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CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx II

Demà diumenge dia 14, a les 21'30 h.
a l'AUDITORI MUNICIPAL

EL GRUP

IGUANA TEATRE
posarà en escena l'obra

HIST415RIES DE FIRA
(7 històries basades en texts de KARL VALENTIN).

ria i aconseguir una educació de
qualitat i adaptada a les necessi-
tats de la nostra Comunitat. Hem
de tenir les competencies, accep-
tam la LOGSE, per?) amb unes con-
notacions distintes, com a conse-

qiiència de les pecutiaritats pr-
nieS de la nostra comunitat'Attte la
fan diferent a la .tresta zdeqtEstai,
i tenint em cortipt6t41:', 40§tr6, mo-
dei educatiu, elabordriedenté -1zL
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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

d'in eressos locals

L'Ajuntament denunciarà  Ia
desastrosa revisió cadastral

El Conseller de Cultura B. Rotger
demana al Ministre l'acceleració
de les competències educatives

El conseller de Cultura, Educa-
ció i Esports del Govern Balear,
Bartomeu Rotger, es va entrevis-
tar el passat 22 de setembre amb
el ministre d'Educació i Ciència
de l'Estat espanyol, Gustavo Sua-
rez Pertierra.

Aquesta entrevista va tenir ca-
racter protocolari, com una pri-
mera presa de contacte entre el
maxim responsable d'educació, de
l'Estat espanyol i el de la Comuni-
tat Autónoma Balear, però el con-
seller aprofita l'oportunitat per
abordar temes concrets com l'ac-
celeració del traspàs de les compe-
tencies educatives i la construcció
del nou conservatori de música.

P.—Sr. Conseller, quina valora-
ció feis de l'entrevista mantingu-
da amb el ministre d'Educació?

R.---Estic molt satisfet d'aquest
encontre, el ministre ha mostrat
una actitud positiva i cordial, plas-
mada en una gran receptivitat i
una clara disposició a concretar
les coses, encara que amb prudèn-
cia i rigor.

R—Sens dubte, uns dels temes
tractats més importants ha estat
el del traspàs de les competencies
educatives, quines han estat les
vostres peticions i a quins nous
acords heu arribat?

R.—La proposta principal feta
al ministre ha estat l'acceleració
del traspàs de les competencies
educatives, amb l'objectiu que en
el període d'un any, el Govern Ba-
lear pugui disposar de les compe-
tencies sobre la UIB. El que sig-
nificaria guanyar un any respecte
a l'acordat en el pacte autonòmic,
i en dos o tres anys, tenir les com-
petencies de la resta del sistema
educatiu, pel qual ja hem fet estu-
dis de finançament i estam prepa-
rats per acollir-les.

El ministre ha compres que. en-
cara que sigui un tema d'estat, les

Balears tenen una tradició i
una llengua molt concretes, pert!)
no sera una autentica autonomia
fins que no pugui gestionar-se el
seu sistema educatiu i que si bé
acceptam la LOGSE, el nostre sis-
tema educatiu s'ha de tenir en
compte.

Amb aquesta finalitat, i en un'
clima de confiança recíproca,
rem acordar institucionalitzar con-

verses periòdiques entre represen-
tants del Ministeri i de la Conse-
lleria, tant per concretar els ter-
minis de la cessió de les compe-
tencies com per altres qüestions
corn són l'educació d'adults, la for-
mació del professorat i l'adequa-
ció de la delegació del MEC a les
estructures de la Comunitat Autó-
noma.

Aixf, el primer encontre que
comptarà amb la participació del
director general d'Educació de la
Conselleria, Bartomeu Casasno-
vas, tindrà Hoc per primera vega-
da aquesta tardor, a fi d'establir
les converses privies per preparar
les transferencies.

P.—Un altre dels temes plante-
jats va ser la construcció del nou
conservatori, hi haura cooperació
per part del Ministeri en aquest
projecte?

R.—Al ministre li vaig explicar
Ia urgencia per aconseguir la trans-
ferència immediata del Conserva-
tori de Música i Dansa i de la xar-
xa d'escoles de música, de les
quals la Comunitat Autònoma no-
més té la gestió, com la necessitat
de la construcció d'un nou con-
servatori.

A les Balears som pioners a te-
nir un Conservatori que funciona
gracies a la colaboració de tres
institucions com són la Conselle-
ria, el CIM i l'Ajuntament de Pal-
ma, que ha cedit un solar per a la
construcció del nou centre de for-
mació. Precisament per al finan-
çament de les obres de construe-
ció d'aquest nou edifici, que sera
el primer de tot l'Estat espanyol
que acompleixi les normes de re-
forma musical, vaig solicitar al
ministre la colaboració del MEC,
amb l'aportació de 500 milions de
pessetes, a la qual cosa el ministre
es va comprometre a respondre
ben aviat.

P.—Com a conseller d'Educació
de la Comunitat Autónoma Balear,
quin ha estat el missatge principal
que ha volgut deixar clar el Minis-
teri?

missatge més important
que vaig voler deixar clar al mi-
nistre es la necessitat que el Go-
vern Central cedeixi les competen-
cies educatives el més aviat possi-
ble al Govern Balear, per poder
treballar des d'aquesta Conselle-

Una moció a l'Alcaldia, arran de
Ia revisió cadastral ja quasi al fi-
nal de la plenaria de dilluns passat,
fou sens dubte la qUestió més im-
portant de quantes es plantejaren
a la reunió.

Tots els grups que integren l'A-
juntament estigueren d'acord en
que la revisió cadastral que es du
a terme actualment per una empre-
sa de serveis a compte del Centre
de Gestió Cadastral de Balears, di-
fícilment pot ser pitjor, tant pels
errors que s'hi detecten, com pel
procediment emprat, que ha su-
posat tot un seguit d'incomoditats
als contribuents, que de cap ma-
nera té justificació. A més sembla
que el passat dia 10 clogueren el
termini per atendre reclamacions
quan aquestes són encara incalcu-
lables i al ritme a que les atenien
no bastarien sis mesos més.

Aquest fet fou denunciat i ad-
més per tots els regidors, que mos-
traren el seu rebuig per una feina
mal feta que ens costa als contri-
buents un caramull de milions.

Després de comentar llargament
aquest assumpte s'arriba a la con-
clusió de constituir una comissió
amb membres de tots els grups
per tal de que plantegi amb tota
urgencia l'assumpte al centre de
gestió Cadastral i, que per des-
comptat, suspengui els actuals ter-
minis assenyalats, tota vegada que
no és possible esmenar tots els

errors dins els seus limits.
A proposta de Coloms a la Sala

s.:■, , ro- i per majoria, només amb
l'abstenció de Juan Ruiz, que a les
proves selectives per cobrir Hoes
de treball a l'Ajuntament, la pro-
va de llengua catalana fos elimina-
tória, amb una puntuació de 5 a
10, així com també —a proposta
de la batlia— que els representant
dels treballadors que formin part
del tribunal ho sien amb veu i vot.

També per majoria s'aprova ini-
'cialment el reglament de l'Escor-
xador Municipal i es deixa a sobre
Ia taula el del Mercat Municipal
i trats de venda ambulant.

Tot i que fou molt discutida s'a-
prova, només amb els vots dels po-
pulars la modificació de l'ordenan-
ça reguladora de la taxa d'obertu-
ra d'establiments.

A proposta de l'Alcaldia, s'apro-
va amb l'abstenció dels socialistes
el nomenament de Bartomeu Obra-
dor com representant de l'Ajunta-
ment al Consorci del Fons Mallor-
quí de Solidaritat i Cooperació al
Desenvolupament.

I esmentem per últim qué, arran
d'una moció també de l'Alcaldia,
es fixaren les festes locals, que fo-
ren les patronals de cada noel urbtl,
s'afegí la de Sant Antoni que, per
suggeriment dels socialistes, l'any
que ve, que cau en dilluns, sera
oficialment festiu.
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Dis. 13 St. Leandre
Diu. 14 St. Serapió
Dill. 15 St. Albert el Gran
Dim. 16 Sta. Margalida

d'Escòcia
Dim. 17 Sta. Elisabet

cl rIongria
Dij. 18 Dedic. Bas. Sts.

Pere i Pau
Div. 19 St. Nlilxitno

LLUNA
Liuna nova dia 13

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx-Palma: Dies feiners, a
les 6'45 (excepte dissabtes), 8, 10,
14 i 18 h. Diumenges 1 festius, a
les 8, 14 i 19 h.

Palma • Felanitx des de l'esta-
citi: Dies feiners, a les 8 (excel,
te dissabtes), 9,30, 13 1545 i 1930
n. Diumenges j festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7 1 17 h. Diumenges i
festius, a les 9, 12'30 1 17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730 i 17'30 h. Diumen-
ges i festius, a les 9'30, 13 i
1815 h.

Felanitx • Cala d'Or: Tots els
dies a les 6'30 h. i diumenges un
més a les 1115 h.

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

SlIorta-Palma: A les 7,10, 9 1
16,25 h. (només dies feiners).

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

TAXI FELANITX Tel. 582383

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

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

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

TELEFONS IYINTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

Tels. 582904-581188
Ambulàncies

581715 - 580051 • 580080
Servei mtsdle d'urgències 580254
Guardia Civil 580009
Servei de grua 	 827474
Centre primers auixlis
Creu Roja	 202222

FELAN1TX
Setmanari d'intcressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

RODEATE DE SEGURIDAD.
AIRBAG

VOLANTI DE ABSORCION DE IMPACTOS

ESTRUCTURA REFORZADA

commotas CON PRETENSOR

BARRAS LATERALES DE SEGURIDAD

ABS

1.525 TEMPRA lA Le. AA 	 TEMPRA 1.9
PIS.	 ie

E
Vai*V.VVVPTS. DIESEL

PVP PARA PENINSULA Y BALEARES V.A TRANSPORTE, VAP DE MATRICULACON Y PROMOCION INCLUIDOS;

Concesionario Oficial

AUTOS MARTORELL, S.A.
Coffer del Socors, 8 - Tel. 58 13 48-FELANITX
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SAIL Ark
INFORMA

FIRA DEL PREBEBORD

A continuación vos informam sobre les despeses que hi hagué
a la Fira del Pebre Bord, del passat dia 24 d'octubre:

CONCEPTE

Mostra d'animais

DESPESES

Factures rebudes

28.500 ptes.

Factures pendents

50.000 pies.
Estants 546.119 » 64.100 »
Mostra de sopes, bunyols

i orellanes 90.642 » 35.700 »
Actuacions Musicals

i espectacles 373.750 A 245.000 *
Publicitat 218.475 » 120.000 »

1.257.486 » 514.800 »

INGRESOS

Subvenció de la Conselleria de Comer.;
i Indústria pendent de confirmar de 300.000 ptes.

Recaudat dels venedors no habituais 85.500 	 »

385.000 	 »    

benvolguda Illengua: 
no es diu... h'ita de dir... 

Plaia
Recaudació
Rentista
Reten
Vigia
X6fer

Platja
Recaptació
Rendista
Prevenció / Reforç
Guaita
Xofer (paraula aguda)

VI J.ORNADES DE LES CIEN-
CIES DE L'EDUCACIÓ FÍSICA
I L'ESPORT

S'ha rebut en aquest Ajuntament
un escrit de la Conselleria de Cul-
tura, Educació i Esports, el qual
fa referencia a les VI JORNADES
DE LES CIENCIES DE L'EDUCA-
CIO FÍSICA I DE L'ESPORT, que
tcndran lloc durant eis dies 26 i
27 d'aquest mes, al Centre Cultu-
ral de Sa Nostra C/. de la Concep-
ció, s/n. de Palma.

Per a més informació i inscrip-
cions, vos podeu dirigir a la Con-
selleria de Cultura, Educació i Es-
ports, Direcció General d'Esports,
C/. de Sant Feliu, 8 A - 07012 Pal-
ma de Mallorca, o be al telèfons
17 65 24 / 176500.

Reflexions de...
(Ve de la pàg. 3)

nostre de paciencia. Però Lambe
de recerca eficaç amb interès, preo-
cupació i creativitat.

Per això pens modestament que,
davant de la gravetat de la situa-
ció, es ben hora que tots, preveres
i laics, ens esforcem per fer ducs
coses:

—profunditzar la nostra conver-
sió a l'evangeli, que ens cal dema-
nar cada dia a la pregaria com el
do més urgent de l'Esperit.

—retrobar i crear noves media-
cions pel diàleg, la confrontació i
Ia critica —que no cal confondre
amb la desafecció— per tal d'acla-
rir-nos (metanoia: canvi de menta-.
litat) i encaminar la indubtable bo-
na voluntat vers l'eficacia.

En cas contrari, a poc a poc. ens
devorarem entre nosaltres i ani-
rem entrant en un «Parc Jurassic»
potser interessant, però la nostra
societat no sera evangelitzada.

(De ,<Diario de Mallorca»)
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Reflexions de començament de curs
No fa gaire, el ministre francès

Mr. Pasqua, tornant de la inaugu-
ració d'una mesquita, feia aquest
comentari: «es ben hora que les
grans confessions cristianes, dels
evangèlics als catòlics. es dediquin
seriosament a l'evangelització, si
no volen que cl cristianisme a Eu-
ropa sia sols un record marginal».

No oblidem que al nord d'Africa
hi havia, en temps de Tertullia
d'Agustí unes esglésies floreixen-
tíssimes, de les quals no queda
avui quasi res.

Quan celebr l'eucaristia a la Par-
ròquia i m'entretenc a observar l'e-
dat dels germans i germanes que
hi participen, no puc menys de do-
nar raó al Sr. Pasqua.

Em planteig aquesta pregunta:
Qui anirà a missa d'aquí a vint
anys. I prenc l'anar a missa com
una senya d'identitat objectiva i
visible del cristià.

Tenc la impressió que molts de
nosaltres, responsables de la pas-
toral mallorquina, seguim actuant
a la practica com si tot fos nostre.
I ja no ho es. Tal vegada per això
ens costa tant passar de la consta-
tació dels fets a una anàlisi de les
seves causes en profunditat i en
lúcida confrontació amb l'evangeli.

No hi ha dubte que l'evangelit-
zació, en un moment històric com
l'actual, s'ha convertit en una tas-
ca crua. Poc gratificant i molt di-
fícil.

Davant la duresa de la situació
es donen diverses sortides, no teo-
ritzades sin() practiques.

Vegem-ne algunes, les més cons-
tatables.

Procurar que la maquinaria or-
ganitzativa continuï rodant sense
problemes, mentre tingui corda.
Aix() dona una sensació de segure-
tat i tranquillitat. Al preu, pet-6, de
no avaluar mai els resultats reals,
que mostrarien l'enorme distancia
entre els fins i els mitjans en ús.

Convertir la pastoral en un gran
club d'esplai que entretén la gent,
els nins i la tercera edat sobretot,
més necessitats d'aquesta casta
d'ajuda social.

Fer del prevere un terapeuta que
ajuda a redreçar psicologies cru-
Hades, Cosa que cada vegada podrà
ocupar rites el nostre temps perquè
la gent també cada vegada esta
més transtornada.

En el millor dels casos, dedicar-
nos a l'acció social com a suplen-
cia d'un Estat del Benestar, la cri-
si del qual no ha fet més que co-
mençar.

Per la resta, ja no es sent parlar
gaire entre nosaltres del valor de
Ia pobresa com a opció de vida, de
treball en equip seriós i progra-
mat, de pastoral de conjunt, de ser-
vir la comunitat 24 hores cada
dia...

Pens que cada un ens arreglam
així com podem, procurant que
ningú s'afiqui massa amb nosal-
tres i nosaltres no aficar-nos massa
amb ningú. Ja feim molt si no te-

Teodor Suau i Puig

nim conflictes. La mediocritat
l'horitzó on tàcitament ens hem
anat instaHant.

I malgrat tot —ho dire amb pa-
raules de M. Guzzi, un pensachir
italià, per curar-me en salut— «La
represa per la dimensió religiosa
es indiscutible. Algunes tendencies
editorials ho evidencien cada dia.
Molts filòsofs, artistes i escriptors
tornen a assumir categories sim-
bòliques i imatges tretes de !a vida
espiritual. Però, amb quina parti-
eiNei() real de la gent? Ambquina in
cidencia pel que fa a la transfor-
mad() del cor i de la conducta? Es
a dir, on són els cas de les esglé-
sies en concret, no estarem fent
del cristianisme una espècie de le-
gitimació moral del món de la tee-
nica, una mena de multinacional
rues, encarregada de l'orientació
ètica indispensable per a la super-
vivencia, precisament d'aquest sis-
tema'?».

Les actituds anteriorment es-
mentades indicarien aquesta direc-
ció.

El problema, em sembla, es d'or-
de espiritual.

Vull dir: el moment de gracia
de la nostra epoca es que sols po-
dem trobar felicitat en l'evangelit-
zació a partir d'una experiencia ra-'
dical del Da) crucificat en Jesu-
crist. No. No es una frase feta.

Necesita la nostra Església amb
urgencia homes i dones de Déu.
Que donin la vida per amor dels
germans. I que ho facin superant
les temptacions i els paranys que
Ia vida en el món —d'on mai hem
de fugir!— va parant a la practica
concreta de l'evangeli. Es un temps
el nostre freturós de lucidesa i de
crítica.

Necessita també un nou impuls
que només nosaltres li podem do-
Dar i que vitalitzi les persones i les
mediacions que usam perquè no
en tenim d'altres. Es un temps el

(Passa a la pàg. 2)

Agraïment de

Miguel Vicens
El compositor Miguel Vicens

vol expressar cl seu agraïment a
tots els felanitxers que, amb motiu
de la interpretació de la «Fantasia
per a guitarra i orquestra» per la
Simfònica de les Balears, es des-
plaçaren a l'Auditórium de Palma
i amb la seva presencia i aplaudi-
ment tant l'afalagaren. D'una ma-
nera especial també vol agrair la
collaboració de l'Associació de la
Tercera Edat, la del Director del
Centre Cultural Antoni Vicens, la
del bon amic Pere Benni.'issar i dels
mitjans de comunicació locals.

EL TRASHUMANT
El selmanuri ¡Al Nau, en el seu miniero 5, publica el segiienl
escrit que pel seu interès reproduint:

Miguel Vicens es un home curiós. Ja ho crec que ho es.
Un músic de cap a peus, que ha sabut passar, sense traumes,
d'uns estils propis de la Música lleugera als de l'anomenada
Música Clàssica. Alguns ho diuen evolucionar, més be diria
que es tracta d'una recerca. Perquè hem de considerar més
evolucionat John Cage que John Lenon, per exemple? Quines
raons tenim, amb quins criteris definim aquesta «evolució»?

No, en Miguel Vicens, en Miguel «Ramonet» com el conei-
xen a la vila, no ha cvolucionat, s'ha mantengut fidel a una este-
tica i a la vegada ha estat capaç de passar sense ruptures d'un
lloc a l'altre, combinant estils i formes. Encara ara, després
d'escriure partitures suggerents com el «Concert de Galatzó»
per a piano sol o la «Fantasia per a guitarra i orquestra», ha
musicat poemes d'altres fclanitxers com ell (Joan Maimó o
Toni Vaguer en serien exemples) en el més pur estil de la Mú-
sica popular. Això no es evolució, ales bé saviesa.

Ja des de petit, Miguel Vicens alterna moviments: del re-
cull de «Canciones sin palabras» passa a la direcció de «Los
Trashumantes», composant la música dc ball més famosa de
Ia postguerra, i d'aquí viatja a America Hoc en el qual enregis-
tra multitut de cançons i melodies.

Vaig conèixer Miguel Vicens un horabaixa de tardor, ara
farà deu anys, de la ma de Xim d'Aixa. El compositor es gua-
nyava les sopes tocant el piano a un hotel de la costa. Tot un
luxe pels turistes!

Des d'aquella presentació entranyable he tengut amb el
músic alguns contactes esporàdics, quasi tots a la seva casa
de Portocolom, ran del piano i amb la Música, la seva Música,
de fons, mancaria d'altra! En Miguel sempre té noves melodies
que mostrar: «Escolta com sóna aquest tema. No et recorda la
mar? Aquest altre em sortí un dia al castell de Santueri...»
Visitar Miguel es recórrer el teclat de cap a peus. Quina vitali-
tat Deu meu!

Aquests darrers anys, Miguel Vicens ha oferit alguns reci-
tals a Felanitx com a pianista, però la seva aportació més gran
és aquesta Fantasia que Gabriel Estarellas ha oferit en diverses
ocasions a Mallorca (la darrera el passat dijous dia 4) i l'estran-
ger i que valdria la pena es convertís en tema per a un enregis-
trament.

Pere Estelrich i Massuti

Festes Patronals de «CHIST REI»
Son Valls 1993

Organitzada pel Centre Cultural de Son Valls, amb el patrocini
de l'Ajuntament de Felanitx, així com altres entitats particulars,
una vegada més els veins de Son Valls ens disposam a celebrar la
nostra festa patronal i, esperant la vostra companyia, vos oferim
un programa d'actes que si Deu vol se celebraran els propers dies
14, 20, i 21 de novembre.

DIUMENGE DIA 14, a les 15 hores, carreres ciclistes pels locals.
DISSABTE 20 de novembre, a les 20 h. missa solemne amb

l'assistencia de la Corporació Municipal. CantarA el Cor del Convent.
Seguidament se servira una gran paella. Després de sopar s'orga-
nitzarà una vetllada de ball de bot, amb l'actuació de S'Estol des
Picot», «Brotets de Romaní» subver.icionat per «Banc de. Credit
Balear» j «Brotcts cl'Alfabaguera». Es rifara una porcella donada
per Miguel Martinez. El vi es donat pen Toni des Celler.

DIUMENGE 21 de novembre a les 15'30 h. Cursa Atlètica po-
pular «Son Valls 93», organitzada pel Club Joan Capó i patrOcinada
pel Conseil Insular de Mallorca. Hi haura 13 categories i tres cir-
cuits i més proves per la gent del barri, apart. Els premiS seran
tres trofeus i cinc medalles per prova. Les inscripcions es faran cl
mateix dia a partir de les 14'30 h. al Hoc de sortida, que sera .clavant
l'Església de Son Valls. Les begudes dels corredors seran servides
per gentilesa de «Supermercados Gigante».

Acabada la cursa es rifaran regals entre els dorsals.
Al kilèmetre 0'400 hi haura una meta volant amb un preiiii.
Els tiquets de la paella es vendran a Ferreteria Fiol, Comesti-

bles Ca Na Marca i Comestibles Ca Sa Conquera fins el dia ,18 a
vespre.
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Obres de reforma a Sa Llonja
de Portocolom

El Servei de Ports i Litoral abor-
da aquests dies una reforma subs-
tancial de la Llonja del Moll, a la
planta baixa del seu edifici de (la-
vant la Duana dc Portocolom.

El delegat dc Ports i Litoral Bar-
tomeu Este!rich, ens ha explicat
l'abast d'aquesta reforma que, do-
ilat l'estat de deteriorament de les
installacions era mes que necessa-
ria.

La separació de les dependen-
cies de la Confraria de Pescadors
de les dels Cultius Marins ha pre-
sidit en principi el projecte, el qual
s'ha aplicat a la modernització de
les cameres, tant de producció de
gel com de conservació del peix,
d'acord, per descomptat, amb la
normativa de la Comunitat Eco-
nômica Europea.

Tambe es dotara el local d'uns
serveis higiènics per a l'ús del per-
sonal portuari, serveis també de
primeríssima necessitat.

Les obres, per un import de poc
mes de 18 milions de pessetes, pre-
via subhasta, han estat adjudica-
des a Obras i Contratas, l'empre-
sa que ha tcngut cura del nou edi-
fici del. Col-legi Joan Capó i el ter-
mini de realització és de 6 mesos.

Taularrodona CTUF sobra
problemàtica municipal

El proper dimarts dia 16, Tele-
visió Felanitxera oferira, a partir
de les 21'45, una taula rodona en
directe, on participaran els hat les
de Campos, Santanyí, Ses Salines
i Felanitx per parlar sobre el tema
«Ells municipis de migjorn, una
problemàtica en comú».

Dirigira el colloqui en Miguel
Julia.

Demà, Iguana Teatre a l'Auditori
Dema diumenge, el Centre Cul-

tural de Felanitx ens oferirà una
v ,etllada teatral a l'Auditori, a car-
rec del grup Iguana Teatre.

Aquests comediants ens presen-
taran l'obra HISTORIES DE Fl-
RA, set històrics basades en texts
de l'autor alemany Karl Valentin.

«El submarinista i la seva filla»,
«El teatre del parc», «El nou comp-
table», «El fotògraf», «La galtada»,
«L'aquari» i «A bord», són els tí-
tols d'aquest sketchs que posaran
a la consideració del públic els ac-
tors Aina Salom, Nofre Moia i Car-
ies Molinet, sota la direcció de Pe-
re Fullana i amb l'ajud de tot l'e-
quip tècnic del prestigiós grup
Iguana.

Recomanam aquesta vetllada als
nostres lectors.

La premsa centenària a les Jorna-
des d'Estudis Històrics Locals

Del 3 al 5 de novembre, en el
Centre de Cultura de «Sa Nostra»,
de Palma i organitzades per l'Ins-

titut d'Estudis Balearics sota els
auspicis de la Conselleria de Cul-
tura del Govern Balear, se celebra-
ren les XII Jornades cl'Estudis His-
tòrics Locals, enguany entorn a la
tematica de «Premsa, Radio i Te-
levisió des d'una perspectiva his-
t orica ».

La jornada de dijous dia 4 es
clogué amb una taula rodona so-
bre «Les publicacions centenaries
de les files Balears. Els setmanaris
Sóller i Felanitx, i els diaris Ulti-
ma Hora i Diario de Ibiza», que
fou moderada pel President de
l'Associació de Periodistes de Ma-
liorca Josep Joan Rosselló. Hi par-
ticiparen, en representació de' UI-
tima Hora el seu director Pere Co-
mas, pel Diario de Ibiza, Joan Ser-
ra, director adjunt, pel setmanari
Sóller el cap de redacció Josef-)
Bauza i Piza i pel Felanitx el nos-
tre collaboracior Josep A. Grimait.

L'Associació de malalts de Crohn es
reuní a Sant Salvador

Diumenge passat, l'«Associació
de malalts de Crohn i colitis ulce-
rosa», celebraren una jornada de
convivencia i amistad als peus de
Ia Verge de Sant Salvador.

Foren al voltant d'una cinquan-
tena de persones, entre malalts, fa-
miliars i amics, que visitaren el
Santuari, clinaren a les cuines, fe-
ren tertúlia, cantaren i ballaren
fins devers les cinc. Molts clogue-
ren la trobada amb una Eucaristia
i d'altres hagueren de prendre el
retorn, ja que procedien de pobla-
cions llunyanes.

Fou una jornada molt positiva
per tots els assistents, alguns ciels
quals manifestaren que, encara que
amb la malaltia sempre a l'esque-
na, «la pena entre tots és Ines su-
portable».

Si alguna persona pateix agues-
tes malalties i esta interessada en
contactar amb .aquesta. associació
pot demanar informació als Tels.
716600 (Sor Gracia) i 738722 (San-
tiago).

Exposició de Rafel Joan a Ciutat
Dijous de la setmana passada

s'inaugura a Ciutat, a la galeria
Gianni Giacobbi, del carrer Ribe-
ra, 4, una exposició de pintura del
nostre paisà Rafel Joan, absent
gairebé des de fa dos anys a les
sales mallorquines. En aquesta
mostra hi transpúa la serenor de
l'entorn natural on l'autor ha tre-
ballat darrerament, en contrast
amb la seva obra «barcelonina»
anterior.

En unes recents declaracions al
comentarista Biel Amer de «Diario
de Mallorca», Rafcl Joan manifes-
tava: «M'interessen diferents
punts de vista i cercar requilibfi,
sense necessitat d'acomodar-me
en la realitat. Per això no m'agra-
da anomenar realista la meva pin-
tura i en que sia paisatge no em

sent corn paisatgista en el sentit
estricte dc la paraula». 	 -

Aquesta mostra restara oberta
fins a mitjan desembre.

L'expesició de Tomeu Estelrich
Dissabte passat fou inaugurada

a la Casa de Cultura una mostra
de pintura de Tomeu Estelrich.

Sota l'indicatiu de «Vitralls o el
rapte de les formes» aquest artis-
ta d'Alqueria Blanca ens ofereix
un grapat de teles que a mena de
calidoscopi ens brinden uns plan-
tejaments geometries com vehi-
cles del color i de Hum, força sug-
gerents.

El cataleg de l'exposició porta
un text del nostre paisà el poeta
Pere Uguet i Gonzalez.

La mostra poil tu  ser visitada fins
deina diumenge a vespre.

Degustació d'embotits felanitxers
Dijous passat, l'empresa felanit-

Yera «Industrias Carnicas Obra-
dor, S. A.», oferí una degustació
dels seus productes al Restaurant'
«Café del Puerto» del passeig Ma-
rítim de Ciutat, una promoció que
fou amenitzada per S'Estol d'Es
Gerricó»».

El públie poguê assaborir els pres-
tigiosos productes (IC Ca'n Manxa,
d'entre els que destaquen el «foie
gras» i la nova i selecta especialitat
de sobra ,sada de porc negre.

Estralls d'un jove desequilibrat
A principis de settnana, un jove

de 18 nnys, r:sident des de fa poc
temps del carrer de l'Aigo, V a pro-
tagonitzar una serie d'accions vio-

Amb una barra de feno va
destrossar dos vehicles estacionats i
despres la va prendre contra un
motorista que passava, a qui va
rompre dues costelles.

Davant aquestes accions, que fan
suposar el desequilibri in e ii t a I
d'aquest individu, fou ingressat al
PsiquiMric.

Excursió de «Sa Nostra» per
a pensionistes

Pel dimecres dia 24 de novem-
bre, la Caixa de Balears «Sa Nos-
tra» té prevista una excursió des
de Felanitx a diversos indrets de
l'Illa. La sortida, en autocar, sera
a les 8'30 del mati i s'anirà en pri-
mer Hoc a Montision. de Porreres,
on se servira el berenar. Es visita-
ra dcspres la finca «Els Calderers»
de Sant Joan, el Museu Regional
d'Artà i es dinarà a la barbacoa
«Sa Gruta».

Per a informació i inscripcions,
les oficines de «Sa Nostra» a Fe-

lanitx.

Liar de la Tercera Edat - Inserso
CONFERENCIA.—Dimeeres dia

17, a les 17 h., conferencia a càrrec
(lei Dr. Miguel Bennasar Obrador,
odontòleg, sobre el tema «Higiene
buco-dental».

BALL.—Dimecres dia 17, a la
Llar, a partir de les 18'30 h.

«DIJOUS B0».—Dijous dia 18,
excursió al «Dijous bo» d'Inca. Di-
nar al Restaurant Can Barca de
Magalluf. Preu 1.500 --'pt es'. Places

1 limitades a dos autocars. Inscrip-
cions els dies 12, 13 i 14 de - 1030
a 12 h.

PROJECCIO.—Divendres dia 19,
a les 17 h. a la Llur, projecciú del
%'ideo «Timoner en Alemania».

Secció Religiosa
RELIGIOSES TEATINES

FESTA DE LA MARE DE DEU DE
LA PROVIDENCIA.
El cliumenge dia 21 dc novem-

bre, les Religioses Teatines cele-
braran la festivitat de la Mare de
Deu de la Providencia. A les 7 del
capvespre, a la seva capella, hi hau-
ra exposició del santíssim i a les 8
Eucaristia concelcbrada, presidida
pel rector Mn. Miguel Serra. Dira
Ia homilia Mn. Pere Xamcna.

La Comunitat de Religioses Tea-
tines de la Immaculada convida
tots els-fidels a aquesta celebració.

vida social
BODA

Dissabte passat a migdia, al San-
tuari de Sant Salvador, es varen
unir en matrimoni cis joves Ber-
nat Monserrat Rigo i Miquela Bar-
celó Vidal. Bend l'enllaç i celebra
l'Eucaristia Mn. Rafel Prohens
Monserrat, oncle del nuvi.

Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares respectius D. Bernat
Monserrat Català i D.  Maria Rigo
Manresa; D. Sebastià Barceló Ma-
yo! i D." Catalina Vidal Andreu.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi la seva germana Catalina,
el seu cunyat Biel Servera, les se-
yes cosines Antônia Rigo i M.a An-
tònia Cerda i cl seu amic Tomeu
Mas; i per la nuvia ho feren la se-
va germana Maria, els seus eosins
Toni Moragues i Catalina M.' Va-
guer i els seus amics Catalina Va-
lens i Simó Solas.

Després de la cerimônia cis nom-
brosos convidats i familiars es reu-
firer' en un dinar al restaurant El
Cruce.

Rebin els novells esposos la nos-
tra més cordial felicitació.

glocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte 6: 	 5-1041-17-24-33
C:39 11:6

Dijous 11: 	 2-7-18-30-39-40
C:26 11:0

Bono Loto
Divendres 5:	 1-2-3-11-2-1-46

C:40 11:6
Dilluns': 	 19-31-32-42-44-49

C:43 11:0
Dimarts 9: 	 . 9-25-38-42-43-48

C:21 R:7
Di meeres 10: 	 5-6-2G-32-33-38

C:17 11:5



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

FIAT Tempra 16 SX
	

PM-BS
FIAT Uno 70 SX A/Acon. 	 PM-BT
FIAT Tipo 16 DGT

	
PM-BH

FIAT Uno 45 3P B
	

PM-BJ
FIAT Fiorino DS Com. 	 PM-BH
FIAT Regata 70 S
	

PM-AS
FORD Escort 16 Mon. 	 PM-AY
CITROEN Visa 1.1. 	 PM-V
CITROEN Visa 1.4. GT

	
PM-Z

OCASIÓN, CAMPAÑA FINANCIACIÓN A 48 MESES
Fiat Uno, por sólo 15.405 al mes

OCASIÓN, CAMPAÑA FINANCIACIÓN A 36 MESES

FIAT Panda, por sólo 12.370 al mes

TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

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

Noticiari santanyiner
per Ramon Rosselló

1286, 29 desembre.--Carta datada a Porto Petro. El rei Alfons
mana a Jaume Castella pagui a Bernat Sabater de Santanyí 182
SOUS que li sán &guts per vitualles per me) del viatge i expedició a
Menorca. (ACA reg. 71 f. 19v).

1301, setembre.—Pere Tauler ven a Domingo Rossell part de
l'alqueria Calonge per 70 sous; confronta amb terres de Bernat
Mercer, de n'Amet, Miguel Castel!, Bernat Burguera i la mar (ARM
ECR 356 f. 63).

1448.—El vicari de Santanyí denunciarà damunt la trona les
persones que saben o oculten 2 anyells robats de la possessió de
Jaume Vicens. (ADM Lletres f. 141).

1430, novembre.—Bernat de Tagamanent donzell l'altre dia feu
avinença amb Miguel Batle patró de barca que aniria a Manacor
a carregar 50 quarteres de blat per portar a l'Estalella, però ara
el patró no vol carregar el blat perquè ja s'ha noliejat per carregar
llenya a Santanyí. (ARM AH 114 f. 189).

1463.—Simó Jaume de Santanyí ha confessat .haver sabut
la commoció c levament de alguns mals hèmens de les parròquies
dc fora». Fou penjat a les forques de Manacor. (ARM RP 3.565 f.
93v).

1401.—Romeu Albert estableix a Matcu Viclal un camp dit la
Vinyassa a cens de 4 quarteres de blat. (ARM RP 3.823 f. 19).

1482.—El lloctinent general del Regne ana a Santanyí per pren-
dre la barca de Franc( Pastor que carregava blat a Porto Petro per
portar a Genova. Hi anà acompanyat el-'alguns gentils homes i es-
cuders cada un amb el seu rossí, 5 mossosa peu i 60 homes de I.luc-
major i alguns capdeguaites. (ARM RP 3.626 f. 80 v).

1414.—El governador vol saber dels bades d'Artà, Santanyí i
Andratx quins cavalls armats han anat a _aquestes parròquies quart
hi havia a les marines fuestes de moros armades. (ARM RP 3.510
f. 108v).
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La «Fantasia» de Miguel Muir 	 Es Port Eásket Club

SOBRE GENTILICIS

De tant en tant sent qualcú que
diu s'hortarrins referint-se als ha-
bitadors de S'Horta. Crec modes-
lament que aquesta S hi es de so-
bra i s'hauria dc dir hortarrins, de
la mateixa manera que deim po-
biers i no sapoblers, concarrins i
no casconcarrinscavallerins, mar-
galidans i no santamargalidans,
serverins i no sonserverins, vila-
tans i no savilatans, etc. Però com
que no hi ha regla sense excepció
Lambe hi ha el cas dels de Sant
Joan que són santjoaners...

X
UNA ALTRA ACTITUD

A la carta del senyor M. Portell
A. es deia, entre altres coses, que

-volia rompre una llança en favor
de Cas Concos; jo vos asscgur que
voldria poder rompre tot el feix.

Escrivia també que es hora d'o-
blidar coses passades. Ouines?
Quan el poble feia tot u, potser?
intentar tots junts fer pubic, deis.
Realment voleu fer-vos u o fer de
comparsa amb un senyor que, fent
us del seu càrrec, li hem sentit a
dir públicament en diverses oca-
ions: «Jo aqui som l'amo i no hi

Una complida representació fe-
lanitxera assisti dijous passat al
cuncert que oferí la Simfônica de
¡es Balears a l'Auditèrium de Pal-
ma, el quart de la temporada pre-
sent, en el que interpreta, al costat
d'altres peces, la «Fantasia per a
guitarra i orquestra» del nostre es-
timat paisà Miguel Vicens.

Dirigi l'orquestra Gerard Pe-
rez Busquier i executa la particel-
la de guitarra en Gabriel Estare-
lias.

ha deus ni cristos que hi valguin»
«Perquè aqui jo som l'amo i es fa

el que jo...»? Un senyor que can-
viava panys i claus al Centre Civic
perquè «ara comandam noltros»,
deia. Crec sincerament que son
aquestes actituds i altres per l'es-
til, loque ha -espanyat la bona con-
vi Niè ncia.

També opinau que les festes re-
sultaren bastant. No vull entrar en
valorar-les, ja que cadascú té la
seva opinió, perú si vull fer-vos no-
tar que no és lo más adequat pre-
miar els allots de 9, 10 i 11 anys
que participaren a les carreres de
joies amb botelles de licor, com
tampoc que, havent passat més de
dos mesos de les festes, encara no
s'hagin acabat dentregar els pre-
mis als guanyadors.

Un altre que opina

Miguel Vicens revalida un cop
más l'alta consideració que ha me-
resew per part de la tica i de
l'aficiú musical mallorquina, que

situa al costa t dels millors com-
positors de la nostra terra. En pa-
raules recentissimes del critic de
«Baleares» Tomeu Poquet «els seus
coneixements instrumentals com
orrangista ben aviat el portaren
una dedicació mes Amplia i mes
pròpia, la composició per a veil i
instrument, per a piano sol i per a
orquestra. I aqui es tal volta la se-
va millor obra, aquesta «Fantasia»
que, sens dubte, pot tractar-se de
tu a tu amb d'altres de major re-
nom. L'obra es bella des del co-
mençament al final i conté un des-
plegament temàtic d'elaboració in-
tensa reveladora del domini de la
técnica orquestral . assolint mo-
ments de gran sonoritat que s'ex-
ten, òbviament, a l'instrument so-
lista, la guitarra, l'intèrpret de la
qual ha d'encarar-se al virtuosisme
de nombrosos fragments, que no
per això deixen de ser bellissims».

Com dèiem al principi, molts fe-
lanitxers gaudiren d'aquesta audi-
ció i ajuntaren els seus aplaudi-
ments a l'ovació entusiasta d'un
auditori molt más nombrós en
aquesta ocasió que l'habitual, sens
dubte per la presencia d'aquesta
obra de Miguel Vicens, una obra
coneguda pels entesos des de que
s'estrenara fa ara onze anys o, si
mes no, intuïda, ja sia per refe-
rencies o senzillament pel conei-
xement de les aptiteds musicals de
l'autor.

En Miguel Vicens esta d'enhora-
bona, i amb ell i pel seu exit, ens
congratulam tots els felanitxers.

Sèniors 2.a •

J. MARIANA SÓLLER, 79 - RTE.
PLAZA .ES PORT, 55.
El equip() senior tuvo un tropic-

zo en Sóller, donde la mala suerte
y el mal juego les diú una mala pa-
sada. El primer tiempo se jugó con
nervios y muchas perdidas -de ba-
lón, quedando el tanteo en 34-19.
En la segunda mitad se intent(
reaccionar, consiguiendo colocar-
se a sólo 8 puntos, pero la mala
fortuna y un parcial de 19-0 les
complicó mucho las cosas a las
chicas de l'ERE. Jugaron: MARIA
(2 p.) MARIA DEL MAR (2 p.) AN-
TONIA, CATY (7 p.), XISCA, BAR-
BARA (4 p.), TOÑI, DOLORS, M.
SEBAST.IANA. - - (6 p.) y CHARO
(34 p.)..

Cadetes Fenteninas.
RTE. PLAZA ES PORT, 45 - J« MA-

RIANA SÓLLER, 40.
El equipo CADETE tuvo mejor

Suerte' en el partido jugado
PORTOCOLOM frente al J. MA-
MANA  que . sólo le inquietó un po-
co en Ia segunda parte. La contien-
da transcurrió siempre a favor de
Ias chicas de TORRI, llegando a
tener una ventaja de 15 puntos ai
final de la primera parte y en la
segunda dió paso a todas las ju-;
gadoras, que casi les cuesta el par-
tido, pero una fuerte reacción les
bastó para ganar el partido.

TORRI',, no nos hagas sufrir tan-
to en losartidos.

Jugaroti: MARIA A. (7 p.), MA-
RIA, REBECA, NURIA (2 p.),
RfA, MARGA (2 p.), CATY (2 p.),
LAURA. (9 p.) y CARMEN (23 p.).

Tropilnisket



utocares

,s.a.

Venta de motos y ciclomoto-
res nuevos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Mccatecho CR7
Yamaha FZR 600
Gagiva 350
Yamaha •itze• 750
Vespa 150 ( PM-AX)
Honcla MBX

CICLOMOTORES
Derbi FDS
Vcspinos y Mobilettes varios

EXPOSICION Y VENTA

Taller

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

Y MOTOS

Agente de seguros
sEGunos, vELomoToREs

SIN RECARGO
Consúltenos precio

6	 FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

'Tel& 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 boras

• A França ja ha aprovat el Se-
nat la jornada laboral de 35 hores,
d que significara sacrificis labo-
tals als obrers, perquè redueixen
els sous un 20 per cent... També es
parla a Europa de tres mesos de
vacacions per als trebaliadcrs —ai-
xi) emperò sense cobrar. Ai Cite
dit!

Al meu punt de vista es un pe-
gat foradat. No pot anar be de cap
manera...

Aquí a Espanya, que anam dar-
rere dels europeus, no m'estranya-
ria gens ni mica que prenguessin
unes mesures per l'estil. Aquí, on
els subsidis agraris han estat un
fracas total, les cooperatives un
altre disbarat, la reforma siderúr-
gica un altre... etc. Ja no sabem on
ens trobam...

I si nomes vivim del turisme
aquí a Mallorca, de maneça espe-
cial, que ferem si els europeus que
venen de vacances cobren Un 20 %
menys, si ja gastaven poc,  ,que gas-
taran ara? Jo em deman ja, si es
que vendran. Un panorama Ilasti-
mós es presenta. Ara que ja hem
Ilevat les vaques i les vinyes... Ai
th'e dit!

• IMPRESIONANTE VICTO-
RIA del C.D. FELANITX en AN-
DRATX por CERO a UNO. Un gol
del hombre con más proyección
del equipo de «Bassi», me refiero
a SANTY; dio dos positivos muy
importantes al equipo felanitxer,
que con este resultado se coloca
a tan sólo dos puntos del líder, a
uno del segundo clasificado, y en
posición —ahora mismo— de ju-
gar la LIGUILLA DEL ASCENSO
a 3." DIVISION.

• En 2. a REGIONAL descansa-
ba el CAS CONCOS; no por eso
perdió comba. Permanece con dos
positivos en tercer lugar, a un solo
punto del segundo. Alcanzar el lí-
der es imposible, ya que Miss Jo-
tul es intratable y anda muy des-
pegado de los demás.

Por otra parte hay que signifi-
car el nuevo revés del ATCOS.
PORTOCOLOM, que en «Es Tor-
rentó» volvió a perder por CERO

UNO frente al STA. MAR.IA en
un partido que se demostraron las
carencias de los «porteños», que
no son otras, a tenor de los enten-
d idos en la materia, que la falta
de fondo físico. Así, de esta guisa,
no hay forma de remontar e! vuelo,
y eso . que equip° tiene TONI
CUENCA... Habra que esperar al-
gún tiempo.

Mientras, el S'HORTA, que mar-

cha viento en popa y a toda vela,
daba muestras de su efectividad
en el campo del PLAYAS DE CAL-
VIA, ganando por CERO a UNO,
lo que les coloca en quinta posi-
ción con ¡tres positivos!, a un sólo
punto del Cas Concos. En definiti-
va, que pintan bastos para ellos y
el conjunto «concarrí».

• La RUTA del BAKALAO fela-
nitxera comienza los viernes, y
¿dónde?, pues en «S'AUBA», y el
colmo es que termina allí muchas
veces los domingos por la noche.
Una marcha guapa, bien llevada
es de lo más guay. Y es que MA-
NOLO sabe conducir las noches
igualico que un director de orques-
ta. Para eso tiene nombre y apelli-
dos de maestro de la tauroma-
quia... Marxa fitipaldi!

• L'mic RAFEL JOAN, un ex-
ceHent pintor, est.rebent critiques
molt bones de la seva EXPOSICIÓ
a la galeria palmcsana «GIANNI

'GIACOBBI». N'estic molt content.
Els seus paisatjes diurns i noc-
furs són realment impressionants.
Una pintura on es veuen plasma-
des les seves emocions i els seus
sentiments. «Pint la llum, i lo que
tenc a la meva vista», ha dit. En-
horabona, Rafel!

• Fins dia 21 de novembre te-
niu temps de visitar a la CASA DE
CULTURA l'EXPOSICIÓ «VITRA-
LLS» del jove TOMEU ESTEL-
RIC11, un artista nascut a S'AL-
QUERIA BLANCA. El nomn gene-
ric de la mostra es «VITRALLS
'EL RAPTE DE LES FORMES» i es
altament recomanable. En tal moliti
s'ha editat un catàleg que inclou
Ia trajectória d'aquest artista i un
escrit prou interessant de Pere
Uguet.

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

SE OFRECE SEÑORA, para tra-
bajos domésticos todo el ario, o
por horas.
Informes: Tel. 582381.

Futbol sala base

RESULTATS

C.D. Valldemossa, 1 - C.F.S. Fe-
lanitx A/Cons. Esbcr, 3.

C.F.S. Felanitx B/P. Kiska, 1 -
APA Col. Sta. Teresa, 9 (amistós).

C.D. Santanyí, 4 - C.F. S. Fela-
nitx A/Cons. Esber, O.

Benjw1tins
C.F.S. Felanitx A, 4 - Col. Sgrt.

Cor, 3.
C.F.S. Felanitx B/Ilip. Gigante,

2 - C. Atl. Alcúdia, 4.
Sanchez Sport Manacor, 7 - C.

F.S. Felanitx B/Hip. ,Ggante, 3
(amistás).
Alevins

C.F.S. Felanitx B/P. Hens, 1 -
Col. Bellavista Arena!, 16.

C.F.S. Felanitx A/Viat. Porto Ca-
ri, 3 - C.D. Son Ferrer A, 4.
Infantils

C.F.S. Felanitx B/S'Abeurador,
2 - S. Son Rapinya, 12.
Cadets Temenines

C.F.S. Felanitx/Fot. J. Monser-
rat, 2 - AA. VV. Políg. Levante, O.
Jum ¡Ws

C.F.S. Felaintx A, 3 - AA. VV. Po-.
hg. Levante, 6.

A la fi guanya el primer partit
!'equip A d'Iniciació patrocinat per
Const. Esber, gracies a dos gols de
Tomeu Mas i un de Cristian Muñiz,
partit per cert passat per aigua, pe-
t-6 en el que els pupils de Pep Gon-
zalez i Alique evidenciaren el seu
millorament. També jugaren Xis-
co, X. Juan, David, Vidal, Villa-
longa, Vallbona, Angel, Joan Alon-
so, Sergio i Company. Avui es des-
placen a Santanyí a disputar el pri-
mer derby comarcal. La setmana
passada ja s'enfrontaren ambdós
equips, guanyant els santanyiners.

Espectacle dels més jovenets, els
d'Iniciació B en un matx amistós
davant el Sta. Teresa de Ciutat, re-
presentat pel nostre bon amic Emi-
lio. Els felanitxers feren un partit
rodó, destacant Andreu Julia —au-
tor del gol— i el porter Toni. Mal-
grat la golejada, fou tota una fes-
ta. Jugaren Toni, Esperança, Pau,
Mendez, Zamora, Julia, J. Rain],
.Ramon, Manuel, Sierra, Toniet, A.
Bennassar i Jose Antonio. El mis-
ter Marino, impecable.

Vic:Um-la per la minima del con-
junt de J. Vicens-Pere Joan. Els
Benjamins A tornaren ser cl revul-
siu que tothom esperava. Tres
arans (Tols de Juanito Hernandez

un golaç ci(  Magi ens donaren dos
punts d'or. Emoció contant amb el
concurs de Zamorano, Juanito, Ma-
gi, Enrique, Lluís, Sierra, Casillas
i Miguel. Avui rebran al difícil Ala-
ró a les 10'30 h.

Derrota ciels altres Benjamins
a casa davant cl Iluitador
Els gels de Alex Sibot i d'Andreu
Monscrrat no bastaren per gua-
nyar, ja que la sort no els acompa-
nya. Tambe aquest equip disputa
1111 amistós Limb el Manacor i tain-

be caigué golejat, marcant gols•
Alex (2) i «sorpresa» J. Carlos. En
els dos partits jugaren: Cristóbal,
Tomeu, Mateu, Vidal, Andreu. Cor-
chado, Toni, Uguet, Alex, J. Carlos
i Miguel. Avui viatgen a l'incòmo-
de camp del AA. VV. Polígon de
Llevant.

Golejada d'escandol als juga-
dors de l'equip A d'Alevins, encara
que Guillem marca un destacat gol
de l'honor; però els braus felanit-
xers acabaren rendits clavant la su-
perioritat dels rivals, que marca-
ren sense parar. Jugaren: Joan,
Xesc, Rai, Guillem, Bel, Cañas, To-
meu, J. Pere, Miguel A. i Barceló.
Avui reben la visita del Col. S. Vi-
cenç de Paul ,a les 11'30 h.

Trepidant i magic partit dels
Alevins B, que estaren a l'altura
d'un partit de 1." Divisió. Especta-
cular joc dels locals entreats per
Xisco «Valciano», que donaren un
recital de bon joc. Gols de Ivan
Marcos, un altre de la femina Ca-
rolina i el darrer de bellíssima exe-
cusió obra de David. Un partit que
perderen i així i tot ens deixa bo-
cabadats.. Cal esmentar l'actuació.
del porter Colau Forteza que fou
el revulsiu de l'encontre. Jugaren:
Colau, Pep, Ivan, Carolina, David,.
Santi, Xavier, Jesús, Raman°, Jo-
nathan i Kico. Avui rebran al AA.
VV. Polígon de Llevant a les 17 h.

Els Infantils B del mister Pere-
116 segueixen baix. Dissabte res po-
gueren fer davant la superioritat
dels visitants. Dos • gols de Villa-
nueva no bastaren per donar alli-
cient al partit. Jugaren: David,.
Braulio, Pedro, Villanueva, Vicens,
Martin, Ramón (lesionat lieu), Gui-
llem, Expósito i Ortega. El Colic--
gi Joan d'Avila ,sera l'equip que
rebran a les 16 h. a Felanitx.

Una victèria més de l'equip fe-
mení davant un rival fortíssim
com es l'equip de l'AA. VV. Poll-
gon de Llevant. Un gol d'Eva Sie-
rra i un altre de M." Dolores dona-
ren el triomf a les locals, que de-
mostraren la seva qualitat, des-
pres dc setmanes sense entrenar.
Les visitants tan sols s'acostaren
tres vegades a l'area local. Juga-
rent Quina, Magdalena, Bel, Carol,
Filar, Ena, M. Dolores, Xisca i les
debutants Anna, M." Antónia, In-
ma, Juana, Susi, Laura, Maribel
(lesionada) i Mercedes.

I(Is juvenils Iliutaren innecessà-
riament clavant un rival teórica-
ment superior, però que guanyà
amb dificultat. Villanueva, Cañas I
i Angel foren els autors ciels gols,
i també jugaren Iñaki, Ortega, Ri-
chard, Uguet, Morgan, Carias TI i
Cordobés.

LO MILLOR.—La victòria dels
d'Iniciació a Valldemossa, junta-
ment a mb cl ch_but dels mes pe-
tits davant un Santa Teresa, neta-
ment superior.

I.0 PITJOR.—Altre vegada
installacions, juntament amb qual-
que

Escriu: Alarino Talavante

L'Iniciació A, guanya dios Validemssa
Debutaren els més petits davant el Sta. Teresa
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El Felanitx sube enteros.
Gran victoria en Andraix.

Andratx, O - Felanitx, 1

tinwares Grimait arribá als 100 punts
i Guillem Amengual als 4.000

Entrada regular en el campo
•.«andritxoler». Un grup de felanit-
xers en las gradas animaron al
equipo visitante, un desplazamien-
to difícil —por la distancia-

,amen de la hora del inicio del par-
tido, no impidieron a esos aficio-
nados estar presentes a este en-
-cuentro.

Felanitx: Matias, Gelabert, Mar-
torell, Pont, Nando, Sansó (Valen-
tin), Basilio, Santi, Tõfol (Tomas),
(Nieo), Alfonso (Acosta).

Arbitro: Adrover Mulet. Bien.
T. A. a Mas, Cuenca, Pou, Pascual,
Matías, Basilio, Santi.

Gol: 04. M. 48, Santy.
COMENTARIO.

Resultado justo en un partido
en el cual el Andratx ha vuelto a
mostrar sus carencias, sobre todo
en ataque.

A los locales les ha sido imposi-
ble superar en algún momento al
equipo visitante para intentar con-
seguir algún gol.
• Por su parte, el Felanitx, hacien-
do un juego muy sencillo y de con-
tragolpe, consiguió su objetivo de
lograr los dos puntos.

Jordi Gavina
PRÓXIMA JORNADA

Preferente:
Domingo «Es Torrentó»: FELA-

NITX - GÉNOVA.
2. Regional:
LA SALLE - PORTOCOLOM.
«Sa Lleona»: S'HORTA - LI,UB1.
VALLDEMOSSA CASCONCOS.

2.a REGIONAL

PLAYAS DE CALVIA, 1 - S'HOR-
TA, 0

Primera part molt pobra pel que
fa a joc per part d'ambdós equips.
A la continuació el partit canvia
de cara i els de S'Horta revifaren
el joc, arribant:amb molta facilitat a
la porteria del Playas de Calvia.
Quart faltaven 4 minuts pel final
i tot feia pensar que el S'Horta
s'cmportaria un positiu, en un con-
tratac dels calvianers, aconsegui-
ren el gol.

Demà diumenge, a les 15'45 a Sa
Lleona, S'Horta-At. Llubí.

JUVENILS
No han jugat aquest cap de set-

mana per tenir jornada de des-
cans. Demà diumenge se desplacen
a Santa Maria.
CADETS

OL1MPIC, 2 - FELANITX, 1
Primera derrota de la tempora-

da dels allots de Miguel Adrover,
que avui tenen jornada de des-
cans. El gol fou obra de Valentin.

Alineació: Acosta, Risco, Zamo-
iano, Andres, Nicolau, Manolo,
Obrador, Pinilla, Páramo, Esteban,

Valentin (Enrique, Matas i Biel
Nadal).

S'HORTA, 2 - BARRACAR,
El Barracar visita el S'Horta en

condició de líder. Fou un equip
prou ferm en defensa pet-6 ingenu
en atac. Sens un joc espectacular,
encara que entretingut, els dos ri-
vals saldaren en taules la primera
part. Després del descans, ambdós
equips sortiren amb més ambi-
cions, però l'equip entrenat per
Andreu Burguera fou el que posa
mes coratge, sentenciant el mar-
cador en els darrers vint minuts.
Al final, dos punts pel S'Horta que
acabà amb la imbatibilitat del Bar-
racar, el que servirà sens dubte per
millorar la moral dels nostres ca-
dets que, tot sia dit, estan portant
una bona campanya. Gols: un de
Cebrián i l'altre del Barracar en
meta pròpia.

INFANTILS
FELANITX, 5 - ESPANYA DE

LLUCMAJOR, 4
Partit amb molts de gols i vic-

tòria ajustada dels felanitxers que
avui horabaixa se desplacen a Al-
gaida. Gols de «Richi» Vidal (4) i
Sergio Moreno.

Alineació: Cosme, Adrover, Alex,.
Joan, Simó, Nadal, Alcolea, T. Vi-
dal, J. Vicente, Richi i Sergio. Tam-
be jugaren Oscar, Pedro, M. Angel,
Fontanet i Rodriguez.

CAN PICAFORT, 3 - S'HORTA,
El primer temps fou avorrit i

sense jugades d'interès, però al se-
gon el Can Picafort resolgué el par-
tit amb tres gols.

Avui dissabte, a les 15'30, S'Hor-
ta-La Salle.

BENJAMINS
FELANITX, 4 - S'HORTA, 3

Partit de rivalitat en el que el
S'Horta no va saber aprofitar el
0-2 inicial a favor. El Felanitx el
remuntà gracies als errors defen-
sius del S'Horta. Pel Felanitx mar-
caren Santi i Carlos (3) i pel S'Hor-
ta Gonzalez (2) i Keise.

Alineació: Manolo, Gallego, Ja-
vier, Maties, Adrian, Vidal, Vera,
M. Angel, Ruben, Carlos i Santi.
Pel S'Horta: Mas, Medina, Lobo,
Barceló, Daniel, Rigo, Hernandez,
Alou, Linos, Gonzalez i Keise.

SE VENDE PISO en Felanitx. C/.
Costa i Llobera, 32 (Edif. Ofici-
na Correos). Informes: Tel
581823 y en esta administración.

Resultats:
Cadets.—JOAN CAPO/AUTOCA-

RES GRIMALT - PORRERES, 51-
52.

Juvenils.—FONT SA ROCA
(SANTANYÍ) - J. CAPO/AUTOC.
GRIMALT, 45-53.

Seniors masculins.—PLA DE NA
TESA - J. CAPO/AUTOC. GRI-
MALT, 65-51.

Seniors femenins.—JOAN CAPO
/AUTOC. GRIMALT - SES SALI-
NES, 19-31.

III Divisió.—AUTOCARES GRI-
MALT - BASQUET ARENAL, 101-
89.
Comentari:

A més d'haver de superar l'e-
quip contrari, els CADETS es tro-
baren amb dificultats degudes als
pocs efectius que té Cesar, l'entre-
nador, i a l'escassa alçada dels seus
components. I lo bo es que aquests
seran, probablement, dues dificul-
tats habituals. Dissabte passat, els
felanitxers dominaren a la La part,
(26-22) mentre que a la 2.a s'enre-
gistraren empats i diferencies mi-
nimes a favor d'un o de l'altre. I
el partit acaba quan els porrerencs
dominaven per un punt.

Els JUVENILS esborraren el ze-
ro de la casella de partits guanyats.
Una seriosa i ordenada actuació
els proporcionara un magnifie re-
sultat a la sempre complicada pis-
ta de Santanyí. Les diferencies fa-
vorables arribaren a la part final
del partit. El primer temps havia
acabat 28-24.

Els SENIORS MASCULINS en-
caixaren la segona derrota, a la pis-
ta de 1"equip que ara es líder molt
destacat. Els locals disposaren d'a-
vantatge en tots els 40 minuts, una
diferencia que la major part del
temps rondava la desena de punts.
Si els felanitxers no haguessin tu-
dat tants de tirs lliures (28), les
opcions d'entrar en el partit hau-
rien estat més fàcils.

El partit de les SENIORS FE-
MENINS fou d'aquells que cal
oblidar. L'espectacle fou ben ma-
gre i el joc imprecís i embarullat
i les cistelles anptades, molt es-
casses. Per part del Joan Capó des-
taca, de forma negativa, el quasi
be nul poder atacant.

Afortunadament l'espectacle de
deb?) arriba amb l'encontre jugat
a continuació, el de TERCERA DI-
VISIÓ. Mai no s'havia vist una
anotació conjunta de 190 punts a
un partit disputat a «Sa Mola». Va
ser un festival de punts i de fal-
tes personals (38 pels locals i 36
pels visitants). Per primer cop, en
aquesta temporada, l'Autocares
Grimait arribà al descans amb el
marcador favorable (45-44) i a la
2.a part augmenta la diferencia fins
a un maxim de 23 punts (83-60).
L'actuació dels felanitxers fou molt
encertada, en tot moment. A més,

cal destacar el primer partit de
Rafe! Lladó aquesta temporada, els
minuts del juvenil A. Barceló i les
assistències d'Obrador i de Rigo.
Per() la figura' del partit fou, una
altra vegada, Guillem AmenguaI
que continúa fent història: 35
punts i 24 rebots en el mateix dia
en que es convertia en el primer
jugador del bàsquet felanitxer que
arribava p 4:000 punts, en partits
oficials. Un partit i un jugador
d 'excepciO,
Anotac101is: .

Cadet—J. Barceló (21), G. Va-
lens (11), A. Sánchez (7)i A. Adro-
ver (6).

Juvenils.—A. Barceló (20), E.
Adrover (11), P. M. Obrador (8).

Seniors' masculins.—Xisco A.
(18), Jordi S. (17), Bernardi (5),
Gaspar (5): -
Seniors femenins: Fanny (9), Azu-
cena (3), Maribel (2), A. , Albons
(2), J. Marcos (2).

HI Divisió.—G. Amengual (35),
R. Lladó (22), P. J. Fullana (16),
M. S. Perelló (8), Cesar (5), A.
Obrador (4), S. Rigo (4), A. Veny
(3), M. Julia (2), A. Barceló (2).
Aquesta jórnada:

Dissabfe horabaixa se celebra- -
ran dos *kits a «Sa Mola». Els
cadets s'enfrontaran al Perlas i els
juvenils aL,Son Servera.

Diumente, a Felanitx, s'ha de ji-
gar el J. Capó - Binissalem de sè-
niors masculins.

Es desplaçaran les seniors fern.
(Arta) i els dé Tercera (Espanyol).
L'Autocares Grimait hauria d'a-
conseguir la primera victòria a do-
micili 'per a consolidar la bona clas-
sificació.

LARRY CISTELLES

Los milagros
de Jaime
Juan Boyer.
Las manos que
curan.
C. Juan Aleover,
to entresuelo
Tel. 464400

PALMA DE MALLORCA

VENDO CASA VIEJA en solar de
330 m. 2 , en C/. Antonio Maura,
9 , Informes: Tel. 581574.

EXTRAVIADA PERRITA blanca
mancha negra en un ojo. Raza
Bul Terrier. Se gratificara su de-
volución. Informes: Tel. 582128.

SE VENDE COCHEHIA sita en
C/. Roigt Informes: Tel. 582250.

VENDO SECADORA AEG, sólo es-
trenada: Informes, Tel. 827299.



C/ Male0 Obrador, 14 - Tel 82 72 87 - Fax 82 72 74
07200 FELANITX

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

Banquetes, Bodas, Comuniones
y Fiestas

ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.
visTA pANoRAmicA SOBRE EL MAR

LOCAL –LIMATIZADO
CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRE6ÒS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Regals d'empresa, articles promo-
cionals, publicitat en general, etc.

Puertas E tensibeS
Galvanizadas y
lacadas
vanos colores.

Persianas de Aluminio
Color Plata, Bronce y
lacadas vanos culo:es.

Ci F 4.07.204571
C/ Estrella I - Teetono 58 03 51
FELANITX (Mallorca)

CARPINTERIA METALICA

, s. a..
TALLERES
MECANICOS

Puertas Basculantes
Galvanizadas, lacadas
Imitación madera.

Puertas Cancela
Hero y Alum nio y
Con mando a distancia

Puertas Arrollables
Ga!vani7adas y lacadas
Manual y mando a distancia

ESCOLA D'EQUITACIÓ
SON MENUT

VOS POSAM EN CONEIXEMENT L'OBERTURA DE LES
INSTALLACIONS PER A LA PRACTICA DE  L'EQUITACIÓ

- PUPILLATGE
- LLOGUER DE CAVALLS
- CLASSES EN GRUP
- CLASSES PARTICULARS
- DOMADURA DE CAVALLS
- EXCURSIONS
- VENDA DE CAVALLS

PER A INSCRIPCIONS I MES INFORMACIÓ
3' VOLTA 3040 ( CAMÍ DE SON NEGRE)

TELÈFON 58 29 20 - FELANITX

CAMPOS

K fll 75oo

FELANITX

Ctra PM-512

rescola d'equitació
SONMENIIT

SON NEGRE

FELANITX

Enguany novament, la	 Cursa ciclista
cursa de Son Mesquida «Mountain Bike»

Coloms a la Sala
TORNEM PARLAR DEL CADAS-

TRE

AI Plc de dilluns va semblar que
cl Batle s'havia fet ressò del nos-
tre escrit de la setmana passada i
dugue al Plc una mock) urgent per
tractar de que el cadastre estigui
ben fet. Coloms a la Sala també
creaué que era del tot urgent do-
nar solucions efectives a aquest te-
nia i proposa que l'Ajuntament de-
inani la suspensió del termini per
presentar reclamacions, o sigui,
que, de moment, es puguin seguir
presentant recursos a les valora-
dons que estan mal fetes o equivo-
cades. També es va proposar que
una comissió de tots el grups es
traslladas a Ciutat al . Centre de
Gestió Cadastral per fer'-18s a sa-
ber que la feina feta es impresen-

• able i a la vegada, Cercar solu-
cions compartides pei - 'arreglar
aquesta situació.

Coloms a la Sala va fer un re-
tret al Batle perqüe quan es va
exposar al públic la ponència 'de

valors, el mcs de maig, el Bade no
havia informat al Ple ni als ciuta-
dans i ara és impossible canviar
els valors base que han servit per
fer les valoracions, la qual cosa
també es del tot vergonyosa. Com
ha estat vergonyós que els ciuta-
dans hagin fet cua per anal-- a cer-
car les notificacions, cua per re-
clamar i també fan cua per pagar,
però això es una altra història que
en parlam cada any i cada any se-
gueix igual.

De totes maneres tothom va es-
tar d'acord amb aquestes propos-
tes i potser es podran fer les coses
bé i els ciutadans no hauran de fer
tantes cues inútils. Els ciutadans
i l'Ajuntament en sortiran tots be-
neficiats.

VENC BARRACA DE BARCA en el
Rivetó, la número 78. Informes
en aquesta administració.

CHICA con nociones de contabili-
dad, ingles y ordenador, BUSCA
TRABAJO.
Informes: Tel. 827093.

Després d'uns anys de no cele-
brar-se la cursa atlética i popular
que es feia amb motiu de les festes
de la barriada felanitxera de Son
Mesquida, a principis del mes de
desembre, j que organitzava el
Club JOAN CAPÓ, tindrà Hoc no-
vament enguany aquesta prova que
sempre que el temps acompanyava
constituïa una agradable oportu-
nitat per practicar la correguda de
llarga distancia. Ara però, en
aquesta nova etapa, l'entitat orga-
nitzadora compte amb la collabo-
ració de la gent del Café Calafava
i d'un bon grapat de cases comer-
cials felanitxeres, de les qué dona-
rem una relació en una propera
informació. Aixi mateix, també han
oferit la seva collaboració la regi-
duria d'esparts de l'Ajuntament i
cl Conseller d'esports del CIM.
Aquest any la cursa sera el dilluns
dia 6 al mati i com a novetat, es
partira del Cafe Calafava, i des-
prés de donar una volta a la pla-
ca de Ses Palmeres els participants
enfilaran el carrer de Campos cap
a Son Mesquida. Tot seguit se ce-
lebraran en aquest llogaret, proves
per a categories inferiors. Una ve-
gada acabades totes les corregudes
tindrà Hoc l'entrega de premis a
Ia Vila, en el mateix Hoc de la sor-
tida.

Disasbte dia 30 d'octubre, tin-
mite lloc, al terme de Porreres, una
cursa ciclista de «Mountain Bike»,
organitzada pel Club Ciclista dc
Porreres i Mountain Snort de Fe-
lanitx. En ella hi prengueren part
29 corredors. El recorregut cons-
tava de 7 voltes a un circuit de
1.700 metres. A més d'esser molt
dur, a les dues darreres voltes es-
va posar a plourc, i alguns partici-
pants obtaren per retirar-se.

Les classimicacions dels corre-
dors felanitxers varen esser les se-
güents:
Categoria fins a 20 anys:

—2n. Xisco Monserrat.
Categoria de 20 a 30 anys:

—Ir. Toni Oliver. - .
—3r. Joan Ramon.

Categoria de 30 a nzés anys:
—2n. Jaume Vicens.
—3r. Jaume Monserrat.
També vos volen fer sebre que

el pròxim diumenge dia 14 de no-
vembre hi haura carreres ciclistes
a Son Valls, amb proves per bici-
cletes dels tipus «corredor» i
«Mountain Bike».

Jaume

CLASSES DE SOLFEIG I PIANO
a Portocolom. Informació, Tel.
824848.




