
cultural

t.) G
CENTRE CULTURAL

Ajuntament de Felanitx
Dissabte dia 11, a les 18h.

A LA CASA DE CULTURA

AULA DE CULTURA POPULAR
Conferència: "DOS MOTS SOBRE EL VESTIT DE PAGES",

per MIQUEL JULIA.
Alguns exemples pràctics a arree de S'Estol d'Es Gerricó
Ballada popular a la plaça de Sa Font
Organitza: S'Estol d'Es Genic()

ASOC• Premsa Forana
C/. Princesa, 24
07240 SANT JOAN

I.

Any LX
Núm. 2873 k1 -,Ite4t1 s:1-1: .1. 1"\-- ITX,,.041,.46, _

Amanari d'interessos locals
Medalla
aCiutat de Felanitx

Dissabte 4 de desembre
de 1993

Preu: 85 Ptes.

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

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

Divendres que ve, començarà el
IV Seminari de Violeria

L'aniversari de la
Llar de la Tercera Edat

Divendres dia 10 començarà el
Seminari de Violeria "Ciutat de Felanitx"
en la seva quarta edició, la qual serà
dedicada al Renaixement i primer Barroc
a les IIles.

Conformaran bàsicament aquest
seminari tres blocs de manifestacions: per
una part, tres conferències que versaran
sobre instruments musicals considerats
històrics; per una altra, tres concerts a
cArrercs d'altres tants grups corals i
instrumentals, que interpretaran música
de les èpoques esmentades; i per últim
s'exhibirà una mostra fotográfica sobre
"Iconografia musical de La Seu", un
treball realitzat per l'institut de
Musicologia "Pau Villalonga" i que, com
indica el seu nom, recull el testimoni
gràfic d'un caramull d'instruments
musicals representats a pintures,
escultures, baix-relleus i tapissos de la
Seu de Mallorca.

N'Andreu Fiol que, com sabeu, és
l'ànima d'aquests seminaris, ens ha
facilitat el programa, que tot seguit ens
plau d'oferir-vos: Totes les
manifestacions tindran Hoc a la Casa
Municipal de Cultura amb el suport del
Centre Cultural de l'Ajuntament de
Felanitx.

DIVENDRES DIA 10
A les 20h., presentació del IV

Seminari de Violeria "Ciutat de Felanitx"
a càrrec de Mn. Pere Xamena Fiol.

Inauguració de l'exposició
"Iconografia musical de La Seu". Serà
presentada per Francesc Crespí i comen-
tada per aquest mateix i Xavier
Carbonell i Bartomeu Quetgles.

DISSABTE DIA 11
A les 20h., Conferència de Romà

Escalas sobre el tema "Els violins i les
violes d'arc, competició històrica pel
domini de l'orquestra".

Tot seguit Concert de "La Quarta
Sciència", grup integrat per M Antònia
Riutort (soprano), M' Lluïsa Roca
(mezzo-soprano), Rafael Fernandez de
Castro (baix), Xesc Crespí, Ignasi Furió,
Xesc Huguet i Pere Cortès (flautes) i
Joana Estelrich, J. Lluís Ferragut, Marga-
lida Furió i Tomeu Quetgles (violes).
"La música a la cort valenciana del Duc
de Calábria".

DISSABTE DIA 18
A les 20h. Conferència de Sergi

Casademunt: "La viola d'Arc: La Iluita
amb el violí. La seva construcció".

Després, Concert de Barri Sargent,
Santi Aubert (violins), Sergi Casademunt
(violoncel) i Rumiko Harada (clavelí).
"Els primers violinistes.

A les 20h., Conferència de Xavier
Carbonell sobre "L'arpa renaixentista".

Seguidament concert per Catherine
King (mezzo-soprano) i jacob Eringman
(viola de rrià i llaüt). "El Segles d'Or a
Espanya i Anglaterra".

ARNAU PONS,
Premiat amb dos milions per la

Gran Enciclopèdia Catalana.
El nostre ben volgut company

l'escriptor Arnau Pons i Roig acaba
d'obtenir un premi de la Gran
Enciclopèdia Catalana a la investigació i
creació literária, per a un projecte
d'assaig, dotat amb dos milions de
pessetes.

Avui no podem ampliar més
aquesta nova perquè desconeixem la
temática del projecte, cosa que farem tan
aviat n'estem assebentats.

Ens alegram d'aquest premi que se
suma al reiterat reconeixement de la
vàlua d'Arnau Pons dins els estaments
literaris del País.

La Llar de la Tercera Edat de
Felanitx ha complit desset anys -eclat
envejable si va dir ver- i el passat cap de
setmana començà una tongada d'actes, que
es perlIongaran fins demà deiumenge, per
celebrar l'avinentesa.

En Jaume d'Albocàsser fou el
pregoner d'aquest aniversari i , amb un
florit parlament, glosà gairebé tots els
trets que d'una o altra manera atènyen el
que ara es diu la Tercera Edat, i ho féu
amb la gràcia Ileugerament brufada
d'ironia que el caracteritza. Els padrins
majors, n'Antoni Gomila i na Maria
Huguet, assoliren la representació del
col.lectiu, foren els destinataris directes de
l'homenatge, i reberen per tant els
compliments del nombrós auditori que es
congregà dissabte horabaixa a la Casa de
Cultura. El president Rafel Rosselló, la
regidora Maria Binimelis i el Director
Provincial d'Inserso Antoni Contestí
adreçaren també unes paraules a la
concurrència.

Cal fer menció però de dues
manifestacions musicals que, juntament
amb el breu concert de la Banda de Mú-
sica del diumenge davant la Llar, integren
el programa. Per cloure l'acte inicial a
que ens hem referit, el "Trio Brahms",
integrat per lreneus Jagla, Bárbara Walus-
Jagla i el nostre paisà Joan M. Barceló
Antúnez (piano, violí i trompa) ens oferí
un concert força interessant tota vegada
que la seva primera part era tota dedicada
al professor felanitxer Josep Prohens
Julià, del qual s'oferí en estrena un "Petit
trio per a piano, violí i trompa". Un altre

A les marines de Llucmajor i s'Avall es
disputà aquesta darrera edició. Es disputaven
els Trofeus donats per l'Ajuntament:  ler
"Ciutat de Llucmajor", 2n "Magnif.
Ajuntament de Llucmajor" i el 3er donat per
"Caixa Rural".

El nostre paisà féu bons el  pronòstic, ja
que du un palmarès impressionant: Bernat
Julià ha guanyat el Campionat de Balears
d'aquesta modalitat els anys 89 i 92, i ara el
93. A més, és campió de Felanitx els dos
darrers anys.

El passat dissabte era un dia esplèndit
per la pràctica d'aqust tipus de caça. Feia un
bon ventet de ponent i un sol que torrava el
cul a les liebres... Participaren guardes
d'Algaida, Campos, Can Picafort, Conseil,
Felanitx, Llucmajor, Manacor, Montuïri,

tret musical que volem mencionar és el
concert coral que oferí a l'Auditori l'Orfeó
d'Alaró, integrat per una quarentena de
cantaires. Ens sorprengué molt gratament
aquest grup que palesa l'admirable tasca
del seu director Lluís Forteza i de la seva
preceptora vocal Francisca Alomar. Un
ramell de cançons populars, un espiritual
negre i el "Jubilate" de Fletxa integraren
el repertori d'aquest magnífic concert que,
deplorablement, només escoltà un reduït
auditori. Tal vegada hem d'atribuir a
l'excessiva acumulació d'actes del passat
cap de setmana, la poca assistència de
públic a aquest concert? De totes
maneres, fou una llàstima.

Per avui i demà resten els actes que
tot seguit ressenyam d'aquest aniversari de
Ia Llar:

Avui dissabte dia 4.
A les 10h. Circuit ciclista per a per-

sones majors. Sortida davant la Llar.
A les 10h. a s'Escorxador, trobada

de petanca entre centres de l'INSERSO.
A les 18h. a l'Auditori Municipal,

actuació de la Tuna i Grup Artistic de la
Llar "Reina Sofia".

Derná diumenge dia 5.
A les 1030h. Missa a l'Església

Parroquial, amb l'assistència dels "Padrins
Majors".

A les 14h. dinar de companyonia a
l'Hotel Cala Murada.

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».

Muro, Palma, Portocolom, Santanyí i San
Llorenç. Bernat Julià representava Portocolom
i per banda felanitxera Jaume Artigues, que
aconseguí un meritori 4t Iloc a la
classificació. Mentre que Damià Boyer se
situà a un Hoc mitjà. i Guillem Maimó, que
es presentava per primera vegada, va demos-
trar que va per bon camí i en deixà alguns
a derrera.

El punt final fou la gran berenada que
feren tots els organitzadors i caçadors, amb
bona armonia, un berenar de pinyol vermeil.

Res més que felicitar, ¡una vegada
mésial nostre amic Bernat Julià per la seva
victòria, i animar als altres caçadors, que
facin el cap viu, sinó tendrem Bernat per
estona.•

MAIKEL

VI CAMPIONAT DE BALEARS DE CAÇA AMB CANS EIVISSENCS

BERNAT JULIA GUANYA PER TERCERA VEGADA EL TÍTOL DE CAMPIÓ



SANTORAL

Dis. 4 St. Joan Damascé
Diu. 5 St. Sabas
Dill. 6 St. Nicolau
Dim. 7 St. Ambrès
Dim. 8 Concep de la M. de Déu
Dij. 9 Sta. Leocàdia
Div. 10 M. de Déu de Loreto

LLUNA

Quart in 	dia 6

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Patina - Felanitx des de l'esta
dó: Dies feiners, a les 8 (excep
te dissabtes), 9,30, 13 15451 1930
n. Diumenges 1 festius, a les
9,30, 15.45 1 20,30 h.

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

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30 i 17'30 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. 1 diumenges un
més a les 11'15 h.

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

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

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

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

APOTECARIES D TORN
Dissabte 	 Cat. Ticoulat
D iumenge: 	 Miquel-Nadal
Dilluns: 	 Gaylt-Melis
Dirnarts: 	 Miquel-Nadal
Dimecres: 	 Jaume Rotger
Dijous: 	 Amparo Trueba
Divendres: 	 Cat. Ticoulat

TELEFONS D'INTERS
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

Tels. 582904-581188
AmbulAncies

581715 - 580051 - 580080
Servel mèdic d'urgbncies 580254
Guàrdia Civil 	 580009
Servet de grua 	 827474
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

Manresa mestre
va morir a Felanitx, el dia 29 de novembre de 1993, a l'edat de 81 anys,

havent rebut els sauts Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Al cel sia

La seva esposa Bonaventura Julia; till "Isonteu Manresa; tilla política Joana Nadal; néts M.
del Pilar i Gori; fi llol Manuel Font; germans politics, nebots i els altres parents vos demanen que
volgueu tenir-lo present en les vostres pregaries.

Casa mortuòria: C/. Son Pinar, 21

c_
	 Joua Vadeit flot

va morir a Felanitx, el tlia 27 de novembre de 1993, a l'edat de 83 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al cel sia
La seva esposa Maria Artigues Barceló; lins Maria i Catalina; fills politics Toni Artigues

Binimelis i Bernat Sbert Bennasar; néts Miguel Sbert i Francisca Adrover; renéts Catalina i Bernat;

germans politics Joan i Magdalena, nebots i els altres familiars vos demanen que volgueu tenir-lo
present en les vostres pregaries.

Casa mortuõria: C. Sa Llana, 52
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral
	

2.125
Semestral a fora	 2.325

FESTES LOCALS
A la Pleniiria del passai dia 8 de

novembre, s'aprovaren les festes lcoals
per al proper any 1994, les quais seran
les següents:
A Felanitx:

17 de gener, Sant Antoni
20 de juliol, Santa Margalida.

A Portocolom:
17 de gener, Sant Antoni
16 de juliol, Verge del Carme.

A SlIorta:
17 de gener, Sant Antoni.
23 de maig, dilluns de Cinguagesma.

A Cas Concos:
17 de gener, Sant Antoni
10 de setembre, Sant Nicolau.

Ajuntament de Felanitx
ANUNCIS

CURS D'AUXILIAR DE CLÍNICA.
Amb el present escrit vos comunicam
que del dia 13 al 20 de desembre, totes
aquelles persones interessades en prendre
part en el Curs d'Auxiliar de Clínica,
podran dirigir-se, a les oficines de
l'Ajuntament de 8 a 15h., a la Casa de
Cultura, de 18 a 21h., i a Comissions
Obreres, per tal de realitzar la
preinscripci6.
Felanitx, 30 de novembre 1993

INFORMA
COMUNICACIO OFICIAL DEL

MINISTERI DE DEFENSA
Vos comunicam que els joves residents
a Balears, els quais no han sollicitai
complir el Servei Militar t'ora de les Illes
i que en les llistes en el centre de
Reclutament i en els ajuntaments
apareixen amb destinació fora de les
Balears, serait destinats a les illes, hauran
de sol-licitar-ho a l'Ajuntament ahans del
dia 10 de desembre prZixim, d'acord amb
Ia legislació vigent. Es pot soldicitar
indicant: canvi d'Ejdvit, canvi de Demar-
cació Territorial i nies d'incorporació.

CADASTRE
A partir del mes que ve, tant per l'equip
de la revisió del Cadastre com per per-
sona' d'aquest Ajuntament, es proseguiri
Ia labor d'informació i tramitaciO de les
reclamacions que es puguin presentar en
contra dels errors que s'hagin pogut
produir l'actualització del Cadastre
d'Urbana.
Felanitx, 26 de novembre de 1993

Anioni Grinudi Mas

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
Morini Escalibur 501
Vespas 150

CICLOMOTORES
Rieju RS-1
Derbi FDS
Mecatecno CR7
Vcspinos y Mobilettes varios

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

Agente de seguros
CICLOMOTORES y MOTOS

SIN RECARGO
Consúltenos precio

Disponemos de bicicletas
011I3EA con seguro incluido

Ven a verlas

LaA§, SAJL4A



FIAT TIPO. NACIDO SEGURO.

TIPO 3p1.4
1.310.000 Plis:

.TIPO Sp 1.4 1;
1 .M10.000 Sob:

TIPO .1.7 Diesel
1330.000 Pb:

• Borras laterales de seRuridod • Grourones regukbles en °km) • fapeos regul.ab4es desde d
irrenor • Maktnte de segunciod EA.S. • Estruouro de deformabAdod progmado • Corroceria

de chop° goknizado • Eledunos ddareeros (Salo ventón 3p.)

TIPO 1.4 SX Sp
1.542.000 Pb.     

Todo lo anterior nós:

• Elevolunas eléctricos • Cerroduro centralizodo • Dirección osistido •

Cuemorevoluciones • Checic-Pa nel • Topizeria en terciopelo • %lame ojustable en °Kira
• Prool000n Inclo.cio No ocooviololo o ulna* oiorlOb.

Concesionaria Oficial

AUTOS MARTORELL, S.A.
lrrer del Socors, 8 - Tel. 58 13 48 -FELANIT
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ADVENT

El jove dels 90, què pensa?
Crida l'atenció l'estil de vida del

	
un estil de vida superficial, sense com-

jove clefs 90. 	 prometer-se a res en concret. Fer molt
Si ens aturam a mirar el jove que

	
i aviat, anar, venir, sortir, experimen-

esta quotidianament devora noltros, el
	

tar. Pea) sense definir-se.
fill, el nebot, el veinat, l'amic... ells en

	
L'oferta de treball, un horitzó tan

general, a més de l'empenta o l'eutbria
	

important i dignificam pel jove, és
que caracteritzen el seu anar i venir

	 també incerta. Molts estudien o es pre-
rapid i aparentment despreocupat, tam- 	 paren sabent que això no es garantia
bé podem trobar, si miram amb aten- 	 d'una feina.
ció, una mirada que sembla perduda. 	 La situació del jovent no és

La figura del psicòleg o 	 cosa fàcil. Sembla paradoxal... Tants
l'orientador ha entrat dins el seu món

	
de camins oberts i tant de desencant!

de manera considerable. Ja no són no-
	

Es un transit difícil aquests anys
més pels adults. 	 de joventut. Es , potser, com caminar

El jove d'avui té al seu davant 	 per un túnel fosc.
un caramull enorme de camins oberts, 	 I és aquí on la família, pare i
d'ofertes tant dins l'àmbit del treball

	
mare, han de jugar el seu rol acompa-

(quantes carreres hi ha per estudiar, 	 nyant, escoltant, comprenent al jove.
quants d'oficis hi ha per aprendre!), 	 I de fet, n'hi ha de pares, mares,
dins l'àmbit ideològic, politic, dins 	 que "perden el seu temps" escoltant
l'oci... I realment és continuament 	 allô que per ells, ja adults, sembla una
"bombardejat" per tot tipus de missat- 	 simplesa però pel fill és el primer de
ges: a l'institut, al carrer, a la televisió, 	 tot.
a la premsa... Veu i escolta de tot i

	
també en trobam de joves que,

tota casta, en una época de la seva 	 enmig de tota aquesta incertesa, han
vida en qué ha de començar a optar. 	 entés que ara niés que mai s'han

L'opció no sera, doncs, fàcil. 	 jugar totes les cartes per anar endavant
I possiblement el jove es deixi

	
i no enrrera. Joves compromesos, que

dur per la corrent. 	 es diverteixen, treballen, estimen, per
Arriba a dur un embull tal dins el

	
un món millor. Aportant el seu petit

seu cap, que no sap el que ha de fer 	 gra d'arena.
amb la seva vida. 	 I amb la Burn del Deu-Amor ca-

La buidor resultant d'aquesta inde- 	 minen.
cisió, sera omplida moltes voltes per

	
Aqui, a Felanitx.

Exposició•homenatge al pintor Xesc Forteza
El Centre Cultural presenta aquests dies a la Casa de Cultura, una exposició

antológica del nostre paisà en Xesc Forteza, una mostra que té el carkter d'homenatge i
Ia particularitat de ser la primera exposició individual d'aquest pintor.

En Francesc Forteza, que le actualment 75 anys, compte amb un llarg historial
artistic, pet-6 canyit gairebé només a l'ambit local, perquè si hé és ver que alguna de les
seves teks ha traspassat les nostres fronteres, la font d'inspiració de la major part de la
seva obra —que es la paisatgística— ha estat sempre Felanitx i els seus voltants. I els
felanitxers els que han acaparat am!, més avidesa la seva producció.

Perú per illustrar aquesta conjuntura, res millor que reproduir la semblança que
n'ha fet de l'artista el bon amic i també pintor en Jaume Rosselló Cadido en el progra-
ma de l'exposició:

En Xesc Forteza i Valls "Llucia"
No és corrent organitzar la primera i a la vegada darrera exposició d'un artista-pin-

tor, que, a niés a més, ha viscut tota la seva vida de la pintura; això vol dir que el
públic li ha pres l'obra de les mans i mai no ha tengut quadres per a muntar-la.

Aquest és el cas d'en Francesc Forteza i Valls "Llucia", que és el pintor de més
edat de Felanitx i és probablement al mateix temps l'exemple més recalcitrant de vida
bohemia al nostre terme. (I esperem que per molts d'anys).

Facem un repas a la seva vida: segons ell mateix ens conta, el seu avi va esser
contrabandista i portava cafe, tabac i sucre d'Alger, i es va enrriquir amb la seva
activitat comercial. Així doncs, en Xesc va néixer dins una família benestant; son pare
era pintor-decorador i al mateix temps va ésser l'escola major del Convent durant
quaranta-nou anys.

"—Me varen titular amb l'orgue— ens confessa en Xesc —a l'església Parroquial, ja
que mon pare era molt amie de l'organista Vieh.—"

De petit, ja va tenir la curolla de dibuixar i pintar; per això, ja bergantell, va
ingressar a l'Escola d'Arts i Oficis de Ciutat. "—El director era Don Pere Barceló i jo
anava a classes particulars de dibuix i pintura a ca seva, a Son Espanyolet. Els
horabaixes, anava a l'Escola d'Arts i Oficis i aprenia de tot: dibuix, modelat, dibuix
tècnic ...... "Era el temps de la guerra civil i jo anava a escola vestit de soldat; hi vaig
estar devers quatre o cinc anys. Acabada la guerra, vaig pensar d'ingressar a la
Academia de San Fernando, dc Madrid, perú cis meus pares eren molt vells,— s'havien
casat yells, vaig tornar a Felanitx—".

Instal.kit de bell nou al nostre poble, en Xesc va entrar com a treballador a
Ce6miques Mallorca on hi va estar devers quinze anys, fins a la seva maduresa. Fou
aleshores quan va decidir de fer-se artista-pintor.

"—Tot d'una ja me va anar molt be, i me varen ploure els encàrrecs. La gent me
comanava de tot, perú preferentment paisatges d'aquí,  de Felanitx, i també retrats—"

"—Mai no he pogut tenir obra, sempre he fet feina per encàrrec i sempre la m'han
presa de les mans. Ara mateix tenc quadres comanats, perú ara pint molt poc, perquè he
tornat molt veil i me cans aviat—"...

En Francesc sol pintar amb petites pinzellades, perú així i tot distingeix tres estils o
modes de pintar en la seva obra: el nies antic amb moltes pinzellades petites, com a
rosegat de rat; després amb pinzellades nies grosses i netes, i finalment, am espiltula.

El mateix pensa que la seva pintura es una especie de postimpressionisme; jo pens
que sempre ha tengut una sensibilitat especial pel color i que salvant les distàncies, es
una especie dc Maurice Utrillo local. (Com si haguéssim traslladat el Boulevard
Monpamasse al carrer de la Verónica).

Ale coma de les Neves. umisms:
"—Sempre m'he duit be amb tothom i també amb tots els artistes felanitxers: en

Jaunie Mir, en Joan Nlairmi, en Miguel Riera, i =be anil) els nies joves: en Miguel
Llod6, n'Andreu Maimô, etc...—"

"—El meu millor amic era en Toni Binimelis, a qui vaig ensenyar a pintar. Ens
deixavem material i doblers un amb l'altre, ens teníem una gran confiança: érem com a
germans—".

Tampoc podem oblidar la característique que riles crida l'atenció d'en Xesc i que
mes el diferencia de la gent current: en Xesc nostre, sempre ha viscut al seu aire: mai
no s'ha adaptat als horaris ni als costums dels altres, ha pintat i ha viscut com ha
volgut, sempre a la seva manera, ha estat el cas nies autèntic de bohemi que hem tingut
a Felanitx, i potser no en tindrem d'altre, i niai ha renunciat al seu estil de viure, fins i
tot ara, a la seva vellesa. I aquests, ja són motius —la seva obra, la seva edat, la seva
vida bohemia— perquè el Centre Cultural de la nostra Ciutat li organitzi aquesta
exposició-homenatge.

En Xesc considera Felanitx com "—la ciutat dels meus somnis—" i així voila que es
titulas aquesta exposició. També diu que  li agradaria que l'exposició fos el seu regal del
Reis. Jo no sé si coincidira en el temps l'exposició amb la data que en Xesc desitja,
perú esper que li sigui un record del reconeixement dels seus conciudanas que sens
dubte, li ha d'alegrar els anys que li resten de vida anib nosaltres.

Jaune Rosselló Cemdido
Octubre - 1993
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Obres a la Fundació Bauçà

A la seu de la Fundació Bauga, en
el carrer de la Sínia, s'han hagut de fer
unes obres de consolidació perquè alguns
sètils de la planta baixa amenaçaven
ruina. Concretament s'han substituft els de
Ia sala i alcova del primer aiguavés a ma
dreta i el del menjador, en el segon.

També s'ha arreglat el referit dels
baixos de les parets que, com succeeix
per tot arreu del pale en les edificacions
de mares Sa Mola, estaven molt malme-
sos.

Aquestes obres han costat unes sis-
centes mil pessetes i han estat finançades
pel Centre Cultural, 500.000 ptes. i la
Fundació "Serveis de Cultura per al
poble", 100.000 ptes.

La setmana que ve no sortirà
el Felanitx

Recordam als nostres lectors que
la setmana que ve no sortira aquest
setmanari degut a les festes de la
Constitució i la immaculada. El proper
dissabte dia 18, si Déu vol, ens torna-
rem posar en contacte amb els nostres
lectors.

Benjamin Smith exposa a
la Sala de "Sa Nostra"

Ahir divendres s'havia d'inaugurar
a la sala d'exposicions de "Sa Nostra",
una mostra de l'aquarelista Benjamin
Smith, amb temes de Felanitx, Porto-
colom i d'altres indrets de Mallorca.

Aquesta mostra restara oberta fins
diumenge dia 12 i pot ser visitada de
1830 a 2130 els dies laborables i d'll
a 13 i de 1830 a 2130 els diumenges
i festius.

Aula de Cultura Popular

El Centre Cultural de Felanitx i
S'Estol d'Es Gerrieó organitzen per al pi-6-
xim dissabte dia 11, a les 6 de l'horabai-
xa una Aula de Cultura Popular dedicada
als vestits a l'antiga. En primer Hoc con-

ferencia a càrrec de Miguel Julia Maim()

sobre el tema "Dos mots sobre el vestit
de pages". A continuació alguns exemples
practics de com vestir-se a l'ample, a
càrrec de S'Estol, i per acabar hi haura
ballada per a tothom, animada per S'Estol
d'Es Gerricó. Aquests actes tendran Hoc a
la Casa de Cultura i a la Plaga de Sa
Font. L'entrada és Iliure i gratuita.

Els fotògrafs de Mallorca
celebraran la festa a Felanitx

L'Agrupació de Fotògrafs de Ma-
llorca celebrara enguany la seva festa
patronal de Santa Llucia, a Felanitx, i
amb tal motiu, a la Casa de Cultura,
s'hi presentara una exposició de positi-
ves realitzades pels fotògrafs que foren
els pioners i introductors d'aquesta téc-
nica a la nostra població.

La festa s'iniciarà a les I 1 del
matí amb una missa en el Convent de

Sant Agustí i tot seguit, a la Casa de
Cultura s'inaugrara l'exposició esmenta-
da i Mn. Pere Xamena comentara una
projecció de diapositives retrospectives.

A tall de migdia els fotògrafs es
reuniran en un dinar en el qual es
retrà un homenatge al fotègraf Josep
Sirer.

Nou canelobre pel Presbiteri
de Sant Alfons

Diumenge passat fou collocat al
presbiteri de l'església de Sant Alfons

un nou canelobre de ferro forjat que
constitueix la base del Crucifix que
presideix les celebracions.

lla estat realitzat al taller dels
Germans Cantallops de la nostra po-
blació d'acord amb un dibuix de Joan
Maimó amb l'estil gètic adient al tem-

ple teatí. La figura del Crucificat és
una talla de Miguel Martí inspirada en

el Crist del Sepulcre de la parròquia
de Sant Miguel.

Penya futbolística
Miguel Angel Nadal

En el sorteig de la delegació de

Campanet de dia 26, pel partit Barce-
lona-Logrofiés, varen esser premiats els
socis 898, Bernat Verger Piza d'Algai-
da, 434, Antoni Felip Riera de Porto-

Cristo i el 592, jaunie Rayó Pol de

Campanet.
I en el sorteig de la delegació de

Bunyola de dia 29 pel partit Barcelo-
na-Mónaco, foren agraciats els núme-
ros 653 Maria 011er Bauza de Palma,

881 Alejandro Ruiz Guerrero de Fela-
nitx i 773 Pilar Canals Palerm
Bunyola.

VIDA SOCIAL
NAIXEMENTS

Els esposos Ricardo Martínez Puig-
rós i Ana Catalina de la Torre Binimelis,
han vista augmentada la seva liar amb el

naixement del seu segon fill.
Felicitam els venturosos pares.

NOCES DE PLATA MATRIMONIALS
Diumenge passat celebraren el 25è

aniversari del seu casament, els esposos
Bartomeu Fontanet Barceló i Antònia

Barceló Rigo.
Amb tal motiu, assistiren a una mis-

sa d'acció de gracies que celebra a l'ora-
tori de Son Negre el rector Mn. Miguel

Serra.
Tot seguit, el matrimoni oferí un

buffet als familiars i convidats, a la llar

familiar de Son Negre.
A les moltes felicitacions rebudes

pels esposos Fontanet-Barceló en tan grata

circumstancia hi afegim la nostra més
cordial. Que per molts anys.

NECROLÒGIQUES
Diumenge passat descansa en la pau

de Déu a Felanitx, a l'edat de 83 anys,
havent rebut els sagraments, D. Joan

Vadell Fiol. Descansi en pau.

Enviam el nostre més sentit condol a
la seva esposa D Maria Artigues, filles

D' Maria i Dd Catalina i els altres
familiars.

* * *

La matinada de dilluns entrega
l'Anima al Creador a Felanitx, a 81 anys i
després de veure's confortat amb els
sagrament, D. Gori Manresa Mestre. Al

cel cia.
Reiteram la nostra condoléncia als

seus familiars i d'una manera especial a la

seva esposa Dd Bonaventura Julia i fill D.

Bartomeu.

Secció Religiosa
Parròquia de Sant Miguel
Dimecres dia 8, festa de la Purís-

sima, a les 8 del vespre Missa solemne.

Parròquia de Sant Alfons
Dissabte dia 11 l'Eucaristia del tercer

diumenge d'Advent, sera preparada pels
seglars teatins.

Convent de Sant Agustí
Festa de Santa Llucia

Comença avui la novena a Santa

Llucia, que es fa bans de la Missa de les

7 del Capvespre.
Dilluns dia 13, és la festa de la San-

ta, advocada contra les malalties dels ulls.
A les 7 del vespre, Missa solemne.

Predicara el Rector Mn. Miguel Serra.

Missa d'acció de picks
La Missa de les 7 del vespres del

diumenge dia 19, sera d'acció de gracies
pels 50 anys de sacerdoci de Mn. Antoni
Fiol i Sunyer.

Hi són convidats tots els que es

vulguin unir a aquesta celebració, i vagi

per endavant l'agrafment més cordial a

tots els que preguin per ell en aquesta
ocasió de les seves noces d'or de prevere.

Parròquia de la Immaculada de
Cas Concos

Festa de la Immaculada i cinquanta
aniversari de la benedicció del temple

Dimarts dia 7, a les 20 h., Missa
vigília amb sermó. Al final exposició del

Santíssim i continuació de la novena de

Ia Puríssima.
Dimecres dia 8, Festa de la Immacu-

lada Concepció, a les 1030 Missa resada.
A les 19, Missa solemne concele-

brada que presidira Mn. Joan Bestard,
Vicari General de la DiOcesi.

Benedicció de la façana del portal

major recentment acabada, juntament amb

l'atri i els dos portals laterals. Faran de

padrins en representació de tota la

feligresia, els qui foren batejats l'any de

la benedicció del temple, el 1943. Durant

l'ofrena, que es destinara a les obres
realitzades, es cantaran els goigs a la

Immaculada. Tindrà cura dels cantics el

Cor Parroquial.
Després de la Missa, davant el portal

major hi haura un refresc popular.

Parròquia de St. Isidre de
S'Horta

El proper dissabte dia 11, a les

2030 h., a la Parròquia de S'Horta, els
Grups Aucellets, Coral Juvenil i Grup
"Gavina" de la Parròquia de Felanitx i el

Grup Parroquial "Marina" de S'llorta, es

trobaran per CANTAR NADAL. Les

seves vous infantils i juvenils volen servir

amb aquest festival com a pòrtic de les

pròximes FESTES DE NADAL.

La Parròquia de Sant lsidre vos con-

vida a participar-hi i al mateix temps vos

desitja BONES I SANTES FESTES DE

NADAL.

Penitència comunitària
El dimarts dia 14, a les 2045, se ce-

lebrara dins el temps litúrgic de l'Advent
el Sagrament de la Penitència.

informació local

A zcia 1[116U EVAra
— MOBLES DE CUINA I BANY

Anuncia que debido a una inminente
reforma. A partir del día 9, se venden

A PRECIOS MUY INTERESANTES
todos los muebles de cocina,

bario, mesas y sillas
C. Plaça, 19 	 'rel. 580840
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LA FAMÍLIA ON ÉS?
LA FAMÍLIA ON ES? Cal insis-

tir en la importancia de la família. És
el primer twin que rep i acull la per-
sona humana i la configura. Avui, la
família té un paper molt important en
el procés d'humanització dels
individus. Els temps i les modes
canvien seguint els models culturals
del Hoc i de l'epoca, però la família
perdura. La família és el motile que
conforma la personalitat de l'infant
primer, i del jove i adult després. I
això en tots els ambits: linguistics-
estructurals, socials i també religiosos.
En el desvetllar de la consciência, la
formació religiosa i en la transmissiú
de creences i vivències creients, l'acció
de la família és tan important que el
que no faci —o en la manera de fer-
ho— ella, no sols marca l'infant petit,
sin() que moltes vegades hi deixa uns
buits, unes carències difícilment recu-
perables, per no dir impossibles de
recuperar. És clar que cal comptar
amb el factor llibertat i amb la gran
influencia de l'ambient modern en el
procès de configuració de la
personalitat humana, pet-6 el món de la
família segueix essent cabdal per a
l'estabilització la desestabilització de la
personalitat humana.

EXTRAVIAT ESTOIG DE 131-
C1CLETA; amb camera inflable,
eines d'apeciaçar i unes claus de
Renault. Zona Sant Salvador-Es
Castel].

Informació: Tel. 908-53 01 54

Festes de la Immaculada a Son Mesquida
PROGRAMA

—DIUMENGE DIA 5
A les 330 de l'horabaixa, jocs infantils.

—DIMARTS DIA 7
A les 730 del vespre, Missa solemne, amb assistência de la Corporació

Municipal.

A les 830 del vespre, Festa Pagesa. Ball de hot amb l'Escola de Ball de Bot
de Campanet (per gentilesa de "Sa Nostra") i "S'Estol d'es Picot". Iii haura
fogueró on podreu torrar Ilom, panxeta, Ilangonissa i bonifarrons. Vi per a tothom
donat per "Armero-Adrover". Se rifara una vedella, una porcella donada per

Pinsos San Salvador i una partida de lots donats per "1 - iperes Son Mesquidassa.

—DISSABTE DIA 11
A les 9 de vespre, Comedia, interpretada pel grup "Es Porrassar" d'Algaida,

que posara en escena l'obra d'Antoni Mus López "Mon pare és un bon partit".

Organitza aquestes festes el Vedat de Son Mesquida amb el patrocini de
l'Ajuntament de Felanitx i la col.laboració de diverses cases comercials.

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

TECNICO ORTOPEDICO TITULADO
—ORTOPEDIA A MEDIDA
—FABRICA PROPIA
—PLANTILLAS, CORSES, FAJAS, FERULAS, COLLARINES,
BITUTORES, PROTESIS, SILLAS, ANDADORES, BASTO-
NES, etc.

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

Club d'esplai
ALBADA

El Club d'Esplai Albada vol in-
formar a tots els pares i mares que el
proper divendres 10 de desembre, a

les 21h., es fara una reunió informati-

va per tots ells. Per tant, vos pregam
l'assistència i coHaboració, per poder

millorar l'educació al temps Iliure del
seu fill/a.

Vos esperam a tots a la sala

vermella de la rectoria.

Aprofitant l'avinentesa vos
comunicam que G.D.E.M. (associació
que coordina i representa a tots els
espais de les illes) realitza una

campanya de recollida de juguetes, que
posteriorment repartiran entre els nins
més necessitats, per així alegrar-los el
Nadal. Podeu portar les juguetes, tots
els dissabtes, fins dia 11 de desembre,
als locals del Club, de 10 a 13h., o
posar-vos en contacte amb algun
monitor.

SE ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL en Via Ernesto Mestre (frente
Policlínica Llevant).

Informes: Tel. 58 00 53

COMPRARIA FINCA RUST1CA
con casita o sin ella, cerca del pueblo.

Informes: Tel. 58 32 98

VENC 4 BUTAQUES de vellut
matron, fusta vista, en molt bon estat.

Informació: Tel. 58 04 95

Véngui a veure la

NOVA TENDA D'ELECTRODOMÈSTICS
SO I VISIÓ

de la xarxa

ILAR
a CA'N ALEIX

Compari anti) les minors ofertes
C/. Pou de la Vila, 11 i Major, 70

	
Tel. 58 19 70
	 FELANITX



ESCOLA D'EQUITACIÓ
SON MENUT

VOS POSAM EN CONEIXEMENT L'OBERTURA DE LES
INSTAL LACIONS 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 (CAW DE SON NEGRE)

TELÈFON 58 29 20 - FELANITX

MIA NTT%

escola dequitaci6
SON =NUT

SON N AG RE

Ctrs PM 512

CAMPOS

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-RH
FIAT Uno 45 3P B 	 PM-I3J
FIAT Florin() DS Coin. 	 PM-B11
FIAT Regata 70 S
	

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

	
PM-Z

OCAS/ON, CAMPAÑA FINANCIACIÓN A 48 MESES
FIAT Uno PM-BD, por súlo 15.405 ptas. al mes.

OCASIÓN, CAMPAÑA FINANCIACIÓN A 36 MESES
FIAT Panda PNI-F3F, por sólo 12.370 ptas. al mes.

EllIGYli
TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.
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cartes al
DIRECTOR
LAS REITERADAS

ACUSACIONES
Señor Director:
Por tercera vez en el Seminario

Local y en el Diario El Mundo, se ha-
cen insinuaciones falsas de apropiación
de 36.000 Ptas. correspondientes a la ta-
quilla del partido de futbol "Ciudad de
Felanitx.

En una edición anterior di explica-
ciones del coste global del equipo, unas
800.000 y 500.000 Ptas., se acordó por
parte del Ayuntamiento que el coste de
desplazamiento a Mallorca era de
550.000 Ptas. El Ayuntamiento pagó
500.000 Pts. y las 36.000 ptas. de la ta-
quilla mas 14.000 ptas. que aporté, com-
plementan las 550.000 ptas.

Previamente la directiva i el presi-
dente acordamos que para poder venir
este equipo de Extremadura tendrían que
ayudar a la directiva a pagar un porcen-
taje de taquilla. Sólo se llegó al 30 por
ciento de lo previsto en concepto de rifa
y taquilla, 72.000 ptas.

El presidente decidió ante esta im-
previsión partir la taquilla en concepto
de ayuda ofreciéndome la cantidad ya
mencionada. Con la ayuda de varias
personas pude hacer frente a la parte de
estancia y desplazamiento en el interior
de la isla, no pudienco completar el

coste total, faltando 81.000 ptas. que
acordó pagar el Ayuntamiento en Comi-
sión Gobierno.

Ante esta insistente acusación sólo
me queda poner el asunto en manos del
juzgado y pedir daños y perjuicios, ya
que considero que se atenta la intimidad
y prestigio de una persona en particular.

Quiero recordar al Señor portavoz
del Grupo Socialista, que se ha entro-
metido en un asunto ajeno al Ayunta-
miento, ya que no puede fiscalizar can-
tidad de dinero alguna por parte del
equipo de gobierno, ya que hace poco
tiempo acordamos por unanimidad en un
Pleno renovar las concesiones
instalacions de los Campos de Fútbol,
autorizando a los clubs hacer la taquilla,
explotación de cantina y publicidad, ya
que cl Ayuntamiento no tiene ordenanza
para cobrar taquilla.

Me sorprende que el señor Riera
se pase por alto estos acuerdos tomados
por parte del Pleno cuando estan al al-
canee de todos los ciudadanos.

Ya existen problemas de mayor
magnitud, como es el catastro, etc. el
cual, el grupo CALS en el Ultimo Pleno
insistió al equipo de gobierno que no se
quedase brazos cruzados ofreciéndose
a formar parte de una comisión de se-
guimiento con un representante cada
grupo para intentar solucionar el prob le-
ma. También recordó que antes de apro-
bar el reglamento del mercado porque
no mirahamos el reglamento de Palma,
q nuedado encima de la mesa para un
mejor estudio. Recordando también el
afro anterior en otro Pleno que faltaban
diez días para cumplir el plazo para pe-
dir una subvención a la Consellería de

Cultura, Educación y Deporte, la cual
nos concedió 550.000 ptas. y pudimos
organizar el Campus de Basquet, que
tanto éxito tuvo. Es mejor hacer oposi-
ción constructiva y solucionar problemas
de los ciudadanos.

Respecto a lo que pasó en el Ulti-
mo Pleno, considero que no hay que
perder los papeles y guardar la compos-
t ura, por eso, quiero pedir disculpa al
señor Antonio Nadal, aunque lo mas fa-
cil hubiese sido pedir información direc-
tamente fuera de la Sala y no usar la
estrategia política con preguntas y acu-
saciones, para que constasen en acta y
luego actuar en consecuencia.

Quiero recordar al señor Miguel
Riera que si se escandaliza por unos
modales también lo haga por otros
cuando alguno de su grupo califica al
grupo de gobierno como (una guar(la) y
reiteradamente se hacen en una Comi-
sión y Pleno clue estoy en el engranage
del PP, (y demas), convirtiéndose a ve-
ces la Sala en una tertulia de casino
como dice el Sr. Bartomeu Obrador. Por
eso quiero seguir trabajando con el gru-
po actual y solucionar problemas en las
delegaciones que tengo designadas en
medida de mis posibilidades que es lo
que realmentc importa a los ciudadanos.

Juan Ruiz Arenas. El Regidor de Deportes

Passa a la ',Jana 7 _)

XLV Dia del Creuat
Avui dissabte dia 4.
A les 5 del capvespre, al saló d'actes de Sant Alfons, Reces d'Advent dirigit

pel P. Antoni Oliver, CR., sobre el tema "Nadal dins la vida teatina". Es clourà
amb l'eucaristia dominical de la 2 setmana d'advent.

Dimarts dia 7. Vigília de la Immaculada i XLV Dia del Creuat.
A les 9 del vespre, Missa solemne concelebrada. Canta6 la Capella Teatina.

Al final es farà la presentació del llibre del P. Valentín Arteaga, C. R. "Resplandor
pan un éxtasis. Exultación y deslumbramiento de Sor Ursula Benincasa".

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

Restaurant Cas Carboner de Montuïri.
Totes aquestes celebración estan obertes a la participació de tots i especialment

dels creuats, creuades, families dels alumnes del Collegi, alumnes del Curs Studia i
sinyatitzants.

Els tiquets per assistir al dinar es poden retirar en el Convent de Sant Alfons,
a Llibreria Oliver del C/. Miguel Bordoy, Gestoria Maim() del C/. Costa i Llobera,
17 (Tel. 58 31 60) i Materials per a la Construcció Francesc Grimalt S.A., C/. Joan
Alcover.



Carretera S'llorta - Porto Colom

Telefonos 83 70 34 - 65 80 33
07669 S'llorta - Felanitx (Mallorca)

Menú de Nochevieja 1993
Viernes dia 31 de Diciembre a las 21:00 Hrs.

1P-ERN-212os FRIO CALIENTE

Tatatiffa • Cacahuetes • Avaanas • Diitiks con bacon
Calcinar a la romana • Mejdfones

le Crema de Mariscos

2 9 SabnOn con Salsa  de Trufas

3e Medaffones de Solomillo "Rossini"

POSTJE

Crema Catalana • Surtido de Turrones • Cotillón y Uvas de la Suerte
Café y Licores

BEB IRAS
Vino de Bach rosado y tinto • Agua mineral" • Cava Freikenet Excefencia

De madrugada "Chocolate con ensaimadas"
•

Baik con la orquesta aSA CARRZITXA"

Reservas Td. 83 70 34 de 9 a 18 h • Pfazas Limitadas

PRECIO: 5.500

TOMBATS A LA MOLSA

UNIVERSITAT
Precisament aquells que més haurien dc parlar del futur de la

Universitat (perquè poden i en saben), són els que mes callats estan.
De fet, se'n parla prou de la Universitat? Tant com de l'Ensenya-
ruent Bàsic (d'ara endavant anomenat Primari), peça clau de con-
verses, discussions i critiques en els Hoes més inverosimils? No, ni
molt menys. La Universitat no és tan propensa a estar en el punt
dc mira dels comentaris populars. Ara ha estat noticia amb motiu
de l'apujada de les taxes universitàries. Diuen que un milió d'estu-
diants universitaris d'arreu l'Estat, s'han mobilitzat per protestar
pel —sens dubte— exagerat augment. Eren, peró, mobilitzacions
que no tenien —ni tenen-- fons politic, ni de protesta social, ni de
contingut academic, i probablement el moll de la qüestió està aqui,
I no en el tema (econòmic) de les taxes que, si bé és important, no
és més que la punta d'un iceberg.

L'augment de les taxes universitàries dissimula malament un
probelma de fons; l'excessiu nombre d'universitaris, la saturació
de titulats i la progressiva pèrdua de valor del títol (que ara ja
s'ha de complementar amb cursos com els famosos ornasters», per
exemple). Les xifres ho diuen ben clar; l'any 1971 hi havia 367.000
estudiants matriculats a les trenta universitats d'arreu l'Estat; vint
anys després, el 1991, aquesta xifra arribava als 1.228.000 estudiants
distribuits a les 46 universitats que hi ha ara. 0 el que es cl mateix:
entre l'any 1971 i el 1991 la matricula universitària tingué un aug-
ment del 234 %; en cl mateixperiode la població total de iTstat
augmentà en un 14 (14, . Nombres canten.

Segons sembla, l'Estat del Benestar ja no pot mantenir un pro-
gressiu augment de la matricula universitimia, no tan sols pel cost
econòmic que suposa, sinó també per la neccssitat de revaloritzar
els títols universitaris i de racionalitzar les sortides professionals
i laborals dels estudiants.

En els propers anys, per tal d'anar rebaixant la matricula uni-
versitària, d'altres mesures no tan dràstiques ni tan espectaculars
com l'augment de les taxes o les proves de selectivitat, per() segura-
ment més sutils, filtraran i redistribuiran els estudiants, i, potser
sense voler, ens trobarem a poc a poc amb una Universitat amb
una certa tendència al classisme, que tirarà per terra les illusions
d'aquells que pensaven —perquè així els ho havien dit— que el seu
futur professional passava necessàriament pels esturis universitaris.

Antorii Roca
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CAS CONCOS DES CAVALLER

Jornades de clausura del Centenari
de les Germanes de La Caritat

La imatge de la Mare de Deu Miraculosa,
que es venera en cl convent de Cas Concos,
havia estat col locada al presbiteri de la nostra
parròquia de la Concepció, al mateix temps, per
no rompre la sobrietat de ['Advent, un airós ram
de fors ornava l'altar i als peus de la Mare de
Deu, un altre.

EI dissabte, dia 27 de novembre, a Ics vint
se celebra la missa presidida pel nostre rector qui,
al començament, recorda que eren cinquanta-una
les germanes de al Caritat qui, havent servit al
nostrc poble, havien mort. Nombra les fundadores
I les deu que moriren en el convent concarrí i es-
tan enterrades en el cementiri parroquial. A l'ho-
milia recalca el fet de que setanta-dues dones, de
potties uns Ilunyans i altres mes propers, havien
servit per Caritat durant cent anys la nostra en-
contrada.

A les vint-i-una, el saló parroquial, que es-
trenava nova claror, dons aquestes setmanes
l'Ajuntament de Felanitx, valorant la lalvr cultu-
ral que dins el teatre es realitza, havia corregut
amb les despeses del canvi de la corrent elèctrica
i de l'obertura a l'exterior d'un contador, obrí les
seves portes mostrant l'escenari que estava prepa-
rant, amb dignitat i bon gust, per la representació
de "Ses Tres Lluciferes", obra de Joan Mas, que
cl grup "LI Jou" volia posar en escena a benefici
de les religioses del nostre convent Fou aquesta

representació del tot encertada. El actors, fent
gala de veterania, es superaren en el transcurs de

Ia seva actuació que fou seguida amb interès pel
públic, qui omplia la sala i moltes vegades rompe
amb ditties i aplaudiments. Tot lo qual tant es re-
calca al fi nal, quart els actors sortiren a saludar,
que s'anuncia pet proper dissabte, 4 de desembre.
Ia repetició de la funció.

Diumenge, dia 28 de novembre, despres
que el poble Fos convocat amb els trons d'una
dotzena de cods i amb repicar festiu de les cam-
panes, comença a les denou, dins l'esglesia parro-
quial, la missa en honor de la Mare de Deu Mi-

cartes al director
Ve de la plana 6

EL CENTRE CULTURAL
DEMANA DISCULPES
Sr. Director:

Dissabte passat hi havia anunciada la
inauguració de l'exposició de Francesc
Forteza per a les vuit i mitja del capvespre.
Aquesta inauguració es va fer en el transcurs
del concert que havia programat la Llar de
Ia Tercera Edat i com que això no s'havia
especificat en els anuncis de la inauguració,
molta gent no va pujar a la sala d'actes i va
esperar de bades a baix que es produis la
inauguració.

Amb aquesta nota volem demanar
culpes a totes aquelles persones que a causa
d'un malentès es varen perdre aquest acte.

Antoni Weems,
Director del Centre Cultural

AL CD FELANITX (Benjamines)
Distinguido Sr. Presidente:
Me entero con tristeza y rabia, al sen-

tirme impotente, de la mala organización,
clasificación y discrinación que sufren algu-

raculosa, en sufragi dels benefactors del convent.
Fou aquesta concelebrada per el P. Antoni Oliver

C.R. vicari provincial, Mn. Bartomeu Vaguer, ca-
nonge de la Seu, Mn. Andreu Vadell, Mn. Mi-
guel Lladó i Fra Francesc Batle T.O.R., Ministre
provincial i vicari episcopal de les religioses, qui
presidí i digue el sermó recalcant la importancia i
Ia vigència dels religiosos dins l'Esglesia i que
aquests visquin segons el seu carisma. A l'ofertori
un grup d'infants presenta fors, símbol d'alegria i
color. tres parelles de joves dugueren ciris en-
cesos, aquests seran la Ilum del dema, tres nutri-
flouts joves portaren el vi, sense sofriment no hi
ha felicitat i tres matrimonis majors dugueren el
pa, per fructificar s'ha d'estimar. Al final el Cor
Parroquial, qui repetides vegades havia encertada-
ment intervingut, canta, amb unció, I'llinme del
centenari.

Seguidament tingué Hoc un acte cultural i
literari en el que prengeren part, en un concert,
Francesc Bade a l'orgue i Jaume Obrador amb la
trompeta interpretant una composició de Haendel.
J,itinie Oliver d'Aulvasser, amb paraula precisa i
encertada, presenta cl Ilibre de poentes "Horabai-
xa", fent un recorregut per la vida de l'autor,
Jaume Probens i Bordoy, qui gosa enema, mal-
grat els seus anys, d'una via inspiració i d'una
dicció precisa. El !fibre de Josep Grimait i Vidal,
"Ramell de Caritat", resumida história de les se-
tanta-dues religioses que han viscut al convent

concarrí i de les denou germanes de la Caritat
nascudes en el nostre poble, fou presentat per
Miguel [Judi') Seguí una nova i alegre intervenció
dels músics, que al final reberen un llarg aplau-
diment. Tanca l'acte Sor Margalida Moya, supe-
Tiora general de les germanes de la Caritat qui
felicita als concarrins per les testes celebrades
durant aquest any del primer centellati de la
vinguda de les Germanes de la Caritat i ens
anima emprendre el segon amb amor, illusió i
esperit dc servei.

R.7'.

nos jugadores del C.D. Fe lanits (Benjamin).
Parece ser que es preferible destruir la came-

ra de chavales que prometen.
Después de ver unos niños con ganas

de jugar, no se les tenga en cuenta a la hora
de la verdad.

Reflejando todo lo ilógico del fútbol en
no querer hacer fichas, pero sí querer cobrar
Ia cuota a chavales de igual clase de los ac-
tuales. Es una verdadera lastima tener en el
club jugadores de una calidad y un carisma
demostrado para la edad que tienen y que
después de varios años de veteranía tengan
que jugar en otros equipos sin que se ponga
solución a estos problemas, tal vez un día se
arrepienta de estas malas gestiones, pero
quiza, lamentablemente, sera tarde.

Indignado, no me queda ya tinta para
expresar mi descontento con un delegado
benjamín que después de hither sido expulsa-
do del club vuelve por las mismas andadas.
Esto, Sr. Presidente, es tropezar dos veces
con la misma piedra...

Jugadores que la temporada pasada ya
jugaban como titulares, y no quiero decir
nombres, ven como este año no les queda
m;is remedio que pagar las consecuencias...

Però vull donar l'enhorabona a aquests
pares i mares que vegent tot el que passa no
afluixen i segueixen al costat de l'equip.

Aupa, chavales, y a seguir luchando.

Es Banquillo
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• Malgrat la crisi la gent vol
festes. Ara li toca a Son Mesquida, les
Festes de la Immaculada. Després vendra
Nadal... Lo bo es que el mal temps es
passi amb bona cara. I pensau que demà
recordarem amb nostalgia avui.

No gemeguem abans de sentir el
mal. Per tot això ¡Passem Bones Festes!

• El C.D. Felanitx, de les mans de
Sebastià "Bussi" sesta consolidant con
un dels capdavanters de la Preferent. Un
tècnic que ha demostrat tenir una espe-
cial psicologia que sap tenir els jugadors
ben contents malgrat no juguin... Els
resultats canten. El passat diumenge es
guanya al Santanyí per Dos a Chi. Un
gol d'Alfonso i l'altre de Torres. Un
partit molt disputat, on una vegada Ines
es demostra que els felanitxers els tenen
al santanyiners la moral menjada.

• A les grades del "Tarmac)" tot
un personatge: Juan Candela, un jugador
que feu história, aquí a Felanitx. També
un altre jugador mític torna vestir la ca-
miseta blanca, es tracta de Xisco Riera,
que sortí a la segona part a posar ordre,
i de debò que ho aconseguí... La Banda

de Tambors del Port dona un aire festiu
als dos partits disputats al "Torrentó";
després del Felanitx juga el Portocolom.

Tots dos guanyarem, bona senyal.

• En 2" Regional consiguieron
—como he dicho— los Ateos. Portocolom
una Victoria importante frente Aleo.

Valldemossa por Cinco a tres, en un en-
cuentro de tremenda emoción. Goles y
buen juego. Mientras, el Cas Concos
lograba un Triunfo Espectacular ante el
Sencelles por Cuatro a Uno y pasa a
ocupar una plaza de privilegio. No fue
un día agraciado precisamente para el
S'Horta, que cayó fulminado en el feudo
del Son Cladera por Cinco a Uno; otra
vez sera.

• Avui divendres, a Portocolonz, al
"Calipso", torna actuar "Midnight Blues

Band", un cocktail de músics felanitxers,
bons professionals i que tenen un cam-
paner com a cantant: Miguel "Es Fi-

deuer". L'èxit de la passada setmana va
ser sonat. Aquesta setmana, a tries, hi ha
promoció menorquina: Xoriguer amb
Ilimonada!

• ¿Se acuerdan del jugador felanit-
xer Paco Vera? Pues actualment juega
con el Pontevedra, y está felizmente casa-
do con Serena Farr, la estrella de las
películas de "Tulsa Produccions" y ade-
más tiene un ¿bambizzoIa? de unos me-
ses. Por cierto que el chaval ha terminado
carrera y es licenciado. Un saludo cordial
de mi parte a esta dichosa pareja.

• Con las prisas que corremos en
estos tiempos, pude saludar a traves de
Ia ventanilla de mi coche al doctor
Miguel Moragues, había regresado a sus
queridos pagos por tan sólo unas horas
con el único motivo de grabar un Pro-

grama para Canal 37, ya saben, esas
cosas dicacticas de medicina que ahora
estan de moda en los medios de difu-
sión. Por cierto que en compañía ¡como
no! de Colai "Estepoll" con las risas
aflorando en sus labios Una fort('
abraçada, Miguel, i records a la teva

senyora!

• El amigo Manolo de "S'Auba"

puso primero en circulación unos jerseys
propaganda de la casa, se agotaron ipso
facto, luego fueron unos "clzandals" tipo
Rocky "Stallone" que tuvieron igual éxi-
to. Se ha visto obligado a hacer pedidos
semanales ya que no da a basto... Y es
que el amigo Manolo tiene buenas ma-
nos para estas cosas.

• En "S'Abettrador" hay animación
total con vistas al "VII Torneig de true
de les Balears". Ya hay 24 colles

inscrites y pueden ser más. Lo que daría
lugar a ampliar a tres grupos la partici-
pación, y eso que el local se queda cor-
to por falta de espacio... Ya digo, ani-
mación, no falta.

• Es una Ilastima perú la corres-
pondéncia que m'arriba del "Centre Cul-

tural" va fora temps. Ja són misses di-
tes. De totes maneres encara teniu temps
de veure l'exposició de Xesc Forteza,

que té els seus admiradors
Copyright:

Miguel Angel Juan Garcias

Los Milagros de
Jaime Juan Boyer

Las manos que curan

C/. Juan Alcover, 10 entresuelo
Tel. 46 44 00

Palma de Mallorca

La categoria d'Iniciació, els més

petits, se desplaçaren a les pistes del
Polígon de Llevant, perdent clarament.

Un estrany arbitratge, familiar, i molt

mala sort, foren claus en el desenvolu-

pament de l'encontre. Tambe perderen

el partit amistós jugat amb l'APA Cala
d'Or. Els jugadors foren: Vidal, Xis-

quet, David, Miguel, Amores, Sergio,

Cristian, Sebastia, Mas, Alonso i Com-

pany. Ahir s'havien de deplaçar a Son
Ferrer.

El líder de la categoria Benjamins

del grup B guanyi als felanitxers en el
partit dins Sa Mola. Margí (2), Juanito

i per primer cop EJ. Sierra, marcaren

els gols, per() no bastaren davant un
potent rival, tot i que el partit fou

emocionant i anivellat. Jugaren: Zamo-

rano, Juanito, Magi, Lluís, Enrique, Sie-

rra i Casillas. Avui rebran el Col. S.
Vicenç de PaUl.

Significatiu empat dels Benjamins

B, gracies a un galas de Toni Vidal i

una entrega total de tot l'equip. Els

j ugadors plantaren cara a un potent

Montision que jugt tot el partit al ritme
imposat pels locals. Jugaren: Cristóbal,

hayo, Alex, Vidal, Andreu, Miguel,

Mateu, J. Carlos, Covas, Pedrito, To-

meu i Mas. Avui jugaran a Felanitx, a
les 18'15 amb el Col. S. Antoni Abat,

un equip molt ben classificat.
Un fluix C.D. Puigpunyent d'Ale-

vins, s'emporti la vicairia d'un partit
molt fred• al començament, per() que
esdevingué un dels millors partits. La
fusta i la poca efectivitat davant porte-

ria féu que els felanitxers perdessin. El
partit t'ou presidit pel president de la
FB Futsal, Jaume Mercadal. Guillem

Uguet (2) i Toni Barceló marcaren els
gols locals, i també jugaren: Joan Xesc,

Raimundo, Bel, Canas, Cabrer, Joan

Pere i Miguel Angel. Avui a Felanitx

partit contra el Col. J de Avila.

El líder dels Alevins A sofrí

debó per emportar-se la victòria. Bon

plantejament dels locals que aguantaren
be; la primera part fou escandalosa i ja

feia preveure un emocionant final. La
fémina Carlina Garcia i David foren els

autors dels gols i també jugaren: Colau,
Andreu, Jesús, Ivan, Covas, Ramallo,

Santi i Jonathan. La segona volta
comença avui a Sa Mola, a les 1930 h.
amb la visita del Cl. St. Antoni Abat.

Els infantis A guanyaren facilment
a l'equip colista: bona actuació de tot
l'equip que juga un partit molt complet.
Aquesta victòria els deixa al Hoc mitja

de la classificació amb possibilitats de
disputar el títol. Tomeu (2), Esteban
(2), Perez, Domingo i Binimelis feren

els gols i també jugaren: Toni, Rohan,

Jaume i Maim").
Gran primera victòria dels Infantils

B, amb gols de david (2), Villanueva

(2) i Fernández, dins un partidas jugat

davant un histõric rival, el Son Ferrer.
Amb aquesta victòria deixen el darrer

Hoc de la classificació. També jugaren:
David, Vicens, Ramon i Guillem. Avui

rebran la visita del Col. F. Bauza.
Altre cop, l'equip femení guanya

fora de casa. Partit molt ben plantejat,

amb una serenitat i ordre envejables.

Lo millor: la labor de tots els en-

trenadors del club, que estan realitzant

una feina perfecta treballant desinteres-
sadament i amb illusió d'aconseguir un
gran club.

Lo pitjor: la mala imatge d'alguna

autoritat local, que pareix tenir part in-

teressada a altres Hoes, i per les pistes
de Sa Mola no el veuen ni en pintura.

Marino Talvante Forteza

Es Port Bàsquet Club
Cadete Femenino:

Binissalem, 27 - Rte. Plaza, 23
Mal partido a pesar que se jugó bien

en Binissalem. Fue muy igualado todo el

tiempo rozando el empate, pero la
inexperiencia, poca altura y las lesiones
hicieron que la victoria quedase en casa.
Ánimo chicas que 4p no son nada.

Sénior de 2:1 :
Español, 68 - Rte. Plaza, 62
Un encuentro muy entretenido, duran-

te todo el tiempo los dos equipos estuvie-

ron muy igualados, terminando la primera
parte 36-39.

La segunda fue similar a la primiera,
pero la suerte de los triples se fue hacia el
Español, que en los 30 últimos hizo dos,
quedando el tanteo 68-62.

Jugaron en cadete: Miki, Maria A.,
Maria (3p), Rebeca (4p) Nuria (1p), Ma-

ria, Marga (2p), City (5p), Laura (8p).

Jugaron por los seniors: Maria (28p),

M del Mar, Antónia Caty (24p), Xisca,

Barbara, Toñi, Dolors (2p), Mt Sebastiana
(8p), Charo.

Tropibacquet

FUTBOL SALA BASE

Els equips infantils A i B guanyaren els seus parts
Resuhats:

AA.VV. Polig. de Llevant, 3 - F.S. Felanits A / Cons. Esher, 0
APA Cala d'Or, 6 - FS Feltinits A / Cons. Esber, O (amistós)

Benjamins

FS Felanitx A, 4 - Col. Pedro Poveda, 7
FS Felanitx B, I - Col. hlontision, I

Alevins
FS Felanitx A / P. Hens, 3 - CD Puigpunyent, 4
FS Felanits B / V. Porto Cari, 2 - CD Son Oliva, 5

Infamils

FS Felanitx A / Instalaconfort, S - CD Fullarasca, 2
FS Felanitx B / B S'Abeurador, 5 CD Son Ferrer, 4

Cadets feu/enures

APA Cala (1 .0r, 3 - FS Felanitx / F.J . Monserrat, 7 (amistós)
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Futbol
EL FELANITX, amb esperit de campió!

FELANITX, 2 - SANTANYÍ, 1

Bàsquet
Per part de l'Autocares Grimait,

NO ARRIBEN LES VICTÒRIES
A CAMP CONTRARIBon horabaixa al 'Torrcntó. Molts

de santanyiners a les grades. Entre el
públic l'ex-jugador mític, del Felanitx i del
Reial Mallorca: Juan Candela, acompanyat
del regidor ex-jugador Nadal. Durant cl
descans desfila pet camp de joc la Banda
de Tambors de Portocolom i a la segona
part dos ultralleugers descrigueren fantasies
pel cel del recinte.

FELANITX: 	Maties,	 Gelabert,
Martorell, Nando, Vzilentín, Basilio, Alfon-
so (Tófol), Torres (X. Riera), Nico, Pont
(Oliver) i Santi.

ARBITRE —Riera Pujol, bé. No
tingué problemes. Veren la cartolina groga
els jugadors Barceló, Miguel, Nico i
Amengual.

GOLS.— 1-0 Alfonso de lliure directe
min. 20. 2-0 Torres després dc rebre un
servei d'Alfonso, min. 36, 2-1 Lluís
aprofitant un pas d'Edu en el min. 53.

UN FELANITX AMB MORAL I
ASPIRACIONS

Una primera part felanitxera, amb un
Alfonso incissiu, dominant la situació,
jugant un futbol rapid i cercant la victòria
lo més prcst possible. Al descans un 2-0
bastant expressiu. A la segona el Santanyí,
que tenia el partit banstant fotut, va sortir
a per totes. Una badada de Valenti va
acostar els visitants al marcador (2-1). Poi)
el Santanyí, malgrat els seus intents, mai
va poder davant la bona defensa
felanitxera, i al final, després dels canvis,
amb X. Riera, Tófol i Oliver, va obrir
línies. 1 va tenir les millors oportunitats, un
remat de cap de Basilio a l'escaire, que va
treure amb la punta dels dits Juan després
d'una prodigiosa estirada, i una falta botada
amb molta de vista per Xisco Riera, que
tengué una altra oportunitat, quasi sense
angle dispara a sorprendre... Un partit
bastant complet de l'equip de "Bussi",
Iluitat de cap a peus, amb un Alfonso
efectiu, un Basilio molt polivalent que
estones marca perfectament a Mut... i on
ningú no desentona gens ni mica. A des-
tacar, algunes combinacions entre Nico i
Xisco, un Nico que als moments decissius
demostra ser un Capita d'equip.

Un resultat molt important; el Fela-
niix té ja la moral per aspirar a lo millor.

IN() AND MAIKEL

PRÒXIMA JORNADA
PREFERENT:
"Ses Pesqueres":
ARTA — FELANITX

2 REGIONAL:
SENCELLES — ATCOS. PORTOCOLOM
MISS JOTUL — CAS CONCOS
"Sa Lleona":
S'HORTA — COLONIA.

24 REGIONAL
SON CLADERA, 5 — S'HORTA, 1

El S'Horta no mereixia sortir tan
derrotat de Son Cladera, però tingué en
contra l'actuació d'un jutge de línia, que el
perjudica tot el partit, no sabem si seria
perquè hi havia present el president del
Col:legi d'arbitres, Sr. Domenech i per allò
de fer-se notar... El Son Cladera va rcbre
un gol als 5 minuts; el S'Horta avança
posicions i el Son Cladera aconseguí el
segon gol. Per culpa de l'expulsió del
porter Repiso, debuta el juvenil Mas i

també expulsaren a Gaspar per haver tocat
la pilota amb la ma. Demà a les 1530,
S'HORTA - COLÓNIA.
CAS CONCOS, 4 — SENCELLES, 1

13on partit davant un jove Sencelles,
i aquesta golejada servira perquè avui al
camp del Miss Jotul, hi hagi un poc
d'esperança d'emportar-se algun punt. Gras
de Bennassar (3), Wily i Aznar.

Alineació: Galmès, Salas, Mateu,
Wily, Tia, Aznar, Tomeu, Xisco, Evaristo.
Bennassar i Juanan. També jugaren Duran,
Felipe, Pascual i Uguet que debuta en
aquest partit.

Juvenils
SES SALINES, 5 — C.D.FELANITX, 3
Gols: Santi (2), Isidro.
Alineació: Marc, Miguel Angel, Mut,
Santi, Pzíramo, Isidro, Estrella, Guillem,
Miró, Roque i Sans. També entraren
Oscar, Jai, Risco i Porras.
Partit molt igualat, en el que foren
expulsats Roque i Mut. El conjunt de Joan
Adrover encara no ha puntuat fora camp,
i demà diumenge a les onze del matí
rebran el líder Manacor B en Es Torrentó.
ALARÓ, 1 — S'HORTA, 3
El Sliorta aconseguí una victória volumi-
nosa a Alaró, però lo més destacable del
partit és, desgraciadament, la grcu lesió del
jugador del S'llorta Tomeu Roig, una
rompuda dc turmell, que el tendra apartat
del joc durant dos mesos. Els hortarrins
foren molt superiors. Gols de Torneu Roig
(2) i José.

Cadets
J. CAN PICAFORT, O — C.D.
FELANITX, 3

GoIs: Valentin, Manolo i Enrique.
Alineació: Paco, Risco, Cristóbal,

Andrés, Nicolau, Manolo, Obrador, Matas,
José Vicente, Esteban i Velentín. També
jugaren Enrique i Pinilla.

Encontre resolt sense gaire problemes
per requip de Miguel Adrover. Els cadets
demostren csser el conjunt més en forma
dc la cantera; avui horabaixa reben a
l'España a partir de les tres i mitja.
S'HORTA, 2 — PORTOCRISTO, 1

Important victória del STiorta davant
un Iluitador Portocristo, que posa nerviós
el porter local. Els gols foren obra dc
Felipe, el darrer a l'últim minut. Aquesta
setmana tindran descans.

Benjamins
OLIMPIC, O — S'IlORTA, 3

Important triomf del S'Horta a
Manacor, el S'Horta fou superior en tot,
creant nombroses ocasions de gol. Gras dc
González (2) i Dani. Volem destacar que
el porter del S'Ilorta ha estat convocat per
a la preselecció de Benjamins.
C.D. FELANITX, 3 — CAMPOS, 2

Gras: Carlos, Miguel Angel i Santi.
Alincació: Nlanolo, lvOn, Vidal,

Rubén, Javier, Matíes, Santi, Adrian,
Miguel Angel, Vera i Carlos. També
entraren Pep Lluis i Jaume.

Partit de rivaliat i amb moltes
alternatives, desnivellat en els darrers
minuts amb un gran gol de Sati Serra.
L'equip de Morete, Matgí i Prohens avui
comença la segona volta rebent en Es
Torrentó al Ses Salines a partir de les
onze del matí.

SERASTIÀ OLIVER

RESULTATS:
Partit atrassat (jugat el 24.11)
J LINT nits
B. EXPRESS 	 47
JOAN CAPÓ/AUT. GRIMALT 	 39
JORNADA 27/28 Novembre
Cadets
JOAN CAPÓ/AUT. GRIMALT 	 47
MALLORCA "B" 	 67
Juvenils
JOAN CAPÓ/AUT. GR1MALT 	 71
CAP DE LLEVANT 	 39
Sèniors masc.
SELVA 	 48
JOAN CAPÓ/AUT. GRIMALT 	 68
III divisió
COSTA DE CALV1A 	 73
AUTOCARES GRIMAIT 	 71

Comentari
Lógica diferència final en el partit

ciels	 CADETS. 	 Els 	 visitants 	 són
capdavanters del grup, mentre els
felanitxers encara no han guanyat cap
vegada. A més, el Joan Capó tingué la
baixa de dos jugadors basics. Excepte en
alguns minuts en els que els visitants
mostraren més ofici, els felanitxers feren
tot el que esta al seu abast, amb una
entrega absoluta.

Els JUVENILS, a la fi, es posaren

al dia amb la disputa del tan atrassat
partit contra l'Ib. Expréss, celebrat entre
setmana. L'actuació del quadre de
Felanitx no passa de mediocre. El resultat
sempre afavorí els locals i el major
marge s'enregistra en el de scans (31-18).

El partit que jugaren dissabte els
juvenils consta de dos períodes molt
diferenciats. Fins als 25 minuts, el joc del
Joan Capó fou bstant insipid i fred, sense
que els jugadors fossil) capaços d'establir
diferències. Però arriba una transformació
completa i els te lati  es convertiren
en una maquina total i fruit d'aixó
aconseguiren uns parcials de por (38-7,
els 13 darrers minuts; o 25-2 els 10
minuts finals). Dins l'espectacle que
donaren, destaquen els cinc triples (3 de
Florian, novament) i, fins i tot, un intent
d — esmaixada".

Segueixen fermes en el sego') Hoc
de la classificació els SENIORS
MASCULINS. Aconseguiren un air
resultat gracies a l'avantatge obtingut
especialment a la 2' part. El resultat en
el descans era de 19-26. Entre el bon to
de ['equip, 5611 destacables els punts de
Villalonga (9) i Sánchez (7), jugadors no
massa habituals a la Ilista d'anotadors.

Les baixes de Veny i EuIlana i el
fet de que Amengual estava lesionat i
actua poc temps, molt minvat de
facultats, suposa un greu handicap per
1'c:quip de TERCERA. En aquesta ocasió
fallá una de les seves minors armes, el
JOC interior. Es tudaren tirs còmodes i es
desaprofitaren rebots. Durant el primer

temps els felanitxers s'avançaren per 7
punts (10-17) peró s'arriba al descans
amb 33-27. Sis punts que s'anaren

ampliant fins a 14, a manca de 5 minas.

Peró una inhabutual sèrie de 5 triples (de
6 intents) (Iona a l'Autocares Grimait
opcions de victòria. De fet s'avança per
70-71a 26 segons del final. El millor
diced local en els tirs lliures finals deixa
la victòria a casa. Una Ilastima que no

arribi el primer triomf de la temporada a
domici ii.
Anotadors: 
Cadets.- J. Barceló (24), A. Sánchez (7),
B. Vicens (7), S. Barceló (7)
Juvenils (lb. Expréss).- Florian (15), A.X.
Monscrrat (10), A. Barceló (6).
Juvenils (Cap de Llevant).- Florian (23),
A. Barceló (14), P.M. Obrador (10),
Esteve (10).
Sèniors masc.- Jordi S. (18), Xisco A.
(16), 13ernardí (II), M. Villalonga (9),
Pep Sánchez (7).
Ill divisió.- M.S. Perelló (24), R. Lladó
(19), G. Amengual (7), M. Julia (5), A.
Obrador (4), Aleix (3), S. Rigo (3),
César (3), C. Guerrero (3).
Avesta jornada: 
Consta de partits força compromesos. Els
cadets visiten el potent S'Arenal. Els
juvenils també tenen un rival molt fort,
s'han de desplaçar a Pollença.
Els sèniors masculins jugaran a Lloseta.
I a Felanitx tendrem les sèniors
(Llucinajor) i requip de 3' (Perlas de
Manacor).
El dimecres, dia 8, en jornada matutina,
els juvenils seran visitats pel Costa de
Calvia.
Jornada dels dies 11 i 12 de desembre
A Felanitx hi hatira els partits del cadets
(dissabte contra el Pla de Na Tesa i de's
sèniors masculins (diumenge) contra el
Son (.arrió.

Es desplaçaran els altres equips. Els
juvenils a la pista del Patronat, en el
començament de la 2' volta; les tèmines
a Santanyí i els de tercera a Andratx.

LARRY Cislia.i.Es

SE OFRECE SEÑORA, para tra-
bajos domésticos todo el año, o por
horas. Informes, Tel. 58 23 81.

ALQUILO PISO en C/ San
Agustin. Amueblado, 3 dorm., come-
dor, sala-estar, terrazas.

Informes: Tel. 58 02 01

EXTRAVIADO LLAVERO-CAR-
TERA con 6 Haves y otro llavero con
una Have. Sc agradecerá su devolu-
ción. Informes: Tel. 58 13 42

EMBUTIDOS BLANCO LES CO-
MUNICA que a partir del 20 de diciem-
bre se taparOn latas para foie-gras.

NECESITO SEÑORA, para traba-
jos domésticos a persona mayor. Infor-
mes: En esta Admón

SE VEN FURGONETA CITROEN
C-15, diesel. Informació: Tel. 58 00 19



Puertas EgtensibleS
Galvanizadas y
lacadas
yaws colores,

Persianas 	 Aluminio
Color Plata. Bronce y
lacadas varo colores

CIF A{17 204571
C/ faIrella - Wiltono  56 03 31
FELANITX (Mallorca)

•■■

Canastres de Nadal

Cl Mateu Obrador. 14 • Tel 82 72 87 • Fax 82 72 74
07200 FELANITX

a..

CAOINTERIA METALICA

TALLERES
MECANICOS

Puertas Basculantee
Galvamzadas, lacadas
I micción madera.

Puertas Cancela
HIC«0 y Alum nio y
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1 0	 FELANITX

Coloms a la Sala
El batte no creu el que
mana i el Sr. Lladó no

estit prou informat
El mes de setembre el Batle va

comunicar als proveidors de l'Ajunta-
ment que les despeses majors de 100,00
ptes necessitarien autorització prévia
abans de servir el producte. A això ho
va fer perquè hi ha Regidors que gasten
i després resulta que no In ha diners
dins la partida corresponent i això és la
manera que hi ha de saber sempre cl
que queda per gastar, i a més les bases
dexectició del pressupost ho manen així,
malgrat hi hagi regidors que no les
hagin Ilegides mai. Però heu de creure
clue el nies passat al Pie es va donar
compte per primera vegada dc Ics factu-
res pagades pel Batte el mes d'octubre i
que ell havia autoritzat i resulta que ell
havia autoritzat pagaments superiors a
100.000 ptes. sense autorització prévia i
que havia contractat obres superiors a
500.000 ptes. sense projecte ni contracte.
D'aixO se'n diu no creure les seves
pròpies ordres.

La setmana passada el Sr. Hach')
ens ha fet saber que tot el que hem cfit
d'ell fins la semana passada era cert i
"no vol entrar en polémica" i ens voila
aclarir el que ja tenim ben clar i ell
sembla que no esta del tot informat o
també pot ser que hici cl betzol, que el
sap fer molt hé.

H Sr. Lladó no degué Ilegir he la
sollicitud de dia 7 de setembre feta per
una anomenada: "associació tie pares de
nins i nines que durant aquest hivern
passat han duit a terme uns
entrenaments de gimnastica esportiva a
l'Escorxador Vell". L'any pasat
l'Ajuntament no havia cedit l'us de
l'Escorxador Veil a cap "associació de
pares de nins i nines..." I el Sr. Lladó

ens haura de dir quan s'ha constitun una
"associació de pares de nins i nines que
durant aquest hivern passat..." Aixf
mateix dia 13 de setembre, amb una
rapidesa que espanta, la Comissió de
Govern acorda autoritzar als "diversos
representants de les associacions de pares
d'alumnes dels collegis dc Felanitx i
Portocolom" usar l'Escorxador Vell. IIa
captat el Sr. (lido la subtilesa? Es ell
que no sap Ilegir o es pensa que
nosaltres no en sabem? La sol-licitud
estava ben feta, malgrat no existeixi cap
associació dc pares de nins i nines que
l'hivern passat...", per6 l'autorització ja
una transfiguració. Per posar un
exemple, l'Associació dc pares d'alumnes
del Col-legi Joan Capó no saben res
cjaquesta autorització i es natural, ells no
havien sol-licitat aix6 pets dimarts i
dijous!

Perà aquí no acaba la
desinformació del Sr. Lladó. El Sr.
Lladó no sap perquè cis propietaris de
locals privats de fer gimnastica de
Felanitx estan indignats, no en sap res
ell. El Sr. Lladó no ha vist la propagan-
da a les botigues de Felanitx que no fa
cap associació ni nigú pet-6 que eis dies
que la Comissió de Govern va ititoritzar
l'us de l'Escorxador Veil a "jassociació
de... que l'hivern passat..." es pot
inscriure tothom per fer gimnastica artís-
tica, correctiva i de manteniment, pagant
una matrícula i mensualitats a un parti-
cular. De tot això el Sr. Had() no en sap
res i ens ho podria aclarir aviat perquè
cis felanitxers han de saber el qué ens
costa el Sr. Hadó quan no sap Ilegir i
cedeix l'us de l'Escorxador per fer negoci
un particular a qui pagam tots els
felanitxers el local i el seu manteniment.

Una persona que no sap Ilegir no hauria
de manejar diners públics perquè ja veu
el qué ens costa, o tal vegada aixO es la
felicitat que ens havia de regalar amb cl
seu govern?

L'URBANISME
La Televisió Felanitxera va oferir, fa

Poe, una roda informativa amb la participació
dels batles de Santanyí, Ses Salines, Campos
i Felanitx, on varen tractar diversos aspectes
de la gestic-) municipal.

Tots aquests ajuntaments són govemats
des de fa una série d'anys per batles
pertanyents al Partit Popular, que compten
amb majories suficients o estan coaligats amb
Ares forces de la dreta.

A la reunió que comentam, per6, va
quedar de manifest que tots els ajuntaments
de la contrada, amb l'excepció de Felanitx,
tenen resolt el tema de la planificació urbanís-
tica, d'una forrna o una altra, tot i que varen
confessar que el compliment de la normativa
no acaba tjesser exemplar.

A Felanitx, encara que el Balk va afir-
mar que comptava amb un equip dedicat a
tais qüestions que li semblava excessiu, no
tenim planificació urbanística posada al dia, i
aix6 que tal problema ha estat un dels
objectius principals fixats des de la instauració
de la democracia.

L'equip socialista, un cop no acceptada
pels tribunals la delimitació dels sol urba pre-
parada pel partit Popular, va preparar una
nova delimitació en set mesos i mig, que va
esser aprovada per tots els grups presents a la
Sala.

Ila passat prop d'un any i mig i de la
delimitació aprovada no se n'ha sabut res mes.
La Comissió Insular d'Urbanisme hi va posar
uns inconvenients que amb aquests temps no
han estat results.

Dilluns que ve se celebra aquesta
prova atlética que organitza el Café
Calafava amb la coldaboració del Club
Joan Capó, l'Ajuntament de Felanitx i
el Conseil Insular de Mallorca.

S'iniciara a les 11 del matí per a
les categories superiors, and) sortida
del passeig (l'Ernest Mestre i meta a
Son Mesquida.

Aquestes	 categories	 són	 les
següents:
MASCULINES
1 Infantils masculins (80/81)
2 Cadets masculins (78/79)
3 Júniors masculins (75/76/77)
4 Seniors masculins (74 al 54)
5 Veterans "A" masc. (53 al 44)
6 Veterans "B" masc. (43 i ant.)
FEMENINES
7 Cadets-Júniors fem. (75 al 79)
8 Séniors-Veteranes (74 i ant.)
A Son Mesquida, una vegada acabada
la prova de 6 Km., se celebraran
proves per als atletes de les categories
inferiors.

CATEGORIA
	

EDAT
9 Iniciació femení
	

86 i post.
10 Iniciació masculí
	

86 i post.
11 Benjamí femení
	

84/85
12 Benjamí masculí
	

84/85
13 Aleví femení
	

82/83
14 Aleví masculí
	

82/83
15 Infantil femení
	

80/81
Les categories 9, 10 i 11 correran una
distancia de 500 m. (1 volta), les 12 i
13, 1.000 m. (2 voltes) i les 14 i 15,
1.500 m. (3 voltes ).

Les Normes Subsidiaries que han de
substituir la planificació de jany 69 tanpoc no
avancen de manera significativa. Tot plegat fa
pensar que en celebrar les eleccions
municipals, d'aquí a un any i mig, Felanitx
continuara essent l'excepció.

Esta clar que el Partit Popular tenia molt
d'interés en recuperar cl poder municipal i no
va escatimar esforços ni doblers per fer-se
novament mil) la bati ia. per6 tambe sembla
evident que els populars no han tengut ni
tenet) cap intenció de dotar al poble de la
planificació necessaria, ni el Ines petit interés
en clari ficar, com ho ha demanat repetidament
l'oposició, quina es la situació urbanística ac-
tual, que du camí d'eternitzar-se.

La responsabilitat del Partit Popular,
naturalment, es compartida pels independents,
senyors LIAO i Ciddentey, convençuts que,
nomes a base de fires, coques i saraus
aixecaran aquest pubic.

EL SENYOR RUIZ
El senyor Elan Ruíz ha fet unes

declaracions al diari "El Día de Baleares" a
prop6sit d'unes preguntes tetes pel nostre grup
a Ics plenaries dels mesos de setembre i
novembre sobre una quantitat de doblers que
ell va cobra i que, sembla, que no ha entrat
a l'Ajuntament. El senyor Ruiz an  la
interposició d'accions legals no sabem ben be
en contra de qui. D'acord. El nostre grup
també te molt d'interés en aclarir el tema i en
qué sien contestades les preguntes fmmulades
a les reunions esmentades.

Les inscripcions, a totes les categories,
s'hauran de fer entre les 930 i les
1030 del dia de la prova, en el Café
Calafava (passeig d'Ernest Mestre),
per6 es prega als coldegis o clubs que
vulguin prendre-hi part en grup
nombrós, que es posin en contacte
amb Joan Pons (Tel. 58 09 29).
I1i haura trofeus per als 5 primers
classificats de la general a la prova de
6 quilòmetres i trofeus per als tres
primers de cada una de les quinze
categories.
Els cine atletes premiats per la seva
classificació general, no acumularan
cap altre trofeu.
El lliurament de premis tindra Hoc
després de finalitzades totes les proves
(a les 1245 aproxima(iament) al
mateix punt de partida de la prova de
6 quilòmetres (Cafe Calafava).

SE VENDE COCHERIA sita  en
c/ Roig.

Informes: Tel. 58 22 50

ES VEN VESPINO a molt bon
preu.

Informes en	 aquesta Admi-
nistració.

SE VENDE PISO en Felanitx. C/
Costa i Llobera, 32 (Edif. Oficina
Correos).

Informes: Tel. 58 18 23 y en esta
administración

El Grup Socialista de
l'Ajuntament informa

LA CURSA POPULAR FELANITX-SON MESQUIDA




