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Derma diumenge, a les 9 del vespre

A LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA

Concert de piano i fagot
Joan Roig (Piano) i Joan Enric Sapilla (Fagot)

Concert en memòria de D. Jaume Roig Rieras, en el primer ani-
versari de la seva mort i extrena absoluta de «Tema amb va-
riacions» per a fagot i piano del felanitxer Josep Prohens.
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La festa de Sant AntoniEs revelen eis moth's dellrebuig
del PDSU 	 t

El Club Nàutic netejarà embarcacions en el
Passeig «M. Massutin

A lá plenaria de dilluns de la set-
mana passada, a petició del regidor
Miguel Riera, el batle Antoni Gri-
malt revelà els motius que ha alle-
gat la Comissió Insular d'Urbanisme
per rebutjar el Projecte de Delimi-
tació de Sól Urbà. A l'informe,
aquest organisme diu que en el pro-
jecte hi ha algunes deficiencies que
atenyen a la Llei de Costes i que a
més aquest haurà de ser refós per
tal de que s'ajusti a la Llei Urbanís-
tica de juny del 92. Això, segons in-
forma el batle Grimait, suposa una
demora d'almanco sis mesos, la qual
cosa representa l'empantanegament
altre cop de tot el procés d'ordena-
ció_urbanística del terme, un procés
que malgrat l'obligatorietat que pe-
sa damunt tots els municipis d'adap-
tar llurs planificacions a la Llei del
Sòl de 1975, mai no volgueren o no
foren capaços de dur a terme el bat-
le Pere Mesquida ni el seu successor
Cosme Oliver.

Mentrestant l'Associació Empresa-
rial de Constructors i Promotors de
Balears manifesta que paralitzarà
totes les seves inversions en el ter-
me de Felanitx fins que no s'aprovi
un planejament urbanístic que els
garantitzi una seguretat jurídica i
que aquest planejament no queda
resolt ni d'un bon tros amb la De-
limitació del Sòl Urbà.

Això no és més que el resultat lò-
gic de la política urbanística poc sè-
ria -d'una irresponsabilitat fla-
grant- practicada gairebé fins ara
pels qui han tingut les regnes del
consistori anys i més anys i vers la
qual només hi cap la sospita de que
ha estat practicada per mantenir
aquella situació que retrata tan fi-

delment la dita castellana de que «a
río revuelto...». Perquè no cal fer
massa esforços mentals per intuir
que el que més convé al be general
es una planificació formalment lega-
litzada que reguli l'activitat de tots
i no aquesta situació surrealista a
la que han abocat Felanitx gairebé
tots els governants que han regit
l'Ajuntament d'ença que s'implanta
la democracia.

Entre els punts que foren apro-
vats a l'esmentada plenaria, podem
esmentar la renovació del Convent
amb la Creu Roja per a 1993 i l'as-
signació de 500.000 pessetes pel pro.
grama d'atenció a toxicòmans, la
concessió d'una -prórroga de dos
mesos a l'empresa que construeix el
poliesportiu de Sa Mola i l'informe
favorable a la petició del Club Nau-
tic per a la utilització d'una part de
l'explanada del passeig «Miguel
Massutí» de Portocolom -concreta-
ment la de la part d'abaix on actual-
ment hi ha els jocs pels infants-
per a la neteja i manteniment
barcacions. No s'accedí al tanca-
ment de la zona, cosa que sollicita-
va també el Club Nàutic.

Foren absents de la plenaria els
regidors del partit Coloms a la Sala.

Foguerd en el Camp d'Esports de
Sa Mola

El proper divendres dia 22, a les 8
del vespre, en el camp d'esports de
Sa Mola, sencendra un fogueró on hi
podran torrar.

Hi haurà pa pages de franc i llan-
gonissa pel qui en vulgui comprar.
Tot seguit s'armarà un ball de bot.

Tots hi sou convidats.

En Es Carritxii
Avui dissabte dia 16

A les 8 del vespre, Missa concele-
brada en honor del sant Patró. Pre-
dicarà Mn. Antoni Fullana Mora-
gues, de la Cúria Diocesana. Durant
la missa cantarà el Cor de S'Horta.

Tot seguit presentació del número
52 de la coHecció «Coses nostres», ti-
tulat «Es Carritxó 1892-1992», edició
patrocinada per la Fundació Bar-
celó.

A les 9, gran fogueró de Sant An-
toni. Hi haurà torrada de pa, llango-
nissa i botifarró i sangria de franc
fins que s'acabi. Durant el fogueró
hi haurà ball de bot amenitzat per
S'Estol d'Es Picot.

Demà diumenge dia 17

FESTA DE SANT ANTONI

A les 3'30 del capvespre, tradicio-
nals BENEMES, amb concurs de
carroses, pel qual s'han establert els
premis següents:

	Ir. 	 18.000 ptes.

	

2n.	 16.000 »

	

3r. 	 14.000 ))
	4t. 	 12.000 »

	

5e. 	 10.000 »

	

6e. 	 8.000 o

	

7e. 	 6.000 »

	

gè. 	 4.000 »

	

9è.	 3.000 »

	

lOè..	 3.000 »

	

1 le. 	 3.000 ))
El jurat estarà integrat per la De-

legada de Cultura i un representant
de cada poble d'on hi hagi carrosses
a beneir. El tema de les carrosses es
lliure.

A Cas Concos
Divendres dia 15

A les 21 h. gran FOGUERO. Hi
haura pa, llangonissa i panxeta per
torrar i vi de franc fins que s'acabi.
A continuació ball de pages amb
s'Estol d'Es Picot.
Dama diumenge dia 17

A les 11 del matí, BENEMES,
amb concurs de carrosses amb els
següents premis:

ir.	 10.000 ptes.
2n.	 7.000 »
3r. 	 5.000 »
4t. 	 3.000
5e.	 2.000 »

2.000 ))
Organitza l'Associació de Veïns

del Cavaller amb la collaboració de
l'Ajuntament de Felanitx.

A SlHorta
S'Horta la festa de Sant Anto-

ni so celebrara demà diumenge. A
les 11 hi haura Missa solemne a

l'església de Sant Isidre i a les 2'15
del capvespre tindran Hoc les BE-
NEÏDES.

S'han establert els premis se-
güents:

1r.	 8.000 ptes.
2n. 	 7.000 ptes.
3r.	 6.000 ptes.
4t.	 5.500 ptes.
5è. 	 5.000 ptes.
6è.	 4.500 ptes.
La resta de carrosses participants

també tindran premi.
El FOGUERO es farà dissabte

dia 23, a les 8'30 de vespre a la pla-
ça de Sant Isidre. Hi haura torrada,
qmb pa, Ilangonissa, botifarró, pan-
xeta i vi de franc fins que s'acabi.
Durant el fogueró, en el saló par-
roquial, el grup Sa Llunera, ame-
nitzarà un ball de bot.

Patrocina la festal l'Ajuntament
de Felanitx.

A Fe lanitx
A Felanitx les beneïdes de Sant

Antoni seran el diumenge dia 24
conseqüentment el fogueró se cele-
brara el dissabte dia 23 a vespre.

Així doncs, aquest dissabte, a les
8'30 del vespre, a la plaça de Sa
Font, es calarà foc a la pira. Les per-
sones que no en duguin, podran com-
prar pa i porquim per torrar a una
taula que muntaran els alumnes del
collegi de Sant Alfons. Amenitzarà
el ball S'Estol d'Es Picot.

El sendemà, a les 3'30 de la tarda,
començaran les Beneïdes. Els parti-
cipants hauran de formalitzar la ins-
cripció mitja hora abans al Cafe de
Can Felia de la plaça de les palme-
res, on quedaran concentrats.

Les carrosses i els animals sols, fa-,
ran dues voltes, mentre que els cen-
tres d'ensenyament i entitats juve-
nils names en faran una.

S'han establert els següents con-
cursos:

CARROSSES
1r.
2n.
3r.
4t.
5e.

19.000 ptes.
15.000 >)
10.000 ))
8.000 »
7.000 »

CENTRES D'ENSENYAMENT I
ENTITATS JUVENILS

1r.	 14.000 ptes.
2n.	 12.000 ))
3r. 	 11.000 ))
4t.	 8.000
5è.	 6.000 ))
66. 	 5.000

ANIMALS SOLS
lr.	 5.000 ptes.

(Passa a la pàg. 5),



INFORMA

SA N'IsOltAL

Dis. 16 St. Honorat
Diu. 17 St. Antoni Abat
Dill. 18 Sta. Prisca
Dim. 19 St, Canut
Dim. 20 St. Sebastià
Dij. 21 Sta. Agritl:s
Div. 22 St. Vicenç, mrt.

LLUNA

Lluna nova dia 22

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx . Palma: Dies feiners
p. les 6.45 (excepte dissabtes) [8,
10, 14 i 18 n Diumenges I ies-
tius, a les 8, 14 1. 19

Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excel,
te dissabtes) 9,30, 13 15451 1930
n. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies lei-
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 1 18,15 h.

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

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

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

Palma-S'Horta: 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:

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

TELEFONS D'IN'rERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

Ambultricias
581715 - 580051 • 580080

Servei mèche d'urgències 580254
Gukrdia Civil 580090
Servet de grua: 827474'

Centre primers auixlis
Creu Roja	 202222
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Te esperamos en.

RENAULT CALONGE
AUTOS DYNAMIC, C. B.

S'Atalala, 1 - 1.1. 65 73 93 CALONGE 	 Sábados ablette da 9 a 13 h.

EL

Maria Cerickt Obradop
(PELADA) Vda. de Magi Vidal

Ya morir a Felanitx, el dia I() de gener de 1993, a Pedat de 78 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció ApostOlica.

Al cel sia
Les seves germanes Catalina i Margalida; germans polities Joan llueseas i Miguel Ganta-

!tops; fillola Leonor Cantallops; nebots Francisca Rueseas, Catalina, Miguel i Cantallops,
renebots, cosins i els altres parents, vos demanen que N'olgueu tenir-la present en les vostres
pregàries.

Casa mortuòria: Ilesich:mcia «V. de St. Salvador» Felanitx 1

2 	 FELANITX

FELA TX
t diiLies,s

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

CAMPANYA DE REPARTIMENT
DE JUGUETES

Organitzada pels serveis socials
d'aquest Ajuntament, es dugué a ter-
me la campanya de repartiment de
juguetes als nins de les families ne-
cessitades de Felanitx.

Gracies als qui hi col-laboren amb
les seves aportacions, els Reis varen
arribar a 53 nins de 18 families amb
pocs recursos del Terme.

A tots els que hi prengueren part,
tant particulars com establiments
comercials, mottes gracies.
FOGUERONS DE SANT ANTONI

Amb gran participació diutadana,
es va celebrar el dia 8 el foguer6 de
Sant Antoni a la plaça de Cas Cor-
so de Portocolom.

A continuació relacionam els actes
que es celebraran al Terme en oca-
sit') de la festivitat de Sant Antoni:

Felanitx.—Dissabte dia 23, fogue-

Diumenge dia 24, beneldes a les
15'30.

S'Horta.—Diumenge dia 17, benei-
des a les 14'30.

Dissabte dia 23, fogueró.
Cas Concos.—Divendres dia 15, fo-

guerO.
Diumenge dia 17, beneIdes a les

11'00.
Es Carritx6.—Dissabte dia 16, fo-

guerá.
Diumenge dia 17, beneIdes a les

15'30.
Son Negre.—Dissabte dia 30, fo-

guer6.
Diumenge dia 31, beneldes a les

15'30.
Son Proenç.—Dissabte dia 6 de fe-

brer, foguer6.
Son Valls.—Diumenge dia 24, be-

neïdes a les 11'00.
Dissabte dia 13 de febrer, fogueró.

Ajuntament de Felanitx
BONIFICACIÓ DE LA TAXA
DE RECOLLIDA DE FEMS

Els contribuents que percebin un
total d'ingressos anuals inferiors a
800.000 pessetes gaudiran d'una bo-

nificació del 75 per cent de la taxa
de recollida de ferns. Per a l'esmen-
tat còmput es comptabilizen els in-
gressos de tots els components de
Ia unitat familiar que convisquin a
l'habitatge habitual objecte de la

taxa sempre que no posseixin més
béns que aquest edifici.

Per sol-licitar aquesta bonificació
han de presentar els següents docu-
ments:

— Certificació de retribució o pen-
sió.

— Fotocòpia del rebut de la reco-
llida del ferns.

El termini per a la presentació de
sollicituds serà fins dia 31 de març.

Felanitx, a 11 de gener de 1993.
El Batte,

Antoni Grimait Mas
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Fe lanitx abans [Peso' Fe lanitx: Un mirac:e?
	

La Creuada i la Casa Hospici
Després d'aquestes festes, i com

cada any, entram dins un periode
dc reflexió. Però no es el meu pro-
pòsit, analitzar el per quê? el com?...
Sine) posar de relleu un estrany fe-
nOrnen que s'ha produit aquestes
dates. I vostès me demanaran, i ara
de que xerra aquest? Idù be, ja fa
anys que rodol per damunt, davall,
i enmig de pedres. Un tema del que
pareixia que tothom, i parlem clar,
<, passava olímpicament». Però OH!,
resulta que es decideix muntar una
exposició, en la qual encara que pa-
resqui increïble, no hi ha res mes
del que sempre hi ha hagut a Fela-
nitx. Unes peces que fumes poden
agradar a alguns experts i estudio-
sos,, pet-6 mai el poble, pel qual, all:,
Domes són tests veils.

Però hem de tornar exclamar OH!
Resulta que a l'exposició esmentada,
hi ha ana t mes gent que a qualsevol
de les altres muntades a la Casa de
Cultura, i no pari perquè si, les xi-
fres ho diuen tot, 2.290 visitants.

SENYORS! siem seriosos, quê

passa aquí?, quê es el que no fun-
ciona? Crec que ha quedat ben pa-

que si les coses es presenten be,
i la gent sap el que yeti (ningú no
neix ensenyat), els resultats són elo-
qiients. Tot això cm fa començar a
pensar, que si la gent coneix el que
te, podrem seguir fent desastres,
com Os berenar-se com si res talaiots
(Es Coll, Son Mesquidassa, etc.), o
navetes (Sa Punta, Es Closos de
Can Gaia), etc...

El patrimoni monumental de Fela-
nitx, es qualque cosa mes que pe-
dres, i aixb pareix que els felanit-
xers ara ho han vist, i per tant ho
saben. Per tant no hem de deixar
que els jaciments desapareguin, i
ningú no en sapiga res (una naveta
o un talaiot que les colleccions pri-
vades acabin a les nostres mans,
<des de tots el fclanitxers», i que a
la fi desapareguin els desaprensius
que es dediquen a ogrufar», i  espat-
llar els nostres jaciments.

Tonzeu Salva Simonet

Un any Ines ja en fa un cara-
mull gros— la Creuada de l'Amor
Div( obsequia eis assilats i residents
de la Casa Hospici-Hospital amb un
dinar extraordinari el dia dels Reis.

L'acte s'inicia amb unes paraules
que adreça Jaume Oliver i que vo-
lem reproduir tot seguit perquè en
elles feu memOria de Sor Catalina
Timoner morta recentment.

Bon dia a tots:
Venim COM cada any; però just al

¡liudar d'aquesta porta ja hem notat
a faltar una religiosa que, amb gest
obert coin , abraç, ens rebia ama-
tent cada any.

Tots ho sabem: Sur Caterina Ti-
moner, el dia de Nadal, horabaixan-
do, sense estabeig, va partir. Ella
també havia destriat l'estrella i jo
m'imagin, tris tras, tris trena, tota
frissosa pels camins torots d'a-
quest betlem etern, d'aquell Nadal
que sempre dura. No cregueu que hi
arribas mans humides; ella davant
aquell Fotimú hi va poder vessar un
paner a caramull d'obres de mise-
ricòrdia fetes per amor als ger-
mans.

Sabem que des d'aquell dia, els
angels han volat més baixot i els
pastorets han caminat de puntes
pels corredors d'aquesta Casa. Ili ha
enyoranga.

Per aixe, hem vengut. Perquè,
antigament als pobles de la pa-

gesia, quan a una casa hi havia un
clot fresc i s'acostaven les festes de
Pasqua o de Nadal, els vanats, de
clins la barca o de (lamina el fenye-
dor triaven la panada amb els pes-
sigs més ben fets o el robiol amb les
retortes MÚS condretes, o una coca
bamba ele bon tou, i damunt un to-

valló net de bugada, de tot bon cor,
en feien) un present a aquella faint-
lia. Amb aquest gest, la pena de l'ab-
s‘:?ncia hi romania; perb era amable
sentir l'escalfor de la fraternitat.

Idõ, ben igual: els Creuats, els Pa-
res Teatins i la Capella Teatina que
són els veinais més porpers d'aques-
ta santa Casa, avui hem • escollit el
ramell de nadales més vitenques, i
hein volgut venir a alegrar-vos, a dir-
vos des de la nostra actitud de
creients, que us alegreu, que no hi
hagi pena clins els vostres cors, per-
què aquest Menut que ens va néixer
el vespre de Nadal, és la minor pe-
nyora de que el Nadal no ho es de-
bades ni per nosaltres ni per Sor
Caterina. També és bo recordar que
si en escollir la coca bamba per re-
galar la trobaven un pot:. massa afa-
vorida 'de forum, Ilavors no hi pla-
nyien rempolvada de sucre 'Wilt.
Pens que si en parlar-nos uns als al-
tres o en les nostres actituds j rela-
cions ensucravem un poc més les
nostres maneres, la pau estaria més
prop; la nostra pau interior i Ia de
tots els pobles del nuín.

Tot seguit, la Capella Teatina, sota
la batuta de Sor Catalina Puig, in-
terpreta un ramell de nadales i a
continuació els directius de la
Creuada amb els pares Domingo An-
dreu i Duran al front serviren el di-
nar en el refetó i després passaren a
saludar els impossibilitats.

Un bell costum aquest dels
creuats, que han sabut servar dins
el pas del temps.

VENDO APARCAMIENTO (garaje
cerrado) en Es Rossells, calle Ma-
yor. Salida a dos calles.
Informes, Tel. 581553 y 580356.

Dra. BARBARA SCHMIDLE
ALERGIAS, ECZEMAS, VERRUGAS, MANCHAS

Y OTROS PROBLEMAS DE PIEL

AHORA TAMBIEN EN FELANITX
C/. Sant Nicolau, 14 - 1. 0 	Tel. 827296

LUNES Y MIERCOLES TARDES DE 6 A 8

Continua la consulta de CALA D'OR
CON SU MISMO IIORARIO Y TEL. PARA LA CITA PREVIA.

TEL. 657840.

Carretera PORTOCOLOM - S'HORTA

Bodas, Banquetes, Co uniones
y fies tas en general

Para el año 1993, abierto todos los días

RESERVAS: Llamar a los Tels. S37034 y 658033



SI ESTA BUSCANDO UN VIEHICULO 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.

FIAT Uno Turbo le
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
crrimEN Visa 2 Super E
SEAT Marbella
NISAN N'ariette Diesel furgón
OPEL Corsa 1.0
YAMAHA FZR Loin
RENAuLT 25 G'I'X AA
RENAULT h TL

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

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

PM-AL
PM-AZ
PM-AN
PM-AP
PM-AV

FELANITX

La Cavalcada ciels Reis
La Cavalcada dels Reis cataliza

tin any mes l'expectació i les illu-
sions dels infants cie tot el terme,
perquè aquesta tingue la seva ver-

• a) a gairebé tots els nuclis de po-
blació de la contrada felanitxera.

A Felanitx l'arribada dels Magies
s'organitza amb la dignitat que Fha
caracteritzada aquests darrers anys,
la qual consideram adequada a les
possibilitats de la població.

Concert de piano i fagot
Demà diumenge, a la Casa de Cul-

tura, el Centre Cultural de l'Ajun-
tament de Felanitx anuncia un con-
cert de piano i fagot a càrrec de
Joan Roig i Joan Enric Sapifia, un
concert, segons resa al programa,
en memória del professor que fou
del Conservatori Professional de
Música de Palma, Jaume Roig i
Rieras.

Integren el repertori peces de J.
F. Fosch, G. P. Telemann, C. Saint-
Saëns i del nostre paisà Josep Pro-
hens. D'aquest darrer s'anuncia
l'estrena absoluta d'un «Tema amb
variacions per a fagot i piano».

Josep Prohens, que és actual-
ment professor titular d'harmonia
del Conservatori de Palma, va co-

mençar els seus estudis musicals a
Felanitx i els prosseguí al Conser-
vatori Superior de Valência, al Con-
serva tori Professional de les Ba lears
iambels professors Joan Mol I, Bernai
Julia i Armando Blanquer i ha as-
sistit a cursos d'especialització mu-
sical per a postgraduats a l'aula de
música de la Universitat
de Henares.

Un nou !libre de P. Estelrich,
J. Parets i B. Massot

Aquests dies i editat per l'Ajun-
tament de Ciutat, s'acabava d'es-
tampar el 'libre «Els ministrils i els
tamborers de la Sala» del que en
seul autors el nostre !misa Pere Es-
telrich i Massutí, Mn. Joan Parets
i Gabriel Massot i Muntaner.

La presentació d'aquesta obra
sembla que tindrà lloc el proper
mes d'abril.

Augment del franqueig postal
A principi d'any el franqueig pos-

tal ha experimentat un lleu aug-
ment. Tot seguit facilitam als nos-
res lectors els nous preus per a

les cartes de tramesa més usual:
Carta urbana, 17 pessetes (no ha

variat).
Carta interurbana, 28 ptes,

Carta dins la C.E.E., 45 ptes. (no
ha variat)

Carta a la resta d'Europa, 65
pies.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
CAP DE SETMANA A MAGA-

LLUF.—E1 cap de setmana a Ma-
galluf programat pels dies 22 al 24
de gener, per motiu de celebrar-se
les Beneides de Sant Antoni el dia
24, sera ajornat pets dies 29, 30 i
31 del mateix mes i en les mateixes
condicions. Places limitades. Per a
inscripcions, a partir de dia 17.

TEATRE D'EN XESC FORTE-
ZA.—Es comunica als socis interes-
sats en assistir a la comèdia d'En
Xesc F'orteza en el Teatre Princi-
pal de Ciutat, que esta programat
d'anar-hi el dijous dia 4 i el diu-
menge dia 7 de febrer. Preu, 1.700
ptes. Places limitades. Oportuna-
ment es comunicarà l'horari. Ins-
cripcions a partir de dia 22.

EXCURSIÓ A TALAVERA.—De
I'll al 16 de març. Totes les perso-
nes interessades es poden inscriure
a la Llar. Preu 49.800 ptes. Queden
poques places.

Club d'Esplai «ALBADA»
Comunicam als pares dels nins

que el proper divendres dia 22, a les
21 hores, tindrà hoc una reunió a
Ia sala vermclla de la Rectoria.

Es prega encaridament la vostra
assisténcia.

Adoració Nocturna
Divendres dia 22, a les 9 del ves-

pre, en el Convent de Sant Agustí,
vigaia d'Adoració Nocturna. Sera
en sufragi cie l'adorador recent-
ment difunt Bartomeu Adrover
Rosselló.

vida social
NAIXEMENT

A Portocolom, els esposos Andreu
Gomila Caldentey i Margalida Gayà
Garcia, han vista augmentada la
ceva llar amb el naixement del seu
segon fill, un nin que rebrà el nom
d'Antoni.

Rebin els venturosos pares la nos-
més cordial felicitació.

Secchi Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Demà diumenge dia 17, festa de
Sant Antoni. A les 10'30 del mati,
missa solemne.

Agraïment
La fa milia Cerda - Obrador,

(lavant les nombroses ma-
nifestacions de condol rebu-
des amb motiu de la mort de
Iaria Cerda () brador

en la impossibilitat de corres-
pondre-les t ot eš personal-
ment, ho vol fer per mitja d'a-
questa nota.

A tots, moites gracies.

FXTRAVIADO LLAVERO de cuero
con tres llavines y una Have. Sc
gratificará su devolución.
Informes en esta Administración.

Grup Excursionisia
Cabrit

Quan s'organitza una excursió,
una activitat esportiva o el que si-
gui, sempre hi ha d'haver una fi-
nalitat satisfactória; per nosaltres,
Cl G.E.C., i després de la Voltera-
néctur, és mês que una gaubança
veure que la gent que hi participa
frueix unes hores d'un veritable es-
perit d'aventura, de practica espor-
tiva i d'allô que es diu temps d'oci
ben invertit. Realment ens sentim
bé quan la gent respon a aquestes
activitats.

Aquest any, el segon consecutiu
d'aquesta prova, i en concret dia 9,
la Volteraneoctur, que vam organit-
zar, ana d'allò més rodó. D'un prin-
pici pensarem que ens havien se-
grestat la Iluna, era el ple i a les

hores, quan vara començar a
trescar des del Port, encara no ha-
Idem sotjat a la nostra companya
de camí. Aixi com anavem, enfilant
cap a S'Horta albirarem una bes-
llum sobre l'horitzó del Port, era
ella!!, la que ens havia d'acompa-
nyar tot el vespre i així fou. Des-
prés de 3 hores de camí arribarem
a Sant Salvador, ens referim al
gruix dels penitents, els més exci-
tats ho feren en 20 minuts menys,
per allô que diuen que el primer
que arriba pot triar la millor ta-
liada.

Els «dimonis» molt feiners tot eI
vespre ja tenien caliu fet; Ilesques
de pa, costelles, botifarrons, Han-
gonfssa, vi i altres herbes es van
barrejar dins els gavatxos dels ex-
cursionistes per recobrar forces.
La torrada, alla dalt, estigué acom-
panyada d'una bona boira i d'una
fresqueta que refresca les idees a
tots aquells que havien d'executar
Ia prova final, davallar cap a Fe-
la n j Ix per les d receies de les d reeeres.

A una hora
poc freqüent començarem el des-
cens i arribarem a la Creu en 12
minuts i d'aquí fins a Felanitx ho
férem d'una manera poc corrent en
10 minutets més i tots contents i
sense res de nou, ens acomiadarem
fins a la propera excursió. El nom-
bre de participants aquest any fou
prop d'un centenar.

Bé, pel diumenge dia 24 d'aquest
mes tenim preparada una excursió
al puig Roig, ja ho sabeu, abans del
dia 23 us hi podreu apuntar a ca'n
Moix i Si som molts podrem llogar
in bus i així la tornada sera més
lleugera i relaxada, no caldrà aga-
'ar volant.

Aprofitam aquest escrit per
agrair la collaboració de Roig Bus,
S.A. de Cala d'Or que sempre ens
ha recolzat alhora de subministrar
un servei de transport i a tots
aquells que han donat una ma per
tirar endavant en l'esport de mun-
tanya.

Gracies i salut a tot-hom.

NECESITO NIÑERA, con experien-
cia y referencias. Carretera Fela-
nitx-Portocolom.
Informes, Tel. 824960.

EXTRAVIADO BOLSO conteniendo
gafas graduadas. Se gratificará
su devolución.

. Informes en esta Administración.



Ultima hora deportiva
El entrenador Ramos cesa-
do y sustituido por Bauzá

A la vista de los últimos resulta-
dos de nuestro equipo de 1.' Prefe-
rente, la Directiva del C.D. Felanitx
ha tomado la decisión de cesar co-
mo entrenador a Rafael Ramos y
sustituirlo por el profesor de Educa-
ción Física Bauzá (Bussi).

La festa de Sant...
(Ve de la pàg. I)

2n.	 4.000 »
3r.	 3.500
4t.	 3.000 »
5é.	 2.000 »
Hiper Felanitx obsequiarà els nins
nihes participants amb una llepo-

lia.
El temps que el Jurat deliberará,

a la mateixa plaça de Sa Font actua-
ran eis alumnes de les escoles de
ball de Felanitx i Infantil i Juvenil
de Felanitx (ballaran quatre balls
cada una).

L'organitació, com es habitual, és
a cura de la Creuada de l'Amor Di-
vi sota el patrocini de l'Ajuntament
de Felanitx.

Nueva Funeraria
FLORISTERIA CICLAMEN

E. Mestre, 8	 Tel. 827386
PARTICULAR

Tel.	 582904
Tel. 	 581188

PRECIOS ECONOMICOS

Agraïment
La familia Soler-Ferragut,

davant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Jaume So-
ler Bennásar i en la impossibi-
litat de correspondre-les totes
personalment, ho vol fer per
mitjà d'aquesta nota.

A tots, moltes gràcies.

Agrament
La familia Morey-Ramon i

la Comunitat de Germanes de
Ia Caritat de la Casa Hospici-
Hospital, davant els nombro-
sissims testimonis de condol
rebuts amb motiu del traspàs
de Sor Catalina Morey Ramon
i en la impossibilitat de cor-
respondre'ls tots personalment,
ho volen fer per mitjà d'aques-
ta nota.

A tots, moltes grácies.

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

VENDO COCHE en buen estado.
Informes, plaça Sta. Margalida, 4.
Tel. 580833.

c re centralizado.incluido a un precio de amigo.

eiewa lunas eléctrico. Máximo confort en su interior.

Piro visores exteriores regulables interiormente . Para

%etaconducción divertida rrevoluciones. Dentro de un

vnAgdo radio incluida.

Ahora nuevos motores, de inyección

1.2 y 1.5 de 70 y 92 CV. En 3 y 5 puertas

Equipado de serie con todo lo que necesitas. Todo

Toda la facilidad de un simple giro de llave.

disfrutar cómodamente y con toda seguridad de una

completo cuadro de instrumentos, con premszalación

Un amigo lo da todo De sene =Mk 111
LA AMBICION DE SUPERARSE

te15117WITATIRITITITTIREIRM11211

GasolinEra LAS PALMERAS
PLAZA ESPAÑA (FELANITX)

CEPSA - ELF
Les ofrece.

Gasolina 92 Normal
Gasolina 97 Super
Gasóleo A Automoción

AUTOMOVILES FELANITX, S.A.
LES OBSEQUIA CON

UNA SUPER GARANTIA DE TRES AÑOS,
LA COMPRA DE CUALQUIER VEHICULO

SEAT, AUDI 0 VOLKSWAGEN

CTRA. DE CAMPOS, s/n 	 TEL. 581577	 FELANITX

VISITENOS SIN COMPROMISO

FELANITX

Eis Cors de Felanitx canten Nadal
E] temps d Nadal es un cicle

que ha generat un contingent mu-
sical vastíssim, sens clubte el ms
nodrit de tots els que ha originat
la tradició cristiana j , naturalment
el guy té un carácter Ines popu-
la•. La idealitz1ci6 del naixement
de Jesús i la fàcil associació amb
cl món dels infants ha donat peu
4.t la proliferació de cançons que
sota l'etiqueta de nadales van des
de l'expressió més tendre i pietosa
lins a d'altres de caire gentilment
humoristic.

Els cors de Felanitx, naturalment,
-han inscrit dins llurs repertoris
Lquest genere i cada any per agues-
tes saons tenen bon compte d'ofe-
rir-ne un bon ventall a la pobla-

El dia de Cap d'Any horabaixa,
a l'Auditori Municipal foren les
corals «Aucellets» i Juvenil de Fe-
lanitx, sota la batuta del seu di-
'rector Miguel Perelló, que oferiren
on concert molt suggestiu, amb el
qual s'evidenciarà la meritória tas-
ca duita a terme pr M. Perelló
dins el camp de la i Papre-
nentatge musical. I.es intervencions

d'ambdues corals foren molt
ce lebrades i el director fou ob-
jecte, al final i per part dels jo-

-ves cantaires, d'un obsequi molt
simpàtic i allusiu: una fenomenal
.aucellera primorosament construi-
da.

El dissabte dia 9, també a l'Au-
ditori, fou la Capella Teatina que
ocupa l'escena. Dirigida per Sor
Catalina Puig, interpreta un grapat
de nadalcs al costat d'altres can-
çons populars i clogué la vetilada
amb l'Himne a Felanitx del Pare
M. dels S. Capó. La Capella feu ga-
la un cop mes del seu gran ajust
caracteristic i oferí dues cançons
populars, harmonitzades pel P. Ca-
pó, que no s'havien interpretat des
de fa un caramull d'anys. El con-
cert fou presentat per Jaume
"Ver.

I diumenge dia 10, després de la
missa vespertina de la parròquia
de Sant Miguel, les Corals de Fe-
lanitx i Juvenil de Felanitx, sota la
batuta dc Jaume Estclrich i Miguel

Electrónica
SOLBIN $.L.

Vos recordam cl nostre nou
domicili, aixi com també que
hem ampliut l'exposició en

CUINES, GELERES,
RENTADORES, FORNS, ETC.

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

Tel. 827265

Fontanería Gallardo
INSTALACIONES Y

REPARACIONES

Tels. 580791 y 582021

(mediodía y noche)

Pere116 'respect ivamcnt, clogueren
el cicle musical nadalenc, també
amb un x'entall de nadales. La Co-
ral Juvenil fou acompanyada a
l'orgue per Margalida Obrador i
l'actuació final conjunta de les
dues corals ho fou per Mateu Oli-
ver.

La Coral de Felanitx executa un
programa de tall mes aviat classic,
donant a les distintes interpreta-
(-ions aquell estil enèrgic que la ca-
racteritza.

La vetllada es clogué magistral-
ment amb la interpretació conjun-
ta, sota la batuta de Jaume Estel-
rich, de la «Joia del món» de Haen-
del i rgAdeste fideles».

Cavalcada de Reis
La cemissi6 organitzadora de la

Benvinguda a les Majestats d'Orient
vol agrair la collaboració de totes
aquelles persones o entitats que va-
ren fer possible l'èxit de la Caval-
cada Reial i de manera molt espe-
cial vol fer arribar el seu agraï-

ment a: En Tao' Bennásar, En Jo-

se Luis Forteza, l'empresa Francis-

co Grimait S.A., el Collegi Sant Al-

fons, el Grup Parroquial Gavina, les

Monjes de la Caritat , a Cosme Oli-
ver, Hiper Gigante i Can Pila.

A tots ells moltes gràcies i que
per molts d'anys puguin seguir col-

laborant.



Boutique i sabateria

PIALIMERIPIS
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Vos comunica que disposa d'articles

REBAIXATS en confecció i calcat
SABATES A 2.900 ptes.

C/. 31 de Marc, 10
	

Tel. 581513 	 FELANITX

ALLOTS!
APROFITAU LES REBAIXES

en CARTERES î MOTXILLES
ESCOLARS

A partir de 500 ptes.

Pepereria RAMON 1LULL
C. Major, 25
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FELANITX
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Fútbol Sala

II Trofeu de Reis d'Alcúdia
Mala sort dins Alcúdia. Els monitors guanyaren

amb dificultat

utocares

,s.a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Ara resulta que no plou, que falta
aigua per tot arreu del país. Que la
cosa és greu si a Sant Pere no li
pega per amollar les canonades del
cel. I lo mes lamentable és que a
Sevilla les restriccions ja són de dot-
ze hores. No fa molt a Sevilla ma-
teix, a l'EXPO, es mostraven'tiat ti-
pus de tecnologies de lo més7 a- Van-
çat... Ara estan per aigua. Corn s'en-
ten això? Tenen un tren d'alta velo-
citat... Hem vist unes Olimpiacles
meravelloses, hem tengut la Capital
Cultural a Madrid... I ara no tenim
a igua per fa Ita (le previssions, per
manca d'infraestructures... Es pos-
sible que en aquest punyetero país
nomes improvisem? Què nomes pen-
sem en el present? Que els nostres
governants no tenguin un dit de
seny? Ningú no havia pensat que
això es popes estravenir?,.,

fios reíamos de Franco cuando
inauguraba pantanos! Perdón!

• El C.D. FELANITX ha perdi-
do la onda, si es que alguna vez la
cogió esta temporada. En el cam-
po del ATCO. RAFAL mereció más
suerte, pc r o terminó perdiendo
TRES a UNO, tras fallar ocasiones
de decantar el partido a su favor.
En Es Torrentá vino la debacle,
—LA UNION ganó UNO a CUA-
TRO—, después de unos primeros
compases en que se pensaba en la
victoria. Pero los goles hay que sa-
ber meterlos, y esto está negado al
Felanitx. Un solitario gol marcado
por BASILIO, un chaval del juve-
nil, que se está haciendo un sitio
en el equipo por méritos propios.
Novedades en el equipo felanitxer:
PONS y M. RIERA, jugadores ya
harto conocidos, que pueden ser
un buen refuerzo de cara a futu-
ras confrontaciones. Mas, una pre-
gunta flota en el aire: Si Pons, que
lo hace bastante bien, ocupa la pla-
za de Nico... De que jugará - este
que era el «alma-mater» del con-
junto?

• Mientras, los resultados en
SEGUNDA REGIONAL eran dispa-
res. Con mejor suerte para el CAS
CONCOS que hacía la hombrada
de veneer a domicilio CERO a UNO
en el feudo del SANT JORDI, un
gran resultado que le da opción
levantar cabeza y quedar con tan
sólo un negativo. El S'HORTA era
el revés cle la moneda y caía derro-
tado en «Sa Lleona» ante el P.
ARENAL por CERO a UNO. Ni que
decir que con este contratiempo
su situación se agrava delicada-
mente, son ya seis los negativos.
Tampoco los del ATCOS. PORTO-
COLOM pudieron hacer nada con-
secuente en el campo del SENCE-
LLES, al caer de forma clara por

TRES a CERO; las lesiones de al-
gunos de sus jugadores fueron vi-
tales, como es el caso de Juli. No
obstante la situación de los «porte-
ños» no es tan preocupante como
es de temer ya que cuentan con un
positivo en su haber, de todas for-
mas su bajón se ha de tener en
C uenta.

• Desde esta sección me quiero
unir al sentido de condolencia que
han profesado una gran masa de afi-
cionados del mundo del fútbol a la
familia de ANTONIO CUENCA por
Ia muerte de su padre. Desde aquí,
Toni, un abrazo fuerte, más no pue-
do hacer.

• Ha pasado estas fiestas, entre
nosotros, supongo que en su amado
PORTOCOLOM, cl amigo y mejor
doctor MIQUEL MORAGUES, en
compañía de su esposa e hijos. Poco
tiempo para descansar —imagino—
después de agotadoras tareas qui-
rúrgicas en el «Vall dllebrbo, de la
Ciutat Comtal. Fins molt prest, arnic
Miguel!

• Algunos deportitas felanitxers
se encontraron desasistidos cuando
se cerró aquí en • Felanitx la tienda
«TOT-ESPORT». Mas su nutrida
clientela no tiene por que preocu-
parse ya que simplemente se ha
trasladado a PORTOCOLOM, en la
plaza COnterv.

• Para mañana domingo hay un
CONCERT" de PIANO I FAGOT a
cargo de JOAN ROIG y JOAN EN-
RIC SAPISIA en la «CASA DE CUL-
TURA» en homenaje/memoria de D.
JAIME ROIG RIERAS en el primer
aniversario de su muerte. También
el acto servird para estrenar el «TE-
MA AMB VARIACIONS PER FAGOT
I PIANO» del fclanitxer JOSEP PRO-
HENS.

• El pasado domingo se disputó
el «I TROFEO DE PESCA COSTA
DE CALVIA», con casi un record de
participantes. A esta cita no podía
faltar el «CLUB DE PESCA DEPOR-
TIVA BAR MESTRAL», que por
cierto consiguió excelentes clasifica-
ciones. Total que presentó a la com-
petición 16 de sus mejores practican-
tes de este arte/deporte ancestral.
Bartolome Riera Mayol consiguió
clasificarse en 2." lugar ¡excelente!
Francisco Piña Aneas en un magní-
fico 6." puesto. Mientras, en la cate-
goría Infantil Pedro Tortella Roselló
se situaba en un estupendo 8." lugar
y su compañero Francisco J. Fuster
en el 10.". Esto dentro de un total
de 226 participantes. No cabe duda
que hay que felicitar al novel club
por su buena marcha.

• Personajes populares de CIU-
TAT escenificaron en «SES VOL-
TES» una vez más la tradicional pe-
ça teatral de LLORENÇ MOYA
l'«ADORACIO DELS TRES REIS
D'ORIENT» con más de mil quinien-
tos espectadores. La cosa no ten-
dría mayor importancia si no fuera
que cl amigo y buen felanitxer
JOAN PLA (autor de la cabecera de
esta seiccón) dio vida al malvado
REI IIERODES, y por cierto con
mucha mala uva. Sus dotes inter-
pretativas no las vamos a descubrir
ahora ya que le conocemos cle sobra
por sus intervenciones en las video/
películas del «Equip Tulsa». Un
abrazo, Joan.

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS

RESULTATS
Iniciació
Apa C. S. Alfons/B. Can Biel, 0 -
C. Atl. Alcúdia, 1
Benjamins
APA C. S. Alfons A/Piensos Hens, 4
C. Att. Alcúdia B,
APA C. S. Alfons, B, 1 -
C. Atl. Alcúdia A, 1
APA C. S. Alfons A, 0 -
C. Atl. Alcúdia A, 1
Alevins
APA C. S. Alfons A, 0 -
C. Atl. Alcúdia, 1
Sèniors
GESA Alcúdia, 2 -
E.F.S. Felanitx, 4

Molta mala sort i joc brut dins el
pavelló d'Alcúdia. Els equips d'al-
lots perderen tots per la minima,
malgrat el bon joc dels petits juga-
dors. L'organització errà amb el
temps, cosa que influi en els resul-
tats. Nomes el SUPEREQUIP dels
entrenadors aconseguí guanyar dins
el dificil pavelló d'Alcúdia.

Els d'iniciació sortiren derrotats
per la minima. Bon plantejament de
Pep González, pea, els seus juga-
dors no tingueren sort. La taula

l'ocasio i passa per alt molt
de temps mort lo que influí en el des-
envolupament del partit. Jugaren:
Cristóbal, Hayo, Alex, Xisquet, Pe-
dro, Vidal, Andreu, Mateu, David,
Sebastià i Julián.

Els benjamins A guanyaren la la
semifinal per 4-0 amb gols de Cañas
(2), Guillem i Coronado; però a la
final perderen per un fals ja
que el seu millor joc fou clarament
superior at rival. Jugaren: Joan,
Ca nas, Joná tha n, la i in ti ifila, Coro-
nado, Guillem, Lluis, Manresa, Mi-
guel Angel i Bel M.a.

Els benjamins B perderen a semi-
finals per penals. El magnifie gol de
Juanito Hernández no bastà per a
classificar-se per a la final. Juga-
ren: Martinez, Raman°, Juanito, J.
Pere, Sierra, Enrique, Bordoy, Mat-
gí i Pedro.

Els alevins A jugaran un partit
molt igualat, però els alcudiencs
aprofitaren al màxim les seves oca-
sions de gol per emportar-se el tro-
feu. Jugaren: Juanjo, Monserrat, Vi-
cens, Coves, Xavier, Miguel Angel,
Binimelis, Tomeu, Carolina i Ra-
món.

Sorpresa! Un bon brou s'endugue-
ren els entrenadors d'Alcúdia. Par-
tit de poder a poder on el joc brut
hi fou present. Els monitors de Fe-
lanitx, acompanyats de la seva afi-
ció guanyaren un partit de máxima
rivalitat. Gols min. 17 (1-1) Picor-.
nell. Min. 22 (2-2) P. Asensio. Min.
43 (2-3) Talavante. Min. 50 (2-4) Ta-
lavante. Jugaren: Federico, Pep,
Cañas, Anastasio, X. Blanco, Cor-
chado, Picornell, Asensio, Gari, Ta-
lavante j Nando.

E.T. Sala Felanitx
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Resultats molt dolents
	 kgratiable sorpresa de les fèrnines

El dia de Festa dels Reis el Fe-
lanitx va jugar al camp del Atco.
Rafal, un part it corresponent al
campionat de Lliga.

ATCO. RAFAL, 3 - FELANITX, 1
FELANITX: Matías, Sampol, Oli-

ver, Mateo Borrás, Miguel Borrás,
.CaRientey, Jose, Maim& Martin,
Nera v Aznar.

ARBITRO: Sanchez Acosta. Bien.
Mostró tarjetas amarillas a López,
Pizarro, Mateu, Jose F., y roja di-
recta a Nera.

GOLES: 1-0, min. 15: Pe li. 2-0,
min. 40: Pe li. 2-1, min. 42: Martin.
3-1, min. 84: López.

COMENTARIO
Partido presenciado más por los

espectadores desde la vía de Cin-
tura que por los del propio campo.

El Felanitx pudo haber senten-
ciado el encuentro a los primeros
15 m. de juego, pero no sabe acer-
tar ante el marco contrario; oca-
siones clarísimas que no supo tra-
ducir... Por contra los locales a la
primera de cambio marcaban su
primer gol... Después nada, el par-
tido lo jugaron los locales con cier-
ta comodidad, sabedores que la
victoria no se les iba a escapar.

FELANITX, 1 - LA UNION, 4
El passat diumenge el Felanitx

va tornar jugar al «Torrentá». El
resultat va se: un greu contraternps
per l'equip local, malgrat cl «debut»
dels nous jugadors Pons i Riera,
.que no varen tenir la culpa del que
va passar, ni molt menys.

FELANITX: Matías, Sampol (M.
Riera), Oliver (M. Angel), Gelabert,
Borrás I, Caldentey, Felipe, Nico,
Basilio, Pons y Nando.

ARBITRO: Pere Díez. Muy irre-
gular. Mostró tarjetas amarillas a
M. Angel y Alorda, ambos de La
Unión.

GOLES: 1-0, min. 33: Basilio. 1-1,
-min. 40: Borras. 1-2, min. 56: Llis-
to. 1-3, min. 62: Prohens. 1-4, min.
70: Prohens.

COMENTARIO: el Felanitx incor-
poró a sus filas los nuevos ficha-
jes. Gustó Pons, no obstante, el ju-
venil Basilio fue el único que dio
Ia talla.

La Unión se mostró sobria en de-
fensa y rápida en el contraataque,
mientras que el Felanitx se mostra-
ba bastante falto de ideas.

Tampoco, hay que reconocerlo, la
tierte le acompañó, y es que los

equipos cliscretillos lo tienen crudo
con la Diosa Fortuna.

MAIKEL
PROXIMA JORNADA.-
PREFERENTE: «Es Torrent6»:

FELANITX - CALVIA.
2.a REGIONAL: PORTOCOLOM -

J. BUNYOLA.
«Es Cavalier»: CAS CONCOS -

LLUCMAJOR.

2.. REGIONAL
S'HORTA, O - PLAYA ARENAL, 1

L'Arbitre es converti en el prota-
gonista del partit, ja que l'Arenal
féu l'únic gol en un clar fora de
joc. El S'Horta a la primera meitat
va jugar de del* sobre tot fins que
l'Arenal marca. Amb aquesta derro-

ta el S'llorta es troba en greu situa-
ció i possiblement aquesta mateixa
setmana es fará un bon fitxatge. De-
mil es desplaçaran a la Salle.
SANT JORDI, 0 -

C.D. CAS CONCOS, 1
A la fi es guanyà un partit jugat

un diumenge demati i ja són 5 jorna-
des sense conèixer la derrota. El gol
fou un centre d'Uguet a Pascual
que en una gran jugada passà a
Xisco i marcà. Gori fou expulsat.

Jugaren: Aleix, Salas, Juanan,
Uguet, Gordillo, Pedro, Javi, Gori,
Mateu, Xisco i Pascual. Roscó per
Pedro i TiA per Pascual. Són desta-
cables Juanan i Aleix.
JUVENILS

ALARÓ, 4 - S'HORTA, 1
El S'Horta sorti derrotat a Alaró,

després de guanyar per cero a un;
però els despistes al centre del camp
foren la causa de la derrota.
CADETS

S'HORTA, O _ LLOSETENSE, 4
Els hortarrins no mereixien per-

dre de tant, si tenim en compte lo
que passà a la primera part. El
S'Horta contA amb numeroses bai-
xes.
PORTO CRISTO, 0 - FELANITX, 9

Alineació.-Acosta, Risco, Manolo,
Santi, Javi, Juanjo, M. Angel, Ma-
tas. J. Soler, Esteban i Oscar.
(Frias, Porras, Simón, Pinilla).

Espectacular golejada, l'aconse-
guida pels allots de Joan Campos al
camp de Ses Comes a Porto Cristo.
Aquesta és la primera victòria fora
camp. Els gols foren de «Goiko» Os-
car (3), José Soler (2), Santi (2),
Frias i Esteban.

Avui a les 17 juguen en el Tor-
rentó.
INFANTILS

S'IIORTA, 6 - COLONIA, 1
Fàcil victòria del conjunt local da-

vant el colista, l'abultada victòria
parla per ella sola. Gols de David
López (3) i Mateo.

ALGAIDA, 2 - FELANITX, 8
Alineació.-Paco, J. Vicente, Juan,

Andrés, Simó, Enrique, T. Obrador,
Sergio, T. Nadal, P. Alco lea i T. Vi-
dal. (Cosme, Alex, Oliver, Rohan i
Valentin).

Gols.-Tomeu Vidal (2), José Vi-
cente (2), Pedro Alcolea, Sergio, An-
drés i Bibiloni en pròpia porteria.

A la primera part els allots de
Nino Simarro demostraren la seva
superioritat. El porter local va evi-
tar una golejada d'escàndol; aixi i
tot vingueren a Felanitx amb 8 gols.
Avui jugen en el Torrente) a les 15'15.

B ENJ AM INS
APA FEMENIA, 3 - S'HORTA, 1

El S'Horta perdé una clara opor-
tunitat de restar algún negatiu. Gol
de Josep Lluís.

Els nins que dirigeix en Pere Joan,
tingueren jornada doble. El dime-
cres en el Torrentó empataren a dos
amb el Vilafranca. Els gols foren de
José Garcia.

I dissabte, es desplaçaren al camp
de FOlimpic. Després d'una magnifi-

Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 36
PERLAS, 45
Juvenils:
COLL D'EN RABASSA,	 61
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 62
&�niors inasculí:
CAMPANET, 	64
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 32
Sèniors lemon:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 28
SANTA MONICA, 22
III Divisió:
AUTOCARES GRIMALT,	 58
GRAFINSA HISPANIA,	 38

COMENTARI
No pogueren els CADETS amb la

imbatibilitat del Perlas. Els mana-
corins no varen parèixer un equip
de gran nivell, pen) el Joan Capó
collabora, en la La part, amb els vi-
sitants, gracies a un mal joc i a per-
dues constants de pilotes. S'arriba
al descans amb 10-22. El Perlas aug-
menta encara ales la diferencia
començament de la segona meitat
(10-28) i va ser a partir d'aquest mo-
ment que els felanitxers se n'adona-
ren de que els rivals no es menjaven
ningú i començaren a jugar amb ga-
nes. El resultat fou immediat j per-
mete, al men:vs, anotar-se el parcial
del segons temps (26-23).

Els JUVENILS mantenen la posi-
ció de co-líders (després del 9e re-
sultat positiu que s'anotaren, amb
molt de patiment al final. Els 10 pri-
mers minuts foren equilibrats, perõ
cl bon joc, en els minuts següents,
proporciona al Joan Capó un còmo-
de 21-41 en el descans. En el segon
temps, entre la reacció local i la to-
lerancia de l'arbitre vers els locals
(a ells els foren assenyalades nomes
6 faltes, i el Joan Capti llança única-

ca primera part on guanyaven per
0-1, amb gol de José Garcia, a la
segona meitat es varen veure supe-
rats pel líder, que els hi va marcar
tres gols. Pel Felanitx, varen jugar:
Oscar, Juan, Pedro, Pinto, J. Vicen-
te, M. Angel, Ismael, Toni, Kiko, Jo-
sé i Carlos. (Lorenzo, Jaume, Vic-
tor, Txema i Macià). Avui a les 11
juguen en Es Torrent() contra el Por-
to Cristo.
FUTBOL BASE
PUNTUACIÓ DE LA SETMANA:
Al millor jugador

5 punts a José Vicente (Infantils).
4 punts a David Frias i Oscar (Ca-

(1€ ts).
3 punts a José Soler (Cadets).
2 punts a Carlos i J. Garcia (Ben-

jamins).
1 punt a J. Miró (Cadets).

I al millor entrenador
3 punts a Juan Campos (Cadets).
2 punts a Nino Simarro (Infan-

tils).
1 punt a Pere J. Vaguer (Benja-

mins).

FUBOL EMPRESES
Gran victòria de la «CASA DE EX-

TREMADURA» en el terreny de «Las
Tinajas» de Cala Millor per tres a
quatre amb gols de T6fol (2), David
i José. Dissabte juguen en Es Tor-
rent() a les 7 de l'horabaixa.

ment dos tirs lliures), se produí la
ii:?.utralització de la diferencia i fins
i tot es capgira cl resultat en el dar-
rer minut. Afortunadament, una pos-
trera cistella de Cesar feu justícia.

El Campanet, líder del grup A de
SENIORS fou massa equip pel con-
junt de Felanitx. Resistiren força be
en el primer període, amb una ex-
cellent feina defensiva (14-12, minut
18, 20-13, en el descans). A la 2.a

part, la superioritat dels campanc-
ters es posa be de manifest i en el
minut 8 ja disposaven de 20 punts al
seu favor.

Victòria, contra pronóstic, de l'e-
quip FEMEN1 que fou capaç de der-
rotar. el Santa Mónica, un conjunt
molt ben classificat, pers que s'ar-
rufa : :lavant les males condicions
la pista. Una vegada más la humitat
suposava un peril fort. El marcador
se resistia a rnoure's i als 11 minuts
indicava un increïble 2-2 i un 12-16
en el descans. Les visitants anotaren
les dues primeres cistelles del segon
temps (12-20) i, a partir d'aquí, exis-
tí nomes l'equip felanitxer que aeon-
segui un parcial de 16-2 que senten-
ciava l'encontre. La inspiració de
Carme Vivancos (22 punts) va tenir
molt a veure amb aquest xit de re-
quip que dirigeix Xisco Gonzalez.

Acaba la 1." fase de TERCERA
amb un nou resultat positiu. Es
tracia d'un partit amb domini clar
de les defenses. L'Autocares Grimalt,
que doia una mitjana de 79 punts
en atac, n'obtingue 58 solament en
aquesta-ocasió. Pere) mai, en les tres
temporades que fa que se juga a
Tercera, s'havien encaixat menys de
40 punts. Resulta, per tant, excellent
cl treball defensiu, per part de tots.
Sebastià Rigo (12 rebots, 12 punts)
realitza una de les seves millors ac-
tuacions. Pere Joan Fullana ens ob-
sequia amb dues cistelles de NBA.
La propera setmana farem un resum
de la 1.a fase.

ANOTADORS
Cadets: P.M. Obrador (10), Hugo

(7), Esteve (7), Florian (6), J. Bar-
celé (6).

Juvenils: Cesar (22), R. Boyer
(11), A. Veny (10), Llàtzer Mendez
(7), C. Guerrero (6).

Seniors m.: B. Salva (10), Gaspar
(4)', C. Guerrero (4), Jordi S. (3),
R. Boyer (3).

Seniors f.: C. Vivancos (22), Azu-
cena (2), J. Marcos (2), M. Estel-
rich (2).

III Divisió: M. S. Perelló (13), S.
Rigo (12), G. Amengual (11), A. Oli-
ver (7), P. J. Fullana (7), M. Julia
(6), A. Obrador (2).

AQUESTA JORNADA
Sera de descans per l'Autocares

Grimalt de 3.". L'únic equip que viat-
jarà sera el de cadets, al camp de
l'Hispania, un dels capdavanters

Els altrcs tres equips han de jugar
els seus encontres a Felanitx. El dis-
sabte el juvenils rebran l'equip de
Pollença i el diumenge jugaran, en
primer Hoc, les femines contra Son
Carrió i, a continuació, els seniors
masculins contra l'Almacenes Feme-
nias de Llucmajor.

LARRY CISTELLES
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DESCUBRE
EL NUEVO VALOR DEL OPEL ASTRA

De 3 Puertas De 5 Puertas

ELIGE AHORA
TU OPEL ASTRA

OPEL ASIRÁ.
	irti(4:(f itta.

'NGENIER1A 'TEMANA DE FUTURO.

OPEL -€4

DESCUBRE AHORA LA AMPLIA GAMA ASTRA
EN TU CONCESIONARIO OPEL

FELANITX

Coins a la Sala
PERQUË NO ASSISTIREM AL
PLE DEL MES DE GENER

El nostre grup no assisti al Ple
del mes de gener per l'actitud que
va tenir el Batle respecte al nostre
portaveu, actitud que no ens volem
aventurar a qualificar j que per
mostrar de què anava i esser dis-
crets només transcriurem un parà-
graf de l'acta de la sessió que diu:

«A continuació el Batle demana al
grup CALS si té alguna moció per
intentar passar, ...».

Aquesta actitud del Batle que su-
posam compartida pels Indepen-
dents segons manifestacions del Sr.
Lladó per les quals assumia tot el
de l'equip de Govern, ha fet que la
nostra actitud receptiva i oberta res-
pecte al nou equip, per all?) de veure
de què es capaç, llastimosament ha-
gim de concloure que el PP es el PP
a Felanitx i a Liorna, encara que
canviin de cap pare. La seva actitud
recorda els sistemes dictatorials
oblida que la democràcia no és aeon-
seguir una majoria i fer el que els
roti.

Mentre ix45 no canvii, i no du ca-
mi de canviar, no tenim cap feina a
l'Ajuntament, manco pels temes que
trobem trascendents o importants,
tota la resta és pura comèdia i nos-
altres no tenim vena de comediants.
Vigilarem aquest personal de fôra i
ens estalviarem els insults i el per-
dre el temps.

VENC PRIMER PIS al carrer Call.
Nou a estrenar.
Informació, Tel. 581871.

PsOE
EL PRESSUPOST MUNICIPAL

Ha començat l'any 1993 i l'Ajun-
tament de Felanitx no ha aprovat
encara ara el pressupost correspo-
nent. Recordam als lectors que
l'any passat l'equip socialista, go-
vernant en minoria, va aprovar el
pressupost per l'any 1992 dia 28 de
desembre del 91. Una vegada apro-
vat el pressupost, s'han de complir
uns tràmits que en retarden durant
mesos l'execució.

Creim que és bo que el pressu-
post s'aprovi abans de cap d'any,
i millor si això se pot fer amb un
mes o dos d'anticipació. Tot quant
suposi frenar una maquinària ja
Poe àgil de per si, ha d'esser de-
nunciat i reprovat per l'oposició.

BALEART 92
A una sessió plenaria celebrada

en el pssat desembre, el Grup So-
cialista ya demanar per quin mo-
tiu, l'any passat, l'Ajuntament de
Felanitx (Com ho han fet altres
ajuntaments de Mallorca) no va
participar a lp fira Balent 92.

Aquesta exposiciú d'artesanla és
una ocasió magnífica per donar a
conèixer les activitats de petits fa-
bricants i artesans que difícilment
podran muntar una parada pel seu
propi compte.

Enguany, la fira, segons els mit-
jans de comunicació, ha rebut més
de setanta mil visitants, que han
mostrat el seu interès, sobretot, per
la eel-Arnica, els mobles i els pro-
ductes de la matança del porc.

L'any passat, un grup d'artesans
i industrials (Ramaders Agrupats,
Ceràmiques Mallor c a, Alfareria
Joan Soler, Fills d'Andreu Fiol, Per-
les Ondina, Guillem Serra, Embo-
tits Munar, Ferreria Oliver, Indús-
tries Carniques Obrador, Esmalts
Garcia, Maria Magdalena Perelló
Embotits Blanco) varen tenir l'o-
portunitat, degudament convocats
estimulats per l'Ajuntament, de
mostrar els seus productes a la fira.

A la reunió que comentam, el se-
nyor Lladó va manifestar que no
hi havia hagut cap raó especial de
no participar-hi.

LA DELIMITACIÓ DEL
SOL URBA

A la darrera sessió plenària ce-
lebrada per l'Ajuntament dia 4 de
gener, a requeriment del Grup So-
cialista, el Batle va informar que
a la sessió celebrada per la Comis-
sió Insular d'Urbanisme el passat
27 de novembre, se va decidir no
aprovar la delimitació del sòl urbà
realitzada en temps de govern del
Grup Socialista i que fou refrenda-
da per tots els altres grups.

La resposta de la Comissió Insu-
lar va arribar a l'Ajuntament dia 3
de gener i, segons sembla, s'hau-
ran d'introduir unes modificacions
a la planificació presentada, s'hau-
rà de fer una nova exposició pú-
blica, se podran formular allega-
cions que hauran d'esser estudiades
ner l'Ajuntament, que haurà de fer
una nova aprovació inicial.

Com poden veure, i com ha anun-
ciat la premsa, el tema de la deli-
mitació del sòl urbà va per llarg.
Pareix que el Batle ha mostrat la
seva estranyesa davant aquests en-
trebancs, que són el resultat de la
manera com s'ha conduit aquest as-
sumpte, l'esperit de la qual ja ba-

tegava a la moció de censura.
És ben evident que el Partit Po-

pular, ni aqui hi a les instàncies
superiors, no té gens d'interès, més
be al contrari, de resoldre d'una
vegada aquest assumpte. I convé re-
cordar que, sense delimitació del
sòl urbi aprovada, les possibilitats
de concedir llicències d'obres es
veuen sensiblement retallades.

Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte 9:	 4-0-28-30--15-48
C-2 R-9

Dijous214: 12-21-35-40-41-17
C: 10 R-7

Bono Loto
Diumenge 10: 11-12-1G-22-96-98

C: 0
Dilluns 11:	 1-5-21-27-38-40

C: 20

Dimar. 12: - 1-2-16-25-33-37
C: 11

=3: l345-21-2l)-31-101C: 38

Reintegrament:

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

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

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

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

CORMOTOR, S.A. JULIA AUTOMOVILES, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51

MANACOR (Baleares)

coNci: ,40N-‘Ri() ,, OH( IAI FS OPEL,

Carrer Campos, s/n. FELANITX

MEJORES POR EXPERIENCIA.




