
s'U.I.B.).
Que queso vol dir formatge
holotúria pardal de moro.
Que na Matilde Fernandez ha
regalat un póntelo-pónselo a en
Miguel Riera.
Que enguany es Dijous Sant
caurá en dijous i Pasco en diu-
menge.
Que sa geneta ha fet maig.
Que qualque animal de vint un-
gles encara fa més mal que sa
geneta.
Que ni tan sols Sa Nostra es
nostra.
Que en Maikel s'ho ha pensat
bé i no anirá a Terra Santa.
Que fer esport en es Port no es
lo mateix que fer esport alla on
tots ja sabeu.
Que dins un bassiot de la vila
hi han trobat Caulerpa Taxifo-
lia.
Que això d'es PINPUM es un
bon acudit.
Que aviat mos diran es parenes-
tic de Mestre Pere Esperança.
Que si sa collita es dolenta, no
donis sa culpa a ses males her-
bes sinó a sa teva negligencia.
Que m'agrada tant salar ses oli-
ves com ses paraules.
Que no he nascut per un sol ra-
có. La mewl patria és tot el
man. (Seneca)
Que es vespres de lluna van
molts de cotxes al Puig d'en
Toni Ramon.
Que es Diluvi Universal va .es-
ser un fracas.
Que tengo la risa como un jar-
din caliente.

Jo mateix
(y sus mariachis)

SE VENDE SEAT IBIZA especial. 5
puertas. Salo 1 año.
Informes: Tel. 582410.

CLASES DE INGLES a partir de 6.°
EGB.
Informes: C./ Joan Alcover, 36.
Tel.: 825076 (a partir de las 21 h.)

ES VEN UN PIANO antic, de fus-
ta negra.
informació: A aquesta adminis-
tració.

EXTRAVIADA PERR A Bobtail
blanca y gris, pelo largo, de 1
año. Se gratificará su devolución.
Informes: C./ Pelat, 81. Tel.:
580427.

OCASION! VENDO DOS VIVEN-
DAS y una cocheria para dos co-
ches, por sólo 9 millones.
Informes: Tel.: 582088.  

XVI Aniversari de la Liar de la Tereera Edat
PROGRAMA

Avui dissabte dia 28 de novembre, a la Casa de Cultura, a les
18 h., presentació de i nomenament dels Padrins Majors,
D. Antoni Julia i D. Maria Adrover. Intervenciú do les Autoritats
i parlament de Mn. Pere Xamena, soci d'honor de la Llar. Concert
a càrrec de la coral «Aucellets» i inauguració d'una exposició de
bonsais.

Demà diumenge dia 29, a les 11 h., concert per la Banda de
Música davant la Llar.

A les 21, a l'Auditori Municipal, comédia a càrrec del Grup
Picaciís de S'Arenal, que interpretara «Blanca, viuda d'un viu» (pa-
trocina la Caixa).

Dilluns dia 30, a les 17 h., a la Llar, exhibició de gimnàstica,
actuació del Grup de Ball de Pagés i presentació de l'Ilimne de la
Llar, lletra de Joan Maim() i música de Miguel Manresa.

Dimarts dia 1, a les 17 h., a la Llar, ball d'aferrat amenitzat
pel grup Mila's (patrocina la Caixa).

Dimecres dia 2, a les 17 h., a la Llar, música i tonades Page-
ses a càrrec del Grup de Sonadors de la Llar i ball do bot.

Dijous, dia 3, a les 16'30 h., a la Llar, mostra de pentinats
realitzats a la perruquria de la Llar per D.  Francisca Mascaró.

Divendres dia 4, a les 10'30 h., a Sant Salvador, reunio de les
Juntes de Govern de les Liars de Mallorca.

A les 17 h., a la Llar, presentació del sistema de Tele-Alarma de
Vital-Control.

Dissabte dia 5, a les 11 h., demostració de petanca pels equips
de les distintes Liars.

A les 21 h., a l'Auditori Municipal, concert per la Coral de Por-
reres patrocinat per la Conselleria de Cultura.

Diumenge dia 6, a les 10'30, Missa major a l'Església Parro-
quial. Cantara. la Coral de Felanitx dirigida per Jaumes Estelrich.

A les 13'30 h., dinar de germanor a la barbacoa La Ponderosa
i ball i música en directe per Carrutxa Grup (patrocina Sa Nostra).

Dimarts dia 8, a la Casa de Cultura, a les 21'30 li., concert de
piano, violí i trompa pel grup BRAHMS (patroçina el Centre
Cultural).                                                                                           

MIME
INSTALCONFORT    

EXCLUSIVAS INTERNACIONALES
CALEFACION INTEGRAL

¡El futuro perfecto de la
calefacción!   

¿Tiene usted problemas de
humedad o frio?

No pase usted un invierno más sin co-
nocer las grandes ventajas del Sistema
de calefacción que tiene: un bajo consu-

mo, no ocupa espacio, es invisible,
no precisa tuberías ni calderas

ni radiadores.

la calefacción de lujo a precio de mercado    

PIDA PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

OFICINAS: C/. Padre Sebastian Nicolau, 13 - Tel. 580961
EN MANACOR: C/. Jorge Sureda, 5 - Tel. 824630  



CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

Dema diumenge dia 29, a les 9 del vespre,

A L'AUDITORI MUNICIPAL
La Companyia PICADfS de S'Arenal, posara en escena la co-

media

Blanca viuda d'un viu

FELANITX

La fallida de Mallorquina de
Contratas, S.A.

A principis de la setmana passa-
da presenta declaració de suspen-
d() de pagament davant el Jutjat
de Ciutat l'empresa «Mallorquina
de Contratas, S.A.». •

Aquesta empresa fou la que du-
gué a terme les obres de saneja-
ment de la part de la Capella de
Portocolom i actualment realitza la
reforma del Mercat Municipal.

Segons el balanç presentat per
«Mallorquina de Contratas, S.A.» el
seu passiu es d'uns tres mil milions
de pessetes, integrat per crédits
compromesos ámb distintes entitats
bancàries i despeses fetes en sub-
contractacions i subministrament de
materials.

Entre aquests darrers conceptes
algunes empreses felanitxeres hi
són afectades amb un grapat de
milions.

La plantilla integrada per una
cinquantena de treballadors, es pot
veure seriament afectada per la
situació de l'empresa.

Foguerá de Santa Catalina
Avui dissabte, a les 9 del vespre,

al Parc Municipal, l'Escola de Ball
Infantil i Juvpnil, amb la colabo-
ració de l'Ajunt,arnent, organitza el
fogueró de Santa Catalina.

Hi haurà torrada per a tothom
que en vulgui i ball amb S'Estol
d'Es Picot i amb el novell grup Brot
d'Alfabeguera.

Tots hi sou convidats.

Cercle Recreatiu
A la darrera junta general d'a-

questa entitat, el president Gabriel
Abraham posà els socis assistents
al corrent de la situació general i
entre d'altres qüestions de to me-
nor fou aprovat el canvi del siste-
ma de calefacció del local.

Per altra banda es recalcà als
socis la urgência del pagament de
les quotes aixi com que ja esta a
l'abast la Loteria de Nadal. Amb-
dues coses es poden retirar a la
consergeria. La loteria fins el dia
15 de desembre.

La trobada de Corals de
Mallorca

Avui i dema se celebrarà la tra-
dicional trobada de Corals que or-
ganitza la Federació de Corals de
Mallorca, una trobada a la que hi
participara la Coral de Felanitx i
que enguany es farà a doble jor-
nada, avui dissahte a Muro i derna
diumenge a Palma.

La intervenció dels diferents cors
es fa per grups i a Muro tindra lloc

l'església del Convent a partir de
les 18'30. mentre que Ciutat sera a
l'Auditorium a partir de les 18 bo-
res.

Concert d'orgue electrònic
d'Andreu Julia

Amb motiu de la festa de Santa
Cecilia, el nostre paisà Andreu Ju-
lia i Rosselló, director de la Coral
Municipal d'Andratx, va oferir un
concert d'orgue electrònic a l'esglé-
sia parroquial d'aquella població,
en el qual a més de peces de Wag-
ner, Haendel, Clansman i Wachs,
interpretà peces originals seves que
foren molt celebrades per l'audi-
tori.

-Accident mortal
La matinada de diumenge passat,

a la carretera de Felanitx a Mana-
cor, un poc passat Son Figuera,
succeí un accident de circulació del
qual en resulta mort el jove fela-
nitxer de 23 anys Joan Manresa
Pr ohens.

L'infortunat, que portava un cot-
xe Renault Clio, va sortir de la cal-
çada i després de donar alguns
tombs troba la mort en incendiar-se
l'automòbil.

Lamentam un cop més la pèrdua
d'una vida a la carretera i apelam
al bon capteniment dels conductors,
i sobre tot de la gent jove, per tal
de conjurar aquest flagell que apa-
llissa continuament la nostra cornu-
nitat.

El quaranta aniversari de
Rellotgeria Brújula

La Rellotgeria «Brújula» del car-
rer Miguel Bordoy celebra aquests

dies el seu 40 aniversari.
Ps aquesta una avinentesa certa-

ment venturosa per l'empresa, i els
seus propietaris ho han fet avinent
a la seva clientela i públic amb
unes consideracions especials.

Ens han cridat l'atenció unes fo-
tcgrafies exposades als seus mos-
tradors. on es veu l'establiment
quaranta anys enrera, quan fou
inaugurat, al costat d'una instanta-
nia actual, del contrast de les quals
es pot observar a més dels canvis
operats a l'establiment, els que ha
sofert el seu entorn urbà.

Nou Delegat de la Caixa Rural
Ha estat nomenat Delegat de l'o-

l'icina de Felanitx de la Caixa Rural
Provincial de Balears, D. Andreu
Obrador i Gornals.

Li desitjam una gestió  eficaç en-
front d'aquesta entitat.

Germandad de Donants de Sang
de Mallorca

Els pròxims dies 30 de novembre
i 1 de desembre, l'equip mewl del
Banc de Sang de Balears, sera al
Centre de Salut de Felanitx, de 17
a 21 h. per recollir les donacions de
sang dels voluntaris. Recordam que
no és necessari que el donant esti-
gui en dejó, solament es recomana
no haver menjat molt copiosament.
Confiam en la solidaritat de tots els
possibles donants, amb el vostre
gest desinteressat, podeu salvar
moltes vides.

Llar de la Tercera Edat lnserso
Acció Social.—La reunió prevista

pel dia 2, s'ha ajornat pel dia 9 de
desembre.

Les activitats de Pintura damunt
roba i Tall i confecció dels dies 30
de novembre i 1 de desembre, que-
den suspeses.

Matances a La Ponderosa.—Se-
ran el 15 de desembre. Es repetirà
l'excursió feta a les anteriors ma-
tances de dia 12 de novembre, i
s'obsequiarà als assistents amb una
Ilangonissa. Preu 1.800 ptes. Ins-
cripcions dies 5, 7 i 9.

Subvencions municipals
A la comissió de govern del pas-

sat dia 9 el nostre Ajuntament con-
cedí les següents subvencions:

Al Club Atc. Portocolom, 200.000
ptes.

Al Club d'Atletisme Opel-Felanitx,
100.000 ptes.

Al C.D. s'Horta, 300.000 ptes.
Al Club Ciclista Felanitx, 75.000

ptes.
A la Societat Esportiva Cas Con-

cos, 100.000 ptes.
A l'Escuderia Manacor, 150.000

ptes.
Al Grup MIJAC Gavina, 200.000

ptes.
Es concedi una ajuda de 700.000

pies. al Centre d'Eclueació Especial
«Joan Mesquida».

Es deixa damunt la 'auka la sol-
licitud de subvenció del Club Joan
Capa.

Es denegaren les sollicituds dels
Srs. Jose A. de los Rios Moreno i
Sebastian Adrover Pou.

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

a la capella de les GG. de la Cari-
tat, Vigilia d'Adoració Nocturna f e-
menina.

Secció Religiosa
Germanes de la Caritat
FESTA DE LA VERGE

MIRACULOSA .

Diumenge dia 29 les Germanes
la Caritat, a la nostra capella, ce-
lebram la festa de la Verge Mira-
culosa.

A les 7 del capvespre missa so-
lemne que presidirá el Rector Mn.
Miguel Serra, amb homilia a car-
rec de Mn. Guillem Feliu.

Vos hi convidam a tots.

Ageiment
La f a milia Manresa-Pro-

hens, davant les nombroses
manifestacions de solidaritat i
condol rebudes amb motiu de
la mort en accident de circu-
lació de Joan Manresa Pro-
hens i en la impossibilitat de
correspondre-les a totes per-
sonalment, ho vol fer per mit-
ia d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

SE REVISEN, NETEGEN I

CANVIEN MORTS I

amarraments
d'embarcacions

Informació: Carrer Carme, 20

(Riuet6) o al Tel. 580601ESTUFAS, CHIMENEAS Y HOGARES

IIE ItG011
podrá escoger entre un copioso surtido
en la exposición de

Francisco Grimait, S. A.
CONSULTENOS... PRECIOS INTERESANTES

Via Ernest Mestre, 42 - Tels. 580197 - 580269



CAN DAMIA
C/. Campos, 60	 Tel. 580688

Magatzem de Pinsos, Cereals, Llavors, Adobs i Insecticides
Vos informam que podeu trobar al nostre establiment tot tipus

de MENJARS, ACCESSORIS i COMPLEMENTS pels vostres PEI-
XOS, OCELLS, CANS o MOIXOS.

A més, unes ofertes interessants:
Purina DOG CHOW
Purina MAINSTAY
Purina BOCADOS
Bayer COOKY AMIGO
Bayer COOKY MENU
PIENSO GATO a granel

20 Kg..
20 Kg.
25 Kg.
20 Kg.
20 Kg.

290 ptas. Kg.

4.075 ptas.
3.050 »

	

2.495	 n

	3.775 	 n

3.575 o

A B PROTECCION
Y SEGURIDAD

C/. Cruz, 2 - CAMPOS - Tel. 651189

SISTEMAS DE ALARMA ANTI-ROBO Y ANTI-FUEGO
CERRADURAS Y CAJAS DE MAXIMA SEGURIDAD
EXTINTORES HOMOLOGADOS, PUERTAS CORTA FUEGOS
Empresa homologada por la dirección de la
Seguridad del Estado con cl n." 1.110
PARA MAS INFORMAC1ON:
C/. d'ets Horts, 50
Tel. 581406 - 582066
FAX 582975

munoVionua
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uSempreviva» d'Antoni Mortara, com un simbol
de perdurança tellúrica

Miguel Pons
Amb les primeres llums de tardor quan les vinyes dc ses Clavets i es

Serrai Vermeil, entre s'Alqueria Blanca i Calonge, enfiten de suc de raïm
les mans i a les cunetes esciaten les daurades olivarcies de No vos enamo-
reu amor..., solemne fa l'entrada sant Miguel, acompanyat deis altres dos
arcangels. I Calonge es una festa, a vgades mullada per la pluja setem-
brina, però sempre hi ha festa, amb tot el que3 te de civic la festa i tot cl
que te de religiosa la festa, amb sermó d'alta volada, ja per traclició, corn
el d'aquest 1992 del pare Antoni Martorell, francisca i montuirer, músic i
veu que clama veritats teol3giques i veritats tellúriques fins a fer-nos res-
ponsables del propi existir i del propi parlar.

Per a mi la festa de sant Miguel d'enguany, però de Me llamo barro
(unique Miguel me llame, no fou una festa senar sinó una festa doble i so-
laçada per una ramell de Sempreviva de flor groga i perenne. Sempreviva
no es un ilibre de poemes, com caldria pensar. Sempreviva es el cant de
la terra posat en boca d'aquells homes que abraonen la terra quan agues-
ta torna esquerpa. Que estimen la terra quan aquesta s'entrega mans cu-
runes de (Ions i es llavors quan els cants resplendeixen dins el i aires dia-
fans a l'espera del crit Visca la moina. Sempreviva es una manada de can-
çons, que hem escoltat fins suara a tants d'indrets de la muntanya i del
pia, de l'era i la tafona, de la verema i de la segada, de l'espadar - i - del treu-
re aigua, del picar carritx i del pastar, del tondre i del batre,... Semprevi-
va, Ilelichrysum, és la flor perdurable i sonora de la Mallorca que no es
resigna a agonitzar colpida pels dardells que aguarden a cada cap d2 can-
tó del temps. Sernpreviva, es el sempre-viurà la veu de la terra, la veu del
cor que per gracia i obra d'Antoni Martorell, per gracia i obra de l'espi-
golador de tonades, eixirà del sole, del molí, de la tosa per anar a raure
a l'escola de música, a la sala bona, a la modesta cambra, a la ciutat i per
tot on aguardi un piano i les mans esquives i empegueïdes ciel tendre pia-
nista, que en bona hora poisin l'os i el banús del teclat. Si es logra incor-
porar Sempreviva. Album de cançons populars per el petit pianista, als es-
tudis del Conservatori, zi per què no dels instituts, ciels collegis de paga-
ment, de les escoles,...? s'haurà salvat no sols la ilegítima sinó l'heKmcia
dels nostres progenitors culturals i mediterranis. I seria motiu de jubileu
per Antoni Martoreil i tots els qui bategam amb ell. A riles de les cançons
de feinejar i treballar la terra, Sempreviva aporta altres melodies no gens
estranyes a la ruralia, àdhuc algunes a la ciutat, com «A la ciutat de Na-
pols», «Ball des Cavallets», «Deixem lo dol )' , .E1 sen Pins'>, «Una taringa
de tot es carrer», .Sant Joan Pelás» i aixís fins a quaranta-una melodies,
nombre que m'agradaria veure arrodonit amb les tonades d'anar en carro
i del ventar a s'era, que canta el meu amic de la infantesa, en Tomeu Ros-
selló, Pruneres, de s'Alqueria Blanca. Sempreviva s'obri amb un Prbleg del
mateix Antoni Martorell i molt a to amb el seu bagatge musical i que posa

a la consideració del lector uns punts essencials com els següents: «La fi-
bra moral i la potencialitat d'un poble creixen damunt les arrels cie la prò-
pia cultura, manifestada en els costums, tradicions, habituds, arts i lien-
gua». r.s un fet deplorable que el nostre patrimoni folkl3ric musical ten-
deixi a esfumar-se ràpidament sota la pressió del fen5men de la mecanit-
zació de les feines del camp i de l'estil consumís.tie de la sida...». «Pere] la
(cultura) que mes ha impactat el nostre poble, —pel que respecta la mú-
sica i el sistema modal emprat—, es la cultura grecoromana al costat de la
moresca,...». «Tal vegada s'ha insistit massa en l'influx àrab en el nostre
folklore. Solament dins el sector de les feines del camp emergeix l'emprem-
ta moruna, i aix3, no pas sempre. Aquest tipus de tonades camparoies són
de ritme lliure i de caracter estrictament solístic on el protagonista gale ja
la veu a son antull, quasi incontroladament, a un capritxós i ampullós can-
tussol». «El gros de la cançó popular,... són melodies construïdes sobre
una base modal dc tradició grecoromana». «Quedi ben clar que la música

folklórica no sempre es modal, per3 es afirmació unanime dels etnomusi-
caegs que un fortíssim nombre de cançons europees encaixen totaiment
en el sistema modal». «Conseqüentment podem .establir, com a principi ge-
neral, que una melodia de ritme iliure, d'àmbit intervocallic prou restrin-

git, de tipus solístic, es pot raonablement atribuir a una matriu aràbic

Relojería BRUJULA
Con motivo de nuestro 40 ANIVERSARIO celebra-
mos un sorteo obsequio con estos magníficos
regalos:

1. RELOJ ANTESALA JUNGHANS
2. RELOJ SOBREMESA RHYTHM
3. RELOJ CRONOGRAFO RACER

Sea o no cliente nuestro, pase a recoger su participación Y vea

los regalos en nuestra EXPOSICION.

C/. MIQUEL BORDOY, 3 y 12	 TEL. 580231

Creuada de l'Amor
Avui dissabte, a les 7 de l'horabaixa: Eucaristia corresponent
al Ir. Diumenge d'Acivent.
Deu minuts abans de començar s'assajaran els cants i es re-
partiran els fulletons.

Dissabte, dia 5, a les 5 del capvespre:

RECES D'ADVENT

Lloc: SAL() D'ACTES DEL COL.LEGI.
Tema: «EL CRISTIA DAVANT L'ANY 2000».
Dirigit pel P. Antoni Oliver, C.R.

Hora: de 5 a 7.
Presentació, entrega ele qüestionaris, cliscussió en grups i po-
sada en comú.
La trobada conclourà amb l'Eucaristia dominical del 2n. Diu-
menge d'Advent.

Dimarts, cija 8: ,lzh. 1)1,4 DEL CREUAT:
A les 11'30: Missa Solemne de la Immaculada Verge Maria,
patrona de la Creuada.
A les 14'15: dinar de germanor pels creuats i familiars 'al res-
taurant «Es Cantó» (cruïlla Carretera Porreres-Manacor).

Totes aquestes celebracions estan obertes a la participació de
tots i especiaiment als creuats i creuades, families dels alumnes
del Collegi, alumnes del Curs STUDIA i simpatitzants.

Els tickets per assistir al dinar es poden retirar als següents
establiments: Llibreria Oliver (a)Caseta, C/. Miguel Bordoi, Ges-
toria Maillrló, C/. Costa i Llobera, 17 (Tel.: 583160) i a Materials
per a la Construcció Francesc Grimalt, C/. Joan Alcover,

barberesca, però sense xcloure d'aquest parentiu altres melodies mes to-
nals i rectilínies»,...

Antoni Martorell es un gran coneixedor de la música en totes les seves
vessants. Sempreviva ens acosta a la cançó de la terra amb l'ansia de p..e-
rcnnitzar la cançó de la terra quan a la terra li manca un resquill per ro-
mandre Mfana de cançO i &home, intimidada d'abandó o ofegada pel !last
de la nova i feixuga maquina.

Cala Figuera, de Santanyí.
Octubre - 1992.



Restaurant BON PORT
Obert tot l'any

De dilluns a divendres, MENU
C/. Pizarro canton. Churruca Tel. 825274	 PORTOCOLOM
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Ontimict faller Optigues
(de Can Pur)

morir a Felanitx, el dia 20 nove in bre de 1902, a Pedal de 87 anys,
ha ven t rebut els sants Sagraments i 1413enedicció Apostólica.

AI cel sia

PA seu germa politic Llorenç Nicolau; (Web Antônia Nicola u Febrer; nebots Catalina, lb fel
i Gabriel; renebodes M." Angels, M." Francisca, Catalina i Catalina, eosins i els ,"altres parents, vos
demanam que volgueu unir-vos a les nostres pregs.

FELANITX

El PP. vol modificar la L.E.N. per afavorir
urbanitzadors

Més d'ún 15 % dels espais naturals a les Balears quedaran parcial-
ment o totalment desprotegits si s'aprova la Proposició de llei que cl
grup parlamentari PP-UM ha presentat al Parlament Balear. La pressió
dels promotors immobiliaris esta guanyant la batalla i en aquests mo-
ments s'es a punt de modificar la Llei d'Espais Naturals excloent 10 es-
pais i canviant el grau de protecció a totes les arecs d'Eivissa i Formen-
tera on gairebé la Llei quedarà derogada.

A Mallorca se preten excloure una superficie de 1.315 hectàrees que
afecten a sis espais naturals. A cinc dels sis casos es tracta de desprote-
gir-los per facilitar la construcció d'urbanitzacions i camps de golf.

A Menorca se lleva tin espai sencer, Cala Alcaufar, d'una superficie
aproximada de 130 hectàrees, a fi de permetre la construed() d'un camp
de golf i un complex hoteler.

A Eivissa s'exclouen unes 516 hectarces de tres d'espais actualment
protegits, amb l'objectiu de permetre la construed() d'un camp de golf,
apartaments i un port esportiu. D'altra banda tant a Eivissa com a For-
mentera se rebaixa el grau de protecció de tots els espais naturals, ja
que a pesar de mantenir els noms d'Arca Natural d'Especial Inter-ès i
d'Arca Rural d'Interès Paisatgístic, de fet se modifica a la baixa la nor-
rnativa que protegeix aquests espais. En concret la parcella minima edi-
ficable de les Ames Naurals passa de 20 hectarees a 3 hectàrees i la de
les Arecs Rural); de 3 hectàrees a 1 hectàrea. •

•
Aquesta darrera modificació permet que uns terrenys situats a les

Salines d'Eivissa, dels quals es accionista la familia del president de la
Comunitat Autónoma s'hi pugui construir una parcellació rústica.

superficie	 amenaces
exclosa

Son Real
	

750 ha	 golf i urbanització
Portals Vells-Cab Falcó

	
150 ha 	 urbanització i hotel

Felanitx	 30 ha 	 golf i urbanització
Puig de Sant Miguel
Gaicta Gran
Son Ouint, Son Vida, etc.	 250 ha 	 golf i urbanització

	

25 ha 	 golf i hotel

	

10 ha 	 clesconegudes

Cala Auca!far	 130 ha 	 golf i urbanització

Sa Sal Rossa	 6 ha 	 urbanització
Sa Talaiassa	 10ha
Serra de Sa Cova Santa	 500 ha 	 port esportiu i parcellacions

camp de golf

superficie afectada
per la rebaixa del
grau de protecció

Eivissa	 24.877 ha 	 parcellacions
Formentera 	 3.496 ha 	 parcellacions

iliantament de
Felanitx
EXTRACTE DELS ACORDS DE
LA COMISSIÓ DE GOVERN,
CELEBRADA DIA 26
D'OCTUBRE DE 1992

Excusà la seva assistència el Sr.
Jaime Caldentey Obrador.

S'adoptaren per unanimitat els
següents acords:

S'aprovà l'acta de la sessió ante-
rior.

S'acordá contractar amb Eléctri-
ca Sierra Felanitx, S.L. les obres
de construcció d'un centre de ma-
niobra i transformació a Sa Mola,
pel preu d'11.950.000 ptes.

S'acordà el pagament d'1.980.641
ptes. corresponent al canon per
ocupació del domini públic maríti-
mo-terrestre estatal amb installa-
cions temporals a les platges del
terme per 1992.

S'aprovà el plec de condicions
per a la contractació directa de la
renovació de xarxes i pavimentació
del carrer Jaume Veny.

S'aprova el plec de condicionS
per a la contractació directa de la
dotació de serveis a un tram del
carrer Gabriel Vaguer.
•S'acordà el pagament de les ho-

res extraordinàries realitzades pel
personal de la brigada municipal
amb motiu de les festes de Sant
Agustí.

S'acordà retornar al Sr. Jaime
Barceló Manresa la garantia defi-
nitiva constituida amb motiu de la
contractació de les obres de pro-
tecció de canonades d'aigües resi-
duals a la Platja de Cala Ferrera.

S'acordá retornar al Sr. Pedro
Mayol Rosselló la garantia definiti-
va constituida amb motiu de les
obres de construcció de sepultures
al Cementiri Municipal.

S'acordà retornar al Sr. Pedro
Mayol Rosselló la garantia definiti-
va constituida amb motiu de les
obres de construcció d'un forjat de
nínxols a sepultures del Cementiri
Municipal.

S'acordà deixar damunt la taula
la garantia constituida pel Sr. Jose
Mesquida Manresa amb motiu de
l'adjudicació dels Hoes núm. 12 i 33
del parc municipal.

S'acordà el pagament de la certi-
ficació núm. 4 de les obres de cons-

'”ucció del complex poliesportiu
Sa Mola.

Es concedi llicència al Sr. Gui-
llermo Más Barceló per reformar
la vivenda del carrer Pelat 16.

Es concedí llicència a Coprodor,
S.A. per construir un edifici ain't
al solar 28 de la urbanització Cala
Marçal.

Es concedí Ilicència al Sr. Barto-
meu Mascaró Sastre per a la re-
forma de la vivenda del carrer
Horts 18.

Aprovar les modificacions intro-
duïdes durant l'execució de l'obra
sollicitada per Sa Mutera, S.L.

Aprovar les modificacions  intro-
duïdes durant l'execució de l'obra
sollicitada per Font Rogues Blan-
ques.

Es concedí llicència a Piensos
Hens, S.A. per la installació de sit-
ges al polígon 4, parcelles 16, 17 i
18.

Es concedí llicència d'obres me-
nors als següents particulars: Pe-
dro Vidal Jaume, Antonia Castañer
Adrover, Jaime Fiol Mestre, Javier
Oliver Sagrera, Antonio Creus Su-
tler, Francisco Picó Jaume, José
Cira Rodriguez i Faustina Membri-
lla Martinez.

S'assessorà el Sr. Batle en afers
de la seva competência.

Electrónica

SOLBIN S.L.
Vos recordam cl nostre nou

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

CUINES, GELERES,
RENTADORES, FORNS, ETC.

C/. Costa i Llobera, 10
(cantó O. Ferrancle11).

Tel. 827265

Casa mortuòria: C. Eres, :37

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Yamaha RD 350 (PM-AJ)
Honda 750 CBX (PM-AC)
Vespa 150 (PM-AX)

Benclli 250
Gilera 1:7,125
Suzuki Lclo 75 (PM-AJ)

CICLOMOTORES
Derbi Scooter
Peugeot Rapid
Puch Suzuki Cóndor

Puch X-40
Mobylette Cady Negro
Mobylette Cady Rojo
Vespinos y Mobilettes varios

EXPOSICION Y VENTA

Taller

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

Y MOTOS



Coches de ocasión
Te seguimos informando de
nuestra gama para que apro-
veches estas ocasiones

Opel Corsa	 PM-BI I
Opel Corsa 5P	 PM-BL
Ford Fiesta	 PM-BM
Fiat Uno	 PM-BK
Nissan Vanette	 PM-AM
W. Golf GTI	 PM-AW
(con aire acondic. te-

cho solar, instal.
completa ALPINE)

Seat Marbella	 PM-AT
Seat Malaga	 PM-AT
Y los más económicos
Talbot	 PM-S
Renault 14	 PM-P

También nuestras mo-
tocicletas y ciclomo-
tores

Yamaha especial	 PM-AI
Vespa TS 125	 PM-AU
Yamaha YOG
Vespinos
VISITENOS Y CONSULTENOS

SIN COMPROMISO.
Caretera de Campos, s/n.

Tel. 581577

Taller, venta y
exposición SEAT

Audi, Volkswagen
LA GARANTIA MAS FUERTE

cine d 1
—

VIERNES	 9 noche UNICO DIA «Ma del Cine» 	 250 ptas.

Despertares
SABADO 9 noche y DOMINGO 3 tarde función juvenil y 7 tarde función
normal.
CLINT EASTWOOD en sus dos últimas películas

Sin perdón y Colmillo blanco
o

Gran Noche de Terror
LUNES 7 diciembre, de 9 noche a 9 mañana.

12 horas de cine - 6 películas
Durante tocla la noche, a lo largo de las proyecciones, los mils prestigiosos
monstruos se pasearan por el patio de butacas de Cinc Principal.

Sorteo de 5 cintas de vídeo.
Estas serán las películas: Engañada - La familia Adams - Proyecto Terror
La noche de los muertos vivientes - Pensamietos mortales - House HI
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Adéu, amic Francescvida social
l'RIMERES COMUNIONS

Diumenge passat ciematí, a la par-
ròquia de Sant Miguel, va rebre per
primera vegada l'Eucaristia, al nin
Ismael Alvarez Pinilla.

el mateix dia horabaixa, al San-
tuari de Sant Salvador, la varen re-
bre els germans Joan Manuel i Bar-
tomeu Albert Gari Barceló.

Rebin la nostra enhorabona que
feim extensiva als seus pares.

PETICIÓ
Per D. Andreu Prohens Obrador
esposa D.  Margalida Mesquida

Riera i pel seu fill Jaume, ha estat
demanada per casar a D. Mateu
Bauza Fontirroig i esposa D. An-
tònia Ferrer Tugores, la seva filla
Rosa.

Les noces se celebraran dins poc
temps.

NOCES
Diumenge passat, a l'església de

Sant Isidre de S'Ilorta, s'uniren en
matrimoni, el nostre collaborador
Rafel Roig Grimait i Na M.' Antò-
nia Binimelis Adrover. Beneí l'en-

llaç el rector Mn. Guillem Feliu i
Ramis.

Apadrinaren els nuvis els seus
pares respectius, D. Rafel Roig Oli-
ver i D.  Margalida Grimait Serra,
D. Joan Binimelis Bonet i D.' An-
tònia Adrover Adrover.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus germans Miguel i
Joan i Maria Angels i Aponnia Bi-
nimelis, i per la nuvia les seves co-
ines Maria Magdalena i Maria

Francisca.
Després de la cerimônia, fami-

liars i els nombrosos convidats
--que superaven el mig milenar-
es reuniren en un dinar que fou ser-
vit en el Restaurant «Binicomprat»
d'Algaida.

Enviam la nostra més cordial en-
horabona als novells esposos.

NECROLOGIQUES
Divendres de la setmana passada,

entrega l'anima a Deu a Felanitx, a
l'edat de 87 anys, havent rebut els
sagraments, D. a Antònia Febrer Ar-

ligues, cie Can Pur. A.C.S.

Enviam la nostra condolncia al
seu germa politic D. Lloren.; Nico-

fillola i altreS parents.
 o 

Diumenge passat, descansa en la
pau de Deu a S'Horta, a 49 anys, i
després de veure's confortat amb els
sants sagraments D. Francesc Man-
resa Oliver. Descansi en pau.

Reiteram el nostre mes sentit con-
dol a la seva família i d'una mane-
ra especial a la seva esposa D." Ca-
talina Barceló i fills M." Antònia
Francese.

No és la nieva intenció esmenar
Ia plana a un poble ni discutir la
mancra de ser de cadascú, pet -que
tots som com som i així ens hem
d'acceptar i respectar, perquè mal-
grat diguem que la vida ensenya, la
veritat es . que gairebe ningú no can-
via.

Però es que a vegades la hipocre-
sia desborda els nostres propis es-
quemes i enlluernats per l'enveja
—perquè no s'accepten les prOpies
limitacions— i sense conèixer mol-
tes vegades ;?.1 ions de la veritat, es
fer d'una manera despiatada la dig-
nitat personal, sense pensar en lo di-
fícil que resulta reparar el mal que
s'ha fet.

Sempre he intentat ser sembrador
de pau i ales quan la realitat parla
per ella mateixa.

Hem dit adéu a un amic dins una
mar de. llàgrimes, a un amie per()
que ha sofert en pròpia earn la crí-
tica més salvatge fins al punt &en-
terbolir la mateixa iflusió de viure.

El temps perb i la realitat de la
vida tenen cura d'aclarir les coses.

Tots som gerents de l'empresa del
nostre cos i molt sovint els respon-
sables d'una família amb qui tenim
el compromis de tirar endavant.

Es Port Báskel Club
Porto-Colom

Sensacional el encuentro efectua-
do por las infantiles de TORRE Sa-
lieron a ganar el encuentro termi-
nando la 1. parte con un rotundo
32-8 dejando claro el partido, la se-
gunda parte fue como la primera,
terminando con un contundente
51-25 ante un Perlas que no estaba
en el partido y que no creó en nin-
gún momento peligro a las chicas
del ES PORT BASKET CLUB.

Hay que decir que el numeroso
público que presenció el encuentro
se lo pasó «en grande» con las pe-
queñas del club.

Las séniors no tuvieron la misma
suerte, ya que ante un Jovent muy
inspirado, la falta de varias juga-
doras y la recuperación de otra
sólo pudo dar cara en la segunda
parte.

La primera parte terminó con un
tanteo de 54-23, y la segunda fue un
tanteo de 76-44 con un parcial de
22-21, confirmando que el equipo
reaccionó tarde, pero esto es un
torneo. Esperemos que en la liga
sea diferente.

ANDREU, PEPONA.

Som amos de més o manco coses,
perú la salut, que es la gran rique-
sa, i que ve de Derr, a vegades fa-
lla. Quan clinic augura l'es-
baldreig de la 'rostra empresa cor-
poral, es just i raonable que cer-
quem remei. Si tenim mitjans i les
possibilitats d'aquí les creim insufi-
cients, és lògic que cerquem solu-
cions ales enlla de les nostres fron-
teres. I com que tenim el dret a la
intimitat, no cal fer-ne crides dels
nostres problemes, ni donar explica-
cions de les nostres actuacions par-
ticulars.
Quan trontolla l'esperança i es con-

sumeixen les darreres gotes de cera
de la vida i la xafarderia hipàcrita
d'un sector de la societat on vius
tira per baix a les fosques i sense el
més minim respecte a la veritat con-
tra la dignitat de persones irreprot-
xables,'el rebuig i la indignació pug-
nen per transformar-se en paraula
de denúncia.

Francesc, t'hem dit acieu amb Ila-
grimes als ulls i sentiment en el cor.
Els qui de veres t'hem conegut com
ben conscients de que no sols hem
perdut un amic, sinó tambe una
gran persona, i que la nostra cornu-
nitat d'avui notara sens dubte la te-
va absència.

Sols el qui te un alt concepte
Ia dignitat i de la valentia, sap esser
un home cabal fins el final com has
estat tu, fent-te bocins, amb la mort
al coll, per servir els teus.

Descansa en pau, Francesc.
Josep Bonet

Alquiler aparcamientos
•	 PARA COCHES
tn formes: Plaza Arrabal, 9

S'HORTA CASA DE CAMPO nueva,
2 plantas, casi terminada 300 m2.
Terreno de 4.000 m2. Buena vista,
3 dorm., 3 baños, piscina, pozo,
luz garage, 3 coches. Sólo 13 mi-
llones. Negociable.
Informes: Tel. 825350.

SE VENDE COCHERIA en C/. Glo-
rieta de Porto Colom.
Informes: Tels. 825213 - 581749.

SE OFRECE SEÑORA para hacer
trabajos domésticos todo el año.

SE OFRECE CHICA para guardar

Informes, Tel. 582381.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA amb
estudis, experiència j amb cotxe,
s'ofereix per fer feina.
Informació: Tel. 647274.

Restaurante Can Manuel
C/. Mayor, 7	 CAS CONCOS

Comunica a sus clientes que empieza con sus MENÚS 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.

MENU sábado y domingo al mediodía: Arroz brut i pollo pi-
cantón con col y setas frescas. Pan, vino y postre, 800 ptas.

Estos platos los ofrecemos durante toda la semana.
CONSULTE NUESTRA CARTA
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FELANITX

Fútbol Sala

Ia fi, vèrem jugar i guanvar
Els Alevins B de Toni Prohens donaren un

bon espectacle

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELAN1TX.
Servicio permanente 24 horas

• No fa gaire que el ministre va
dir que la salut de la pesseta era
immillorable... Ara en poc temps
l'han devaluada dos pics. Aquesta
mesura té aspectes positius i nega-
tius. Els primers pel turisme, la bi-
juteria i el calçat... Els segons, la
construcció, el mercat immobiliari
i les inversions en general. La con-
seqüência d'aquesta derrera deva-
black  és també la pujada del Opus
d'interès de referència al 1375%.
No hi ha dubte que tot això incre-
mentara el cost de vida, es frenara
la inversió... El futur no es presen-
ta gens bé. Parodiant vos diré: Hoy
vivimos peor que ayer y mejor que
mañana. Déu ens agafi confessats!

• El C.D. FELANITX perdió
una buena oportunidad en el cam-
po del XILVAR, un resultado muy
negativo, vista la clasificación del
contrincante, DOS a UNO. El gol
felanitxer fue obra de FELIPE.
Pero la situación del equipo que di-
rige RAMOS es un tanto alarinan-
te, el equipo no consigue .m-arcar go-
les en casa, un problema grave, se
pierden demasiados puntos que gon
muy difíciles de recobrar fuera. La
solución está en manos de la Direc-
tiva. Este domingo recibe la visita
del CONSELL, equipo asequible,
pero... Arbitrará Nicolau Ripoll.

• Vuelve la actividad en 2. 4 RE-
GIONAL y el partido a disputar en
«Es Cavaller» es de gran rivalidad
CAS CONCOS - ATCOS. PORTO
COLOM. Un partido que sin duda
llamará la atención del aficionado.
¡Ojo al parche!

• Una altra vegada en Biel Vi-
Ilalonga (marquis de «La Rose») va
fer matances (dos porcs de més de
300 kg.) i va convidar l'Equipo A.
Sopar classic d'arròs com cal i uns
escaldums on ni hi mancava el po-
¡lastre de foravila, la faraona ni els
esclatassangs... Made. Antònia en
sap una estona llarga. Ah! i per si
hi havia cap soscaire hi havia dos
metges. Ja se sap, les pujades de
sang... Panxa plena i rasques a bal-
quena... Si això és sa guerra, que
no véngui sa pau!

• También el pasado lunes por
la noche en el «BAR RESTAURAN-
TE «MESTRAL» se dió el primer
paso para la creación de la «PE-
NYA BARCELONISTA M. ANGEL
NADAL DE PORTO-COLOM» que
va a tener su sede en el local del
amic Llorenç. Estuvo presente el
presidente de la «Penya» de Porto
Cristo MATEO MAS, «alma mater»
de esta iniciativa en la «nostra lila»
Una cena que reunió a algunos sim-
patizantes del Club que formaliza-
ron su inscripción como socios, co-
sa que les permite participar en el

sorteo mensual que permite a los
ganadores ver los partidos que el
Barca juega en casa. Allí se efec-
tuó el sorteo correspondientc a los
pa rtid os BARQA-ESPAN VOL (a for-
lunados los socios 1:t; v 477 y
BARCA - OVIE 1) 6 (l86 y
395). La' inauguración será anuncia-
da próximamente. Recordemos que
la primera «Penya» fue inaugurada
el pasado mes de abril. con la asis-
tencia de los jugadores NADAL,
BAKER°, BERESGUISTAIN, NAN-
DO y SERNA, el simpático NICO-
LAU CASSAUS y los veteranos
FUSTER y BIOSCA, con más de
mil trescientos comensales en el
«Molí d'en Sopa», más de ochocien-
tos se quedaron fuera del recinto
por falta de espacio.

Hay que reconocer que en el
«Mestral» el ambiente no decae nun-
ca y ahora también está en marcha
el «2.° CAMPEONATO DE DOMI-
NO», el plazo de inscripción termi-
na el día 1 de diciembre.

• Estos días regresaba a su que-
rida ARGENTINA el amigo
MIQUE ANTON' ENGINYER, la
añoranza pudo más. No sin antes
dejarme una copia de esa «novella
teatralizada en glosa» «CRISTO-
FOL COLOM, ES NOSTRE». Con
una entrañable dedicatoria en ver-
so que termina diciendo: «...Me
rne'n voy, però tranquil, tornaré.
Cosa que podría producirse el 25 de
mayo, o antes si le apuran un poco.
Idõ, també te don una molt forta
abraçada, amic Miguel. Fins prest!
com tu dius.

e EI equipo de FUTBOL SALA
FEMENINO de FELANITX empie-
za a cosechar éxitos. Su entrenado-
ra —futura señora del amigo Jau-
me Monserrat— AINA M .  CAPO,
no duda en apostar por el título.
jAvanti, a toda pastilla!

• Recibo un «Saluda» del Presi-
dent de la Tercera Edat de l'IN-
SERSO de FELANITX con un PRO-
GRAMA DE LES FESTES DEL XVI
ANIVERSARI DE LA LLAR a la
nostra Ciutat. Completisimo por
cierto y del que nos hacemos eco
en estas mismas páginas. De todas
formas hay que reconocer que la
labor de La Junta de Govern es
encomiable.

• Hoy viernes en el «CINE
PRINCIPAL», una película dramá-
tica «DESPERTARES» (Awa-
kenings) con un espléndido «show»
interpretativo entre ROBERT DE
NIRO y ROBIN WILLIAMS; pelí-
cula basada en un hecho real diri-
gida por PENNY MARHSAL. Y el
sábado y el domingo programa do-
ble con un esplendido «western»
con un actor que todavía es mejor
director. En «SIN PERDON» tene-
mos a CLINT EASTWOOD en sus
dos vertientes bien arropado por
actores de la talla de GENE HACK
MAN, MORGAN FREEMAN y RI-
CHARD HARRIS, una película sin

LIMPIEZA DE CUTIS Y DEPILA-
CION completo 5.000 ptas. Trata-
miento de estrías, cicatrices, fla-
cidez, arrugas y manchas. GA-
RANTIZADO. Sólo 1 sesión sema-
nal.
Informes: C./ Algar, 35. Porto
Colom. Tel.: 827423.

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

RESULTATS
Iniciació
Col. S. Vicente de Paul, 1
APA C. S. Alfons A/Porto Cari, 1
Benjamins
APA C. S. Alfons A, 3
Col. S. Vicente de Paul, 2
APA C. S. Alfons B, 2
C.D. So N'Oliva, 7
Alevins
APA C. S. Alfons A, 2
Col. S. Antoni Abad, 4
APA C. S. Alfons B, 3
C. Atletisme d'Alcúdia,
Cadets
C.D. Polígono de Levante, 5
APA C. S. Alfons, 0

Aquesta setmana es registraren
importants triomfs dins gairebé la
meitat dels encontres. A la fi po-
dem donar bons resultats als pares
i seguidors felanitxers. Els juga-
dors d'Iniciació, patrocinats per
Viatges Porto Cari, tornaren pun-
tuar fora de casa. Els pupils de la
jove parella Corchado-Pep feren un
partidás. aquest cop dins el difícil
camp ciutadà del St. Vicenç de
Paül. Partit decissiu on aquest
equip confirmà el seu bon moment
de joc i preparació. Un gran gol de
Pere Uguet donà aquest valuós po-
sitiu al nostre equip. Aquest juga-
dor, amb un total de 5 gols, entra
dins els golejadors de la lliga fede-
rativa. Jugaren, Cristóbal (3), Xis-
co, Sebastià, Pepito, Aleix (3), Ha-
yo (3), Julián, Uguet (3), Mateu
(3), Andreu (3) i David (3).

Quin partit! Sorpresa dins Sa
Mola, on caigué un dels gallats del
grup. Els Benjamins A donaren la

concesiones a la galería, pero
que ha tenido un gran impacto en
taquilla. La otra es «COLMILLO
BLANCO».

Y a recordar que la larga noche
del 7 diciembre llega otra «GRAN
NOCHE DE TERROR» con seis pe-
lículas, casi doce horas ininterrum-
pidas de proyección... ¡Risas ne-
gras!, ¡Pánico!, ¡Alaridos!, ¡Una
alucinante incursión en terrenos
que van más allá del horror y de
Ia capacidad de comprensión hu-
mana! ¡Ahaaaaaa...!

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS

campanada guanyant a l'invícte ri-
val ciutadà. Guillem Uguet (2) i J.
M. Cañas de falta directa, foren
els autors dels gols. Marcatges a
l'home i contraatacs ràpids donaren
el triomf als allots d'En Xesc Blan-
co. Jugaren, Blanco (3), Cañas (3),
Manresa (3), Coronado (3), Tolo,
Raimundo, Uguet (3) i Lluís (3).

Totalment superior fou l'equip
ciutadá del So N'Oliva dins el camp.
de Felanitx. Els adversaris agafa-
ren el partit ja des dels primers
minuts, on a lo darrer els grans
gols de Juanito i Kiko Sierra, es-
curçaren distancies. Jugaren, Mar-
tinez (2), Barceló (2), Magi (1),
Juanito (3), Kiko (3), Ramallo (1),
Jesús (1), Alfredo, Zamorano (1).,
Bordoy i r Joan Pere (1).

Bon partit el jugat pels compo-
nents de l'equip A d'Alevins, molt
ben duits pel mister Fontanet. Li
complicaren les coses a un dels.
equips punts de la lliga. El capitii
M. A. Binimelis marcii els dos gols
locals i jugaren Pedro (3), Juanjo
(3), Colau (3), Vicens (3), Tomeu
(3), Carolina (3), Xavier (3), Fon-
tanet (3) i Binimelis (3).

Gran espectacle el que oferiren
els Alevins B dirigits per Toni Pro-
hens que aconseguiren la seva se-
gona victòria davant l'històric rival
l'Alcúdia. Marcaren Ruben, Adrián
i Martin, i jugaren Manuel (3), To-
ni (3), Jaume (3), Adrián (3), Ru-
ben (3), Pedro (3), Martin (3) i Va-
lentin (3).

El Polígono de Levante golejà els
jugadors de J. S. Picornell en la
seva visita al pavelló ciutadà del
Borja Moll. Els Cadets locals no fe-
ren un bon partit i la millor tècni-
ca rival fou peça clau dins el des-
envolupament de l'encontre. Juga-
ren, Marc, Zamorano, Cañas, Pe-
dro Angel, Garí, Alcón, Uguet, Be-
nito i Juani.

Lo MILLOR.--La millorança dels:
equips i les seves classificacions,
on els seus moments : de joc comen-
cen a fer-se notar. També volem
retreure el bon paper de l'equip fe-
mení dins la seva pre-temporada.

LO PITJOR.—Les installacions
municipals, gairebé lo més impor-
tant, però a les que ningú no posa
remei. Les ajudes comencen a fer-
se esperar, igual que les subven-
cions.

Escriu: Marino Talavante -

MESON Olt
C/. Hermanos Pinzón 	 PORTOCOLOM 	 Tel. 825117

Comunica a sus clientes que permane-
cerá abierto los fines de semana (vier-
nes, sábado y domingo).

POLLOS AL AST PARA LLEVAR - PLATOS COMBINADOS
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BASQUET ,

L'Ell2ccares Grimait, derrota ca
Partido jugado en Selva. Regular

,entrada.
Felanitx: Roig, Sampol (Borrás

1), Oliver, Marino I, Gelabert, Cal-
dentey (Borrás II), Risco, Marino
II, Ilernández (Aznar), Riera y
Gonzalez.

Arbitro: Siquier. Mostró tarjetas
amarillas a Sampol, Marino I, Rie-
ra II, Moll, Pizá, Guerrero y Gon-
zalez I. Nefasto arbitraje.

Goles: 1-0, min. 20; Ripoll. 2-0,
min. 50; Alcover. 2-1, min. 58; Ris-
co.

Comentario: Partido interesante.
Los veinte primeros minutos loca-
les .fueron expléndidos en rapidez,
lo que se corroboró con un gran gol.
A partir de ahí, la primera mitad
fue una toma y daca en el centro
del campo, aunque sin acierto en
Ias porterías.

Pero sin duda la labor del Cole-
giado fue demasiado influyente de
cara el marcador. Pasó por alto un
claro penalty en el área local, ade-
más de expulsar por doble amones-
tación a Riera, por lo que el Fela-
nitx tuvo que jugar muchos minutos

,con un hombre menos.
De todas maneras la situación del

equipo felanitxer se torna critica,
perder puntos 'ante un ecitiipo de la
cola es alarmante y urge tomar me-
didas.

El Reserva.
PROXIMA JORNADA:

PREFERENTE.—«Es Torrentó»,
domingo.—FELANITX CONSELL.

2. a REGIONAL.—«Es Cavaller».—
CAS CONCOS - PORTO-COLOM.

RTVO. LA VICTORIA - S'HORTA.

2.1 REGIONAL
S'HORTA, 1 - AT. BALEARES, 1
El que guanyà el S'Horta el diu-

menge dia 8 ho va perdre dia 15 da-
vant un lluitador Atlètic de Balears,
un equip voluntariós que vingué
amb ganes de treure qualque cosa
positiva de S'Horta. I al. final ho

- aconseguí amb un empat que, tot
sia dit, li concedi l'Arbitre en donar
per bo un gol en el que la pilota no
travessa la línia de meta. Hem de
destacar la gran voluntat de Iluita
que aportaren els jugadors del
S'Horta. El gol l'aconseguí Ian en

•jugada personal. S'alinearen, Adro-
ver, Antich, Barceló, Felix, Gaspar,
Ramirez (Fuentes m. 60), Henrik,
Ian, Dino, Beas i Carrasco.

CAS CONCOS, O - ATC.
BALEARS, 3

Una altra derrota local i ja van
cinc negatius. No poden ser més.
L'Atlètic Balears es el millor equip
que ha passat enguany per Cas
Concos. El millor, ningú. Lo pitjor,
Ia defensa.

Alineació: Galmés, Salas, Jua-
nan, Uguet, Gordillo, Mateu, Pedro,
Aznar, Evaristo, Muñiz. i Cuco,
Pascual per Muñiz lesionat, Llull i
Tauler per Evaristo i Cuco i Roseó
per Pedro.

Demà diumenge hi haura l'espe-
rat derby cutre el Cas Concos i At-

cos. Portocolom en el camp del Ca-
valier.

J. M.
CADETS

FELANITX, 1 - PORRERES,
Alineació: Acosta, Risco, Cristóbal,

Mut, Javi, Jose, Soler, Miguel Angel,
Miró, Pinilla, Esteban i Oscar. Tam-
be jugaren, Fullana, Tolo, Nicolau i
Simón.

Els porrerencs no varen posar les
coses gens fàcils, i gracies a un ex-
traordinari gol de Jose Soler, des de
molt prop de la bandereta de cór-
ner, l'equip de Joan Campos va su-
mar eis dos punts, el que fa que va-
gi escalant posicions a la taula clas-
sificatõria. Avui dissabte tenen un
partit de rivalitat comarcal a Sa
Lleona, enfront del S'Horta.

S'HORTA, 1 - AVANCE, 4
L'equip cadet, amb nombroses

baixes, s'enfrontà al gran conjunt
de l'Avance d'Artà que practica un
bon joc. El S'Horta hi posà molta
voluntat. però no pogué retenir els
punts. Marca el gol en Pedro Bo-
net.
JUVENILS

SOLLER, 2 - FELANITX,
Alineació. López, Monserrat, Frías,

Juanpe, Tomeu, Guiem, Estrella, Ma-
tas, Caldentey, Basilio i Francis.
També entraren, Páramo i Cano.

Diumenge, amb aquest partit fina-
litzava la primera fase; ara, queda
per disputar la segona i eSperem
que els homes de Joan Adrover si-
tuats al grup per evitar el descens,
puguin salvar la categoria de Prime-
ra Regional.

INFANTILS
SANTANY1, 3 - FELANITX, 4

Jugaren: Paco, Jose Vicente, Simó,
Joan, A. Martin, T. Obrador, T. Na-
dal, Enrique, Rohan, Valentin, Alco-
lea, Tomeu Vidal, S. Moreno, i Oli-
ver. Gols.—Tomeu Obrador, Tomeu
'Nadal, i Tomeu Vidal, amb dos gols
que els hagués firmat el mateix Ma-
radona.

Important victòria enfront del
Santanyí, un equip que feia més de
tres anys que no perdia cap partit
dins ca seva, i precisament foren els
allots de Nino Simarro, els qui aca-
baren amb aquest record, en un par-
tit emocionant i plc d'alternatives.
Per finalitzar, cal destacar la labor
duita a terme per tots els jugadors
que sortiren al terreny de joc. Enho-
rabona!, ja que es situen líders de
Ia seva categoria.

BENJAMINS
FELANITX, 6 - LA SALLE, 0

Alineació: Oscar, Jaume, Pinto, J.
Vicente, Ismael, Carlos, J. Garcia,
Kiko, Txema i Maties. També entra-
ren, Toni, Ruben i Joan.

Els jugadors, dirigits per Pere
Joan Vaguer cren una awentica ma-
quina de fer gols i bon futbol. L'es-
trella de l'encontre va esser Jose
Garcia ab 4 dels sis gols. Els al-
tres dos els aconseguiren Toni i Is-

RESULTATS
Cadets
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 41
SON SERVERA, 38
Sèniors masc.
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 51
U.E. LLOSETINA, 24
&, niors fem.
JUV. LLUCMAJOR, 47
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 22
III Divisió
OPTICA ABEL/LA GLORIA, 107
AUTOCARES GRIMALT, 83

COMENTARI
Els CADETS continúen amb la se-

va línia de guanyar a Felanitx i per-
dre a fora. Al final, el resultat fou
molt ajustat. Durant tot l'encontre
se disposa de bones diferencies (15-
7, als 10 minuts; 29-15, en e; descans;
33-15, la més grossa diferencia, mi-
nut 22), però, poc a poc, els serve-
rins s'anaven acostant. Degut al Ile-
nagadís terreny de joc per mor de
la humitat, eis darrers niinuts foren
molt indecissos.

La falta de coordinació del Cone-
gi d'Arbitres motiva que l'encontre
dels JUVENILS no se jugas. L'ar-
bitre designat, Salva (un dels de
Ines categoria de les Illes) va haver
d'arbitrar a la peninsula i, per 16
que es veu no pensaren a enviar-n'hi
d'altre.

Excellent partit el clefs SENIORS
MASCULINS que havie n . començat
molt motivats i centrats i que en el
descans ja el tenien a la butxaca
(31-8). La 2.a part va ser tries ma-
gre, per-6, així i tot, augmentaren la
diferencia, ericara que varen haver
d'atacar a la zona de pista en estat
perillós, altre cop gracies a la hu-
mitat. Dins cl bon nivell de tots els
jugadors, hem de destacar Xisco
Adrover pels 13 rebots aconseguits,
12 punts i... 8 taps!

De l'actuació de les FEMINES re-
salta novament la poca anotació lo-
grada, encara que en defensa varen
estar be. En el descans el resultat
era de 21-8.

mach; per-6 hem de dir que tots els
que jugaren aportaren el seu granet
de sorra per aconseguir aquesta go-
lejada. Ara, el conjunt felanitxer es
troba situat a un dels primers lloes
de la taula classificatória, i avui es
desplaça al terreny del Badia Cala
Millor.

S'HORTA, 1 _ CAMPOS, 4
El diumenge dia 8 els benjamins

porderen davant un coratjós Cam-
pos a pesar de que marcaren en
primer lloc per mediació d'Antoni
Gonzalez.

MONTUÏRI, 2 - S'HORTA, 2

El diumenge següent, dia 15,
aconseguiren un empat molt just en
el seu desplaçament a Montuiri. El
nostre equip s'avança en el marca-
dor i la primera part finalitza amb
avantatge de 0 a 2. En el segon
temps, prò, el Montuiri sorti amb
les idees in6s dares i aconsegiii
els seus dos gols. Pel S'Horta mar-
ca «Buitre» Gonzalez.

L'Optica Abel/La Glòria supera
els felanitxers arnb claretat en el
partit de TERCERA. Els de Ciutat
lograren un encert en el tir quasi be
increïble, i no hi havia defensa que
valgués per fer-los front. A la prime-
ra part el partit estava molt obert,
amb ratxes a favor d'un i de l'altre.
Començà 7-0, s'arriba a 15-13 per
passar seguidament a 23-13. Després
vingué una reacció fortíssima de
l'Autocares que, amb un parcial de
0-16 s'avança en 6 punts (23-29). Més
tard el marcador reflectia 38-31 (15-
2 de parcial), un minut després era
de 38-37. S'arriba al descans amb
44-39 i el partit sense decidir. La
incOgnita dura poc. Els primers mi-
nuts del segon temps foren nefastes,
en tots els aspectes. El marcador
s'havia disparat fins a 69-45 (par-
cial 25-6) i l'entrenador, Joan Pons,
ja havia esgotat els clos temps morts
corresponents. L'inter-ès de l'encon-
tre, se centrava ja només en veure
fins on arribaria el marcador i en
presenciar algunes jugades especta-
culars. En aquest període final des-
taquem, per part de l'Autocares, els
tres triples anotats (2 d'Oliver i 1
de Fullana), un mate de Rafel Lladó
i el debut del juvenil A. Veny (2
punts). Mereixen destacar les
anotacions de tirs lliures dels dos
equips. Els locals, 35 de 45 i en 15
ocasions anotaren els clos, i els vi-
sitat)ts 26 de 39, amb 11 dobles.

Amb aquest resultat s'ha perdut
el liderat, però aquest no te massa .

importancia ja que se classifiquen
els dos primers per a la 2. fase.
Anotadors

Cadets: J. Bared(*) (12), P. M.
Obrador (10), Esteve A. (6), P. Oli-
ver (6).

Seniors masc.: X. Adrover (12),
M. Villalonga (10), B. Salva (9), Jor-
di (7).

Seniors fern.: C. Vivancos (11),
Fanny (4), Elena R. (4), Azucena
(3).
'III Divisió: A. Oliver (25), G.

Amengual (22), R. Lladó (14), P. J.
Fullana (11).
Aquesta jornada

Comptarà amb 3 partits a Fela-
nitx. Dissabte, els juvenils jugaran
contra l'Hispania. Diumenge dema-
tí, a partir de les 10'30, les fernines
jugaran contra el Llucmajor B.C. i,
a continuació, els de 3.a rebran la
visita del Sa Pobla.

Es desplaçaran els cadets (dissab-
te, a Inca, contra el Bàsquet Inca
B) i els seniors masculins (diumen-
ge a Santanyí).

Per clissabte horabaixa també està
previst un interessant partit de mi-
nusvalids and, cadires de rodes en-
tre clos equips del C.D. Illes de Pal-
ma que servira per continuar la se-
va preparació de cara a la participa-
ció a la lliga de 2.a divisió nacional
clue comença el 12 de desembre i
per mostrar als felanitxers aquesta
especialitat esportiva que molta
gent conegué per primer cop en els
Jocs Paralímpics.

LARRY CISTELLES



Persianas de Aluminio
Color Plata, Bronce y
!acacias varios colorer.

CARPINTERIA METAL1CA

TALLERES
MECAN1COS

elf Air.204571
CP. Eseera. 1.7eleforlo 58 03 51

FELANITX (Mallorca)

Puertas Extensibles
Galvanizadas y
lacadas
varios colores.

, s.

Puerlas Cancela
Hierro y Alernmi0 y
Con mando a distancia

ruc,rtas Arrollables
Galvanizadas y lacadaS
Vanua' y mando a distancia

Puertas Basculantes
Gaivanizadas, lacadas
Imitacion madera.

FIAT Uno Turbo je
FIAT Uno 70 SX 5/P
FIAT Regata 70 S
FIAT Panda 1000 Fire
FIAT Uno 45 3/P
FIAT Uno 45 3/P
OPEL Corsa 1.0
SEAT 121 Familiar
ALFA ROMEO 33 1.5 Ti
CITROEN Visa 2 Super
SEAT Marbella
FIAT Tipo 1.6 DGT
FIAT Uno 45 3/P
OPEL Corsa 1.0
YAMAHA FZR 1.000

PM-AX
PM-AW
PM-AS
PM-BD
PM-BD
PM-BM
PM-1311

PM-A
PM-AX
PM-W
PM-AZ

PM-BK
PM-BJ
PM-AZ
PM-AN

SI ESTA BUSCANDO UN VEHICULO DE OCASION
PONGASE EN LAS MEJORES MANOS

Vehículos de ocasión

TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.

lo 	 FELANITX
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• Aquesta si que és bona!
• Dos socis dels Ateos. Portoco-

Rim residents a Felanitx, si l'Atco.
guanya a Cas Concos paguen una
caixa de cava i dues de vi. I a mes,
el president D. Antonio Cuenca, una
caixa de gambes a go-0 i paella
per a tothom.

• Quin equipatge! Enlluernats
quedaren els assistents al darrer
partit dels jugadors d'Iniciació, on
pogueren veure el nou equipatge
donat per Viatges Porto Cari de la
pna del simpàtic gran Rito. .

• El trio Juli-Nico-Rafel marxen
a tota vela en la seva nova empre-
sa d'ordinadors «Rètol».

Colon's a la Sala
ELS REBUTS DE L'AIGUA.

L'Ajuntament enguany no ha pas-
sal a cobrar cap rebut d'aigua. És

dir que a més de les moltes
dues 'd'aigua, si la que arrita als
comptadors no es cobra, no és ex-
trany que facin aigua. També és
cert que els contribuients agrahn
el pagament trimestral i no tot un
any de cop; és mês bet de dur.

Avis: El congrés sera divendres
dia 4 de desembre a les vuit.

• Pere J. Fullana ja du la bro-
ma de 3.023 punts en la seva carre-
ra en el Joan Capó.

• Segons diuen els qui anaren a
Selva a veure el Xilvar-Felanitx,
l'Arbitre fou el pitjor de l'encontre,
que ja és dir. 	 M2

LA CONTRIBUCIÓ
Sr. Director:

Dels pobles de la contrada,
Felanitx en du la doma,
pagam la contribució
molt in és cara que a Roma.

I aquest es el fet Sr. Director.
Els altres pobles de Mallorca, una
majoria, paguen un 0'3 o un 0'4 per
cent damunt el valor catastral. Dos
o tres, els més cars, (Palma, Cal-
via i Manacor), paguen el 0'6 per
cent i els felanitxers, (Felanitx tie-
rra de campeones), pagam el triple
dels pobles normals i un trenta tres
per cent més que els pobles cars,
és a dir un 0'9 per cent.

Sabeu lo que això significa?
Sabeu -a nivell de poble lo que

això representa?
Agrairia, si algú ho sap, m'infor-

mas dels motius d'aquesta penalit-
zació. i digués, a quin dels Illus-
tres Batles del nostre Ajuntament
devem aquest «regal». Crec que se-
ria just es conegués el seu nom per
fer-li algun tipus «d'homenatge» i
poder testimoniar-li, si fos necessa-
ri de forma pública, l'agraiment
dels seus sofrits conciutadans.

Atentament.
J.E.

L'ESCOLA DE MUSICA I EL FUM.
Sr. Director:
Per tal d'evitar mals entesos

pregam un espai per poder dema-
nar als mestres de l'escola de mú-
sica Pare Auli que s'esforcin per
no fumar dins les petites classes.
Creim que les classes seran més
profitoses i mês saludables per a
tots.

Moltes gracies.
Uns pares de l'escola Pare AWL

EL ABUCHEO
Señor Director.
El abucheo al Alcalde en la co-

mida celebrada por los músicos en
ocasión de la fiesta de Santa Ceci-
lia estaba perfectamente justifica-
do. Nuestra primera autoridad no
se dignO asistir a ninguno de los
actos programados con motivo de
Ia fiesta y su actitud (que no puc-
de justificarse con la excusa de de-
terminados compromisos particula-
res) denota una falta de considera-
ción imperdonable hacia la Banda,
Ia Escuela de Música y la Coral,
tres instituciones que merecen el
respeto de todos los felanigenses.

Un representante de la Banda tu-
vo palabras muy duras para noes-
tros politicos y anunció tue si la
ayuda institucional fallaba es posi-
ble que la Banda y la Escuela sus-
pen(lan sus actividades. El plazo
quedó marcado: el dia 31 de diciem-
bre.

Es lógico pensar que ahora el Al-
calde rectifique y conceda a estas
entidades la ayuda que precisan pa-
ra su normal desenvolvimiento, pe-
ro este no es el camino correcto.
Unos músicos que trabajan y ensa-
yan a lo largo del año con una de-
dicación y un desprendimiento no-
tables, percibiendo unas cantidades

ATLETISME
(Ve de la ;lag. I)

Ions).
Infamils masculins:

1. Miguel Mesquida (C.A. Palma).
2. Llorer:.; Páramo (Joan Capó). 3.
Emilio Joya (Cala d'Or). 4. Andrei.'
Martin (Sant Alfons).
Absoluta femenina:
PROVA CURTA

I. Maria Dolores Gómez (Sant Al-
fons). 2. Maria Fuster (C.A. Porre-
res).
PROVA LLARGA

I. Margalida Adi -over (Opel-Fela-
nitx).
Cadet' juvenil masculi:

1. Julia Vadell (Joan Capó ). 2.
Hugo Diaz ( Joan Capó). 3. Antoni
Nicolau (Joan Capó). 4. Antoni Fer-
nandez (Joan Cam.)).
Veterans «A»:

I. Victoriano Martinez (Opel-Fela-
nitx). 2. Francisco Páramo (Opel-Fe-
lanitx). 3. Joan Barcelõ . (Col.-"inya
Pollença). 4.-Arrtoni Barceló (Opel-
Felanitx).
Veterans « B»:

I. Sebastià Adrover (Opel-Fela-
nitx). 2. Pedro Canovas (Playa de
Palma). 4. Sebastia Gomila (Palma
At.).
Sbnors masculins:

I. Francisco Gomáriz (C.A. Gorna-
riz). 2. Fernando Mejias (Fidipides).
3. Valentin Novo (Olimpo Inca). 4.
Llorenç Femenies (C.A. Manacor). 7.
(ler. local) Roman Campos (C.A. Fe-
lanitx).
Alletes de la barriada (menors):

1. Cosme Oliver. 2. Andreu Mon-
serrat. 3. Magdalena Vicar's.
Atletes dc la barriada (majors):

1. Sebastià Oliver. 2. Marc Rigo. 3_
Joan Mas.

SE OFRECE CHICA de 18 años para
dependienta en Felanitx, cualquier
establecimiento.
Informes, Tel. 833285.

Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissa 1)1(. 21 : 2-3-5-21-32-15
C-37 R-I

Dijous 26: 7-16-3i-37-39-.19
C: ;12 11:7

Bono Loto
Diumenge 22: 5-19-21i-37-3S-18

C: 11
Dilluns 23:..5-22-90-32-37-47

C: 10
Dimar. 21: 2-10-11-20-30-33

C: 1.1
Dime. 25: 2-3-5-8-1-1-20 	 C:10

Reinlvgramenl:

ridículas, merecen un mejor trato.
Nuestra población no funciona

por lo que hace referencia a la ac-
tividad económica, pero el prestigio .
forjado a lo largo de muchos años
de intensa actividad cultural es un
patrimonio que no puede malgastar-
se simplemente porque las aficio-
nes de determinados politicos no .
van por ese camino.

Atentamente,
Un aficionado a la. música..




