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Se celebrà a Felanitx la Diada
sobre l'accessibilitat al medi físic

Dimarts passat i dins el programa
de la "II Setmana d'accessibilitat al
medi físic" que s'inicia dilluns dia 22
a Alaró, la nostra població fou
escenari (Enna de les jornades que
tenen per finalitat conscienciar la
societat mallorquina de la necessitat de
millorar els pobles i ciutats per tal de
posar-los a Eabast de qualsevol perso-
na amb discapacitats o problemes de
mobilitat o camunicació.

Acinesta sctmana ha estat
promoguda pel Conseil Insular de
Mallorca, en collaboració amb el
Govern 13alear, l'Ajuntament de Palma
i EINSERSO i aquest acte de
divulgació	 de	 Felanitx
precisament a la Llar de la Tercera
Edat, amb Eassitencia del batle Antoni
Grimalt. alguns regidors i represen-

Ajuntament de Felanitx
AN

Pel present es fa saber que a
partir del proper dilluns dia 29 de
novembre de 1993, a l'Ajunta-
ment, es tornara personar l'empre-
sa encarregada de la revisió dels
Valors cadastrals dels béns im-
mobles de naturalesa urbana de
Felanitx, per a totes aquelles per-
sones que vulguin fer alguna co-
rrecció o qualsevol aclariment sa-
bre les dades contingudes a les
notificacions rebudes en aquest
sentit.
Felanitx, 23 de novembre de 1993

El Haile,
Antonio Grimalt Mas

ATLETISME

L'edició d'enguany de les Festes de
Crist Rei de Son Valls reuní una
participació de 167 atletes, amb presencia
majoritaria de joves corredors i corredores
dels coldegis de Felanitx. També hi
participaren hastants d'atletes porrerencs i
manacorins, entre altres. Resaltem, de forma
negativa, l'escassa participació d'atletes
Felanitx a la prova absoluta.

El bon temps i el magnifie ambient,
feren molt agradable l'horabaixa que acaba
amb cl Iliurament de trofeus, donats pel
Conseil Insular de Mallorca, i amb un
sorteig de regals, seguit am') molta
expectació.

tacions del CIM, de l'INSERSO, de la
nostra Llar i d'altres entitats locals.

Un recorregut urba, —alguns en
cadira de rodes i d'altres amb impe-
diments visuals— sota la direcció de
l'enginer Josep A. Junca, especialista
en questions d'accessibilitat, permeté
experimentar de manera prou directe
els molts inconvenients que presenten
les nostres pohlacions als que pateixen
discapacitats físiques, així com les
possibles solucions tot lo qual fou
ampliat després a la Llar de la Tercera
Eclat amb unes projeccions i una
confeiencia que pronuncia el mateix
Sr. Junca.

Futbol base

El benjamí Jose M-4 Ciris
"Xema", ha fitxat pel

R.C.D. Mallorca
El valent jugador felanitxer

Josep M Cira Rotger, nascut l'any
1973 es el nou fitxatge ciels
henjamins del R.C.D. Mallorca.

EI not comença als cinc anys
amb l'equip de Futhol Sala Felanitx
d'aleshores APA Col. Sant Allons,
passant després a les files del C.D.
Felanitx a les ordes de l'entrenador
P.J. Vaguer. Enguany acinesta jove
promesa comenea la temporada amh
els benjamins del C.D. Felanitx, d'on
ha causal baixa ara, naturalment.

Així clones, als noms de Cam-
pos, Frias, Soler... haurem d'afegir
ara el de Xenia, una nova figura de
la nostra pedrera que hen segur el
veurem reeixir (fins les files del
Reial Mallorca.
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Cursa Atlètica
Son Valls 93
CLASSIFICACIONS

Iniciació femení
1 Mari Luz Fernandez (Joan Capó)
2 Isabel Garau (C.A. Porreres)
3 Maria Rigo (Joan Capó)
Benjamí femení
1 Magdalena Nicolau (Joan Capó)
2 Ester López (Joan Cap6)
3 Maite Gómez (Joan Capó)
Aleví femení
1 M. Isabel Montañés (Sant Alfons)
2 Mercedes Montañés (Sant Alfons)
3 Maria Cerda (C.A. Porreres)

Infantil femení
1 Maria A. Vaguer (Sant Alfons)
2 Cati Cataln (C.A. Parieres)
3 Aina Maria Sanchez (Joan Capo)
Absuluta femenina
1 Maria Isabel Riga (C.A. Porreres)
2 Aporlónia M. Mas (C.A. Porreres)
3 Magdalena Pascual (Sant Alfons)
Veterans "A"
1 Francisco Piíramo (Opel-Felanitx)
2 Miguel A. Juan (Fidípides)
3 Victorià Martinez (Opel-Felanitx)
Atletes de la barrida
1 Toni Galmes
2 Andreu Monserrat

3 Toni Mas
Iniciació masculí
1 Gui I leni Vaguer (Sant AI fans)
2 Francisco Amador (Joan Capó)
3 Cesar Almodavar (Joan Capó)
Benjamí masculí
1 Juan Hernandez (Sant Alfons)
2 Tomeu Bared() (C.A. Parieres)
3 Jaume Riga (Joan Cap())
Aleví masculí
1 Jaume Cabrer (Sant Alfons)
2 Joan Binimelis (C.A. Manacor)
3 Tomeu Gari (Sant Alfons)

(Continúa i la pàg. 1 (I)

Amb l'esperit obert
Escoltant "Fantasia per a guitarra"

de Miguel Vicens
A la História de l'Art, a totes les histúries de l'art, hi falta sempre un

Hoc destinat a la música. Mai no hi ha espai per a la música i no obstant,
amb el &mini dels sons, es pot expressar el sentiment de tot cl que és creat
Sense imitar servilment la natura, la música, amb la seva abstraccia, pot crear
Ia impressió de l'escalfor d'un niu, del vol i del cant de Faucet], tan
peculiars al seu cos diminut, i aconseguir el sentiment de la seva vida.

Goethe deia clue la música és el Ilenguatge poetic meis perfecte  perquè
és el més universal i que tota altra expressió artística és bona en quant més
s'acosta a la música.

Bach, Vivaldi, Mozart, Stravinsky... tots ells, amb un afany de renovació,
intentaren enriquir el Ilenguatge que els servia per manifestar-se recolzant-se
en tot el clue estava creat i en sa própia inventiva, aconseguint formar el seu
particular Ilenguatge universal. L'estil de cada un d'ells quedava de manifest
en cada una cie les seves obres. Aquesta és, al meu entendre, la missió cie
tot músic compositor, i així sembla que ho ha entes Miguel Vicens qui,
extraordinariament dotat per a la creació, ha sabut unir de forma excepcional
Eahir amb Eavui, la qual cosa comporta crear per al futur.

El seu art, que és un fidel reflex d'una inquietud espiritual, s'expressa
amh un Ilenguatge particular (Enna puresa hellenica, que tot seguint les
coordenades del sentiment i del seu estat aconsegueix Eapassionat
equilibri que ordena la fantasia en imaginació plasmada en noves formes.

La seva música és entranyablement viva, té aquest halo poetic que
encercla totes les coses quan se les mira volguent desentrayar - les del seu
misteri. Quail corprés per Eadmiració i Earrapament les toca amh la seva
vareta magica tenen la virtut de fer-se vives, i així perduren en el temps
gebrades d'eternitat.

Seguint la Ilei suprema del car, Miguel Vicens ha assolit amb "Fantasia
per a guitarra" un alt nivell d'expressió acoplada a una refinada técnica,
sotmetent el virtuosisme de [instrument al servei d'una visió.

Jo sé prou bé que tot art es una recerca, tota vida es una recerca de
comunicació amb la resta dels éssers humans i l'oient ha d'encarar-se a
l'obra i escoltar-la amb l'esperit obert, posant tots els sentits en el que esta
passant, penetrant en el temps de la música per abandonar el seu concepte
del temps.

Es el fet que he fet escoltant la meravellosa "Fantasia per a Guitarra"
del nostre músic felanitxer Miguel Vicens, on l'excepcional Gabriel Estarellas
hi executa la partied-la de guitarra. Des del començament al final els amants
de la música han pogut gaudir d'aquesta audició memorable que
indiscutiblement marca una pauta dins el seu gemere.

JOAN MAIM()

Felanitx, dia de Santa Cecilia del 1993



SANTORAL

Dis. 27 el Beat Bamon
Diu. 28 Sta. Faustina
Dill. 29 St. Saturni
Dim. 30 St. Andreu, ap.
Dim. 1 St. Eloi
Dij. 2 Sta. Bibiana
Div. 3 St. Francesc Xavier

LLUNA

Lluna plena dia 29

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de l'esta-
chi: Dies feiners, a les 8 (excep
te dissabtes) 9,30, 13 1545 i 1930
n Diumenges festius, a les
9;30, 15,45 i 20,30 h.

Felanitx-Portoeolom: Dies fei-
ners, a les 7 1 17 h. Diumenges
festius, a les 9, 1230 1 17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730 1 1730 h. Diumen-
ges i festius, a les 9'30, 13 1
18'15 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 1 diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

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

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

TAXI FELANITX Tel. 582388
TAXI PORTOCOLOM N.0 3
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

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

Amparo Tnieba
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume R,otger
Amparo Trueba

TELEFONS D'INTERS
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 1 580365. Policia local
582200
Funeràries:
Tels. 580448-581144 (F. Felanitx)
(Nueva Funeraria)

Tels. 582904-581188
Ambultincies

581715 • 580051 • 580080
Servet mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 580009
Servei de grua 	 827474
Centre primera aualis
Creu Roja	 202222

Joan Prohens Barceió

inori a Felanitx, dia 21 de novembre de 1993, a l' ed at de 85 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció A1)ost6lica.

Al cel sia
La seva esposa Catalina Bennasar (.)brador; filles Margalida i Catalina; fills politics Sal-

vador Adrover i Nadal; ii6ts 1?rancesca Narlid, Barbara Adrover, Calabria Catalina
Adrover, Janine Nadal, Santiago Martin, Miguel Oittiio i Antoni Mestre; rení't Albert; gel-mana
politica Niargalida Paveras i els altres familiars vos demanen que N'oigne(' tenir-lo present en les
N'astres )retries.

Casa mortuòria: C/. Son Morei, 11 (Can Joan Sellater)

Pere Joan nadai Mesquida
va morir a Felanitx, el dia 21 de novembre de 1993, a l'edat de 76 anys,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedieeiú Apostèlica.

AI eel sia
seva esposa Catillina Nicolair	 lills Antoni, Juanita i	 1'01

Nlargalida Stiñer, Mateu TonMs i Mique! Mas; iils Pere, Petra Cati, Juan(' M.", M;
lulita i Juan Carlos; germans Margalida, A ntoni, Maria, Janine i Joitna; germans politics, fi
nebots i els :dires parents vos denninen que volgueu tenir-lo present en les vostres pregaries.

Casa mortnõria: C/. de la Nlar, 72

2
	

FELANITX

FELANITX
Seimanari d'interessos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral
	

2.125
Semestral a fora	 2.3 2 5 Pei prescrit es fa saber que a partir

del proper dilluns dia 29 de novembre
de 1993, a l'Ajuntament, es tornar ui
personar l'empresa encarregada de la
revisió (lek valors cadastrais dels bas
immobles de naturalesa urbana de
Felanitx, per a totes aquelles persones
(lue vulguin fer alguna correcciO
qualsevol aclariment sobre les dades
contingudes a les notificacions rebudes
en aquest sentit.

ESPORT

En el solar de la vinya de devora el
Camp Esportiu de sa Mola, pertanyent a
aquest Ajuntament, s'ha condicionat una
pista d'atletime, la qual podri ser
emprada pels alletes que hi vulguin prac-

benvolguda
llengua:

ticar, on hi es podran realitzar proves
relacionades amb l'esport escolar.
a l'esplanada existent a l'interior d'aquesta
pista, es condicionara un indret per pritc-
ticar-hi el salt de longitud.

FONS MALLORQUÍ
DE soLIDARITAT

A la Plenaria que es realitzà a
l'Ajuntament, cl passai dia 8 d'aquest
mes, s'aprova el nomenament del regidor
Sr. bartomeu Obrador i Adrover corn a
representant d'aquest Ajuntament al
Consorci del Fons Mallorquí de So-
li(laritat i Cooperació al Descnvolu-
pament.

no es diu...
Usufructe
Coto (de caça)
Betxamel
I3etun
I3issagra
Codig

IIJAL SJIL
INFORMA

ANUNCI

Venta de motos y ciclomoto-
res nuevos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Yamaha Fazer 750
Yamaha TZR 80
Yamaha FZR 600
Aprilia 125 Trail

Escalibur 501
Vespas 150

CICLOMOTORES

R ic ju RS-1
Derhi FDS
Mecatecho CR7
Vespinos y Mobilettes varios

EXPOSICION Y VENTA

Taller

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

Y MOTOS

Agente de seguros
sEGuRos, vEr.omoToREs

SIN ItECABG0

Considienos precio

s'ha de dir...
Usdetruit
Vedat
Beixamel
Betuin
Frontissa
Codi



francisca Cldrovep Barcetó
va morir a Felanitx, el dia 21 de novembre de 1993, a bedat de 90 anys,

havent rebut els sants Sagraments i la llenedicció Apostòlica.

AI cel sin
El seu espôs, 1.1orenç Nicolau JUSaIlla; tilts Miguel i Ilartomen; tilla politica Margalida Pro-

hens; nets Francisca, 1.1orenc i Margalida Nicolau, Bartonicii Piz;i i Francise,' Sagrera; reneles NI."Pilar i NI. Angels;germil gerniana politica Nliquela Vaquer; lillnl Ilartonieu Adrover
nehots i els altres familiars vos demanen que ‘ . olgueii tenir-la present en les vostres pregiries.

Casa mortuòria: C. Pare Anti,
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I DIUMENGE D'ADVENT

El nin, dels 90 com creix?
La festa de Santa Cecília

Quina pregunta més beneita, ve-
ritat? Doncs no és tan beneita, és molt
seria.

L'infant, al menys a la societat
occidental en general, viu enmig de
quatre mons: la guarderia, el carrer,
els padrins i en darrer cas la familia,
la vida de família. Aquest fet, que fa
uns anys ens pareixia tan Iluntly, a
l'hora d'ara el tenim aquí entre no-
satires.

Avui ens trobam infants de voit
mesos O menys a les guarderies, on és
idô el contacte amb la família?

Desprès de les hores d'escola o
de guarderia, estan pel carrer o són
recollits pels padrins, uns segons pares,
que a vegades es converteixen en els
primers.

Els pares els van a cercar des-
prés de la jornada de treball. Queden
els deures per fer, un poc de "tele" i
a jeure. Demà serà un altre dia.

Els entesos en la materia potser
ens diuen que una part ben important
de la conducta i caràcter de l'adult
s'origina en aquests anys de la
in

Si uns pares no estan aprop d'ells
per educar-los, oferint la seguretat i el
comfort de la seva presencia, sense
caure en el proteccionisme, desprès et
trobes amb allots amb greus proble-

mes psicològics, des de les depresions
fins a la desorientació o la indecisió.

D'aquesta "ausência forçosa" es
deriva un fet lègic: els pares no conei-
xen els seus fills ni els fills els pares.
Els pares no poden demanar als fills
el nivell que ells poden aconseguir en
la vida, perquè si demanes massa les
relacions es poden rompre perquè sún

El nin pateix, creu que ningún cl
comprèn, es troba sol i és Ilavors que
cerca la comprensió i l'estimació fora
de ca seva i a vegades, quan és ja un
adolescent o un jove, s'apunta a op-
cions que, de persistir, enfonsaran la
seva vida: la droga, l'evasió...

Ili ha temps per tot. Temps per
ser jove, temps per ser adult, temps
per ser nin.

Ajudem als nostres fills a que es
trobin bé dins la familia. Que sabin
quin és el seu paper i quin és el nos-
tre com a pares.

No diguem, sense pensar-ho
ahans, que el nostre fill és un "cas
impossible". Tal vegada és així que
nosaltres, submergits en unes circums-
tànciès probablement no buscades, hem
volgut que fos, per no dedicar-li el
temps i Eatenció necessaris.

No tota l'aigua es perd pel ma-
teix regueró.

J.

La festa de la Patrona ciels mú-
sics ens depara gairebé sempre l'oca-
sió d'escoltar un concert de la Banda
que sol superar normalment la resta
de les seves actuacions, i quan deim
això no volem infravalorar res, sin()
senzillament reconèixer que el con-
cert de Santa Cecília és un concert
especial perquê, així s'ho proposen.
Tant el repertori com l'amblent cicie
respiren els mateixos components de
l'agrupació fa que sigui així, i en-
guany, un cop més, es confirm
aquesta impressió.

Un tloret de peces d'autors
sics i moderns foren executades amb
l'ajunst que el director Pasqual V.
Martínez ha sabut imprimir a la Ban-
da i que li permet d'abordar parti-
aires d'evident dificultat amb una ad-
mirable seguretat i soltura. I no
mancà una peça especialment progra-

mada per a constatar l'exceldent
formació que reben els músics i que
quedà evidenciada en l'execució com
solistes de clarinet de les alumnes de
4t. i 3r. M' Francisca Roig Nicolau i
M' Angels Garí Nicolau, d'una peça
de Reynolds.

La festa perú havia començat a
mitjan mati amb el cercavila i la
missa a la Parròquia, celebrada pel
rector Mn. Serra —que digué l'ho-
milia— i ildustrada per la Coral de
Felanitx. I a migdia, alumnes de
l'Escola Pare Aulí, músics de la
Banda, cantaires de la Coral, autori-
tats i representacions a l'entorn de la
taula, en un restaurant de Sant Llo-
renq, compartiren el pa i l'amistat en
un dinar que es clogué, com sempre,
amb algunes cançons executades
lliurement per la Coral.

Clausura del Centenari
de Les monges de Cas Concos

PRESENTACIó DE NOUS TÍTOLS
DE LA COLLECCIó "COSES NOSTRES"

Avui i demà a la parrõquia de
Ia Concepció de Cas Concos tindran
Hoc les jornades de clausura de la
celebració del centenari de les G.G.
de la Caritat.

Es desenvoluparan sota el se-
güent programa:

Avui dissabte, a les 20 h. Missa
sufragi per les Germanes de la Ca-
ritat que han servit el poble concarrí.

A les 21, en el Saló Parroquial,
la companyia "El Jou" posa6 en es-
cena la comèdia "Ses tres Lluci-
feres".

Denió diumenge, a les 18'30 h.
amollada de coets i repicada de
campanes.

A les 29, Misa concelebrada en
honor de la Mare de Dai dels Mira-
cles i en sufragi ciels benefactor de
les Germanes de la Caritat de Cas
Concos, que presidiró Fra Francesc
Batle, Ministre Provincial de la
T.O.R. i vicari episcopal per a les
religioses, qui diril la humilia.
Cantarà el Cor Parroquial.

A les 1930 h. Concert d'Orgue
i Trompeta a cürrec de Francesc
Batle i Pons (orgue) i Jaume Obra-
dor i Vaquer (trompeta).

Presentació dels llibres, "Hora-
baixa" de Jaume Prohens Bordoy a
cura dc Jaume Oliver d'Aubocâsser i
"Ramell de Caritat" de Josep Grimait
i Vidal a cura de Miguel Lladó
Ayarte.

I, finalment, Comiat dei Cente-
nari per Sor Margalida Moyil, su-
periora general de les Germanes de
la Cariait.

Parròquia de Sant Mique! de Felanitx
ADVENT 93

La família on és?
I. Diumenge. EL NIN COM CREIX DINS LA FAMÍLIA?

II. Diumenge. EL JOVE QUE PENSA DINS LA FAMÍLIA?
III. Diumenge. LA MARE, ON TREBALLA?

IV. Diumenge. EL PARE ON ES?

Missa de les 12 h.

Participació dels grups parroquials Club d'Esplai ALBADA
i el grup paroquial GAVINA, a les Eucaristies
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Les festes patronals de Son
Mesquida

De diumenge dia 5 a disabte dia Il
de desembre, a Son Mesquida celebraran
les festes patronats de la Immaculada,
organitzades pel Vedat de Son Mesquida
sota el patrocini de l'Ajuntament.

Maria Vich, exposa a Barcelona
A partir de la setmana que vé,

"Master Galery" presentara a Barcelo-
na l'obra pictórica de Maria Vich. Se-
ra a la Galeria Kreisler del carrer Va-
lencia 262 (entre Rambla de Catalunya
I Passeig de Gracia) i la inauguració
de la mostra tindrà hoc dijous dia 2
de desembre, a les 7 del capvespre.

Na Maria Vich ens prega que
volguem transmetre la seva invitació a
totes les persones interessades i d'una
manera especial a les que es trobin a
Barcelona per acluestes dates.

Na Maria Caldentey, solista a
l'Orquestra Simfònica

Veim amb gran satisfacció, que
en l concert que oferí dijous passat
l'Orquestra Simfònica de les Balears
«Ciutat de Palma», na Maria Calden-
tey intervení corn solista en el «Rond()
en Re Major» de W. A. Mozart.

Maria Caldentey, actualment cursa
6' de flauta i 7" de piano en el Con-
servatori i assisteix a classes de per-
feccionament amb el professor Josep
Miralles, flauta solista de l'orquestra
esmentada.

Fogueró de Santa Catalina

Avui dissabte, l'Escola de Ball In-
fantil i Juvenil organitza en el Parc Muni-
cipal el Fogueró de Santa Catalina.

Se li calara foc a les 930 del vespre

i al seu voltant hi haura ball de hot ame-
nitzat per "Brot d'Alfabequera". "Grup
Romani" i "S'Estol d'Es Picot".

Tots hi sou convidats i podreu
torrar.

Teatre a Cas Concos

Avui dissabte, a les 9 del vespre,
al Saló Parroquial de Cas Concos, el
grup "El Jou" posara en escena l'obra
de Joan Mas "Ses tres Lluciferes".

La funció sera en benefici de les
germanes de la Caritat en el seu

Centenari.

Dia 11 de desembre no sorti6 el
Felanitx

El dia 1 1 de desembre i per mor
de les festes de la Constitució i la Im-
maculada, que redueixen substancial-
ment les jornades laborables i fan gai-
rebé impossible la seva composició,

aquest setmanri no sortira.

Ho comunicam perquè ho sapi-
guen per endavant els nostres lectors,
comunicants i anunciants.

Xesc Forteza exposa a la Casa de
Cultura

Avui horabaixa a les 830, a la
Casa Municipal de Cultura, sera innau-
gurada una exposició de pintura del
nostre paisa en Xesc Forteza.

Llar de la Tercera Edat - Inserso

Divendres dia 2 de desembre, a
les 1730, a la Llar, una editora de 'li-
bres fart una promoció dc les seves

novetats amb obsequi pels assistents.

Mutualitat La Protectora

Pagament de quotes. Demà diu-
menge dia 28, a partir de les 10 del
mati, els socis podran passar pel local
social a pagar les quotes.

Missa Sufragi. Dilluns dia 29, a
les 7 del capvespres, a l'església
Sant Alfons se celebrara una Missa en
sufragi de l'expresident Antoni Cana-
ves mort recentment. Es prega l'asis-
tencia de tots els socis.

Reunió: Es convoca a tots els
socis a la reunió que tindra lloc dema
diumenge dia 28, a les 3 del
capvespre al local social (Llar de la
Tercera Edat).

Adoració Noctura Femenina

Avui dissabte, a les 9 del vespre,
a la Capella de la Caritat hi haura
Vigilia d'Adoració Nocturna Femenina.

Club d'Esplai "Albada". Atenció

Pensem amb els abres. Siguem so-
lidaris. Recollida de juguetes i roba pets

nins mes necessitats. Fins dia 10 de de-
sembre al Club d'Esplai "Alhada".

Gracies

VIDA SOCIAL
NAIXEMENTS

A Palma, els esposos Sebastià Crespí

Calafat i M' Teresa Bennasar Oliver, han
vista augmentada la seva liar amb el

naixement de la seve cinquena filla, la
qual rebrà el nom de Maria Teresa.

Enhorabona.
* * *

N'Antoni Artigues Pons i esposa
Coloma Ballester Moll s'han vist ale-

grats amb el naixement del seu primer

fill, una nina preciosa que rebra el
nom de Maria del Carme.

Enviam la nostra niés cordial feli-
citació als novells pares.

* * *

A Cas Concos, la llar dels espo-
sos Marc Lladonet Salom i Maria 1m-
maculada Bordoy Sufier, s'ha vista ale-
grada amb el naixement del seu pri-
mer fill, un nin que rebrà el nom de
Marc.

Rebin els nous pares la nostra
enhorabona.

NOCES

Dissabte passat, dia vint a migdia,
al Santuari de Sant Salvador, es varen
unir en matrimoni els joves Francisco

Gracia Lladó i M' Pilar Roig Martí.
Bend i l'enllac i celebra l'Eucaristia el

rector de S'llorta Mn. Guillem Feliu.
Els nuvis foren apadrinats pels

seus pares respectius D. Francisco

Gracia Muñoz i D Barbara Lladó

Obrador; D. Bartomeu Roig Mestre i

D' Maria Martí Barceló.
Testificaren l'acta matrimonial pel

nuvi les seves germanes Ana i Catali-

na; els seus cosins Sebastian i Ignaci

Lladó i el seu amic Lluís Pomar. Per

la nuvia lm feren els seus germans

Margalida i Jaume i els seus amies

Asunción Abraham, Laura Bosch i

Joan Oliver.
Després de la ceremónia, els

convidats i familiars es reuniren en un
dinar al restaurant «Son Barbot».

Enviam als novells esposos la
nostra més cordial felicitació.

NECROLÒGIQUES
Diumenge passat descansa en la

pau de Dal a Felanitx, a 76 anys, ha-
vent rebut cls sagraments, D. Pere
Joan Nadal Mesquida. D.E.P.

Enviam la nostra niés sentida
condolencia als seus familiars i d'una
manera especial a la seva esposa D'

Catalina Nicolau i fills D. Antoni,

Juanita i D Francisca.

El mateix dia entrega l'anima al
Creador a la nostra ciutat -despre.s—d'é
veure's confortat amb els sagraments i
a Veda' de 85 anys, D. Joan Prohens

Barceló (Sellater). I.D.V.
Reiteram el nostre condol a la se-

va esposa D' Catalina Bennassar, filles
Margalida i D' Catalina, fills poti-

nes i els altres parents.

* * *

També el diumenge dia 21 passa
a la casa del Pare a Felanitx, a l'edat
de 90 anys, després de veure's confor-
tada amb els sagraments, D' Francisca
Adrover Barceló. Al cel sia.

Rebin els seus familiars la nostra

condolência, i d'una manera especial

el seu est-Ms D. lloreng Nicolau i fills,

D. Miguel i D. Bartomeu.

Secció Religiosa
Parròquia de Sant Miguel

Festa del Beat Ramon Llull.
Avui dissabte, és la festa del Beat

Ramon. A les 8 del vespre Missa so-

lemne amb humilia.

GERMANES DE LA CARITAT

Festa de la Verge Miraculosa
Diumenge dia 28 les Germanes

de la Caritat, a la prèpia capella, cele-
bram la festa de la Verge Miraculosa.

A les 7 del capvespre missa so-

lemne que presidira el Rector Mn. Mi-
guel Serra, que dira també l'homilia.

Vos hi convidam a tots.

informació local XLV Dia del Creuat
A partir d'avui, tots els dissabtes d'Advent, a les 7 de l'horabaixa, a

l'església de Sant Alfons, Eucaristia preparada pets diferents grups teatins.
Avui en tindran cura les Religioses Teatines de la Immaculada.

Dissabte dia 4.

A les 5 del capvespre, al saló d'actes de Sant Alfons, Reces d'Advent
dirigit pel P. Antoni Oliver, C.R., sobre el terna "Nadal dins la vida teatina".
Es clourà amb l'eucaristia dominical de la 2 setmana d'advant.

Dimans dia 7. Vigília de la Immaculada i XLV Dia del Creuat.
A les 9 del vespre, Missa solemne concelebrada. Cantara la Capella

Teatina. Al final es fara la presentació del 'libre del P. Valentin Artcaga, C.
R. "Resplandor para un éxtasis. Exultación y deslumbramiento de Sor Ursula
Benincasa".

Dimecres dia 8, festa de la Puríssima.
A les 14 h. dinar de germanor pets creuats, familiars i simpatitzants, en

el Restaurant Cas Carboner de Montuiri.
Totes aquestes celebración estan obertes a la participació de tots i

especialment dels creuats, creuades, famílies dels zilumnes del Collegi,

alumnes del Curs Studia i simpatitzants.
Els tiquets per assistir al dinar es poden retirar en el Convent de Sant

Alfons, a Llibreria Oliver del C/. Miguel Bordoy, Gestoria Maimó del C/.
Costa i Llobera, 17 (Tel. 58 31 60) i Materials per a la Construcció Francesc
Grimait S.A., C/. Joan Alcover.
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cap casta, m'havien canviat el met-
ge, el Dr. Serra, per un altre que,
tot i essent molt bo, no és el que
jo havia escollit; el m'escolliren
sense consultar-me.

Vaig protestar contra el que jo
considerava un abús d'autoritat, i
a Informació m'enviaren a parlar
amb la Dr.' Carmen Garcia, clue
actua de coordinadora de l'Ambu-
latori. La Sra. Garcia (val a dir-ho)
va ser una dona molt correcta pet-6
gens ni mica convincent. Quan
vaig exposar el cas, ella contesta
que un metge que formava part
del quadre clinic de l'Ambulatori
havia passat a Palma i que e! seus
malalts havien estat inscrits a la
llista del Dr. Serra. Fins aqui molt
be; el que no es compren es que

(Passa a la pkg. 6)

XVII Aniversari de la Liar de la Tercera [dat
de Felanitx

La Dreccti i la Junta de Govern de la Llar de la Tercera Edat,
vos conviden als actes que se celebraran amb molia del XV11e. ani-
versari i que es regiran pel següent

PROGRAMA
Divendres dia 26 de novembre.

A les 17 h. Conferencia de D. Jose Antonio Delgado Pascual, di-
rector de la Llar «Reina Sofia» sobre «Centres de Dia», de la Llar
de Felanitx.
Dissabte dia 27.

A les 19 h. a la Casa de Cultura, nomenament de «Padrins Ma-
jors», recaient aquest any en Antoni Gomila i Maria Huguet.

Pregó de festes a càrrec de Jaume Oliver.
Intervenció d'autoritats: Director Provincial de l'INSERSO, An-

toni Contesti i del Batle de Felanitx, Antoni Grimalt.
Concert a càrrec del Trio Brahms, que estrenara una obra de

Josep Prohens.
Diumenge dia 28.

A les 11 h. davant la Llar de Felanitx, concert a càrrec de la Ban-
da de Músca de Felanitx.

A les 21 h. a l'Auditori Municipal, concert de l'Orfeó d'Alaró, amb
cl patrocini de la Conselleria de Cultura.
Dilluns dia 29.

A les 17 h. a la Llar, Taller de Cuina, impartit per la sòcia Cata-
lina Ricart.
Dimarts dia 30.

A les 17 h. a la Llar, capvespre de gloses. Partiparan Antoni So-
cias de Sa Pobla, Joan Planisi, de Ca"n Picafort i Rafel Roig, de Fe-
lanitx. Acompanyarà el Grup de Sonadors de la Liar. Patrocina la
Caixa Rural.
Dimecres dia 1 de desembre.

A les 17 h. a la Llar: Homenatge a viudos i viudes. Actuació dcl
Grup Nila's. Patrocina la Caixa. Inscripcions els dies 26, 27 i 28 de
10'30 a 12 h.
Dijous dia 2.

Visita a la Residencia de Felanitx i a les persones mpossibilita-

LES SORPRESES DEL NOSTRE
AMBULATORI
Sr. Director:
Primer de tot vull fer constar

que el personal medic i sanitari del
nostre Ambulatori de la Seguretat
Social em mereix tot el meu res-
pecte i la meva consideració, per-
que, des del punt de vista profes-
sional, sol ser excellent.

Dit .això, he d'afegir que ara no
discutirem por el huevo, sino por
el fuero (per dir-ho en foraster). I
en aquest cas el fuero es que l'al-
tre dia, per pura casualitat, vaig
assabentar-me que, sense avis de

des del municipi.
Divendres dia 3.

A les 17'30 a s'Escorxador, festa infantil pels nins de Felanitx,
dins del marc de l'Any Europeu de la Solidaritat entre Generacions
Actuara el Grup Tiper. Patrocina «La Caixa».
Dissabte dia 4.

A les 10 h. Circuit ciclista per a persones majors. Sortida davant
la Llar.

A les 10 h. a s'Escorxador, trobada dc petanca entre centres de
l'INSERSO.

A les 18 h. a l'Auditori Municipal, actuació de la Tuna i Grup
Artistic de la Llar «Reina Sofia».
Diumenge dia 5.

A les 10'30 h. Missa a l'Església Parroquia], amb l'assistència dels
«Padrins Majors».

A les 14 h. dinar de companyonia a l'Hotel Cala Murada. Ins-
cripcions dies 26, 27 i 28, de 10'30 a 12 h.

A continuació a l'HOTEL: Ball per a tots i totes les edats, amb
l'Orquestra Jordi's. Patrocina La Caixa de Balears, «Sa Nostra».

OFERTA NADAL*
ORDINADORS

FINS EL 5 DE GENER DE 1994

386-33 Mhz, 1 Mb Ram., Vga 1 Mb, hi 144 Mb, Hð 40 Mb... 	 112.000 pis.
486-33 Mhz, 4 Mb Ram., Vga 1 Mb, H 144 Mb, Ud 40 Mb... 	 141.000 pts.

«PER SI TROBA CAR EL PREU»

LLEGESQUI LA LLETRA PETITA
AMB LA COMPRA DE QUALSEVOL MODEL INCLUIM:

1):Un curset de 30 hores de maneig d'ordinador i programació 	 3) Un any de garantia
2) Installació gratuita al seu domicili	 41 I entrada en un sorteig d'un televisor en color

Demanin's preu per a altres configuracions.
Presentant aquest anunci a les nostres oficines obtindrà el dret a participar en un sorteig

d'un val de compra a BIMBOLLES I NONES da boutique del regal»
C. Call, :to Tel. 58 Pi	 - FELANirrx

* Se mentendran els preus d'aquesta oferta sempre i (Flan no hi ha& variacions del mercal.



mats del que ens atany de manera
clara i diafana, sense secrctismcs
humiliants, no tindríem tan sovint
Ia penosa impressió que, mes que
viure en un Estat democratic qt'ae
respecta escrupulosament els drets
dels governats, vi vim, a vegades,
en una república bananera en que
tot es fa por 111i yr ante mi. I així
anam.

Francesc Riera

blocs de Vatzar
Loteria Primitiva

Dissa Me 20:	 9-91-9•1-9G-97-17

C:41 11:8

Bono Loto
Divendres 19: II-12-14-30-37-49

, C:2211:4
Dilluns 22: 	 1-7-840-15-10

C:9 11:3
Di marts 23: 	 3-5-6-10-23-27

C:47 11:0
meeres 24: 	 5-19-9 1-93-9549

• C:39 11:9

ES VEN N'ESPINO a molt bon preu.
1 n formes en aquesta Ad m in istra-
(.16.

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

6	 FELANITX

Cartes al &eau
(Ve de la pàg. 3)

per liear-ne tins trlingin de l'er sor-
tir uns alit-es que ja hi erem de fa
anys.

Si 'davant situacions com agues-
la, a l'Ambulatori practiquen la
vella i arxiconeguda tactica de des-
vestir un sant per vestir-ne un al-
re; flavors haurem de deduir que

les CoSes de per alla no rutllen així
com cal. Els responsables d'aquest
desgavell haurien dc tenir ben en
compte que provocar circumstan-
cies ,com aquesta, si fa no fa kof-
kianes, és una desconsideració
creu envers els pacients que els

'encomanats; car una mica
d'esment a actuar, sobretot en co-
ses jail personals com es la rela-
ció' metge-malalt, mai no hi es de
Ines, i així tots hi sortiriem gua-
nyant.

i)ei ii Mtn, ere(' (pie éS adient pre-
guntar amb quin criteri es fan
aquestes estranyes distribucions
en que uns queden i altres se'n
van, sense que s'endevini la racio-
nalitat,del Ane.tode. Es que tot es
fa a la bona dc Déu o hi ha per
aquests casos unes normes legals
a les qual s'han d'ajustar eis qui
cliageixen l'Ambulatori? No són
qüestions banals, sinó ben serio-
ses, i que no haurien de tenir per
resposta el .famós silenci adminis-
ratiu que ha duit qualcú a afir-

mar nue la burocracia espanyola
és la mes 'poderosa del món i, a la
vegada, la .mes irresponsable.

Si els ciutadans fóssim infor-

•Ara. ,7011r,,ar•

FIAT TIPO. NACIDO SEGURO.

.

• Barros laterales de seguridod • Cinturones reguki3les en altura • Espejos n3gulobles desde el
interior • Volonte de seguridad E.A.S. • Estnxtura de deformobilidad plogramoda • Carrocería

de chapa galvanizado • Elevalurrs delanteros (563versión 3p.)

Todo lo anterior más:
• Elevalunas eléctricos • Cerradura centralizada • Dirección asistida •

Cuentorevoluciones •  Check-Panel •Tapizería en terciopelo • Volante ajustable en altura
• Proos000n ■ncluiclo No «amiable a ciras ofertas

Concesionario Oficial

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

Narracurtes

El poder i la glória (IX)
Antoni Roca

Ell nomia Miguel; ella Astrid.
Ell tenia ulls marrons; ella eels.
Ell era menorquí; ella sueca.
Ell tenia la pell bruna; ella blanca.
Ell terna els cabells castariVs; clia rossos.
Ell treballava d'administratiu en un banc; ella trebaHlea

d'administrativa en LIMA companyia d'assegurances.
Ell guanyava la meitat del que guanyava ella; ella guanya- .

va el doble del que guanvava Cll.
Ell parlava catala, espanyol, anglès i alemany; ella parla-

va suce, alemany, angles, francès i italia.
. A ell .li agradaven la natació, el pop rock, les hamburgue-

ses, els videojocs, les pellicules policiaques i la cervesa; a ella.
tambe.

A ell li agradaven les allotes rosses i d'ulls cels; a ella
agradaven eis homes de pell bruna.

Ell era catòlic no practicant; ella era agnóstica.
A ell li agradaven les families nombroses; a ella també...

però sense exagerar.
Potser eren la parella perfecta.
Ambdós estaven de vacances; ell al kibutz de Kefar Ha

Nasi, Israel; ella a un hotel de San Francisco, Califórnia.
Encara no es coneixien... i era molt dificil que qualque dia

poguessin arribar a coneixer-se.

Noticiari santanyiner
per Ramon Rosselló

1436.-Era rector de Santanyi el canongé Bartomeu Senya
vicari Arnau Llupia. (ADM Provisions 1 f. 27).

1531, 18 juliol.—Altercat entre Miguel Puig notari procurador
de Santanyí i Gabriel Salom un dels ,jurats d'una part, i de l'altra
Jaume Riera argenter per raó d'una custódia. (ADM Provisions
1528-31 f. 199).

1571, 28 setembre.—ts concedida la rectoria de Santanyí al pre-
vere Esteve Bibiloni i el que ho era, Joan de Haro, passa a Campos.
Anys després fou nomenat rector de Santanyí Bartomeu Cercló teòleg
vacant per defunció d'Esteve Bibiloni (mori 17 juny 1590). (ADM Co-
lacions 1570-71 f. 148 v.-150 v.).

1595.—Es concedit a Jaume Obrador acólit cl benefici fundat a
dc Sant Antoni, vacant per renúncia de Guillem Mir. (ADM

Colacions 1594-96 f. 93).

1492, 13 desembre.—Miquel Vilarciell ven a Joan Danús una sort
de terra i garriga i pleta, confrontant amb diverses vinyes, cairn de
Binilassa, i siquia major del camp d'en Torrella. Per preu de 40 Mu-
res. (AHN Clero carp. 49 n." 5).

1484, 8 juny.—Capitols sobre la collecta de la sal, per evitar fraus
a la part forana. S'anomenen les Salines de Campos i Santanyí i els
cocons de les marines i estanys. (ADM s. m. n.° 890).

1421.—Joan Vicens ha venut l'alqueria de les Salines a Pere
Pujol per 50 lliures. (ARM RP 3.832 s. f.).

1510.—Els jurats del Regne volien comprar la sal de les salines
de la Vall de mn. Pere Nicolau des Catlar i portar-la a la Gabella de
Ciutat. Comparant aquesta sal amb la sal d'Eivissa «ha constat que
ab un almut y mitg de dita sal de la Vall se sala tant com se sala
ab un aim ut (le ilita sal de Eyviça». Fou acordat que la sal de les sa-

lines de l'illa que seria portada al moll de Ciutat seria pagada a
raó de 3 sous la quartera. (ARM EU 26 f. 105).

1414.—Pere Catlar i Jaume Bonet compraren de la Cort l'al-

queria que fou de Bernat Petro al lloc de les Salines per 600 lliures.

La partiran d'aquesta manera: dit Catlar reserva a la seva part em-
priu de tenir 600ovelles, bous, vaques, pores, egiies, ases i que pugui

arrabassar i treure terres noves. (ARM RP 3.829 f. 28).   

TIP0,5p 1,.41, I
'1E3110.0°6 Pb. 

TIPO 1.7 .Dieslel
1.530.000 Pb. 

•TIP* 3p 1.4'
1.310.000 Pb.       

s:Ttpo j.iksx Sp
1.542.000 Pb.

MD H



___Sistema
Usado Seguro

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

FIAT Tcmpra 16 SX
	

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

PM-BII
FIAT Uno 45 3P B
	

PM-BI
FIAT Fiorino DS Cum. 	 PM-BU
FIAT Regata 70 S
	

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

	
PM-2

OCASIÓN, CAMPAÑA FINANCIACIÓN A 48 MESES

FIAT Uno PM-BH, por súlo 15.405 ptas. al mes.
OCASIÓN, CAMPAÑA FINANCIACIÓN A 36 MESES

FIAT Panda PM-BF, por sólo 12.370 ptas. al mes.

MINH
TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.
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Aclariment al darrer
escrit de Cals

Bartomeu Obrador, President del
Fons Mallorquí de Solidaritat

Després de les manifestacions fetes
el passat dissabte per Colon's a la Sala a
aquest setmanari, i malgrat els meus pro-
pOsits de no entrar en polêmica anil) els
grups politics per si han dit o han deixat
de dir, tRi queda més remei que fer uns
aclariments per a evitar que davant el
nostre silenci es pogués creure que té tota
la raó. Per tant, cal puntualitzar:

I" L'escorxador Vell no ha estat ce-
dit en ús a cap particular. L'empren ac-
tualment el collectiu de pares dels colle-
gis Joan Capó, Sant Alfons i s'Algar, a
més de l'Associació Tai-Chi Taoista i la
Llar de Misers(' a Felanitx.

2"" Totes aquestes cessions d'ús
estan fetes de manera "provisional a l'es-
pera que puguin trasHadar-se ai poliespor-
tiu pendent d'estar Ilest. I es aquest el
motiu pel qual no s'ha fet el reglament
que es va prometre, ja que en deixar
d'usar-lo aquestes associacions, es co ri sco -
suara la definitiva utilització d'aquest lo-
cal.

3" No és cert que "els del ping-
pong" no poguessin usar l'Escorxador
Veil. A la Comissió de Govern del 25-
ID-93 es veu com se'ls concedi permis
per utilitzar-lo els dissabtes horabaixa i
els diumenges al mail (com demanaven),
únicament no era possible els dimarts i
dijou s . horabaixa a /es hores (pie ells
when, perquè aquestes limes, del del 7
de setembre, estaven ja demanades. No
obstant això, a la mateixa acta de la
Comissió de Govern, es pot Ilegir: "és
posa de manifest la voluntat de la
Comissió de Go-vern de convenir amb els
sollicitants una solució satisfactòria per a
tots els interessats". La resposta del Sr.
Gi-nard, encarregat del ping-pong, fou

que "era Ines cOmode per a ell passar
ser un jugador del club manacori, ja que
estava cansat d'haver de tenir cura del
club, i mes tenint en compte que ja no
viu a Felanitx". Com es veu, el que no
pot fer l'equip de Govern es obligar
ningú a jugar a ping-pong a FEscorxador
Vell quan no s'hi vol jugar.

Quant a la "filigrana" de la Fira del
Pebre Bord, he dc dir que l'any passat
efectivament es varen gastar menys
doblers però també va ser menys

Enguany estam pendents de rebre
dues subvencions, d'Agricultura i d'Indús-
tria, del Govern Balear, per la qual cosa
el deficit (?) sera inferior a les 680.000
ptes. que els surt als CALS. I tenint pre-
sent que nomes en publicitat (per quê
pensau que hi va venir tanta gent de
fora?) es gastaren prop de 300.000 pies.
no tot va ser donar menjar i menjar... La
fira va ser niés Huida perque s'hi gastaren
mes doblers, és ben clar.

(Si niai voleu que vos duguin un
siurell de fira, pcnsau a donar eis doblers
i així siulareu. Sense doblers poc es fa a
fira).

SEBAsTIÀ
Regidor

P.D. Vull agraïr a CALS el fet de
no denunciar la Comissió de Govern de
prevaricació. Es estrany que estant a punt
de sortir al Guiness per tenir el major
nombre de recursos posats a un Ajun-
t ament, a més de ser el grup que nies
diners ha costat a l'Erari Públic en temps
i minutes per resoldrels, perdi aquesta
oportunitat d'afegir-n'hi un mes. O és que
no acaba de ser ver això de la cessió a
gent particular?

Dijous de la setamana passada, el
Fons Mallorqui de Solidaritat amb el Ter-

cer Món, celebra a Ciutat la seva primera
assemblea, a la qual foren elegits els
Organs de govern.

La presencia recaigué en Bartomeu
Obrador i Adrover que, com informareni
el passat dia 13, es el representant de
l'Ajuntament de Felanitx en aquesta
instituciú.

1.a resta de carrecs de la com is -sió
executiva foren per les persones següents:
secretaria, Carmel Bonnin, de Justicia i
Pau, tresoreria, Lluc Tomas, representant
de l'Ajuntament de Llucmajor i 'ocalles

Promoguda pel Caté Calafava, el di-
Iluns dia 6 de desembre se celebrara aquesta

prova atltica popular que constara de 6

quilõmetres per a les categories superiors,
anib sortida del passeig d'Ernest Mestre i
arribada a Son Mesquida. L'hora de sortida
sera a les 11 del matf.

Ili haura vuit categories superiors, des
delsinfantils nascuts al 80 fins tls veterans,
nascuts del 43 en avail, dues d'elles reser-

vades a les fCmines, dels anys 75 al 79 i

l'any 74 i anteriors.
Una vegada acabada la prova dels 6

quilOmetres, a Son Mesquida, se celebraran
proves per As alleles de les categories in-
feriors, quatre femenines (500, 1.000 i 1.500

metres) i tres masculines (500, 1.00 (1 i 1.500

metres).

per a Concepció Obrador de Marratxí,

Maria Ferrer de Binissalem i Tomas

Campomar de Llubí.
Aquest Fons esta integrat actual-

ment per entitats que destinen una part
del seu pressupost a finançar projectes
concrets per al desenvolupament en el
Tercer Món, perú esta obert a totes les
corporacions que s'hi vulg,uin adherir i
aSSUMCtiq 11 11, és clar, el compromís
d'assignar-hi Una dotació econúmica.

Catorze ajuntaments mallorquins,
l'organització Justicia i Pau i el Conseil

Instilar de Mallorca integren a l'hora
d'ara Finstitució.

Les inseripeions. a totes les categories,
s'hauran de fcr entre les 9'30 i Ics 10'30 del
dia de la prova, en el Cab:: Calafava (pas-
seig d'Ernest Mestre), perú es prega als col-
legis o clubs mie vulguin prendre-hi part en
grup nombr6s, que es posin en contacte

Joan Pons (Tel. 55 09 20).

I li haura trofeus per als 5 primers
classificats de la general a la prova de 6
quilOmetres i trot:ells per als tres primers de

cada una de les quinze categories.
Els cine alleles premiats per la seva

classificació general, no acumularan cap ¡d-
ire t rolei!.

El Ilitirament de premis tindra Hoc
després  finalilzades totes les proves (a
les 1245 aproximadament) al mateix punt
de partida de la prova de 6 quilômetres

( ('afe Calatava).

Cercle Recreatiu

LOTERIA 1\12 63961
Es comunica als socis que poden passar pel local

social a retirar les participacions de la Loteria
de Nadal fins cl dia 20 de desembre, on podran

també satisfer les quotes anuals.
Agraïment. Aquesta entitat vol agrair cl patrocini de
Pinturas MAR en la confecció de les paperetes de

l'esmentada loteria.

REPARACIONES DE
GOTERAS Y HUMEDADES

IMPERMEABILIZACIONES TOTALES
PINTURA DE FACHADAS E INTERIORES

PINTADO DE PERSIANAS
APROVECHE NUESTRA OFERTA EN:

PINTAR SU INTERIOR Y EXTERIOR

LLAMENOS. Tel. 82 47 07 - 29 08 88

Cursa Popular Felanitx - Son Mesquida
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Autocares lujo. Excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 58 02 46 - 58 II 35 - Felanitx

Servicio permanente 24 horas

• Les Festes de Son Valls han
cobrat una força mai coneguda. Ja
no parlem de Curses atktiques,
ciclistes... Sinó de l'empenta popular
que les acompanya, una barriada que
no vol asser oblidada i que vol de-
mostrar una i altra vegada que són
bons vans. les Festes de Son Valls
tenen ja tot el suport de tots els
felanitxers... Estan d'enhorabona, per
tots els actes organitzats. Ah! ¡,La
paella? De pinyol vermeil. A què
són bons els colons del Campania!
Més de cent confitaren l'arròs, 65
mil pessetes de marisc, pollastres de
foravila, carn de tot tipus, esclatas-
sangs... Segons persones autoritzades
quasi un milenar de persones en
menjaren. Eren prop de la una de la
nit i encara hi havia gent menjant un
platet de paella... No es d'estranyar
que un digués: "Si això és guerra
que no véngui Ia pau"...

• El C.D. Felanitx, una altra
vegada donà la de calç Iluny del
"Torrentó". Dos punts guanyà al
camp de La Unión. Al final del par-
tit —quasi sempre dominat pels juga-
dors que diri-geix "Bussi"— Zero a
Un. El gol t'ou marcat per Nico Mai-
mó, al transformar una màxima pena.

¡I diumenge ve el Santanyí amb
ganes de remuntar el vol! ¡Coratge,
atlots, coratge!

• El Vice-Rector d'extensió
versitaria, I 'am ic Toni Bennassar
"Borne", millor felanitxer com ja sa-
beu, ha estat nomenat President del
Pare Natural de Mondragó, per6 la
notícia d'aquesta setmana va ser que
amb motiu de la festivitat de Ramon
Lhdl, els professors jugaren un Parti-
dei de Frabo/ contra el personal ad-
ministratiu de la U113. Segons la nota
de premsa En Toni és bon aficionat
al futbol i tenia, segons aquestes fi-
tes, la titularitat assegurada... ¡Y un
servidor sin enterarse de estas apti-
tudes!

• Hoy día 27 en Porto colon:
tenía que volver a abrir las puertas el
famoso "Pub-Miquers". Una Rebuilt-
guración por todo lo alto. La nove-
dad recae en la nova direcció, que

pretende dar al local un lugar desta-
cado en las noches porteñas.

• Un acontecimiento social fue
Ia Exposición Antológica del amigo
Joan Pla en el "Club Elite" de Cala
Major. Toda una fiesta. Allí estuvie-
ron el baile Joan Fageda, el Come-
lier y la ex de Cultura; Tomeu Rot-
ger y M" Antonia Alunar, TIMM)!
Bectant, Miguel Morell, Tin Barceló,
el second d'abord de Cort: Tito Fio!,
Martinez de Dios, la consellera Cata-
lina Cirer, Pilar Ferrer, Ribas Rey-
na, el psquiatra Tomei Mestre el
banquero Miguel Nigorra, De Klerk,
Camargo, Joan Miralles, Jame Mir,
Rafel Amengual, Menesses, Pau
Monserrat, Jose Rallan, Dolores
Cuevas, Miguel Morell... etc. "En
Nadal Batle m'ha fet una cridada
telefònica —tenia feines— va dir En
Joan. Per cent que segons cròniques
hi hagué Rocs felanitxers. Lo cierto
es que todos acordaron felicitar al fe-
lanitxer y a la dirección de la sala
por el evento. Cosa que hago yo
también desde estas paginas. Una
forta abraçada antic, Joan!

• El otro día se decía que el to-
rero Curro Romero había comprado
casa en Porto-colonz, pues es menti-
ra. El matador ha comprado un mo-
lino. El polémico artista del Arte de
Cúchares, fue a sopar de matances a
Ia casa del pintor felanitxer Miguel
Barceló, hace ya algunas semanas, y
comunicó a los invitados la compra,
allá en Artá. En esta sonada fiesta
estuvieron también el director de cine
Agustí Villaronga y Toni Aloy. Ah!
Y gente fina, pintores, arquitectos...
Amenizó la velada el amigo del ma-
logrado Camarón de La Isla: Rasca-
pino, que cantó hasta el alba. Cante
"jondo". Amén de los xeremiers i
tambors que dieron aire festivo a la
reunión. Y es que el pintor Bared()
sabe montar buenos tinglados.

• Estos días en la "Torre de
Ses Puntes" en Manacor, puede ver
una Exposición que con el título Pin-
tura Jove al Llevant de Mallorca
muestra a los jóvenes valores de la
comarca. Y del 6 al 16 de diciem-
bre, otra en la que con el nombre
genérico Joan Miró i el seu Món po-
dremos ver las fotografías del Planas
y una Serie Mallorca de Gravats del
famoso pintor con motivo dels 100
anys de su nacimiento.

• Per acabar (la:  que al "Bar
s'Abeurador" es va celebrar un So-
par de Truquers per rematar el pas-
sat Campionat de Truc a nivell local.
Uns truquers que es preparan fort
ferm pel VII Torneig de True Illes
Balears que començarà a disputar-se
hen aviat.

Copyright:
Miguel Angel Juan Garcias

Caigueren els petits del tandem
Alique - Pep. El gol del brau jugador Cris
tian Muñiz no basta per fer-se amb la
victèria, tot i que inaugura el marcador.
També juga agues t equip el diumenge dins
Sa Mola amb l'APA Cala d'Or i l'empat a
6 reflexa el joc local. Marcaren Tomeu Mas
"Gomila" (3) i Critian Muñiz (3).

Jugaren a ambdós encontres, M. Vidal,
Xiseo "Romario", David, Miguel, Sebastià,
Alonso, Xisco Joan, Sergio, Company,
Tomeu, Cristian i Angel. Avui jugaran amb
el Polígon de Llevant a les 1915 a Ciutat.

De res serviren els gols de Magi (2) i
Juanito Hernandez, ja que després d'un par-
cial de 4-3 els ciutadans remataren la
golejada. Això no obstant els felanitxers
jugaren de del-0 tot el temps. --

S'alinearen Zamorano, Magi, Casillas,
Lluís, Juanito, Enrique, Milian i Feo. Javier.
Avui rebran al Col. P. Poveda a les 12 h. a
Felanitx.

Golejada dels benjamins santa-nyiners
al conjunt de Joan-Julián. Mal partit dels
locals quc no acaben de jugar així com sa-
ben. Avui juguen a Felanitx davant el Col.
Montision a les 17 h.

Els alevins A restaren indefenses
davant la superioritat del rival. Bon partit
del porter Joan Blanco que evita una major
golejada. Jugaren Joan, Xesc, Coves, Rai,
Cañas, Bel Ms', Guiem, Cabrer i Toni
Barceló. Avui jugaran a les II a Felanitx
enfront del Puigpunyent.

L'altre equip aleví de Xesc López
dona la sorpresa dins Montision, empatant a
quatre, un resultat que dona ales de cara a
la classificació Un partit igualat amb Ileuger
domini dels felanitxers. Gols de Juan (2),
Carolina i David. Altre cop el meta Colau
Forteza fou el revulsiu del seu equip, que
dona tota una 114 sota els pals.

Jugaren: Colau, Carol, Juan, David,
Coves, Xavier, Santi, Raman°, Andreu,
Jonathan, Kiko i Jesús. Avui jugaran a
Felanitx a les 16 davant el líder C.D. Son
Oliva.

Els infantils A de F. Floro cai-gueren
dins Montision amb dos gols de meravella
obra de Domingo Barceló. Resultat negatiu
per un equip potent dins la seva categoria.
El porter Muñoz realitza un partit com-
pletíssim.

Jugaren: Toni, Tomeu, Paco, Bini-
melis, Pérez, Roban, Cira, Domingo i
Maimó. Avui a les 18'15 Tehran al C.D.
Fullarasca a casa.

Els infantils b d'en Perelló sortiren
golejats, perú feren un partit molt animat.
Lluita i serietat foren les característiques del
matx.

Jugaren: Braulio, David, Villanueva,
Pedro, Ramon, Martin i Ortega. A les 19'30
jugaran amb el C.D. Son Ferrer dins
Felanitx tot intentant guanyar el primer
encontre.

Nova golejada a came de les femmes
davant l'APA de Cala d'Or.

M Dolores (5), Eva (2), Carolina (2) i
Pilar (2), marcaren la diferència en un partit
on iambi! jugaren Inma, Bel M' Joaquina,
Laura, Mercedes, Maribel, Xisca i Lorena.

Es Port Bàsquet Club
Cadete Femenin .

Rte. Plaza, 37 - Sant Salvador, 55
Buen encuentro a pesar de la de-

rrota sufrida en Portocolom. Las chicas
se encontraron con un equipo poco téc-
nico, pero con mucha altura, cosa que
Torri no tiene. Se luchó, pero los rebo-
tes casi siempre iban a parar a las del
Sant Salvador. Supongo que a partir de
ahora las chicas se estirardn o tomarán
más vitaminas para crecer.

Jugaron: Mild, Eulari (2p), Ma-ria
A. (6p), Maria (4p), Rebeca, Nu-ria,
Maria (I p), Marga, Caty (5p), Diana,
Laura (8p) i Carmen (I I p).

Senior de T:
Rte. Plaza, 55 - Costa Calvià, 53

Tres prórrogas se necesitaron para
ganar. Partido super emocionante el ju-
gado por las chicas de Pere en el campo
de deportes. La primera parte, siempre
con un marcador a favor de las del Cos-
ta, y una defensa fuerte por parte de los
dos equipos, fue la nota que se destacó,
14-20. En la segunda el Rte. Plaza se
lanzó al ataque y presionando mas se
consiguió el primer empate del partido,
35-55. Las prórrogas fueron muy intere-
santes 39-39, 47-47, la última fue para
Ia que tuvo más serenidad de juego y
tranquilidad, 55-53.

Chicas, partidos como éste no
hagais muchos que no son aptos para
cardíacos, enhorabuena.

Jugaron: Caty (25p), ('haro (I Op),
Maria (6p), Dolores (6p), Xisca (4p),
Barbara (3p), Antonia, Tofii, Maria del
Mar, Maria Sebastiana.

FUTBOL SALA BASE

Les fkines s'estrenen amb golejada
Quasi tothom caigué dins Montision
Resultats:

F.S. Felanitx A. / Cons. Ether, 1 - Col El Liceu A, 5
F.S. Felanitx A / Cons. Esher, 6 - APA Cala d'Or, 6 (amistós)

Benjamins

Col. Montision A, 8 - F.S. Felanitx A, 3
C.D. Santanyi, 5 - F.S. Felanitx B, 0

A/cants
Col. Montision A, 10 - F.S. Felanitx A / P. Hens, 0
Col. Montision B, 4 - F.S. Felanitx B / Viatges Pk). Cari, 4

/ • m ils
Col. Montision A, 8 - E.S. Felanitx / Bar S'Abeuradot,
Col. Montision B, 5 - F.S. Felanitx A / Instalconfort, 2

Cadets femenines

F.S. Felanitx / Fat. J. Monsertai, I I - APA Cala d'Or, I
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EL FELANITX TORNA A GUANYAR A FORA
LA UNION, O - FELANITX 1

Bàsquet
UNA JORNADA PER A RECORDAR

Victòries de tots els equips sèniors i dels juvenils
Partit jugat a Establiments, al camp

de l'equip local: "Cas Vicari". Molt pocs
espectadors a les grades.

FELANITX: Roig, Martorell (Riera),
Gelabert, Jiménez I, Guerrero, Jiménez
(Oliver), Bennasar (Sampol), Maimó,
Martin, Pont i Torres (Acosta).

ARBITRE.—Nicolau Ripoll, bé.
Veieren la targeta groga el local Lomas i
pc! Felanitx, Martorell, Martin i Gelabert.

GOLS.— 0-1 Maimó fou l'autor de
l'únic gol del partit en transformar un just
penal que dona la victOria i dos punts al
conjunt felanitxer (min. 48).

LA HISTORIA ES REPETEIX
L'altre dia el meu company Maikel

deia que el Felanitx feia el joc de Madó
Coloma... I tenia raó. A fora les coses
marxen millor i guanya punts a qualsevol
camp. Al "Torrentó" la situació
diferent...

A la primera part cl Felanitx va de-
mostrar la seva superioritat de manera cla-
ra i manifesta. L'arbitre hagués pogut pitar
dos o tres penals que es produïren dins
l'area dels locals. A la continuació, un
penal bastant ciar, dona ()cask") a Nico de
marcar l'únic gol del partit, que de pas

feia justicia al marcador. Només ais últims
minuts La Unión presiona però sense cap
tipus d'idees.

Un excellent resultat que li permet
estar al grup dels capdavanters de la
classificació, i amb possibilitats de jugar la
Liguilla d'Ascens... Ara bé, convendria
millorar un poc els resultats de casa,
i tot Sc podria esperar lo millor. Diumenge
ens visita el Santanyí, partit de gran
rivalitat, i jo —i tots els aficionats
felanitxers— pensam lo pitjor... A veure si
la sort esta del nostre favor.

Tomeu Calm

PRÒXIMA JORNADA

PREFERENT. -
"Es Torrenti)":

FELANITX-SANTANYÍ

2' REGIONAL.-
"Es Cavalier":
CAS CONCOS-SENCELLES
"Es Torrent6":
ATCOS. PORTOCOLOM-
VALLDEMOSSA
SON CLADERA-S'HORTA

RESULTATS:

Cadets masculins
SANT SALVADOR (ARTA) 	 89

JOAN CAPÓ/AUT. GRIMALT 	 65
Juvenils masc.
MÁRMOLES ARTA 	 60

JOAN CAPÓ/AUT. GR1MALT 	 76

Sèniors fern.

JOAN CAPÓ/AUT. GRIMALT 	 37
CAMPOS 	 36
Sèniors masc.
JOAN CAPÓ/AUT. GRIMALT 	 82

COLC1NYA POLLENÇA 	 64
III divisió

AUTOCARES GRIMALT 	 91
LA SALLE FUTURA 	 74
Comentari

Li jornada el passal cap de setmana

fou mot positiva, la millor, fins ara,
d'aquesta temporada.

Coincidiren a la pista del pavelló
d'Arta els equips cadet i juvenil i
tingueren diferent sort. Els CADETS
foren derrotats en un partit en el que
destaca la gran quantitat de punts

aconseguits. El marcador no es defini fins
a la part final de l'encontre perquè en el
minut 26, el 50-43 encara era molt
ajustat. Heni de ressaltar l'excepcional
anotació de Jaume Barceló (37 punts)
que en aquesta ocasió fou molt ben

acompanyat per Toni Adrover (18).
La sortida fulgurant dels JUVENILS

posa unes xifres d'escandol en el marca-
dor. En el minut 7 dominaven per 0-17;
en el minut 11, per 3-32 i en el minut
18 per 13-49. La reacció local en els dos
darrers minuts (10-0) deixa el resultat del
descans en 23-49. Afluixa el Joan Capó
durant la 2'' part i els artanencs reduiren
les diferencies, però aquests no baixeren
dels 16 punts, que fou la distancia que
separa els dos equips en acabar
l'encontre. En resum, un partit molt
còmode. S'obtingueren un total de 10
triples, 6 per part local i 4 per part deis
visitats, tots ells de Florian que d'aquesta
manera confitava una anotació
extraordinaria, 35 punts.

diumenge "Sa Mola" va ser
escenari d'una matinal completíssima de
Wisquet. Iii hagué partits des de les 9,30
fins a les dues i mitja. Obriren la jornada
les SENIORS en un partit de gran
rivalitat, contra Campos. L'encontre no
defraudit gens ni mica i l'emoció durit
ben bé fins al darrer segon en el que les
campaneres podien haver capgirat el
resultat. Per part local destacà la gran
entrega i una fe absoluta en el triomf,
malgrat haguessin estat les de Campos

les dominadores del marcador durant mós

de 30 minuts.

Els SENIORS MASCULINS
tornaren fer un magnifie partit i

aconseguiren un triomf amb valor doble,

per tractar-se d'un rival molt directe. La
victOria no fou tan facil com pot parèixer
si només ens fixam amb el resultat final,
18 punts. Al llarg de l'encontre la
distancia niés habitual entre J. Capó i
Pollença fou d'una desena de punts. El
triangle format per Xisco, Jordi i Bernadi
(68 punts entre ells tres) és el principal
"culpable - de Eanotació récord d'aquest

equip.

L'equip de TERCERA no failó i la
jornada fou completa. El partit va ser
llarguissim i anil) moltes faltes.

Novament (Fiala de manifest la gran
facilitat anotadora de l'Autocares Grima it

i requilibrada plantilla que formen els 11

jugadors. Per primer cop es pogué
comptar amb tots. De quasi res li servi a
La Salle anotar 8 triples. Dins la Ilifida
actuació felanitxera s'han de mencionar
especialment les actuacions de Sebastia
Rigo, com niai l'haviem vist, i de
Guillem Amengual (27 punts i ... 27
rebuts!)
Anotadors:

CADETS — J. Barceló (37), A.
Adrover (18)

JUVENILS — Florian (35), A.
Barceló (15), Hugo (7), J. Barceló (6)

StiNIORS F. — O. Vivancos (16), M.
Estelrich (9), Fanny (6), Azucena (4)

SENIORS M. — Xisco Adrover (26),
Jordi S. (23), Bernardi (19), Llatzer (6)

Ill DIVISIÓ — G. Amengual (27), S.
Rigo (14), M.S. Pere116 (10), P.J. Fu liana
(9), A. Obrador (7), César (7), C. Guerre-
ro (6), R. Liadú (4), A. Veny (3), M.
Julia (3), Aleix (1).

Aquesta jornada:
Cadets i juvenils jugaran dissabte,

dia 27, a Felanitx. Els niés joves contra
el Mallorca "B" i els juvenils contra el
Cap de Llevant de Capdepera.

Sera jornada de descans per a les
femines, mente els dos equips seniors
masculins jugaran a fora. Els de provin-
cial es desplaçaran a Seiva i els de 3 4 a

I.ARRY CISTELLES

Agraiment
La familia Nadal-Nicolau, davant

les nombroses mani-festacions de
condol rebudes motiu de la mort
de Pere Joan Nadal Mesquida i en la
impossibilitat de correspondre-les totes
personalment, ho vol fer per mitja
d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies

Juvenils
C.D. FELANITX, 3 — LLOSETENSE, 2

Bon partit el disputat pels jugadors de Joan Alcover, els quals en el descans ja
guanyaven per tres a zero. Els golejadors foren Cano i Miró. Avui dissabte a Ics sis de
l'horabaixa els juvenils jugen a Ses Salines.
S'IIORTA, O PORRERES, 3

EI Porreres se'n dugué dos valuosos punts, davant un s'llorta que va dur mala sort
davant ia porteria contriiria; unes vegades per la bona actuació del porter visitant i aloes
peis errors arbitrals. L'itrbitre no concedí un gol al S'llorta, quan el marcador estava zero
a zero, encara que la pilota havia passat la línea de nieta.

Cadets
C.D. FELANITX, O — SANTANYÍ, I

No tingueren sort els allots de Miguel Adrover en aquest encontre de rivalitat co-
marcal. Els santanyiners demostraren esser un conjunt a tenir en compte. Avui dissabte
els cadets es desplacen al terreny del J. Can Picafort.
PETRA, 0 — S'IIORTA, 1

Important victòria des S'Ilorta a Petra, el partit fou de domini altern, amb ocasions
pels dos equips, i fou Cristian que abans del descans aconseguí l'únic gol. Amb aquesta
victòria l'equip augmentarà la seva moral de cara a pròxims partits. Avui reben la visita
del Portocristo, un partit, "a priori", difícil.

Alevins
S'IIORTA, 2 — PORRERES, 1

Partit de domini altern, de joc rapid i on les ocasions es repartiren, encara que amb
més efectivitat per part (leis locals, que saberen aprofitar-les. Volem destacar la presencia
del seleccionador balear dels Bejamins que, segons comentaris, es fitxà molt anit) els
jugadors locals Gonzalez i el porter Mas. Gol de Gonzalez i del Porreres, en la seva
porteria.

In
C.D. FELANITX, 2 — PORTO CRISTO, 5

L'equip de Nino Simarro va perdre un important partit de cara a les seves
aspiracions. L'actuació arbitral determinà el resultat, i fou la causa d'una série de fets
lamentables protagonitzats per l'entranador felanitxer. Els gols del Felanitx els marcit
"Doctor Richi" Vidal. Aquesta setmana els infantils descansen.
MANACOR, 8 — S'IlORTA,

El S'llorta fou derrotat de manera contundent pel Manacor, que fou superior en tot,
encara que eis jugadors hortarrins lluitaren per aconsequir qualque positiu. Esperam que
Ia sort eis acompanyi.

Benjamins
C.D. FELANITX, 1 — ALGAIDA, 4

Gol: Maties.
Alineació: Loren, Javier, Adridn, Ivan, Miguel Angel, Rubén, Vidal, Maties, Vera,

Carlos i Santi. També entraren: Gallego, Jaume, Barceló, Manolo i Joan Ramón.
Nova trevalada dels nins de Matgi Vidal, els (pals no tenen sort quan juguen en Es

Torrentó. Avui dissabte els benjamins juguen a Felanitx a les onze del mati.
SLBASTIÀ OLIVER



RESTAURANTE
Esmeralda

	 Park
CALA DO`R

Banquetes, Bodas, Comuniones
y Fiestas

ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQI7F, INUANTIL,
VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL CLINIATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

1 0 	 FELANITX

El Grup Socialista de
l'Ajuntament informaColoms a la Sala

EL CADASTRE
ALTRA VEGADA
I leni d'informar que s'ha suspès el

termini per a presentar recursos a les
notificacions del cadastre, o sigui que,
tranquils. Així mateix no heu d'esperar
al darrer dia. Aquesta decisió es prengué
al Ple d'aquest nies, peró fins a la re-
uniú de divendres passat de tots els
representat de l'Ajuntament amb el
Gerent del "Centro de Gestión Catastral -
no era una decisió ferma (no comandam
a ca nostra!) A aquesta reunió s'informít
al Gerent de la mala feina feta per
l'empresa "Cartoica" i de la seva fugida
sense resoldre els milers d'errors. Virem
saber clue tenien l'ohligació de quedar a
Felanitx a fer feina mentre hi hagués un
sol ciutacKi que volgués posar WI recurs
a les notificacions mal cursades o mal
fetes.

De les valoracions aclaríem que
l'Ajuntament tenen del nies de juliol
totes les valoracions de cada una de les
notificacions per així poder comprovar
com s'ha valorat el metre de solar, eis
metres de solar valorats i el valor del
metre quadrat de construeció i els
metres quadrats de construcció que s'han
valorats, aix6 és molt important per sa-
ber si estan bé les valoracions; all O que
(I u: "valor suelo" + "valor construcci6f1"
= "valor catastral -. També aclatirem que
hi pot haver errors en el preu del
metre de solar i que si es posa recurs
a un carrer es corregira tot el carrer,

PS-C-1

EL CADASTRE
lin representant del nostre grup va

acudir divendres de la setmana passada a la
reunió celebrada al Centre de Gestic')
Cadastral de Ciutat, tal i com s'havia acordat
a la darrera sessió pienkia de la Sala, a fi
de tractar cie la problemkica sorgida entorn
(le la revisió del cadastre de béns inmobles
de naturalesa urbana.

Es d'esperar que l'Ajuntament informi
als veïnats del resultat cie la reunió i s'intenti
posar remei a una qüestió molt conflictiva,
ja que en total hi ha 13.897 notificaions, de
les quals prop de tres mil no han trobat el
seu destinatari i reclamen comprovació.

AD013 DE PASSERS
El bolletí "La Sala informa"

comunicava la setmana passada, que han
estat adobats els fassers del passeig de la
República Argentina, per uns espe-cialistes
de la ciutat d'Elx. La nota afegeix que, en
vista que han quedat tan bé, miraran
d'adobar ara els altres.

per aix6 proposítrem i tornarem
proposar a l'Ajuntament clue es faci
un mostreig per barris i zones, atês
que les valoracions ciels solars s'han
fetes així. Esperem clue s'aclareixi tot
l'embolic que han muntat aquesta
genteta i suposam que a aquests
m a te i X set m a na ri l'Ajuntament
informara de com han organitzat el
continuar rebent a la gent per posar
els recursos corresponents i corregir
cis errors materials que hi ha.

Per part nostra, pensam que és bona
cosa adobar els fassers, tot i que fa oc niés
d'un any i mig, en temps del govern socialista
a la Sala, tots els fassers dels espais públics
(Via Argcntina, carrer de Joan Estelrich, plaça
de ses Palmeres, Pare municipal, polies-portiu
de Sa Mola, etc.) varen esser adobats per la
brigada municipal, que compte amb persones
prou capacitades per a dur a ternie aquesta
feina amb tota eficacia.

Els treballs que comentam se varen fer
amb una despesa mínima que contrasta amb
la invers:6 clue supondrít la factura dels
especialistes d'Elx. perquè allô que "La Sala
informa" no diu és que l'adob dels setanta
fasses de la Via Argentina ha costat 276010
pessetes, sense comptar la feina de recollida
de restes itie va fer la brigada municipal.

Cursa Atlètica Son Valls 93
(ve de la pàgina 1)

Infantil masculí
1 JUall Antonio Ortega (C.A. Nlanacor)
2 Sergio Rio (C.A. Manacor)
3 Francisco Sanchez (Joan Cap())
Cadet-Juvenil masculí
I Miguel Mesquida (C.A. Palma-SYP)
2 Antonio Fernandez (Joan Cap())
3 Hugo Díaz (Joan Cap6)
Veterans "R"
1 Joan Barce16 (Col. Pollença)
2 Miguel Bonnín (Indep-Palma)
3 Sebastià Gomila (C.A. Palma-SYP)
Sèniors masculins
1 Fernando Megias (Fidípides)
2 Antoni Mesquida (C.A. Palma-SYP)
3 Guillem Femenias (C.A. Palma.SYP)
ler local (9)
Ginés Hernandez (Opel-Felanitx)

Véngui a veure la

NOVA TENDA D'ELECTRODOMÈSTICS
SO I VISIÓ

de la xarxa

III MIL 11'' R
a CA'N ALEIX

Compari amb les millors ofertes

C/. Pou de la Vila, 11
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