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ADVENT á IV
Diu el oPopol Vuj 0, llibre sagrat dels mayas:
«Que tots s'aixequin, que tots siguin convocats, que ningú es quedi a

darrera. Que ja es faci de dia»!
Diu el pastor Martin Luther King:
«Tenc un somni: que un dia, tothom respectara la dignitat i el valor

de la persona humana».
I diu Jesús:
«Quan tot això comenci a succeir, alçau el cap ben alt, perquè molt

prest sereu alliberats».
Es Advent: Déu salva, Dal està a favor de l'home, ara, abans i sem-

pre. Isaïes ho digué vuit-cents anys abans del Crist i mai per mai podia
sospitar, ni d'un bon tros, la veritat amagada que bategava en les seves
paraules:

«La jove esta embarassada i infantarà un fill,
i li posaran per nom Déu-amb-nosaltres».

Llavors eren profecia, avui són paraules fetes earn de Deu.
I en les lectures d'avui dos personatges: 'safes i Acaz; un profeta i

un rei; dos mons oposats i diferents: el de la política i el de la religió;
les aliances i seguretats humanes i la fe-seguretat en el Déu de les pro-
meses; els problemes immediats o el problema radical.

Pere, la salvació anunciada i que ara ja es present al nostre món no
la mereixen ni el rei ni el profeta. Es tota gratuitat. Gracia de part de
Deu que pren la iniciativa i ve per confirmar-la i dur-la a terme en ple-
nitud. Servents inútils som i només Déu ho sap.

Tot es pura gratuitat. Ho expressa molt bé Cipriano Díaz:
«Que ningú cregui que assoleix dret davant Déu, ni esperi agraiment

per la seva tasca: servents pobres i inútils... Tot el que hem fet es el que
calia. Servir a Déu i al seu Regne no es cap excés pel qual hàgim de ser
recompensats. Agraïts, millor, perquè la misericòrdia de Déu ens ha agla-
pit ».( 1 )

Per això mateix, si sabem de qui ens hem fiat i en qui tenim posada
la nostra esperança, podrem afirmar:

«Crec en l'home... Crec en la persona concreta; en tots i cada un
d'aquests èssers únics i irrepetibles. Amb les seves miseries i les seves
grandeses, amb les seves traïcions i les seves fidelitats, amb les seves ma-
nies i regularitats. Tots són radicalment bons, amb tot el que aquesta pa-
raula te de mes senzill i més gran. I m'agradaria nomes saber escoltar el
murmuri d'aquesta font de bondat de cada un».(2)

Només una condició es fa del tot indispensable per tal de poder «es-
collar aquest murmuri»: la conversió del cor.

G.B.

(1) C. DIAZ: «Del utilitarismo mercantilista a la gratuidad evangé-
lica».

(2) Citat per M.. E. ALFARO a «EI pozo y los camellos».
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Den* comiat oficial dais Ermitants Bernal Jo Iià, campó de Balears de Cap amb
de Sant Salvador	 Cans Eivissencs

Demà diumenge, a les 5 de l'hora-
baixa, amb una Eucaristia, s'acomia-
darà d'una manera oficial la Congre-
gació d'Ermitans de Sant Pau i Sant
Antoni que durant cent un anys ha
tengut la custòdia del Santuari de
Sant Salvador. Aquesta Eucaristia
sera concelebrada i presidida pel Vi-
cari General.

Amb aquest acte senzill, però de
gran significació pels creients, la co-
munitat felanitxera dira adéu a
aquests homes que s'han dedicat en
cos i anima a la conservació del nos-
tre Santuari i sota el guiatge dels
quals la casa de Sant Salvador ha
anat creixent i ha viscut jornades de
memorable esplendor. Quantes ini-
ciatives no han trobat en els ermi-
tans els ands fervents collaboradors?
Amb quin zel no han maldat de man-
tenir en un estat de conservació gai-.
rebé perfecte l'imponent casalot, el
monument de Crist Rei, la Creu del
Picot, Sa Capelleta i el mateix camí
que els aiguats i torrenteres no han
deixat mai d'erosionar? I el temple,
soli de l'advocació mariana felanit-
xera per excellència, no ha ofert
sempre una impressió d'endreça-

Després d'un ample i a moments
tens debat i d'un recés demanat pel
grup de govern per coordinar elite-
ris, s'aprova dilluns passat, amb els
vots del PP i Independents, l'absten-
ció dels socialistes i el vot contrari
de CALS, l'avanç de planejament de
les NNSS.

La discussió es produí totd'una,
ja que l'equip de govern intentava
introduir una esmena per la qual no
es suspenguessin les 11 icenci es
d'obra a cap de les anees on l'equip
redactor aconsellava que es fes. Òb-

viament l'oposició posa el crit en el
cel, ja que aquesta mesura suposa-
va anar contra l'esperit de les ma-
teixes normes. Al cap darrer, sem-
bla, que l'aprovació de l'avanç de
planejament només queda rebaixat
amb la no suspensió de llicències
dins les zones qualificades de no
urbanitzables.

Quant a mocions, Pere Massutí
demanà que s'urgís de la CIU l'in-
forme sobre les deficiencies que la
portaren a desaprovar la Delimita-
ció del S61 Urbà, així com que es
reconvoqui la comissió especial d'ur-

ment exemplar?
Certament els felanitxers hem con-

tret un deute de gratitut amb els
Errnitans de Sant Pau i Sant Antoni
que- no es pot compensar si no es
reservant-los una cella dins el pro-
fund dels nostres cors, on es guar-
den els sentiments més preuats i
els records més íntims.

Demà tendrem ocasió d'expressar
de qualque manera aquest sentiment
de gratitut als ermitans. Amb senzi-
llesa els acomiadarem amb un punt
de sincera recança, perquè ens dol
de veritat que deixin el nostre san-
tuari.

A partir d'ara el Bisbat ha dispo-
sat que Sant Salvador quedi sota la
custòdia d'uns donats i sera la fa-
mília d'En Jordi Bauza i la seva es-
posa Na Llacinta Amengual qui es
farà  càrrec d'aquesta custòdia. Per
altra banda la nostra parròquia con-
tinuarà, com ha fet sempre, mante-
nint el culte habitual del temple
maria.

Desitjam fervorosament que la no-
va modalitat administrativa del san-
tuari no minvi gens les Seves pers-
pectives i possibilitats.

banisme creada fa alguns mesos per
tal d'estudiar-les i fer avançar la
Delimitació. Tomeu Obrador dema-
na que l'Ajuntament informi al Go-
vern arran de la innecessària modi
ficació de la LEN pel que fa a la
zona de Ses Mamelles, tota vegada
que Vall d'Or va accedir a retirar-se
de l'espai protegit. Cap de les dues
mocions no prospera.

A l'apartat de pregs cal esmentar
el de Miguel Riera, que demana que
Ia futura pista poliesportiva porti el
nom de Guillem Timoner.

Avui s'obri l'exposició
d'arqueologia «Felanitx
abans d'esser Felanitx»

Avui horabaixa a les 8, el Centre
Cultural de Felanitx ens presenta a
la Casa de Cultura una exposició
d'arqueologia felanitxera que gosam
a qualificar com la més important
que s'hagi presentat mai fins ara.

Aquesta mostra es possible gracies
(Passa a la pàg. 2)

Organitzat per la Federació Balear
de Caça, l'Associació de Caçadors
amb Cans Eivissencs i la Societat de
Caçadors de Llucmajor, es va cele-
brar a finques de Llucmajor i Sa
Vall, la darrera edició del Campio-
nat de Caça amb Cans Eivissencs,
amb la participació de 17 guardes,
tres de les quals eren de Felanitx.
La sort sempre acompanya al cam-
pió i en Bernat Julià dona altre cop
la talla, sobre tot si tenim en comp-
te l'avantatge del nostre paisà da-
munt el segon classificat: Bernat
Julia ( lr.) 80 punts i Pere Moll (2n.)
45 punts.

En Bernat, de set peces trobades
en capturà sis, el que dóna una idea
aproximada del gran encert del nos-

tre bi-campió.
Per aquest exit, a més del guanya-

dor, volem felicitar a la Societat de
Cans de Caça de Felanitx, represen-.
tada per l'amic Miguel Far, presi-
dent alhora de l'Associació de Caça-
dors.

I parlant de la prova, hem de dir
que el vent la va destorbar i, sens
dubte, va influir a que els altres dos
felanitxers participants, Joan Mes-
tre Pou i Miguel Cardell, no tengues-
sin el seu dia. De totes maneres, s'ha
de reconèixer que aquest noble i
hermós esport està en alça a la nos-
tra ciutat.

Bernat, enhorabona i a seguir.
Mai kel

S'aprovà l'avanç de planejament de
les Normes Subsidiaries



INFORMA

Bar Can Juanito
C/. GREGAL, s/n.	 TEL. 827334

Desea a sus clientes y público en gene-
ral, unas FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS y un

NUEVO ANO 1993 lleno de
paz, salud y trabajo.

Al mismo tiempo les recuerda que dispone de una extensa
gama de TAPAS VARIADAS, así como de PLATOS A LA PLAN-
CHA y PAELLA «NEGRA» (por encargo, como mínimo con 24 h.
de antelación).

Depilación Paquita Suñer (Pentina)
LES DESEA FELICES FIESTAS

y les recuerda su hcrario

EN FELANITX (C/. Zavella, 55): De lunes a sábados horario
habitual.

EN PORTOCOLOM (C/. Cuartel, 79): Sábados de 9 a 16 h.

DEPILACION — MANICURA — PEDICURA
TRATAMIENTOS CORPORALES

TEL. 580977

FELANITX

FELANITXFELAINI x
Setmanai (haeressus locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

sANT(M.AL

Dis. 19 St. Nemesi
Diu. 20 St. Domingo de Silos
Dill. 21 St. Pere Canisi
Dim. 22 St. Honorat
Dim. 23 St. Joan de Kety
Dij. 24 Sta. Tarsila
Div. 25 Nadal del Senyor

LLUNA

Liuna nova dia 24

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de l'esta-
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 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, i 17,30 h. Diu-
menges, a les 9,30, 13 118,15 h.

Felanitx - Cala d'Or: Dies fei-
ners a les 7 excepte dissabtes.
Diumenges, a les 11'15 h.

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

S'lIorta-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.0 3
De dia	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

VANDALISME A PORTOCOLOM
L'Ajuntament de Felanitx, fa tot

el possible' perquè el nostre terme
estigui en les millors condicions, i
es de Ilamentar que hi hagi vande-
lisme. Diumenge vespre a Portoco-
lom foren arrabassades 16 papere-
res, i a la Plaça de Santa, Margalida
de Felanitx n'arrabassaren una, fets
molt de llamentar.
POLICIA LOCAL

La Policia Local, ens informa que
durant el mes de novembre ha rea-
litzat els següents serveis:

Ajuda Ciutadana: 4.
Accidents sense ferits: 7.
Incidències diverses: 6.
Notificacions i Informes: 12.
Intervenció amb pressumptes ro-

batoris: 2.
Notificacions de desperfectes: 56.
Denúncies per apropiació indegu-

da de vehicles amb motor: 1.
Recuperació de vehicles amb mo-

tor: 4.
Denúncies C.C.: 66.
Denúncies 00.MM.: 1.
Denúncies Radar: 36.
Retirada de vehicles abandonats:

2.
Retirada de vehicles de davant *

guals permanents: 2, inici retira-
da: 1.

Trasllat de cans a la canera: 2.
Km. recorreguts pels vehicles po-

licials : 10.010.
Serveis especials per: la festivi-

tat de Tots Sants; festes de Son
Valls; protecció dels closos de Can
Gaia i per la installació de l'enllu-
menat nadalenc.

Citacions per al Jutjat de Pau:
27.

Informes per al Jutjat de Pau: 1.
Comprovació d'arrest domiciliaris

per al Jutjat de Pau: 2.
Comprovació d'arrest domiciliaris

per als Jutjats de Manacor: 1.
Citacions judicials per als Jutjats

de Manacor: 9.
Informes judicials: 4.

RESULTATS DEL II CAMPIONAT
DE BALEARS DE CROSS
DE LA POLICIA LOCAL

El passat dilluns, 7 de desembre,
se celebra l'esmentada cursa, amb
un canvi de darrera hora, el circuit
en lloc des del Puigvert fou el de
Son Proenç.

La participació fou nombrosa,
amb representants de les diverses
plantilles de Mallorca, i també cal
destacar l'assistència del novell
Club Atletisme Felanitx, el qual
s'uni a la festa.

La classificació fou la següent:

Cat. «A».-1) José Miguel Parets
(Conseil), 2) Antonio Frau (Sineu),
3) Mateo Cafiellas (Palma). Cat.
«13».-- .1) Tomeu Aguiló (Palma), 2)
Joan A. Alberti (Palma), 3) Angel
Amores (Felanitx). Cat. «C».-1)
Sebastià Mrover (Felanitx).

Des d'aquí volem aprofitar per
donar les gracies a les entitats col-
laboradores: Ajuntament de Fela-
nitx, Creu Roja, TVF, Hiper Ma-
llorca, A. Matas Expert, Bar Can
Juanito, Ramaders Agrupats, Nou
Esport Portocolom, Cafeteria Mes-
tral Portocolom, Bar Mercat.

Una altra noticia que cal destacar
es que el nostre policia Miguel
Prats, disputara un partit contra un
equip de segona divisió anglesa,
amb la Selecció Balear de Futbol de
Ia Policia Local.

CAMPANYA DE RECOLLIDA
DE JUGUETES

L'Ajuntament de Felanitx, esta
realitzant una campanya de recolli-
da de juguetes, perquè tots els nins
de Felanitx, el dia dels Reis, rebin
un regal.

Totes aquelles persones que esti-
guin interessades en participar amb
l'esmentada campanya, podran fer
l'entrega de les juguetes a les ofici-
nes de l'Ajuntament de dilluns a
divendre,s de 9 h. a 13 h.

SERVEIS DE PORTS
El Batle d'aquest Ajuntament a

finals del mes de novembre, va en-
viar un escrit al Director del Servei
de Ports i Litoral de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori, el qual feia referéncia
iot que es troba damunt el moll de
Ia Duana de Portocolom. A l'esmen-
tat escrit es demanava que s'orde-
nas el més aviat possible la retira-
da d'aquest iot, el qual, a més
d'obstaculitzar el moviment del
moll, no es gens agradable per a la
població nadiva i molt menys als
nombrosos visitants de la tempora-
da estiuenca. Esperam que prest es
retiri l'esmentada embarcació.

Avui sobri l'exposició..
(Ve de la pàg. I)

a la bona tasca de l'arqueòleg To-
meu Salva i Simonet, qui ha estu-
diat a fons la collecciú de D. Miguel
Bordoy dipositada a la Fundació
Mn. Cosme Bauça, sobre la quai ha
enllestit un treball que sera editat a
principis d'any pel Centre Cultural,
amb el títol «Miguel Bordoy i l'ar-
qucologia (la seva collecció particu-
lar)».

L'exposició està integrada major-
ment per la collecció de D. Miquel
Bot -do', amb algunes aportacions
particulars i el seu muntatge ha es-
tat a cura dels arqueòlegs Torneo
Salva i Roser Merino i de les esto-
chants Lina Roca i Maria tintas.

Creim que es una excellent avinen-
tesa que ens permetrà contemplar
d'una forma rigorosament ordenada
i amb una presentació didiictica i
atractiva el legat arqueol6gic que,
01- cies a la sensibilitat d'uns felanit-t
xers, ha estat preservat de la des-
trucciú o l'expoli.

La mostra restartli muntada fins
dia hl 	 gener.

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

581715 - 580051 - 580080
Servel mèche d'urgències 580254
Guàrdia Civil 580096
Servei de grua: 827474
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222



Molts d'anys i
bones festes!

Els Establiments Comer-
L_ cals del barri del carrer

de Sa Plaça, vos desitgen urnes BO-
NES FESTES i vos conviden a participar
en el sorteig d'una GRAN CANASTRA
amb una Televisió Color i esplèndits re-
gals oferits pels establiments que hi
col.laboren.
Rellotgeria Sa Plaça
Mabel Boutique
Confecciones Santueri
Corseteria Ca Na Manola
Fonda Sobera
Fort' Miguel Juan
Ca'n Pila - Juguetes
Papeleria Cóndor
Banco Español de Crédito
Eléctrica Parera
'foui Maura - Loteria i Primitiva
Nins i Nines
Ca's Torné
Peluqueria Sureda
Círculo Recreativo.

Forn S'Arraval
Per. - Estética S'Arraval
Sa Botigueta
Peus Petits
Fob) Sierra
Cali Bono Restaurant
Llunkiks
Juanita Boutique
Mecanogrfif ica Balear
Non Sport
Boutique Sol
Bar Mercantil
Mini Bar
Es Redõs

Sorteig dia 5 de gener de 1993

Els regals estan exposats al mostrador de
Condor

Bar CLUB NAUTIC
PORTOCOLOM

Comunicam als nostres clients que
tendrem tancat dels dies 23 a 31 de
desembre.

Disculpau les molèsties

Vos desitjam unes bones festes de
Nadal i Cap 'Any,

Can Pelut - Son Macià
Menús especials per la

Nit de Nadal i
Nit de Cap d'Any

places limitades

RESERVES: Tel. 55 32 65
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Homenatges ðeMbra Cultural Balear
a Liompart i Oak
Ha mort Miguel Marques

El HI Seminari de Violeria

Divendres d'aquesta s e t in a n a,
l'Obra Cultural Balear havia de Mu-
ral- els VI Premis 31 de Desembre,
durant una festa-sopar al Casino Pa-
ladium de Cala Aixada.

Enguany l'entitat compleix preci-
sament trcnta anys d'exist.:mcia i de
tasca incessant i Iluita al servci de
Ia dignificació del nostre poble.
Aquesta avinentesa s'havia de cele-
brat- juntament amb la concessió
ciels premis, així corn amb sengles
homenatges a Josep M.a Llompart i
Miquel Dolç.

L'Obra Cultural Balear s'unira
així a l'homenatge que a iniciativa
de trenta-dues entitats civiques de-
dica Mallorca a aquest intellectual
compromes que s Josep M. Llorn-
part i alhora premiara amb la dis-
thick) de la Junta Directiva al tam-
be poeta, filòleg i traductor Miguel
Dolç i Dolç.

Una de les distincions que anual-
ment concedeix l'OCB amb motiu de
Ia Festa de les Lletres anava desti-
nada enguany al nonagenari solleric
Miguel Marques i Coll, director du-
rant més de quaranta anys del cen-
tenari setmanari «Sóller» i propul-
sor de la reanuciació del Diccionari
Catala-Valencia-Balear. Miguel Mar-
ques per?), va morir el passat dia 5,
de manera que aquesta distinció
«per la seva llarga tasca de defensa
J promociú de la nostra llengua i

r cultura» tendra el caracter de fibs-

turna.

Miguel Marquês, que va fer una
labor constant i meritória corn a di-
rector del prestigieis setmanari «Só-
lier», va ser tambei empresari eine-
matografic. propulsor de nombroses
iniciatives en pro de la nostra lien-
gua corn l'extensió dels primers
cursos de català i Lambe fou el pri-
mer vice-president de l'obra Cultu-
ral Balear i el seu impulsor mes ac-
tiu en aquella época dels difícils
anys 50, i en va ser amfitrió repeti-
(lament.

Miguel Marquês del qui Moll diu
que «era un dels puntals més antics
del catalanisme cultural mallorquí i
un dels que havien fet una labor
més constant i meritòria en el pe-
riodisme comarcal», ha estat «una
persona sempre reilcia a figurar en
primer pla, per() també una figura
clau de la nostra resistència cultu-
ral», com ha ressaltat la coordina-
dora de la Campanya de Normalit-
zació Lingüística, Aina Moll, que
també recolz.'i a Marquês per
al Premi de l'OCB.

«En una fita com la dels nostres
primers trenta anys —per tornar al
títol de la primera part de les me-
mòries de F. de B. Moll— no podíem
oblidar a un personatge com Miguel
Marqués, que per altra _part era
mereixedor d'aquest ficimenatge
feia molt de temps», ha afegit el
president de l'OCB, Antoni Mir.

Del 27 al 30 del present mes de
desemlire, a la Casa Municipal de
Cultura i sota Forganització del Cen-
tre Cultural de Felanitx, l'Associació
de Violers de Ics flies Balcars i la
Societat Mallorquina de Guitarra i
amb el it 	de l'Ajuntament
Felanitx, l'associaciú de Violers
les	 les Balears, el Conseil Insular
de Mallorca, la Conselleria d'Indús-
tria del Govern Balear i la Funda-
ció Pública de les Balears per a la
Música, se desenvoluparà el III Se-
minari de Violeria, un cicle que en-
guany estara dedicat especialment a
la guitarra.

Conferencies, concerts, un curs
d'interpretació i una exposició d'ins-
truments integren cl programa d'a-
quest seminari que per espai dc (mi-
tre dies convertira la nostra pobla-
ció en un focus de cultura musical

Dimarts passat denniti, al Centre
Cultural «Sa Nostra» de Ciutat, es
feu la presentació ciel llibre incon-
-feu la presentació del llibre incon-
clès de Llorenç Villalonga «La brui-
xa i l'infant orat», un text que ha
estat revisat i posat a punt d'edició
pel nostre company i collaborador
Josep A. Grimait Gomila, un ciels
que, sens dubte, coneix mes les en-
treteles de l'obra literaria de Villa-
longa, tota vegada que en vida cie
Fautor treballa al seu costat per

crab. nivell.
Entre les personalitats que desfi-

lai-an per la Casa de Cultura, cal es-
mentar els professors Leo Brouwer
i Angelo Gilardino i cl constructor
de guitarres José Romanillos.

Destaquem tambe del programa
—la composició integra del qual us
oferirem a la propera edició— l'es-
trena de la missa «Caminem ger-
mans» cie Bartomeu Calatayud
(1882-1973), amb la participació de
la Coral de Felanitx, S'Estol d'Es.
Gerricó i Sa Revelia de Son Servera
((s una missa scnzilla arnb acompa-
nyament d'instruments populars),
els concerts ciels guitarristes Caries
Trepat, Agustí Aguiló, Josep Sbert i
Pere Fiol, el violinista Luis Mizra-
bi, e! violoncellista Jaume Sole i la
pianista Marina Pinciro.

arranjar el primer tom de les obres
completes que edita Edicions 62.

L'ecliciú l'ha portal a terme l'edi-
torial «Tres i quatre» amb el suport

de «Sa Nostra», i la presentació fou
a carrec de Jaunie Pomar, autor del
prOleg dcl llibre. 'Lambe feren fis
la paraula l'editor Eliscu Climent,
Josep A. Grimalt, el Conseller
Cultura del Govern Balear Tomeu
Vidal i el President de Sa Nostra
Joan Forcades.

Fou presentada l'obra incenciosa de Villalonga
«La bruixa i l'infant orat».



CENTRE CULTURAL
iljuntament de Felanitx    

AVUI DISSABTE, A LES 930 DEL VESPRE

A L'AUDITORI MUNICIPAL

El Grup de Teatre de Son Macià

posara en eseena l'obra de sEBAsTIÀ NicoLAti

«Si aim!) és pau, que véngui sa guerra)»

Restaurante LA CALA
CALA D 'OR

Les anuncia su reapertu-
ra a partir de esta fecha

Y APROVECHA PARA DESEAR A SUS CLIENTES Y AMI-
GOS UNAS FELICES FIETAS Y UN PROSPERO AÑO NUEVO

Estamos preparando platos espe-
ciales para estas Navidades.

y un exquisito Menú de Nochevieja
RESERVE SU MESA. INFORMESE EN TEL. 657004.

TURISME RURAL

(is Tint» Ses Salines
Passau unes festes de

Nadal i Cap [;d'Any DIFE-
RENTS.
INFORMACIÓ I RESERVES: Tels. 649531 - 649063.

FELANITX

Car les Marin guanyà un cotxe en
el programa ditana Total»

El passat dia 2, en cl programa
«Ruïna Total» de la Cadena de Te-
levisió catalana TV3, el nostre paisà
el jove Caries Marín Lladó, se'n por-
ta un dels premis més preuats, el
cotxe.

En Caries Marín, estudia actual-
ment periodisme a la Universitat
Pompeu Fabra i fou seleccionat en-
tre una allau de sollicitants per
prendre part en aquest programa de
caire humoristic.

Ens alegram de la bona estrella
de Carles Marín.

El grup de teatre
<St. Bonaventura»

Dissabte passat a vespre, a l'Audi-
tori, el grup de teatre «Sant Bona-
ventura» de Llucmajor ens deparà
una vetllada prou ("tradable amb
l'escenificació de l'obra «Amor en
blanc i negre», original de Julio Ma-
tías, traduïda i adaptada per Antoni
Bennassar.

Sota la direcció de Bernat Cabot,
els comediants llucmajorers en sor-
tiren airosos de la comesa, una obra
d'embulls amorosos que resulta di-
vertida en extrem.

Els infants i joves canten Nadal
Avui a les 9 del vespre, a la par-

ròquia de Sant Miguel, se celebrara
una vetllada de música coral on sota
l'indicatiu de «Els infants i joves
canten Nadal» s'oferirà tot un ven-
tall de cançons nadalenques.

Hi participaran el Club d'Esplai
«Albada», el Grup parroquial «Gavi-
na» ciel MIJAC, la Coral Juvenil de
Felanitx i la Coral «Aucellets».

Tots aquests grups vos conviden a
la festa alhora que vos desitgen unes
santes festes de Nadal.

Nadal a la Seu
Sota l'organització de «Vida Crei-

xent de Mallorca», el proper dimarts
dia 22, a les 16'30, tindrà lloc a la
Seu de Ciutat la 05a Trobada i Pre-
gó de Nadal dels Majors de tota
Mallorca», acte en el qual pronun-
ciara el pregó el nostre collaborador
Guillem Piza i Rosselló. També es
dedicarà un homenatge al nostre
paisà Mn. Bernat Julia, canonge i
director de la Capella Mallorquina,
la qual interpretara algunes compo-
sicions. La Trobada finalitzarà amb
una Eucaristia concelebrada, presi-
dida pel Bisbe de Mallorca i amb la
visita optativa al Museu i Tresor de
Ia Catedral.

Hem d'advertir que, segons es de-
dueix del programa, tots aquests ac-
tes es faran en castellà —com es
costum inveterat del primer tem-
ple mallorquí— però que el pregó
que pronunciara el nostre paisà Gui-
llem Piza sera en mallorquí.

Els premis Premsa Forana
Dijous de la setmana passada, al

Centre Cultural de «Sa Nostra» de
Ciutat, tingué lloc l'acte d'atorga-
ment dels premis Premsa Forana de
Mallorca, edició del 92, premis que
patrocina la Caixa de Balears «Sa
Nostra».

Els guanyadors d'aquests premis
foren els segiients:

Premi «Llevant» (informació, en-
trevistes i reportatges), per Pere Jo-
sep Calafat Vich, de la revista «Coa-
negra» de Santa Maria.

Premi «Mitjorn» (investigació i
recerca histórica i actual) per Fran-
cesc Canuto Bauza, autor d'una sè-
rie de treballs a la revista «Mel i
sucre» de Sant Joan.

Premi «Ponent» d'Opinió, a Miguel
Cardell Santandreu per un conjunt
d'articles a «Llucmajor de pinta en
ample».

Premi «Tramuntana» de fotogra-
fia, a una serie de cobertes de la re-
vista «Ressò» de Campos.

També es concedí un premi espe-
cial a Rafel Bordoy de Santa Marga-
lida per la seva tasca en l'arranja-
ment de l'Hemeroteca de l'Associa-
ció i una menció al collaborador de
Ia revista «Artà» Llorenç Tarrassa
per la seva secció «Décimes desba-
ratades».

De S'llorta
A sol.licitud del Bade peda ni de

S'llorta, la companyia GESA ha pro-
Ines retirar pròximament el pal de
conducció eleetriea que hi ha en mig
de la voravia del carrel- del Convent.
d'aquesta població.

Seria una bona mesura, que tots
eelebrariem de debiL

,Llar de la Tercera Edat - lnserso
NADAL A LA SEU.—Dia 22 de de-

sembre, l.a opció: sortida a les 9 del
matí i visita a la Seu sota el guiat-

doe el canonge Mn. Baltasar Coll.
Tot seguit es visita el Conseil Insu-
lar i l'Ajuntament. Dinar a l'Hotel
Trinidad de Magalluf i a les 1630,
festa nadalenca a la Seu. Preu 1.500
ptes. Places limitades. 2.a opció: Sor-
tida a les 15 h. i a les 1630 festa
nadalenca a la Seu. Preu, 600 ptes.
Inscripcions, els dies 17, 18, 19 i 20,

de 1030 a 12 hores.
TALLER D'ORNAMENTACIO NA-

DALENCA.—Dimecres dia 23, a les
16 h. a la Llar.

SOPAR DE NADAL.—Places limi-
tades. Preu, 1.400 ptes. Inscripcions
els dies 17, 18, 19 i 20. El menú es
troba exposat a la Llar.

XOCOLATADA.—Dimarts dia 29,
xocolatada amb coca i xampany a
les 17 h. a la Llar. Places limitades.
Preu, 200 ptes. Inscripcions, els dies
20, 21 i 23.

NIT DE Fl D'ANY.—Dia 31 a La
Ponderosa (sopar i cotill6). Preu,
4.000 ptes. El menú es troba a la
Llar. Inscripcions a la Llar els dies
21, 23, 26 i 27.

COMISSIÓ D'ACCIO SOCIAL.—
Durant aquestes festes els membres
d'aquesta Comissió visitaran totes
les persones impedides i se'ls farà
entrega d'uns treballs realitzats pels
sods de la Llar.

LA JUNTA DE LA LLAR DE L'IN-
SERSO de Felanitx desitja un bon
Nadal i molts anys a tots els seus
socis.

Missa sufragi
La Missa d'avui dissabte, de l'es-

glésia de Sant Alfons, a les 7 del cap-
vespre, sera aplicada en sufragi de
la religiosa teatina Sor Margalida
Casellas Ferragut (la Madre), que
morí el passat dia 12 a Ciutat,

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Joan Perdló Riera i
M.  Magdalena Puig 13atle, han vista
augmentada la seva liar amb el nai-
xement del seu segon fill, un nin,
que en el baptisme rebrà el nom de
Joan Miguel.

Envia in la nostra tués cordial fe-
als venturosos pares.

• PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat al Convent de

Sant Agustí, varen rebre per prime-
ra vegada l'Eucaristia, els germans
Miguel, Anna i Magdalena Servera
Mairná.

Rebin la nostra felicitació que
feim extensiva als seus pares.

VENDO SOLAR en Portocolom, C/.
Pizarro.

Informes, Tel. 825274.



ESTUFAS, CHIMENEAS Y HOGARES

podrá escoger entre un copioso surtido
en la exposición de

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

Via Ernest Mestre, 42 - Tels. 580197 - 580269

DESCUBRE
EL NUEVO VALOR  DEL OPEL ASTRA

, svcv:'k•artv;tico,s,t,,,,:stvcs-, N
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ELIGE AHORA
TU OPEL ASTRA:
De 3 Puertas desde: 1.431.000 ptas.*

biegi 	 4*, I

De 5 Puertas desde: 1.585 000 ptas.*

FELANITX 	 5

Entorn a Padminisivació de Sant Salvador 	 Tots junts seguint la mateixa estrella
En ocasió de l'acomiadament dels ermitans de Sant Salvador, m'ha

parescut escaient recordar, encara que sia breument, la història de Fad-
ministració del santuari i muntanya.

Els administradors foren des d'un principi els Jurats de Felanitx, els
quals delegaren la seva autoritat en algunes persones benestants, eren «Els
Obrers de Sant Salvador»; exercien el carrec gratuïtament, un d'ells ac-
tuava de dipositari o clavad.

Un donat a les ordres dels obrers residia nit i dia en el santuari.
El Bisbe i el Rector de Felanitx intervenien en tot lo relacionat amb

la capella i el culte.

L'any 1824 els Regidors de l'Ajuntament, successors dels antics Jurats,
amb autorització del Bisbe, substituïren el donat per ermitans. Aquests
se sentiren massa supeditats a l'únic obrer-clavari que aleshores elegia
l'Ajuntament i l'any 1851 deixaren el santuari i es torna nomenar un do-
nat.

L'any 1876 el govern de Madrid s'apodera de la muntanya de Sant
Salvador així com d'altres terres comunals de diferents municipis i insti-
tucions. Seguiren uns anys de pobresa per al Santuari que continuava es-
sent propietat de l'Ajuntament; els guardians de la muntanya per part de
l'Estat es mostraven tan gelosos, que planyien al donat la llenya neces-
sària per fer foc i la pastura de tres cabres. L'Ajuntament va haver de
consignar una partida del pressupost per atendre les necessitats mes ur-
gents.

L'any 1885 l'Estat subhasta la muntanya simultàniament a Manacor i
a Palma. El felanitxer D. Antoni Puig, bisbe de Puerto Rico, mitjançant un
representant acudi a la subhasta de Manacor, per?) per unes poques pes-
setes de diferencia la tregué un licitador de Palma. L'any 1888 el mateix
bisbe Puig amb alguns altres felanitxers la compraren als que l'havien tre-
ta i en feren donació al Bisbe de Mallorca i als seus successors.

Mentrestant el santuari continuava en poder de l'Ajuntament, però
l'any 1891 també el cedi al Bisbe de Mallorca cl qual nomena custos Mn.
Mateu Alzamora Tauler. El mateix any, Mn. Alzamora crida els ermitans
de la Congregació de Sant Pau i Sant Antoni que es feren càrrec de rad-
ministració del Santuari i de la muntanya. De llavors ença ells han estat
els fidels custodis de Sant Salvador, que ara deixen moguts per diverses
circumstancies.

P. X.

Els grups: Esplai ALBADA i Grup
Parroquial GAVINA (MIJAC), aquest
Nadal volem escenificar estampes
nadalenques fent així possible un
monumental beticm vivent i movible
amb els segiients passatges bíblics:

L'Anunciació,
Josep i Maria no troben posada,
L'Anunci de l'Àngel,
Els Pastors
i El Naixement de Jesús.
L'escenificaran més de doscents

infants i joves; sols ens cal cl con-
vidar-vos-hi el dia 24 a les 7 i mit-
ja del capvesprc amb una clurada
d'uns quaranta minuts, en el Replà
de la Parròquia.

Abans de Pescenificació es ven-

dran postals de Nadal ofendes des-
interessadament p'en Biel Bennasser
al preu de 100 pessetes; el que es re-
collirà de la venda de les mateixes
sera destinat a Caritas Parroquial
d'aquesta ciutat. Aprofitam aquesta
convidada per desitjar-vos a tots
unes bones festes de Nadal i un
pròsper Any Nou.

SE ALQUILA 0 VENDE CASA gran-
de, junto calle Mayor, con corral
y cochera.
Informes, Tel. 291231.

VENTA RESTAURANTE MALLOR-
CA, sobre playa Cala Marçal Por-
tocolom.
Informes, Tel. 285112.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA SEGURIDAD.
• Cinturones de Seguridad regulables en altura con tensado automanco
• Estructura de Proteccion Lateral • Alarma Antirrobo • ABS
• Cierre centralizado de seguridad

OPEL ASTRA: EL NUEVO
VALOR DEL CONFORT.
• Pantalla Multifucion • Check-Control, Computadora y Radiocasete
• Interior Ergonomic() • Cambio Automático • Dirección Asistida
• Microfilm) de Aire.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA INGENIERIA ALEMANA.
• Control Electronic° de liacción • Diseño Aerodinámico Flush-Glass
• Nuevos Motores de Inyección Multipunto, 16 Vaivulas y-Turbochesel.

DESCURRF AHORA LA AMPLIA GAMA ASTRA
EN TU CONCESIONARIO OPEL

OPEL ASTRA.
EVAN IERIA ALEMANA DE FUTURO.

•t-guipain lento global dc la garni At,., segun versiones
Pres iosrcsomendados Peninsula, Baleares) lranspone. 	 0
I A gamos cic pre.cot rega descuento promocional 	 PEL

luidos i %Aldo para veil iculos en stock)

Ems p	 , 	 _-T-tRA40M*0; S

JULIA AUTOMOVILES, S.A.
Carrer Campos, s/n. FELANITX

MEJORES POR EXPERIENCIA.

CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Aná, Km. 49,400 Tel. 55 38 51

MANACOR (Baleares)
(ON( I - `,ION A RIOS (}F	 IA1



6 FELANITX
•• • • +me:,

Nr•

EL VOU-VERI-VOU
Sr. Director:
En cl concert de cija 6 darrer, ce-

lebrat a l'Auditori Municipal, la Co-
ral de Porreres va interpretar una
composició que de tot d'una em vaig
creure identificar amb el conegut
Vou-veri-vou amb lletra del nostre
paisà Bartomeu Obrador i música
del mestre Antoni Noguera.

Doncs be, el programa de ma
anunciava la peça amb el títol Ho-
rabaixa post el sol (que es el pri-
mer vers del Vou-veri-vou) i, com a
indicació d'autor, «pop. mallorquina,
Harm. B. Ballester» (es a dir, cançú
popular mallorquina harmonitzada
per B. Ballester), sense menció dels
autors indicats.

No es la primera vegada que veig
anunciada aquesta cançó com a po-
pular sense anomenar-ne els autors.
Quan presentam una obra, sia litera-
ria o musical, com a popular, volem
donar a entendre que s'ha anat
transmetent per tradició i no es pos-
sible assignar-li un autor identifica-
ble; com si s'hagués fet tota sola,
per dir-ho de qualque manera. Ales-
hores, ¿què hem de pensar? ¿Que
la cançó interpretada per la Coral
de Porreres no es el Vou-veri-vou?
¿Quina relació tenen, doncs, una
tmb l'altra?

Estaria ben content si qualcun
dels nostres musicòlegs, o simple-
ment qualsevol persona informada,
m'ho volguOs aclarir.

J.A.G.
LA MACROPRESO

Senyor Director:
Després dc llegir l'editorial con-

junta de la Premsa Forana de Ma-
llorca sobre el projecte de macropre-
só a Mallorca, pens que planteja
molt raonablement una sèrie de pro-
blemes que potser en el fons tots te-
nen una rel comuna: ¿Que en farem,
dels delinqüents?. ¿Com podem su-
primir la delinqüència?

Una cosa veig clara: i es que, si a
Ciutat volen tenir els hospitals, la
Universitat, el Bisbe, la Seu, l'Au-
diència, el Collegi de Notaris, el Pre-
sident Caftellas, etc., just es que se
carreguin també la presó. Qui se
menja les flors s'ha de menjar les
agostenques.

Ara, no sé si sera possible que Ma-
llorca pugui estar sense presó, gran
o petita, especialment si pensam que
qualsevol dia ens arribara la Inde-
pendència. Aleshores, on diantre col-
locarem els presos?

Bernat
QUI N'ÊS NET...

Senyor:
En relació a la carta publicada al

número darrer firmada per un mem-
bre del G.O.B., m'agradaria obser-
var que si a la manifestació en con-
tra de la reforma de la LEN hi ha-
via gent del PSOE era, entre altres
motius, perquè aquest partit figura-
va entre els qui l'havien convocada.

Seria bo recordar que si aquegta

Ilci que ara se tracta de defensar va
esser aprovada pel Parlament, ho po-
gué esser grades als vots dels par-
lamentaris (Vaguest partit. Això no
agradara a scgons qui, pen') no te
volta dc fulla.

Per altra banda, durant els mesos
en què el PSOE va governar a Fe-
lanitx, no va autoritzar cap cons-
trucció, ni se va obrir cap cami dins
cap espai protegit.

A mi, en aquesta manifestació, no
m'hi va sobrar ningú, al contrari:
perquè una manifestació tengui exit,
com mes gent hi ha millor.
aixi mateix in'hi va cridar l'atenció
Ia presència d'una gent que s'ompl
la boca parlant d'ecologia i clenun-
ciant a tot Deu i se fan cases dins
els espais naturals que diuen defen-
sar i collaboren a l'ampliació i con-
solidació d'un port esportiu de la
contrada.

Sera bo recordar que nomes pot
tirar pedres el qui esta net de culpa.

El soci 2.118 der GOB

AL REGIDOR LLADÓ
Hem sabut pel que va passar al

Ple de dilluns que el regidor Lladó
és l'encarregat de l'Escorxador Vell
i que dc les obres fetes a l'Escorxa-
dor per l'empresa del regidor Barce-
ló del PP, ha presentat la factura
una empresa diferent i que and) es
practicar el trafic de treballadors.

També hem sabut que el regidor
Lladó ha autoritzat l'ús de l'Escor-
xador Vell sense que hi hagi ningú
encaregat, ni el Ple hagi autoritzat
el seu ús. Entre els que han muntat
el negoci sense pagar ni el Hum, hi

ha la filla del seu company de trans-
fuguisme, el regidor Caldentey.

El regidor Hack) du canil de fer
carrera per l'Ajuntament.

P.M.

LES VAGUES A L'AJUNTAMENT
Sr. Director:
Felanitx sempre ha estat original

però mai me pensava que amb va-
gues també resultas capdavantera.

Dia 26 de novembre i dia 15 de
clesembre a l'Ajuntament feren vaga
els funcionaris, pet-6 tots eren al seu
Doc de feina treballant d'amagat.
Conten que aixi de cara al públic fan
vaga i així no els descompten el sou.
Són ben originals.

Un felanitxer

SE ALQUILA PISO - en paseo Ra-
món Llull. Trato familiar y con
referencias.
Informes, Tel. 583291.

Electrónica

SOLBIN S.L.
Vos recordam el nostre nou

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

CUINES, GELERES,
RENTADORES, FORNS, ETC.

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

Tel. 827265 
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SI ESTA BUSCANDO UN VEHICULO DE OCASION
PONGASE EN LAS MEJORES MANOS

Vehículos de ocasión
FIAT Uno Turbo ic
FIAT Regata 70 S
FIAT Panda 1000 Fire
FIAT Uno 45 3/P
FIAT Uno 45 3/P
OPEL Corsa 1.0
SEAT 124 Familiar
ALFA ROMEO 33 1.5 Ti
CITROEN Visa 2 Super E
SEAT Marbella
FIAT Tipo 1.6 DGT
FIAT Uno 45 3/P
OPEL Corsa 1.0
YAMAHA FZR 1.000
LANCIA Delta 111."I'llrho
RENAULT 4 TL
SEAT 127

PM-AX
PM-AS
PM-BD
PM-BD
PM-BM
PM-BH

PM-A
PM-AX
PM-NV
PM-AZ

PM-13K
PM-BJ
PM-AZ
PM-AN
PM-RH
PM-AV

PM-C

COURIER Furgoneta

Principales características:
Consumo a 90 Kms. h.	 4 litros
Consumo medio a los 100 Kms. 5'1 »

Capacidad de carga 	 2'7 m3.
Carga útil 	 560 Kgs.
Potencia motor 	 60 cv.

TECNOLOGIA LIDER
il

Motor Felanitx, S. L.
C/. Alonso Rodriguez, 5 - Tels. 580331 - 582860

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

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



env
Coches de ocasión

Te seguimos informando de
nuestra gama para que apro-
veches estas ocasiones
Opel Corsa	 PM-BII
Opel Corsa 5P	 PM-BL
Ford Fiesta	 PM-BM
Fiat Uno	 PM-BK
Nissan Vanette	 PM-AM
Seat Marbella	 PM-AT
Seat Málaga	 PM-AT

Y los más económicos
Talbot
	

PM-S
Henault 14
	

PM-P

También nuestras motocicle-
tas y ciclomotores
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

Restaurante Chino
SHP1NGRILA

HENRY CIIU

Continua ABIERTO durante todo el
invierno (excepto miércoles si no es festivo)
Camino Viejo de Calonge, 20. Tel. 657710	 CALA D'OR

Rellotgeria BRUJULA
Amb motiu del nostre 406. ANIVERSARI celebram
un sorteig-obsequi amb aquests  magnífics regals:
1. RELLOTGE ANTESALA JUNGHANS
2. RELLOTGE SOBRETAULA RHYTHM
3. RELLOTGE CRONOGRAF RACER

Sia o no client nostre, passi a recollir la seva participació i
vegi els regals a la nostra EXPOSICIÓ.

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

FELANITX SPORT C. ß.
AGENCIA OFICIAL

ALFA ROMERO y LANCIA
Ventas y recambios ALFA - LANCIA

Vía Argentina, 50 - Tel. 827300

SERVICIO TECNICO: Mecánica-Electricidad, Chapisterí, Pintura
Vía Argentina, 57 - Tel. 581260 	 07200 FELANITX
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Fou disputat el passat dissabte,
dia 12, a un circuit ubicat en el
Camp d'esports «Sa Mola». Partici-
paren atletes de S'Arenal de Lluc-
major, Llucmajor, Campos, Cala
d'Or, i dels coliegis Sant Alfons i
Joan Caps de Felanitx. Se classifi-
caren, entre les 10 categories, 132
atletes. Cuidà de l'Organització el
Club Joan Capó.

CLASSIFICACIONS
Iniciació femeni
. Ester López	 (Joan Capó)

2. Eva Maria Vidal	 (Joan Capó)
3. Margarita Cañas (Sant Alfons)

.

I 12 iciació masculí
l. Miguel Manresa	 (Llucmajor)
2. Toni Mas	 (Sant Alfons)
3. Guillem Vaguer	 (Sant Alfons)
Benjamí femení
1. Maria Fca. Adrover (Joan Capó)
2. Leonor López	 (Joan Capó)
3. Maria del M. Blanch (Llucmajor)
Benjamí masculí
1. Joan Gual	 (Llucmajor)
2. J. Valls de Padrinas (J. Capó)
3. Jaume Cabrer	 (Sant Alfons)
Aleri femení
1. Antònia Vicens	 (Joan Capó)
2. Antònia Oliver	 (Llucmajor)

3. Maria I. Montañés (Sant Alfons)
Aleví masculí
1. Andreu Vicens	 (Joan Ca pó)
2. Fernando Taviro	 (S'Arenal)
3. Esteban LiñAn	 (S'Arenal)
Infantil femení
1. Elisabeth Pérez	 (Sant Alfons)
2. Teresa Nicolau	 (Llucmajor)
3. Maria A. Vaguer (Sant Alfons)
Infantil masculi
1. Jaume A. Cantallops (Llucmajor)
2. Antoni Oliver	 (Sant Alfons)
:3. Tomeu Cortés	 (Llucmajor)
Cadet femení
1. Joana M.  Barceló (P. Campos)
2. Maria Pilar Mas (P. Campos)
3. Maria C. López	 (Llucmajor)
Cadet masculí
1. Julià Vadell	 (Joan Capó)
2. Hugo Diaz	 (Joan Capó)
3. Antoni Nicolau	 (Joan Capó)

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Honda 750 CBX (PM-AC)
Vespa 150 (PM-AX)
Yamaha 750 Teneré
Benelli 250
Gilera KZ-125
Suzuki Ldo 75 (PM-AJ)

CICLOMOTORES
Derbi Scooter
Peugeot Rapid
Puch Suzuki Cóndor

Puch X-40
Vespinos y Mobilettes varios

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

FRATER CEIABRARA UN
ACTE A FELANITX

El proper dia 29, FRATER te pre-
vist de celebrar a Felanitx un acte
on donarà a conèixer la seva tasca
en favor dels cliscapacitats. Amb l'as-
sistència ciel seu consiliari a Barce-
lona, la del jove professor Jordi Es-
punyes, responsable del G.P.F. i di-
rector d'E.C.O. i JOVAL de Sabadell,
la del president cractivitats esporti-
ves amb minusvalids Domingo Gar-
cia i ciel nostre paisà Toni Viciai, di-
rector tècnic d'activitats esportives,
es faran unes breus exposicions so-
bre temes diversos: oConviv:mcia»,
«El cairn de Terra Santa», «Camins
dc joventut»..., les quals seran illus-
trades amb videos. També s'oferirà
un video de les Colònies Paralímpi-
ques - Corça 92, on queda palesa la
gran. labor portada a terme amb
Yalu(' de joves universitaris cris-
flans en favor dels disminuits, pels
quals sacrifiquen part de llurs va-
cances.

A aquests actes -que, especifica-
rem amb més detail a la propera
edició- hi queden convidades des
d'ara mateix totes les persones de
bona voluntat.

Toni Vidal

SE ALQUILA PLANTA BAJA en
Felanitx. Muy céntrica.
Informes, Tel. 580919.

SE DApISLASES DE INGLES (par-
ticniares o grupos) para principian-
tes.
Informes en esta Administración.

c:f./ ATLETISME

Control Co/1137d de Cross Escolar a Felanitx



,• 	 B PROTECCION
Y SEGURIDAD

C/. Cruz, 2 - CAMPOS - Th l. 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 el n.° 1.110
PARA MAS INFORMACION:	 mromi--
C/. d'ets Horts, 50
Tel. 581406 -,58206	 itnnoWo nunFAX 582975

RESULTATS
Cadets
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT,
RAMON LLULL,
Juvenils
JOAN CAIWAUTOC. GRIMALT,
SANTANYÍ,
Sèniors masc.
SANT SALVADOR (ARTA),
JOAN CA1 36/AUTOC. GRIMALT,

Seniors fem.

JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 45
74 COLONYA POLLENÇA,	 35

III Divisió

57 CAMPOS, 	 52
30 AUTOCARES GRIMALT,	 88

Partit atrassat juvenils
69 OLIVETTI MONTERO,	 43
63 JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 57

29

Jardinervia LLEVANT
Ya tiene a su disposición la extensa

gama en árbores frutales y de jardín, así
como cipreces -Auies y rosales.

Abierto de lunes a sábado todo el dia y domingos por la ma-

Carret. Felanitx-Manacor	 Tel. 580101

Restaurant BON PORT
Obert tot Vany

De dilluns a divendres, MENU
Cl. Pizarro canton. ChOrruca	 Tel. 825274	 PORTOCOLOM

***
Menu Nochevie 

**********
CCOOMIMS el estlio del chef

Puente de a ho nuevo 31 .1 3 de enero93
3 Noches en apartamento de 2-4 personas

1/2 Pension y cene noche vlep Incl.
Preclo p.p. 16.000.- Nthoe

Itteetvba tit Patin), Nut
C/ Park de la Mar s/n
CAla Egd/ calç

///7

	 Z• 65 71 36  

Nueva Funeraria
FLORISTERIA CICLAMEN

E. Mestre, 8	 Tel. 827386
PARTICULAR

Tel. 	 582904
Tel. 	 581188 

PRECIOS ECONOMICOS 

4

44'`

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALNIA DE

Domingo Coronado Martin
que falleció en Felanitx, el dia	 de diciembre de 1992, a los 81 años,
habiendo recibido I is santos Sacramentos v la Bendición Apostólica.

E.	 P.	 D.
Sus a fligidas hijas, Narcisa, Nlanoli, Juana, 1aría, Petra y Antonia; hijos politicos, nietos

y (lemas familia, al participar a sus amistades tan triste ¡)('rd ida les ruegan le tengan presente en
sus oraciones, por 10(10 lo coal les quedaran sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: C. Forth, 5

1

FELANITX

Jornada excellent

COMENTARI
Aprofitaren molt be cis CADETS

Ia visita d'un rival feble per resca-
balar-se de l'ensopegada de la jorna-
da anterior. De tot d'una posaren la
directa i el marcador se dispara (25-
2, minut 13 o 41-8 en el descans). A
la 2.3 part la diferencia no fou tan
grossa perquè s'erraren bastants de
tirs fàcils i perquè jugaren tots els
components de l'equip. S'han de des-
tacar la gran anotació de Florian i
Ia infinitat de rebots capturats per
Esteva.

Els JUVENILS guanyaren dos par-
tits en 48 hores. Dijous a Palma da-
munt una pista perillosa per la plu-
ja, venceren a domicili a l'Olivetti,
en un partit ben encarrilat des dels
primers minuts (descans, 16-27). El
dissabte superaren al Santanyí de 27
punts, tractant-se d'un partit que se
recordara per la pèssima actuació
de l'arbitre, força veterà, Sr. Orón
(feia estona que no veiem protestar
d'una manera tan convençuda els es-
pectadors) i pel festival de triples.
S'aconseguiren 10 cistelles de tres
punts (6 el J. Capó i 4 el Santanyí)
amb un destacadíssim A. Sureda
que, tot solet, en convertí quatre.

L'única derrota de la jornada fou
pets SENIORS MASCULINS que, en
un ajustat encontre, perderen de 6
punts a Arta. Els parcials de cada
temps, 34-31, en el primer i 35-32, en
el segon, són un bon indicador de la
poca diferencia haguda entre els dos
equips.

Magnifie triomf de les FEMINES
que guanyaren el segon encontre de
Ia temporada, el primer d'ells a Fe-

i això que actualment tenen
una baixa important, la de Fanny,
lesionada. La renda final de 10 punts
ja la duien a la primera part (23-13).
Totes les components jugaren a un
bon nivell. Carme Vivancos arriba a

.18 punts, Margalida Estelrich n'a-
conseguí 12 (2 triples) i Antònia Al-
bons obtingué els seus primers pun-
tets. Excellent la tasca defensiva de
Joana Marcos.

Espectacular victòria de l'equip
TERCERA, a Campos. Guanyar de
36 punts a una pista en la que no
s'havia guanyat mai, a nivell senior,
és trencar de bona manera la ratxa
negativa. Fou un partit molt cOmocle
per part de l'Autocares Grimait, que
comanda en el marcador ja des de
l'inici i ana inflant la diferencia, així
com anava avançant el temps. De no
haver-se dcdicat a les «frivolités» i

als efectes especials en els darrers
minuts, el Campos no hagues arri-
bat als 50 punts i l'Autocares Gri-
malt hauria rondat la centena. Tots
els jugadors anotaren. Mencionem
especialment la seguretat i el bon
partit de Toni Obrador i la impre-
sionant eficacia de Guillem Amen-
gual que converti en cistella 12 ciels
13 tirs en joc que realitza. El resul-
tat d'aquest encontre els colloca a
les portes de l'obtenció definitiva
d'un dels dos primers flocs del grup
i, fins i tot, encara tenen dares op-
cions al liderat ja que l'Optica Abel
fou derrotat dins l'Andratx.
Anotadors:

Cadets.—Florian (29), Esteva Æ.
(14), M. Coll (8), Hugo (6), J. Bar-
celó (6).

Juvenils (Olivetti).—Cesar (20)..
Caries G. (10), A. Veny (9).

Juvenils (Santanyí).— Caries G..
(13), A. Sureda (12), R. Boyer (10).

Seniors masculins.—Xisco Adro-
ver (25), B. Salva (16), Gaspar (10).

Seniors femenines.—G. Vivancos.
(18), M. Estelrich (12), Azucena
J. Marcos (5).

III Divisió.—G. Amengual (27), A..
Olver (13), A. Obrador (10), R. Lia-
dó (10), M. Julia (7), D. Boyer (6),
M. S. Perelló (6), S. Rigo (5), B. Na-
dal (2), P. J. Fullana (2).

AQUESTA JORNADA
Quatre dels cinc equips jugaran

fora de Felanitx. Desplaçaments dels
cadets a Arta i dels juvenils a s'Are--
nal (I. Bahia) a la jornada del dis-
sabte. El diumenge els sèniors mas-
culins han de jugar a Son Carriú i
les femines a Campanet.

L'únic encontre que tindrà lloc
aquí sera el de 3., entre l'Autocares-
Grimalt i el Ca s'Esperdenyer, de
Bunyola; partit important de cara a
Ia classificació per a la fase final de
Mallorca.

LARRY CISTELLES

PARQUE.�.MAR

Ccosen4 hobo de Duey* con Jerez

Acuecate con medaliones de Langosta
--

Entree& de ternera blanca. Saha Mollies
Pasta Spatzli

Jerchnera de lewntres

Ban ba de helado 'San Sytvestre"

s  BA SQUET

Preto° p pers
6 500 -

hhiLos 509t ,



PANDORA
REGALOS-DECORACION

OBJETOS ARTESANIA

espera su visita y les desea

FELICES FIESTAS.

31 de Març - Felanitx

dor fent-hi un camp de golfos. I tor-
naran els moros al castell. I cis er-
mitans no se n'aniran. I sa Banda
de Música no tocarà mai ms «En
un mercado persa». I acabaran sa
Plaça. I faran ses espirituals Normes
Subsidiaries. I faran el Polígon In-
dustrial i un Pentagon pen Quieta-
no. I llevaran els directors automa-
tics dels banes. I faran bõfeg,ues a
aquell home que encara fa botifar-
rons negrosos. I a la Setmana San-
ta noms larem una processó curta
sense encapironats ni telèfons. I no
hi haura Davallament. I tornara can-
re sa tirnba. 1 els mestres tornaran
pegar galtades als nins. I per Pasco
no hi haura torró ni per Nadal pa-
nades. I pes Port tornara haver-hi
bocois de crancs peluts. I a ca s'apo-
tecari ja no vendran mai més fiat. I
arrabassaran aquell mig semàfor de
ses Palmeres. I a sa Plaça de Toros
hi tornara en Tubau.. I en Bernat
Gran tornara fer una orquestra. I
tornaran fer crides amb tambor. I
tornaran xapar el Passeig de davant
can Timoner. I el Vaticà perdonara
En Boof.

I, a més, als funerals els farem a
la capella antiga i només n'hi ca-
brem sis o set.

I, aquí hi ha el perill, jo tornaré
escriure. Ja heus arreglareu! Jo crec
que més val que facin Maastricht.

P. Artigues

FELANITX 	 9

Ja m`aastrichtkansant
I 16 tambe.
No se pet -clue però maastrichtkan-

sant i molt.
En realitat cree que tots ens es-

tam maastrichtkansant una mica i
lambe crec que n'hi ha set o vuit
que ja estan completament m'aas-
trichtkansats. I farts.

Però reconec que pot ser ens passa
ajxò perquè no acabem de tenir clar
que es aix6 de Maastricht. Els espa-
nyols i especialment cis mallorquins
agosarats agressius i Fers som uns
tanoques que sempre esperem que
vengui algú, a treure-n's les arenga-
des del caliu. I un tamb6 s'ho hau-
ria de merèixer una mica.

Maastricht es una cosa que si no
Ia fan, faran un pet pudent. S'aca-
barà el mán i haurem de tancar
aquella fabrica de regadores que en-
cara queda al poble devers el Bony
de Sant Nicolau, allà on hi hagué
argila marró fins que mod en Fran-
co. I també s'haura'aeabat l'esperan-
ça per aquell sabater que encara
posa mitges soles al carrer de la
mar. I haurem de matar a galtades
el darrer selleter que encara fa se-
lletons i coheres. I a més de perdre
de vista la canya Pansa hi perdrem
les rasques de can Moix. I a can
Berga no hi vendran calcetins de
presumit. I a can Pedaçet no faran
pus coques. I s'Ajuntament no tor-
nara a perdre pus mai doblers amb
ses verbenes.

Tot això passara si no fan Maas-
tricht. Més val que ho facin. Perquè
si no ho fan tornaran tancar el cine
dolent (IC devora sa Rayai i desapa-
reixerà aquella botiga que hi ha de-
Nora que —no vull sabre perquè—
es diu Roba per Tu. Ningú mai ha
robat per jo. I s'acabarà també aim!)
d'anar a can Polla a comprar tres
grampons de set millimetres. Ho
vendran tot a dotzenes embolicat
amb plastic dans. I vendran per sis
rats: els cavallets i Sant Joan Pelós
—que no va anar a l'expo ni sorti
al retrato d'en Borne— s'haurà de
jubilar de mala manera. I no po-
drem acabar de tuclar Sant Salva-

Mobles Monserrat
Desitja als seus clients y públic en gene-

ral,bones festes de Nadal i feliç 1993.

Mentrestant els oferim un extens as-
sortiment de catifes i Mob les en general.

BON NADAL
Via Argentina, 24 	 Tel. 5805-1)

S'acosta Nadal i tots feim qualque
regal. Mountain Sport també en fa,
degut a les fesles i a la seva recent obertura farà gran varie-
tal d'ofertes en bicicletes MUNTANYA i articles d'exeursi6

MOUNTAIN SPORT vos ofereix
qualitat i bon servei

MOUNTAIN SPORT
FELANITX

GRAN OFERTA AMB LES
	

Via d'Ernest Mestre, 21
BOTES DE MUNTANYA CABRIT

	
Dir.: Joan Ramon Bordoy

Noticiari santayiner
per Ramon Rosselló

Aquests anys passats sortiren a llum alguns fulletons per donar a co-
nèixer diversos aspectes històrics de la vila de Santanyí.

Ara reprenem la publicació de noticies mit jançant el present noticia-
ri amb l'esperança que el dia de demà pugui servir per a la redacció de
Ia História de Santanyí.

1517, 12 gener.—A instancia de Joan Danús, el vicari de Santanyí anun-
ciarà damunt la trona, quan el poble sia congregat dins l'església per
als oficis divins, amonestant les persones de qualsevol gran o condició
«qui sapien, tenguen, celen, amaguen qualsevol robes de liana, de Ili, seda,
cotó, or, argent, diners, perles, prestecs, comandes, escriptures, census,
utensilis de casa, vi, oli, forment e signantment qui hagen comprat de
esclaus ni esclaves de dit instant e no resrnenys moltes llenyes e bardis-
ses li han Ilevades e generalment qualsevol altres bens, mobles e immo-
bles pertanyents a dit instant que dins X dies prOxime ho hagen tornat,
satisfet i denunciat a dit instant, en altra manera les persones qui lo con-
trari farien serien incorregudes en sentericia de excomunió. Semblant
instancia fa Joan Albert.

6 març.—Altra instancia d'Antoni Bonet . que exposava li havien pres
dos anyclls, «moites ovelles li han mortes .e escorxades, molts porcells
han morts quatre besties porquines que  liban mortes un any ha, cabres
li han preses; mortes e escorxades«. Tot de la possessió ha comprada que
era de Joan Bonet.

1518, 10 març.—Joan Danús exposa el bestiar li han pres: una vaca
amb un picarol que estava a les rotes de les Comunes de Santanyí, que
anava amb un vedell que se's perdut. Més li han pres blat, ordi, avena,
civada, eines de casa, llana filada i sens filar. També qualsevol que hagi
comprat esclaus i esclaves, i li han desfet bardisses i tallats ullastres.

1586, 15 març.—Certificació d'Esteve Bibiloni, prevere i rector de San-
tanyí, essent testimonis Damia Adrover Batle, Jeroni Mir, Mateu Ferrer
jurats de la vila, com mentre la nau del magnifie Nicolau Onilini ha nau-
fragat a Portopetro i ha mort la senyora Júlia Corfessa muller del magni-
fie Pere Roca, ciutadà de Roma; i ha estat enterrada a Santanyf a la Se-
pultura del magnifie Joan Danús, ciutadà de Mallorca. Signa el rector i els
testimonis: Miguel Pujol, Guillem Oliver de Santanyí, Jaume Astragus mes-
tre d'aixa de la nau, Joan de Fontana mariner, que tots anaven en la nau.

1561, 1 octubre.—Carta de Jeroni Mir escrita des d'Alger on hi és cap-
tiu adreçada a sa mare made) Miquela viuda; comença: «Molt virtuosa y
de mi molt amada mare», demanant per sa salut, la seva es bona. Han arri-
bat a Alger vaixells de Mallorca i de Valencia. Esta espantat de veure
«tants mallorquins qui són vinguts, se'n aporten son fill los altres bara-
tats amb catius y per nosoltros no'y haguda cosa ninguna ni sols un tros-
set de Iletra». Creu que els mariners tiren les cartes a la mar. Prega doni
comandacions al senyor Felip Moranta «que nostron jerma en Guillem
Ii bese les mans». Espera poder tenir la llibertat desitjada. Espera que els
seus germans Joan i Guillem, sa muller i fills, preguin a Deu per la seva
llibertat i l'anomenin a mossèn Andreu Trobat i que qualque dia li podran
agrair el que fa per la familia.

1501, 16 setembre.—Amb motiu de la noticia tement la vinguda a Ma-
llorca de Camallo turc enemic de la fe catòlica, sem assignats a les mari-
nes cert nombre de cavalls armats per a la defensa. Es capita de la costa
de Campos i Santanyi Guillem Descatlar i  li són assignats 18 cavalls ar-
mats amb els corresponents cavaliers, que se citen.

1349, setembre.—E1 rei Pere, atenent la Vall de les Salines de San-
tanyi que es d'Arnau Torrella es inculte i produeix poc, dispensa els pobla-
clors d'aquesta Vall de pagar delme i quint dels fruits, sin6 que solament
pagaran delme i tasca.

1421, 12 abril.—Jaume Bonet de les Salines ven a Pere Gual 25 guar-
teres d'ordi per preu de 7 lliures i 10 sous, a raó de 6 sous la quartera.

FOTOS JAUME MONSERRAT
Vos desitja bones Festes i al ma-

teix temps vos recorda els seus serveis
en

Fosos reportatge, Industrial, Estudi

Gran assortiment en christmes
SERVEI RAPIT EN FOTOS CARNET I REVELATS AMB 1 HORA

C/. Santueri, 88 	 Tel. 581156



kitd

Comunica a sus clientes y público en
general su traslado a PORTOCOLOM,
plaza Comercio, donde les ofrece ade-
más artículos de pesca y cebos vivos.

10
	

FELANITX

Fútbol Sala

Rancid mind/re de!s uputritais [(tes

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

'leis. 580246 - 581135 — FELAN1TX.
Servicio permanente 24 horas

Prest hi . haura de bell nou
eleccions. Perdut ja tot tipus . d'icleo-
logia, tot esta dominat pels •punye-
teros duros. L'economia. Pensau que
estam en temps dc crisi. Jo rrOtre-
viria a dir que les properes-¡elec-
cions poden ser más mogudes t que
mai. Ruiz-man (Ruiz Mateos), l'ex-
trema dreta, Jesús Gil... sortiran a
Ia palestra... La cosa, mes que di-
vertida pot ser penosa. De moment
l'aspirant Gil a governar Espanya
ja ha començat la seva campanya
electoral. Ja té preparat un Rolls-
Royce amb una rbulotte per recór-
rer de punta a punta aquest país i
donar tres mitings diaris!... Això
passara —i passa aquí— a les portes
del segle XXI. Diu nos agafi confes-
sats. SinO , que provecsca.

• El C.D. FELANITX consiguió
un POSITIVO dc muchos quilates
en su visita al feudo del ANDRATX.
Un gol de FELIPE dio alas al equi-
p() de RAFEL RAMOS, que lleva ya
tres jornadas sin conocer la derro-
ta, tampoco la victoria. Pero los
puntos se suman, y eso es siempre
importante.

• En 2" REGIONAL el S'IlORTA
sufría un descalabro de impresión
en su visita al campo del PORRE-
RES; al final SEIS a CERO... Y el
PORTO-COLOM sufría una contun-
dente derrota en el feudo de LA
SALLE nor CINCO a DOS; al Arbi-
tro, un incompetente, se alió con los
locales y las quejas de los «porte-
ños» de poco sirvieron. Mientras,
quien daba la alegría era el CAS
CONCOS 	 en su terreno «Es Ca-
valier» al veneer de manera brillan-
te, CUATRO a UNO, al VILAFRAN-
ca, un resultado que puede servir
de acicate para el conjunto oeúncar-
ri» que arrastra un montón de ne-
gativos.

• Llegan las fiestas y los grupos
musicales hacen su agosto. Los hay
que no paran como es el caso de
«ELS NOSTRES» que lidera el ami-
go RAFEL «SIMONET». Ya he vis-

to los «menús» de Nochebuena y
Nochevieja del «RESTAURANTE SA
PORTASSA» de Algaida y del «RES-
TAURANT BENICOMPRAT» para
estas señaladas fiestas, donde este
conjunto dard Baile de Salón has-
ta la madrugada. A multiplicarse to-
can. Y es que el amigo Rafe l tiene
cuerda para subir al Ilinmalaya ¡a
pulso!
a En el «CINE PRINCIPAL» te-

nemos este fin de semana un pro-
grama doble, muy interesante. «SAL-
SA ROSA» es una comedia españo-
la que lleva el sello inconfundible
de FERNANDO COLOMO con acto-
res de primera línea en nuestra piel
de toro, como son VERONICA FOR-
OM MARIBEL VERDO, JOSE CO-
RONADO y JUANJO PUIGCORBL.
Y como plato fuerte nos llega la
última entrega «ALIENS-3» con la
inevitable SIGOURNEY WEAVER,
en esta ocasión con el pelo rapado,
igualico que una bola de billar. Pa-
sa que la acción transcurre en el si-
glo venidero, en un planeta lleno
de sombras, y muchos chinches...
Terror gótico que nos acerca más
a la línea de la primera de las tres
cintas acerca de esos «aliens» que
supo diseñar magistralmente cl ar-
tista suizo Gigger.

• Mc han vendido la noticia, no
se si es cierta, pero de serlo me ale-
gro por el compañero JOAN CAR-
LES MARIN que ha ganado un CO-
CHE en un CONCURSO de una te-
levisión catalana. Uno de esos que
para ganar no hay que acertar nin-
guna de las preguntas, hay que pen-
sar al reves... Ustedes conocen a
este estudiante felanitxer porque
durante un cúmulo de semanas te-
nía-en antena un programa de en-
trevistas en la televisió nostra T.V.F.
que llevaba como nombre de bata-
lia «Tal corn són», si no ando flojo
de memoria.

• En «UNIC» la cosa funciona
de maravilla. La otra semana con
lo de la RUMBA la cosa fue fetén.
Esta semana tienen preparadas nue-
vas sorpresas. Como repitan eso de
«beba tres y pague una vez» el éxi-
to les va a desbordar y el local se
va a quedar chico. ¡Orris kainovyy!

• Recibimos ya las primeras FE-
LICITACIONES NAVIDEÑAS, la
de LLAR de la 3. a EDAT y la de
«DIARIO DE MALLORCA». Los hay
que madrugan y a estos no les pilla
eon el paso cambiado el «overbook-
ing, de correos, que por estas fechas
es de órgado.

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS

APA Col. St. Alfons A/
V. Porto Cari, 2 -

Col. Bellavista Arenal, 2

Benjamins
APA Col. St,. Alfons A/P.
Col. Es Liceu B,
APA Col. St. Alfons/Pint. Mar, 6 -
Col. Es Liceu 13, 2

Alevins
Juventud Inca, 7 -
APA Col. St. Alfons A, 3
APA Col. St. Alfons B/

V. Porto Cari, 0
C.D. Polígono de Levante, 1

Inlantils
C.D. Los Almendros, 10 -
APA Col. St. Alfons A/Pel. Kiska, 0

Jornada intensa i freda dins «Sa
Mola», on gairebé tots els equips
compliren els seus objectius. Els ju-
gadors locals practicaren un joc útil
i pràctic.

Un cop trt's els jugadors d'Inicia-
ció ens sorprengueren empatant
amb un dels gallets del seu grup.
Amb aquest empat segueixen en els
primers llocs i lluiten pel títol. L'e-
quip del tandem Corchado - Pep
practica un joc efectiu i debuta de
porter Xisquet.

Els gols locals foren marcats per
Hayo i Uguct. Jugaren: Vidal, Alex,
Xisquet, Hay°, Uguet, Andreu, Da-
vid, Julian, Mateu i Sebastia. Falta
el porter CristObal, baixa important
dins l'esquema local.

Els Benjamins de Xesc Blanco
guanyaren en el partit de volta amb
l'incòmode Es Liceu Balear per un
fàcil 3-0. Guillem, Coronado i Man-
resa marcaren la diferencia. Juga-
ren: Joan (3), Cañas (2), Manresa
(3), Coronado (3), Jonathan (3),
Raimundo) (2), Lluís (2), Bel M .  (3)
i Guillem (3). Amb aquesta victòria
els benjamins retornen al capda-
vant de la classificació.

Els Benjamins B tingueren un
partit facil, ja que reberen la visita
ciel colista. Ramallo (4) i Enrique
(2), foren els autors dels gols. L'en-
trenador local aprofità l'ocasió per
donar sortida a tota la plantilla. Ju-
garen: Bordoy (3), Jesús (3), Kiko
(3), Ramallo (3), Garcies (3), En-
rique (3).

Derrota dins Inca del Alevins A
que no aconseguiren guanyar al co-
lista. Carolina torna marcar i M. A.
I3inimelis en feu dos. Fou un partit
desagradable, ja que els de casa
practicaren un joc fort i agresiu.
Jugaren: Juanjo, Colau, Carolina,
Pedro, Xavier, Tomeu, Coves, Fon-
tanet, Vicens i Binimelis.

Els Alevins B no pogueren amb el
Potent Polig. de Levante que resol-
gué el partit ja a la primera part.
La millor técnica i preparació fisi-
ca fou clau dins el partit. Jugaren:
Adrian (3), Toni (1), Jaume (3), Va-
lentin (3), Ruben (1), Pedro (2),
Supe Manvel (3) i Martin (3).
Aquesta setmana s'estrenA nou
equipatge i els felanitxers dugueren
l'sponsor de Viatges Porto Cari.

Els infantils de F. Floro no daren

•
LO PITJOR.—E1 fred que passam

durant tota la setmana al municipal
«Sa Mola», quan els jugadors treba-
llen per oferir un bon espectacle.

Escriu: Marino Talavante

Homenatge a Jaume Vaguer
«RAU [L»

Sa Mola i La Fe s'ompliren
gom a gom

Molt de públic a l'homenatge
pioner del Futbol Sala Base dins la
nostra Ciutat. El fred no fou obsta-
cle perqué els jugadors actuassin
amb entusiasme i alegria. Al final
de la jornada esportiva l'entrega de
distincions acollí tata la directiva
actual	 d'entrenadors i delegats ,.
aixi com les autoritats locals.

A continuació es desplaçaren al
restaurant La Fe, on esperaven
Jaume Raul!, la banda de cornetes
i tambors. Al final del sopar el pre-
sident del C.S. Ateos. Porto Colom,
el Delegat d'Esports del Cim i el'
President de l'ESC. F.S. Felanitx
entregaren sengles plaques a Jau-
me Raull, tot reconeixent la seva
tasca pel Futbol Sala Base.

RESULTATS

Benjamins

APA Col. St. Alfons A, 3 -
APA Col. St. Alfons B, 2

Iniciació

APA Col. St. Alfons B, 3 -
Col. Es Liceu 13, 0
APA Col. St. Alfons A, 3 -
Col. Es Liceu A, 2

Escola Futbol Sala Felanitx

Un llibre és el
minor company
dels vostres ocis

Llibreria RAMON RE
Nlajor, 2.i "I'cl..-)81111■11 	 FEIANITX

Hens, 3 -

CIVOCINZ.7716- "nsmilzWrg 	 s • 	 z-;
RESULTATS	 la talla dins Son Rapinya, on el li-

Iniciació der s'encarrega de fer un «10» a
comoditat. El porter Paco Muñoz
(Buyo) es despedia, i feu una gran
actuació, la minor sens dubte del
seu equip. Jugaren: Richard, P. Bu-
yo (3), Pep, Paramo (1), Domingo
(I), Esteban (1), Salvita (1), Ciria.
(1), Pedro (1) i Francis (1).

LO MILLOR.—Les victòries del
partits d'Iniciació, que tornaren
puntual' una setmana més, lo que
torna donar ales Ills np;s petits que
avui van a Alcúdia. Tambe les bo-
nes ajudes per part de les nostres
autoritats



ESTAVRA

14/?.
-H
	ca-
'tit! ttit -

Les desea felices fiestas
Platos especiales para estas fechas

PUERTO DEPORTIVO 	 Tel. 613465
	

CALA D'OR

Vos desitjam
que passeu
unes bones

festes de
Nadal i vos
obsequiam

amb un 20%
de descomp-

te en totes
les compres
Molts anysC/. Plaça, 12 - Tel. 581821

ORTOPEDIA MANACOR
Pia. Rector Rubí, 3 Tel. 552614	 MANACOR

TECNICO ORTOPEDICO TITULADO
—ORTOPEDIA A MEDIDA
—FABRICACION PROPIA
—PLANTILLAS, CORSES, FAJAS, FERULAS, COLLARINES,

BITUTORES, PROTESIS, SILLAS, ANDADORES, BASTO-
NES, etc.

—ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL
—CONCERTADO CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Restaurante Can Manuel
C/. Mayor, 7	 CAS CONCOS

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 pez espa-
da fresco con salsa marinera con mejillones. Pan, vino y postre,
300 ptas.

Estos platos los ofrecemos durante toda la semana.
Y les recordamos que el dia 24 noche tendremos abierto con

PLATOS ESPECIALES DE NAVIDAD.
Para reserva de mesas llamar al Tel. 580548 (preguntar por

Manuel).
PARRILLADAS, CALDERETA, LECHONA, PALETILLA DE

CORDERO, etc.
Estos platos, con pan, vino y postre, café y copa. 2.100 ptas.

CONSULTE NUESTRA CARTA

FELANITX 	 11

Regular entrada al camp del An-
dratx.

FELANITX: Matías, Sampol, Ge-
labert, Maimó (Aznar), Morales, Cal-
dentey, Felipe, Nico, Borras, Adro-
-ver (Alfonso) y Costa.

ARBITRO: arbitraje clel colegiado
Canovas, mal; pitó a destiempo.
Mostró tarjetas amarillas a Del Río,
Gelabert, y vi6 la roja por doble
amonestación Costa en el min. 82.

GOLES: 1-0, min. 2: Adrover y
Garcia al alimón.

1-1, min. 23: Felipe en un despis-
le defensivo.

COMENTARIO: Que te metas un
gol en propia meta a los primeros
compases de partido y te obligue a
jugar —dando la cara— en busca
del empate no es demasiado hala-
güeño, que digamos. Pero el Fela-
nitx supo reponerse de este despro-
pósito y buscar el marco contrario.
Y a mediados de la parte Felipe
—una vez más— supo aprovecharse
de una inciesición de la defensa lo-
cal y establecer un oportuno empa-
te. El partido, jugado de poder a
poder, dió opción a los felanitxers
a gozar de cuatro espléndidas oca-
siones de gol, pero la fortuna quiso
que no se consumaran. Un empate
que sabe a poco, vistos los méritos
de las huestes de Rafel Ramos.

Cabe destacar sobre todo la labor
de Pascual y Robles por parte lo-
cal y por bando visitante el extraor-

clinario partido de Nico y Borras.
ET Reserva.

PROXIMA JORNADA.-
PREFERENTE.—Es Torrentó»

15'30: FELANITX - GENOVA.
2" REGIONAL

«Sa Lleona»: S'HORTA - COLÓ-
NIA.

LLUB1 - CAS CONCOS.
2. a REGIONAL

PORRERES, 6 - S'HORTA,
El Porreres fou molt superior

però el nostre equip no va merèi-
xer perdre de tants ja que va dis-
posar de varies ocasions i desapro-
fita un penal.

Demà cliumenge, a les 15'30, a Sa
Lleona,

LA SALLE, 5 -
C.S. ATCOS. PORTO COLOM, 2

PIM, PAM, FUEGO
Alineació: Valls (3), Santi (2),

Fructuoso (2), Sunyer (2), Ballester
(2), Gonzalo (2), Juli (2), Castro
(2), Guru (2), Pedro (2) i Toni (2).

Gols: min. 15 (1-1), gran remat de
cap de l'alemany Pedro que sor-
pren al misteriõs porter. Min. 63 (2-
2), jugada visitant per l'esquerra, i
Fructuoso materialitza el segon gol.

Els allots de Toni Cuenca es de-
fensaren de debò sense aconseguir
res. L'Arbitre fou una peça clau en
el partit ja que no assenyala clars
penals als visitants. Aquesta derro-

ta es bastant significativa, ja que
fa baixar els portenys dins la taula
classificatória. C.F.
CAS CONCOS, 4 - VILAFRANCA, 1

El conjunt local feu un gran par-
tit, pot esser que el millor fins ara.
Torna TAULER que sera una gran
ajuda pel l'equip. Els gols foren
marcats per Pascual (2), Tauler i
Pedro, que marcà el seu primer gol
amb la samarreta local.

Jugaren: Galmés, Salas, Gordillo,
Uguet, Javi, Evaristo, Juanan, Az-
nar, Tauler, Xisco i Pascual. Al se-
gun temps, Mateu, Roseó, Felipe i
Pedro. 	 .1.M.
JUVENILS

S'HORTA, 3 - BOGER, 1
Primera victòria dels juvenils de

S'Horta, molt merescuda per la gran
despesa física dels jugadors. Els
gols foren marcats per J. Barceló
(2) i Marín, de penal.
Deina diumenge, a les 1030, Sllorta
NIa rgari tense.

FELANITX, 1 - MURENSE, 2
Alineació.—López, Santi, Francis,

Juanpe, Tomeu, Guillem, Estrella,
Pety, Frías, Matas i Basilio. També
entraren Calderón i Roque.

La mala sort dels jugadors de
Joan Adrover, que varen enviar la
pilota fins a quatre vegades als pals
de la porteria contraria, i la gran
actuació del porter visitant, foren
Ia causa de que fossin derrotats. El
gol pels felanitxers el marca Santi.
Aquest cap de setmana descansen.
CADETS

S'HORTA, 2 - CAMPANET,
Els cadets del S'Horta varen te-

nir rnoltes oportunitats per() només
aconseguiren dos gols, un de Joan i
l'altre del Campanet en pròpia por-
teria.

IN
MARGARITENSE, 1 - FELANITX, 2

Alineació.—Paco, J. Vicente, An-
dres, Joan, Simó, T. Obrador, S. Mo-
reno, T. Nadal, T. Vidal, Rohan
Valentin. També jugaren, Alcolea,
Enrique, i Oliver. Els gols foren de
«IIristo» Valentin Díaz i vel Van
Basten» del Felanitx Tomeu Vidal.

Els jugadors de Nino Simarro va-
ren tornar demostrar que són els
millors cle la seva categoria i que
no hi ha cap equip que li faci om-
bra. Avui a les 15'30 reben un dels
gallets, el Porto Cristo.

S'IlORTA, 2 - ESPAÑA, 2
Important punt pels infantils si

tenim en compte que no disposaven
de cap dels seus porters. Gols de
Pau i Caries.

BENJAMINS
L'equip que dirigeix en Pere Joan

Vaguer ha tingut jornada doble. El
dimarts varen jugar contra l'Avan-
ce i aconseguiren un brillant empat
a un, amb gol de Jose Garcia. I dis-
sabte en Es Torrentó demostraren
que són l'altre equip estrella de?
Felanitx, j a . que s'imposaren al Por-
reres per 6 a O. Els golejaclors fo-
ren, Jose Garcia amb 2 i ja en du
17, Rubán, després d'una esplendicia.
jugada, Joan Adrover de penal, Is-
mael i José Vicente. Pel Felanitx ju-
garen, Lorenzo, Juan, Pedro, Pinto,
J. Vicente, Ismael, Toni, J. Garcia,
Kiko, Txema, Matías (Oscar, Ruben,
Miguel Angel). Avui es desplaçen a
Sant Llorenç d'Es Cardessar.

seigo

Avui 'dissabte, al camp de Sa Lleo-
na, S'Horta-Santanyí, categoria ben-
jamins.

k1
 FUTBOL

Sensacional empat!
Andratx, 1 - Felanitx, 1



Nuevo Fiesta MANGO
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VEN A PROBARLO
Motor Felanitx, S. L.

C/. Alonso Rodriguez, 5 - Tels. 580331 - 582860
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Menú Nochevieja 1992
APERITIVO FRIO Y CALIENTE:

Patatilla
Cacahuetes
Avellanas
Dátiles con bacon
Calamar a la Romana
Mejillones rellenos

J.:: Ell
Muose de salmón
Crema Reina
Cocktail de mariscos
Solomillo Fin de Año

POSTRES:
Biscuit glace
Surtido de turrones
Cotillón y uvas de la suerte
Café y licores

BEBIDAS:
Vino Rioja, rosado y tinto
Agua mineral
Cava Freixenet Excelencia

PRECIO, 4.900 phis.

PLAZAS LIMITADAS
RESERVAS: TEL. 837034, DE 9 A 18 H.

Baile con la orquesta «SA CARRUTXA»

12 	 FELANITX

EI grup municipal sccialista vecia eis plets
cent dies dei nou Govern municipal

Coloms a la Sala
NO ENTENEM RES

Dilluns el Batle va dur a aprovació
l'avançament de les Normes Subsi-
diaries. Sc suposa que l'equip de
govern defensa la proposta del mo-
del presentat i no va ser així. El
Batle va criticar de dalt a baix la
proposta que es duia a aprovació i
això no és normal després de cinc
anys de la proposta de COLOMS
per redactar les NNSS que ara ens
venguin amb un avançament que no
és del seu «agrado» i per aix6, -per-
que no pugui arribar en lloc, el PP
estava disposat a no suspendre l li-
cencies en Hoc dels territoris propo-
sats per l'equip redactor de les Nor-
mes. El nostre grup defensà la ne-
cessitat d'atendre la recomanació de
l'equip redactor i després d'una pau-
sa al Ple, el PP proposa de no sus-
pendre Ilicencies dins l'àmbit del sòl
no urbanitzable.

L'espectacle de dilluns no té nom
i augura un negre futur per a la nor-
malitzaciú urbanística de Felanitx.
Definitiva i llamentablement els in-
teressos d'uns quants passaran per
damunt els del comú i a aim') ens
pensàvem que el Batle ho podria en-
tendre, però no és aim%

VENDO PEQUEÑO HORNO CERA-
MICA. Capacidad 30 1. Ideal para
RAKU. 70.000 ptas.
Informes, Tel. 908/611737 (de 9 a
14 h.).

"
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• Quina Cistella! Magnífica i
grandiosa la cistella de Nadal de
l'escola de Futbol Sala. Gairebé tots
els establiments i entitats locals hi
han collaborat.

• L'ex-jugador del C.D. Felanitx
Gori J. Orfí acaba de fitxar amb el
C.D. Cas Concos i a partir d'ara ju-
gara la resta de lliga amb els seus
amics.

• El Felanitx ja fa quatre jor-
nades que no perd. Torna empatar
al camp de l'Andratx amb un gol
del «pichichi» Felipe.

• Poguèrem veure els xandals
que porten els jugadors de l'Auto-
cars Grimait de 3a Divisió. Ara ja
pareixen un equip seriós.

Ml

SE REVISEN, NETEGEN I
CANVIEN MORTS I

amarraments

d'embarcacions
Informació: Carrer Carme, 2C
(Riuetó) o al Tel. 580601

Divendres passat, a la Casa de
Cultura, el grup municipal socialista
celebra una roda informativa per tal
de fer arribar als mitjans de cornu-
nicació la seva valoració dels cent
primers dies de gestic') del nou go-
vern de l'Ajuntament, integrat pels
regidors del Partit Popular i del
grup Independent.

Amb presencia dc la resta de re-
gidors socialistes, Miguel Riera co-
mença assenyalant que tot i que
cent dies no li semblaven un perío-
de suficient per poder valorar l'ac-
tuació d'un grup, si que li pareixien
suficients per a collegir la seva
orientació. Manifesta la seva sospita
de que no hi havia un vertader equip
de govern sinó més aviat uns perso-
nalismes i critica sobre tot la gestió
urbanística. La negativa a debatre el
tema de la LEN, la desaprovació del
projecte de la Delimitació del Sol
Urbà per la CIU i l'actitud contra-
ria a assumir la suspensió de les Ili-
cencies que aconsella l'equip redac-
tor de les NNSS fa la impressió de
que a l'Ajuntament s'ha operat un
canvi encaminat a reprendre la con-
tinuitat d'abans. Dedica unes consi-
deracions a la informació, de la qual
digné que, per be que era major que
abans, en certes ocasions ha estat
distorsionant i molt sovint pren uns
caires més propis d'una publicació
d'informació general que no pas

d'un organisme de govern.
Per últim denuncia actuacions poc

edificants relacionades amb la inge-
rencia d'assumptes particulars dins
l'arca municipal i en la manipula-
ció que es volgué fer de la qüestió
de les fugues d'aigua i assegura que
el pressupost per a 1993 no s'apro-
varà abans de fi d'any.

slocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissa hie 12: 	 5-11-11i-97-98-31
C-4 R-8

Dijous 17: 1-1-16-20-2-1-3C)--17
C:38 114

Bono Loto
Diumenge 13: 2:i-27-3042—M-48

C: 35
Dilluns 14: 12-16-17-22-27-32

C: 43
Di in a r.:15: 	 11-23-31-33-39-46

Dime. 	 01-2-5-23-31-37 ¡C: 11
Reintegrainenl: 7

TENGO PARA ALQUILAR PISO
amueblado grande. APARTAMEN-
TO amueblado y COCHERA.
Informes, C/. Juevert, 61 - Tels.
580283 y 825039.




