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la—rodei la 44#ç
L'AMPLIACIÓ DEL PORT
ESPORTIU DE PORTOCOLOM

Els Ajuntaments de Sóller, Alcú-
dia, Arta i Santa Margalida s'han
manifestat en contra de la possibi-
litat que es facin Ports Esportius al
seus termes municipals respectius.
Veïnats de Banyalbufar i Son Ser-
cera també han manifestat el seu
desacort amb la possibilitat de que
es construesquin Ports Esportius a
les seves aigiles. L'Ajuntament de
Capdepera ha estat l'únic _ que ha
manifestatel seu acord a in h la possi-
bilitat de construir-ne un al seu ter-
me.

Tot això ve perquè, dins el Pla
Director del Sr. Saiz per poder fer
Ports Esportius es preveu la possi-
bilitat d'ampliar l'actual Port Es-
portiu de Portocolom fins el mollet
d'En Pereió.

La Coordinadora Penyal Roig
(COLOMS A LA SALA esta dins la
Coordinadora) s'ha tornat posar en
marxa perquè això no sigui possi-
ble, donat que el Port Esportiu del
Camp Roig, no està previst dins el
Pla Director de Ports Esportius, la
qual cosa suposa una victòria. Ara
és hora de tornar dir que ens con-
formam amb la destrucció actual
del Port i que n'estam farts de «pro-
teccions» del Sr. Saiz. Es ben hora

En el programa de ma del primer
concert de l'orquestra Simfònica de
Balears, el concert de presentació el
passat setembre, Biel A. Vich ens
feia un repas sobre els darrers tren-
ta anys de simfonisme a Mallorca.
Ekitai-Ahn, naturalment, en fou un
dels més clars protagonistes.

I és que el director coreà man-
tingué viu el foc simfònic a l'illa.
Més diria encara, feu possible que
aquest foc arias creixent, lenta però
fermament. I a partir d'ell tot un
procés fins arribar al que tenim ac-
tualment, que no és poc: una or-
questra professional a les Illes.
Molts són els noms que ho han fet
possible i que podria anomenar. No
ho faré d'una forma exhaustiva. Pe-
rò gracies a tot un bon grapat de
professionals i aficionats, hem arri-
bat a aquest punt i seguit.

No crec, però, que la nostra or-
questra sia la millor del món. Seria
una pretensió massa gran. Ni com a
gerent ni com a aficionat puc caure

que els mallorquins diguem com
volem que sigui Mallorca; ja esta
bé d'urbanitzacions de turisme de
qualitat i Ports Esportius que ens
enriquiran. No recordam de cap
promotor de l'any seixanta, setanta,
vuitanta o noranta que presentas
urbanitzacions 6 projectes per tu-
ristes de mala qualitat. El resultat
és massa evident i la riquesa que
pregonaren els promotors del Port
Esportiu tothom sap qui n'ha tret
profit i els Hoes de feina que ha
creat: un lloc de feina.

Hem de recordar que l'assemblea
del Club Nàutic que va decidir co-
mençar a remanar per poder -fer
l'ampliació va esser amb una tren-
tena de vots a favor. Hem de supo-
sar que si es presenten més de qua-
ranta al-legacions sera que la majo-
ria de gent no vol que es faci el se-
gon Port Esportiu, és per això que
volem animar als ciutadans a signar
les allegacions que es repartiren la
setmana passada. Si n'heu de mes-
ter més a la redacció d'aquest Set-
manari en trobareu i si voleu dei-
xar-hi les aliegacions signades, la
Coordinadora s'encarregarà de pre-
sentar-les a l'Ajuntament i registrar-
ne una còpia de la mateixa.

Ja ho sabeu, tots podem dir-hi la
nostra j, sobretot, si en tenim prou
amb la riquesa que ens va dur el
primer Port Esportiu, com per ha-
ver-ne de suportar un altre.

en tal orgull. Però el que sí crec és
que tenim una bona orquestra. Un
grup simfònic que pot complir per-
fectament la seva tasca: Per una
banda donar a conèixer el repertori
tradicional des del Barroc fins el se-
gle XX i per altra mostrar els nos-
tres valors musicals, tant d'intèr-
prets com de compositors. Aquests
dos punts marquen el repte que l'or-
questra s'ha proposat. I tira a tira
anirem caminant vers ells.

Panava al començament de la fi-
gura d'Ekitai-Ahn. Permeteu-me que
agafi novament el fill i des d'aques-
ta plana recordi el mestre. No el
vaig conèixer personalment (quan
ell mod —aquest setembre en fa
vint-i-cinc anys— els meus tarannas
anaven per altres indrets no musi-
cals), però la seva imatge sempre se
m'ha aparegut com la d'un home bo
i un músic sensacional. Idees for-
mades a partir de comentaris de
persones que treballaren amb ell
(músics de l'antiga Orquestra Sim-

Betzols o venuts
II

—He reparat que, darrerament,
«La Rodella» adopta un aire més bé
crispat; diré més, irritat.

—Teniu tota la raó. Quan «La
Rodella tracta temes municipals, i
se veu en el cas de fer-ho sovint, en
aquest poble no queda més remei
que irritar-se. No cal detallar ara
tots els motius que justifiquen
aquesta irritació nostra. Per paga,
de cada dia se n'hi afigen més. I no
parlam dels grans temes, com po-
den esser la venuda progressiva del
terme als grans especuladors per
part del Partit Popular. Aquesta po-
lítica, ben mirat, ja va començar
amb el govern de la U.C.D., i va
continuar amb el regnat del senvor
Pere Mesquida, sota l'emblema de
la Gerreta Felanitxera.

—Mostrau com.
—Mirau: la filosofia d'aquest per-

sonal és ben clara: tot intent d'ac-
tuació urbanística ha d'esser prote-
git, estimulat, beneit, acceptat. ¿Que
vós teniu unes corterades a Aume-
fia les voleu urbanitzar? Enda-
vant! Però aquest, no és el tema. A
part les grans qüestions, hi ha molts
d'altres temes que tenen un tracta-
ment inexplicable i inacceptable.

—En podríeu posar exemples?
—Vos ne posaré dos per no allar-

gar. El servei de recollida de fems,
aquest estiu ha superat totes les de-
ficiències d'anys anteriors. Es un
servici renouer, mal duit, que en
plena temporada estival ha deixat
una gran quantitat de cases amb les
bosses sense recollir, abandonades
durant tres, quatre o cinc dies, a
ple sol, mentre el contingut s'hi va
descomponent. Aquest servici, que
no és gaire bo durant l'any, aquest
estiu ha superat tot quant se pugui
imaginar. I això, davant la indife-
rència més absoluta dels responsa-
bles del tema.

—I el segon?

fònica de Mallorca) i sobretot a par-
tir de la lectura del volum «Mallor-
ca i Ekitai-Ahn», de Lolita Talavera
i publicat per l'Ajuntament de Pal-
ma ja fa un grapat d'anys.

I la nostra orquestra, reconeixent
la tasca del músic iniciarà la prope-
ra temporada 90-91 el 28 de setem-
bre amb una obra del mestre coreà
i que ell presenta diverses vegades
amb la «seva» orquestra: la trans-
cripció d'una Tocata de BACH. Una
bona manera de tornar-lo tenir
present.

—En ocasió de les festes de Sant
Agustí, s'ha inaugurat una cosa per
resoldre el problema del transit del
carrer d'Es Convent: se tracta d'un
pegat insuficient que no resol res.
Això confirma el diagnòstic que hem
fet tantes vegades: l'Ajuntament,
aquest ajuntament, és incapaç de
fer res d'acord amb un pla. Se limi-
ta a posar pegats quan els proble-
mes no admeten pus demora. El pe-
gat de què parlam és la «solució»
que hem esperat durant onze anys.

—Ara diuen que, a la Majoria go-
vernant a la Sala, hi ha unes divi-
sions internes. Com si de cada dia
se marcassin més les diferències en-
tre els membres del P.P. de sempre
i els procedents del P.D.P.

—Aquesta elucubració no pot es-
ser compartida per ningú que sia
mínimament observador. Certament,
hi ha divisions; pert, no se donen
entre els P.P. i els ex-P.D.P., sin6
entre les persones que tenen una
certa capacitat de pensar i les que
només són capaces de dir automa-
tcament que sí quan els estiren la
cordeta, igual que pepes.

—Explicau-vos més, que això és
apasionant.

—El senyor Gabriel Mora i la se-
nyora Picó han demostrat, al llarg
d'aquests tres anys, que són sensi-
bles a "les argumentacions balda-
ment sien desfavorables a la políti-
ca marcada pel partit. No cal esser
una llebre per veure que aquests
dos noms no figuraran a la pròxi-
ma llista del P.P. i convé tenir en
compte que se tracta de persones
que de sempre han estat del P.P. En
canvi, n'hi ha d'altres, que farà dot-
ze anys que varen assumir l'alta
responsabilitat de regir el poble,

( Passa a la pàgina 5)

Robatoris
Continuen en el primer pla de

l'actualitat els robatoris i en agues-
tes planes, la veritat és que només
ens feim ressò de qualcun.

La setmana passada fou la Casa
Hospici-Hospital que, als voltants
de migdia, fou objecte de la sustrac-
ció d'una substanciosa quantitat de
doblers. Els lladres varen rompre la
caixa forta per dur-se'n els doblers
que hi havia.

Les apotecaries són també objec-
tiu dels «drogatas», sobre tot les
més cèntriques. El passat cap de
setmana s'intentà, encara que sense
èxit, expoliar la dels llicenciats Ga-
ya-Melis del carrer Major.

Algunes reflexions en veu alta
Per Pere Estelrich i Massulí
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.025

SANTORAL

Diu. 16 Sts. Cornell i Cebrià
Dill. 17 St. Robert Belarmi
Dim. 18 St. Josep Cupertino
Dim. 19 St. Gener
Dij. 20 St. Eustaqui
Div. 21 St. Mateu, ap.
Dis. 22 St. Florenci

LLUNA
Lluna nova dia 19

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma • Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 12, 14,15 17 i 20
h. Diumenges i festius, a les 7,
9, 12,30, 15,30, 17 i 20 h.

Portocolom Felanitx: Dies fei
ners, a les 7,30, 9,30, 12,30 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges i fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 13, 16, 18,15
i 20,30 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 8'3(1 1 13 h.

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

Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulimcies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guitrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auislis
Creu Roja 	 582885

LLIBRERIA OLIVER
Tenim a la venda els llibres del Col.legi

«I. Joan Captv,

2.° de BUP i 1er. FP 1 Administratiu.

Ampli assortit de material escolar.

M. Bordoy, 19
	

Tel. 580880

Busco apartamento
En el centro de Felanitx

Interesados: Tels. 825076 - 581609

D. Pedro Cluetglas Rosseitó (Real)

morir a Torremolinos (Malaga), el dia 20 de juliol de 1990, a l'edat de 82 anys,
'invent rebut els sants Sagraments i la lienedicció Apostidica

Al eel sia

ia seva esposa Nlagdalena Bibiloni; fill Miguel; filla política Diana; nets Pascal, Javier i
Daniel; germans, germans politics, nehots, eosins i els nitres familiars, vos demanen que enco-
maneu la seva anima a Deu.

va

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx

ANUNCIO

Se hace público que la Conselle-
ria de Agricultura procedera a la
fumigaciOn de los pinares de nues-
tro Termino Municipal, a mediados
de este nies de septiembre, con el fin
de combatir la procesionaria.

Lo que se hace público para ge-
neral conoc j in ien to.

Felanitx, a I I de septiembre 1990
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

ANUNCI

Segons el Decret 9/1989 de 9 de
febrer de la Conselleria d'Obres Pú-
bliques i Ordenació del Territori re-
guiador de la demanda real de la
venda pública i de les adjudicacions
de vivenda, es fa públic que les per-
sones interessades que vulguin acce-
dir a una vivenda de protecció ofi-
cial, poden formular la seva deman-
da al Negociat de Serveis Socials,
els dilluns i dimecres de 9 a 14 ho-
res.

El Batle,
Cosme Oliver Monserrat

Prebe...
(Ve de la pàg. 3)

tres feines i que cada vegada que
ho intenten, perdcn el conill.

Arribat el vespre i després de tot
un dia d'excitació general, acabarem
la festa al pare municipal on ens
acomiadarem, desitjant a tot-horn
salut i forca pel pròxim any en que
si no hi ha res de nou, EL COSO en
tornara fer de oses seves». Tornara
ésser hora d'engreixar un altre pore.
Visca EL COSO.

Antoni Joan i Albons
Postdata: Discriminació?, racis-

me?, com pot ésser mai possible
que un animal que no molesta, no
es fica amb ningú i paga el seu per-
tinent tiquet, el tregin fora d'una
verbena? Enveja? Quants n'hi ha
que no paguen, ni el llum, i no els
diuen res?.

Resposta: se sabra a la propera
sessió estraordinaria a les 3 de la
matinada.

BUSCO EN ALQUILER CASA
DE CAMPO

Inf.: Tel. 582213 (noche)

SE VENDE CASA planta baja en
C. Agua, Felanitx.
Inf.: C. Parras, 5 - Tel. 824136

IN PACE VIVAT

D. Antonio Rosselló Adrover
Industrial Herrero
1-10-1892 - 22-9-1952

Y

D. Juan Rosselló Lladó
Oficial 	 Banca March, S.A.

5-9-1931 - 16-9-1979

Sus familiares y allegados,
agradecerán a sus amistades
quieran encomendar a la mise-
ricordia de Dios el eterno des-
canso de sus almas, en las
misas de aniversario que se
celebraran en la iglesia de
San Alfonso, parroquia de
Porto-Colom e Iglesia de San
Agustin, mafiana dia lli y sa-
bado (lia 22.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
—Yamaha 750 E — PM -Y
—Yamaha XS-400 — PM-AH
—Guzzi 850
— Sanglas 400 E
—Variant Sport
— Vespinos
—Honda PX R
--SUSUKI GSX-600-F PNI-AW
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580268
ALQUILER DE COHES

Y MOTOS

CHIC PIS PHI 1.I.()GAB per tot
l'an' a Felanitx.
Inf. :. 'rel. (i13223

OERECE Sra. para servicio do-
mestic° o por horas.
Inf.: Tel. 582381 (tard().
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"SA NOSTRA'
ULM DE BALEARES

La Federación alear
de Cajas de Ahowros premia
Ias cuentas muy corrientes*

SUME A LOS PREMIOS DE LAS CAJAS DE AHORROS
CONFEDERADAS LOS 180 PREMIOS
DE "SA NOSTRA" Y "COLONYA"

EXCLUSIVAMENTE PARA BALEARES!

PREMIOS
Por cada 25.000 ptas. de aumento de
saldo, tendrá una posibilidad más de
ganar estos espectaculares premios:

Todos los clientes que
tengan *libreta de

.ahorros o cuenta
corriente .en
"SA NOSTRA o en
"COLONYA"
podrán participar en el
sorteo nacional de las
Cajas de Ahorros
Confederadas y,
además, en el que
realizarán "SA NOSTRA
Y COLONYA"
exclusivamente
para Baleares de
180 premios más.

Consulte las bases del
sorteo en cualquier
o ficina de "SA NOSTRA"
o de "COLONYA"

35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.

6 PREMIOS DE 1.000.000 PTAS.
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.

26 VIAJES A SANTO DOMINGO.
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.

8 COCHES VW GOLF
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS. 

FELANITX

«Prebe cover&
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lit: ut 	 I:1 COSO	 estat dc

Fils daiii , anvs, COSO pre-
rarava ulla srie crac:es culturals i
extra-ol Hats per solidaritzar-se ;nub
la test ivitat del Sant liles. .. de tots,
es a chr, Sant Agusti.

Corne ii  atilt; I a o reSLIFITCCió

de la Kika», seguint amb « e l p1 c g6
de sltitii> i tots els itssistents i
per encendre la lea donavem foc a
«10 gran petarro»; d'aqUCSta mane-
Fa el _jubileu popular agatava iden-
titat i color, llibertat i amistat i so-
bretot Lilt ei . iii 1C1'so1 la I at per
compartir Ulla 1 li(licio que sortia
de dins tots aquells que es sentin
identificats amb les coses nostres.
Enguany no ha pogut êsser!, hem
duit dol, per6 hem de dir que Pex-
periencia dels darrers anys ha set -
vit perque cis governants de la Sa-
la, amb ilurs idees? hagin copiat
aquest acte sense tenir IrlaStia accep-
tzciú popular. Enguany comença-
rem trescant per la vila en silenci,
manco el soroll d'un tambor i al-
gun “bramulo de pena. La “comitiva
I únebre» Lufava encapçalada peu
dues insignies, noves a la confraria,
i tot darrera, els músics i els peni-
tents.

Abans de migdia, ferem un passa-
dís a les autoritats locals i represem
(ants del Govern Balear, quan ana-
yen a la Sala per ter un «vino es-
pañol», perqu creguèrem que era
un detall simpatic a tenir amb ells
ja que sún els responsables de que
les coses vagin tan be. «Vino espa-
ñol»  al qual tot-horn estava convi-
dat, segons l'invitació del Sr. Batic,
manco EL COSO. Estic segur que el
nostre Bade degue oblidar-se d'es-
criure-ho ai programa de lestes, «el
Coso no es benvingut al vi espa-
nyol», (traduit mes o menys d'així
com no ho diria ell).

A la bona hora de dinar vaig com-
provar un fet merayellás, tots els
presents a la plaga de Ses Torretes
dugueren tota mena de menjars i
queviures per aquells que no en
duien, albergínies farcides, bacalla,
Ilenties, porcella rostida,
Ilaunes de sardines, de tonvina, vi,
fruita, púding, etc., etc... Davall un
sol que cremava es va dinar amb un
gran sentiment d'alegrança i de
companyonatge; sense saber res ens
convertírem en una gran família. A
tots els cuiners i cuineres, enhora-
bona i gracies. Entre rasca i rasca
arribarem a I'horabaixa; acompa-
nyats pels Xeremiers i tota la comi-
tiva, anàrem a fer una visita a la
plaga de toros que tambe estava de
dol. Despres del responso vengueren
els actes extra-oficials. N'hi ha que
creuen una cosa i van molt equivo-
cats, perquè si hagués mala inten-
ció cada any acabaríem a troncades
i que jo sàpiga, mai hi ha hagut res
de nou, al contrari, sempre s'ha
arreglat. A mês, tots aquells a qui
em referesc, ja saben que tenen al-

(Passa a /a pri(/. 2)

VENDO PLANTA BAJA en Fela-
nitx, tres dormitorios, dos ba-
fios, techos forrados de madera
oregán.

VENDO PORTASSA calle Jaime
I, 117, de unos 100 m 2 aprox.

Informes, Tesl 825145 y 581479.



informació nEuganxal ant eis abres...»
Els animaclors volem...

./11.—El nr.I'2tode del mijac
El moviment ens proposa un estil...

VEURE, JUTJAR, ACTUAR, CELEBRAR.
Els animadors som aquells que, corn a joves:
• Procuram tenir els ulls oberts,
• rtAlexionarn (solt, i en grup) el que veim,
▪ actuam per transformar:

— la vida
— la realitat on vivim
— el món.
com animadors, volem:

1."—Ajudar als infants a aclonar-se de les actituds que prenen,
a pensar-hi, i a millorar la seva vida (i per tant la del grup).

2."—Ajudar als infants a descobrir la realitat que els envolta,
a reflexionar-la, i a actuar-hi per transformar-la.

Aixr, dons, els jocs, les sortides, les manualitats... tenen sentit,
quan formen part d'algun d'aquests tres passos, quan són

...11oc on apareixen unes actituds

...element que ens scrveix per a iniciar una reflexió

...mitja per a abrir els ulls a la realitat

...component de l'acció transformadora que feim.
IV.—Evangelitzar

Certament que no es cl camí de moda, ni el més fàcil o có-
mode, però

Ja que creiem que Jesucrist es el nostre Salvador, ...
Ja que creiem que Jesucrist es aquell que dóna sentit a la vida

dels homes, ...
Ja que creiem que Jesucrist es i mostra el camí que ens porta

cap a Deu,
Ja que creiem que Jesucrist és amb nosaltres, a través del seu

Esperit, per ajudar-nos, ..
...Hem d'afirmar, també, que...
* IAuitar pel Món i l'H-orne Nous, anunciats i viscuts per Je-

sucrist, i ajudar als infants a descobrir i viure els valors
d'aquest Món i Home Nous.
Comunicar la Bona Nova de Jesucrist a tothom i ajudar els
infants per tal que, també, en vulguin".ser portadors.
Celebrar, amb els altres, el que creiem i ajudar als infants
a trobar el sentit de la celebració de la fe, i a fer-ho en
grup i amb la comunitat.

És UN ESFORÇ QUE VAL LA PENA I QUE TE SENTIT.

Jove fclenitxer:
Si creus que el que tens no es sols teu,
si creus amb el treball, sense esperar recompensa,
si creus que el somriure d'infant es el millor sou,
et necessitam, enganxn't amb nosaltres, per esser
animador del M.I.J.A.C.

INSCRIPCIONS DIES 18 I 20 DE SETEMBRE, DE LES 18 A

LES 20 HORES.

LOCAL: Xauxa(lleetoria)	 PREU: 1.500 ptes.

aMa.
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La diada de la «Casa de Extrema-
dura»

Dissabte passat tingué iloc el
«Dia de Extremadura», jornada a la
qual la nombrosa coVinia extreme-
nya de Felanitx guacir collectiva-
ment tot recordant les seves arrels i
celebrant la seva inserció a la terra
mallorquina que els ha acollit.

La testa s'inicia prop de mig-
dia amb la inauguració de la seu
social, al carrer dels Quatrc Can-
tons. Hi assisti el Bathe de Felanitx,
el Rector d'Orellana i diverses re-
presentacions.

A les 8 del capvespre, a la parrò-
quia de Sant Miguel, hi hague mis-
sa solemne que concelebraren el
rector d'Orellana i el de Felanitx, i
cl vespre, al Pare Municipal, s'orga-
nitza una animada vetllacia a la que
intervengueren nins i nines abillats
a l'usança extremenya, el grup de
Majorettes i el grup de ball de
de Portocolom

Una averia elèctrica ciesllui en al-
guns moments aquesta festa del
Parc per manca de hum.

Des d'aquestes planes enviam la
nostra felicitació al grup d'extre-
menys de Felanitx amb motiu de la
diacia i per la feliç circumstancia
d'haver obert la primera Casa d'Ex-
tremadura a Mallorca.

Andreu Manresa, a la inauguració
de l'exposichi de Miguel Barceló
a Paris

El nostre paisà i company, el pe-
riodista Andreu Manresa, que des
del passat mes de maig exerceix la
corresponsalia a Balears ciel diari
El Pais, viatja aquest passat cap de
setmana a Paris com enviat especial
del seu diari a la inauguració de
l'exposició que s'obria a la galeria
Yvon Lambert de l'obra recent de
Miguel Barceló.

Andreu Manresa ens ha oient una
amplia crbnica d'aquest esdeveni-
ment artistic a l'edició cie «El Pais»
del passat dia 10 i te a punt una en-
trevista amb el nostre pintor que
sortira possiblement (tins poc temps
en aquest periOclic.

Un home mori ofegat a
Portocolom

Diumenge passat succei una des-
oracia molt lamentable a Portoco-
lom. Devers migdia, un estranger
que tot just havia arribat al nostre
port, tengue el mal acudit dc voler
nedar al petit calonet que hi ha a
l'indret de l'hotel «Las Palomas».

Corn sia que la mar era picada,
l'esmentat estranger i malgrat la se-
va joventut —es diu si tenha uns 24
anys—, no fou capa,-; de sortir-se'n
de la mala situació i mori ofegat.

Quart se n'acionaren de la circums-
tancia en que es trobava el dissor-
tat, ja no hi ['ague res a fer i a mit-
ja tarda el Sell cos, un cop conduit
a 1'inch -et del port esportiu, km his-
sat a terra.

Lamentam profunclament aquesta
desgracia.

Llar de la Tercera Hat - !wars°
OBERTURA DE CURS.—Dimarts

dia 18, a les 430 del capvespre, en
el Parc de Sa Torre tindrà Hoc una
festa de principi cie curs, durant la
qual es retra un agraiment a l'ex-
presidenta Barbara Palou i a l'orde-
nana que se jubila Miguel Sastre.
Hi haura concert i parlaments pels
membres de la Junta i Autoritats as-
sistents. Tot seguit se servira un be-
renar i el conjunt ARIA amenitzarà
el ball.

Avui dissabte acaba el termini
d'inscripció. Preu 200 ptes.

CURS DE BALL D'AFERRAT.—
Començara dia 3 d'octubre i s'im-
partira tots els dimarts de 17 a 19 h.
clurant els mesos d'octubre, novem-
bre i desembre. P.s gratuit. Inscrip-
cions, (lei 17 al 30 de setembre.

EXCURSIO A CALVIÀ.—Dia 25
de setembre. Visita a l'Ajuntament,
dinar i espectacle a «Piratas». Visi-
ta a Magalluf. Preu 1.900 ptes. Ins-
cripcions a partir de dilluns dia 17.

COMISSIÓ D'ACCIÓ SOCIAL.—
Dimecres dia 19 i amb rnotiu del
començament de curs es tarà una
festa-hei -criar per a tots els residents
de la Casa Hospici-Hospital.

AGRAYMENT

La Comissió de Cultura dona les
més expressives gracies a totes
aquelles families o persones que en
la seva generosa aportació han fet
possible el notable exit de la MG'S-
tra d'antigiiitats ocials (comple-
ments de moda antiga) muntacia a
Ia Casa Municipal de Cultura, amb
motiu (le les passades fires i festes
(le Sant Agusti.

Petanca
Seguim endavant

El que anunciarem com recent
creat «Club Petanca» de Portocolom
segueix el cam: començat i gaudeix
de bona salut. Sera nominal amb el
titol «CLUB PETANCA LABORATO-
RIOS QUICK», amb seu al Bar Dia-
na (carrer Churruca, 17, Tek4on
822448). La seva inauguració oficial
esta prevista pel proper dissabte
dia 22, a les 18 hores en el local es-
men tat.

El President, D. Vicente Castro
Alvaro i Rita la Junta Directiva es
complauen en convidar a tots els
Clubs i aficionats a tan enginyós de-
port.

El Club Petanca Laboratorios
Quick es dedicara a la formació dc
jugadors, a tots els nivells, sota la
direcciú d'una monitora federada.

Val a dir que aquest Club partici-
para enguany en el Carnpionat de
Balears de lliga que ii correspongui,
així com a tots els torneigs que con-
sideri oportuns.

El Club Petanca Laboratorios
Quick, te les portes obertes a tots
els aficionats que vulguin practicar
aquest deport.

Toni Vidai

CERCAM UNA DONA per feines che
Ia casa a Portocolom, amb cotxe.
Informació, Tel. 824853 (migdies
i vespres).

SE OFRECE SEÑORA para servi-
cio domestico o por horas.
Informes, Tel. 582381 (tardes).

VENDO PISO en C/. Marian Agui-
ló, 24. Grande y recién cons-
t ruido.
Informes, Tel. (93) 2424751.

SE NECESITA CH ICA pa ii
cina.
Informes, Tel. 582970.

SE VENDE PISO NUEVO a estre- SE NECESITA CHOFER para ca-
nar, en C/. Onofre Ferrandell.	 mión-grua.
Informes, Tel. 581901.	Informes, Tel. 580598.

Mutualidad La Protectora - Felanitx
Se convoca asamblea general extraordinaria para el dia 16 de

septiembre, a has 15 h. en primera convocatoria y a las 15'30 en
segunda, en el local social C/. Mar, 7, con el siguiente orden del
dia:

— Informe del balance.
— Informe de la situación actual de la Mutualidad.
— Aprobación de estatutos y cuotas.
— Renovación de la Junta.



Se alquila Restaurante
por no poder atender, en primera linea

PORTO-COLOM
A pleno rendimiento.
INFORMES: EN ESTA ADMON.

IMPAGADOS
MOROSOS

-Gabinete técnico especializado
-Cubrimos ámbito nacional
-Gestión directa y eficaz
-Resultados inmediatos

Informes comerciales CEMSA Tel. 461111

GIMNAS
Temporada 90-91

.	 .
La propera temporada desenvoluparem les sgilents activitats:

GIMNASTICA DE MANTENIMENT
GIMNASTICA CORRECTIVA
GIMNASTICA ESPORTIVA
FISIOCULTURISME
CURSOS DE NATACIÓ
PREPARACIO FÍSICA PER TSPORTISTES
ESCOLA DE BASQUE,±
INICIACIÓ ESPORTIVA
PS1COMOTRICITAT
EXCURSIONS

Per a mês informació:
C/. SES SIVINES, s/n	 PORT00O31_,0M	 TEL. 825183

Llibreria RAMON LLULL
Major, 25 - Tel. 580160

Gran assortiment de MOTXILLES i tota
casta de material escolar.
Tenim a la venda els llibres de text de:

lr. de BUP
Ir. FP 1 ElectromecAnica
lr. FP 2 Manteniment ElectromecOnic

També els llibres de lectura recomanats
per a tots els cursos de BUP i FP.

Informau-vos preparant ja el començament
de Curs.

FELANITX 	 5

vida social
PRIMERA COMUNIÓ

Dissabte passat, a l'esglesia de St.
va l'A •• P( .1 • vol4ada

hEttcaristia, It nina Maria Vicens
Cler.

Li CIIVi11111 ht nostra
que feint extensiva ids sew; pares.

NOCES
Dissabte passat demati, a l'esgle-

sia de Sant Miguel, s'uniren en ma-
t els joves Tomeu Gaya Bau -
•/..l i M. Lluïsa Adrover Barceló. Be-
ndi l'enllaç el Rector de la parrò-
quia Mn. Miguel Serra.

Els nuvis loren apadrinats pets
seus pares, D. Miguel Gaya Antich i
D.. Catalina Bauza Ballester; D. Ra-
fel Adrover Nadal i D. a Catalina Bar-
celó Timoner.

Testificaren l'acta matrimonial,
pe.1 nuvi els .seus ,germans M.a Mag-
dalena i Honorat, els seus eosins
Honorati Joan Bauza, Francescc Su-
seda i Gabriel Llull; per la nuvia ho
teren Cati Irene Adrover, Margalida
Assumpció Adrover, Josep Mateu Si-
mó, Miquela Vicens, Joan Miguel
Vicens i Juliana Ferra.

Després de la cerimônia, els con-
vidats se reuniren en un dinar en cl
restaurant Cesar de Portocolom.

Enhorabona als novells esposos.

El mateix dissabte a migdia, a l'o-
ratori de Son Negre, es va celebrar
el casament den Pep Lluis Amen-
gual Veny i na Maria Maimó Marto-
rell. Celebra l'Eucaristia i bend i l'en-
llac el rector de Felanitx Mn. Mi-
guel Serra.

Apadrinaren els nuvis els pares
respectius, D. Jaume Amengual Ni-
colau i D. a Joana Vens' Antich, D.
Joan Maimó Bordoy i D.  Maria
Martorell Obrador.

Tot seguit els recent casats se
reuniren amb familiars i amics en
un dinar que fou servit a la barba-
coa «La Ponderosa».

Enviam la nostra mes cordial fe-
licitació al nou matrimoni.

Diumenge dia 9 horabaixa, a l'es-
glesia de Sant Alfons, tingueren lloc

noces dels joves Maria Acirover
Oliver i Pep Amengual Rio. Mn.
Miguel Barceló, rector de S'Alque-
ria Blanca, benei l'esponsori i eele-
bra l'Eucaristia.

Aidaren en la celebració un grup
de joves del MIJAC, del qual ha es-
tat monitora la nuvia.

Foren padrins de noces els pares
respectius D. Cosme Adrover i D."
Antònia Oliver, D. Julia Amengual i
D.. Catalina Rigo.

Testificaren l'acta, el padrí jove
del nuvi i germans i amies d'amb-
dús contraents.

Finalitzada la cerimúnia, cis con-
viclats es reuniren en un sopar en el
restaurant Es Molí d'En Sopa.

Rebin el:s recent casats la nostra
més cordial enhorabona.

BODES DE PLATA
MATRIMONIALS

Dissabte passat celebraren les no-
ces de plata matrimonials els espo-
sos Jaume Grimait Obrador i Enri-
queta Falcó Bennasar. Per tal mo-
tiu, assistiren a una missa d'acció
de gracies que celebra a l'esglesia
del Carme de Portocolom Mn. Teo-
dor Suau. Després, al seu domicili,
durant una senzilla festa reberen la
felicitació de familiars i amics

Rebin la nostra felicitació mes
sincera. Que per molts anys.

SE VENDE APARTANIENTO EN
EN PORTO COLON!. 1." Linea.
Inf.: Tel. 583369. (ma inmas).

SE ALQUILA PISO CENTRICO PA-
RA OFICINA 0 DESPACHO.
Informes: En esta admón.

VENDO VENTANAL DE ALUMI-
NIO de 3,90 largo. Muy buen es-
tado. Precio interesante.
ALQUILO PISO en Felanitx.
Informes: C/. Lepanto, 31.
Porto-Colom.

CERCAM DUES AL.LOTES ESTU-
DIANTS per a compartir pis a
Palma.
Informes, Tels. 580707 i 580120.

Ia rodelb
(Ve de la pàgina I'

que han passat per totes les sigles, i
en canvi demostren una infallible
capacitat per fer el xot. No han ten-
gut en cap moment una idea utilit-
zable ni han demostrat la mes mi-
nima capacitat de gestió,  però la
seva adhesió als principis es total.

—Adhesió a quins principis?
—A cobrar al cap del mes pun-

t ual ment.
—Ja varcu dir que estaven venuts.
—Si, i potser convé donar-hi una

explicació: estan venuts, certament,
a una paga mensual; però realment
els que s'han venut cars estan ales
amunt. Operacions com la de la Vall
d'Or, com les urbanitzacions de Sa
Punta, Es Camp Roig i S'Algar, com
Ia iniciativa de construir un hotel
de quatre estrelles, aprovada a la
darrera plenaria, podrien fer pensar
que han estat pastades i compensa-
des a unes instancies superiors. Fins
a quin punt els de haix se'n poden
haver untat i per gullies vies és mal
de precisar. Per ventura, a la pre-
gunta «betzols O Venuts», la resposta
seria: un pm- de cada cosa.

Pirotècnic

Secció Religiosa
ESGLESIA DE ST. ALFONS

FESTA DE LA VERGE
DOLOROSA

Avui dissabte clia 15, t.!S Ia festa
Ia Mare de Deu dels Dolors. Per tal
motiu, a les 6'40 del capvespre es
cantaran Vespres de la Mare cie Deu
i tot seguit se celebrara l'Eucaris-
tia, que presidira el P. Jaume Pro-
hens, Teati, qui dira la homilia.

La Comunitat de PP. Teatins con-
vida tots els fidels a aquesta festa.

SE CERCA PIS A CIUTAT per a
llogar.
Informes, Tel. 825327.

INTERESSA PROFESSOR DE MU-
SICA sistema «Codale» per a nina
de 6 anys.
Informes,„ Tel. 825239, de 14 a 16
h. i de 10 a 22 h.

VENDO CASA en Avda. Argentina,
3. Tiene garaje detrás. 8.500.000
ptas. Trato directo. Miguel Sau-
rina.
Tel. (93) 6563059 (Barcelona).

SE VENDEN 2 camas, mesita noche
y mesa escritorio con silla, muy
buen estado. Precio: 25.000 Os.
Inf.: Tel. 82500S y 581961 (noches)
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

Tels. 580248 - 581135 — FELANITX.
Servido permanente 24 horas

• ¿TOROS cn PORTO-COLOM?
Bueno lo que se dice «toros» no va
a haber el próximo domingo , sino
más bien un «FESTIVAL TAURI-
NO» con todas las de la ley. A las
cinco de la tarde, como debe ser,
saltarán al ruedo portátil lOs más
estilistas toreros felanitxers; un be-
cerro de MuCho cuidado sera
do y toreado allí a la vera de «Cas
Corso». El morlaco no sufrirá la
pena de muerte en el ruedo impro-
visado, sino que su óbito se consu-
mará en el matadero y su apetitosa
carne colmará el apetito de una
plebe taurófila en barbacoa «LA
PONDEROSA» el venidero fin de
semana. •A falta dé novillada de
Sant Agustí, buenas son las alter-
nativas!

• El «CINE PRINCIPAL» abrió
de nuevo sus puertas. Esta semana
ofrecen dos nuevas películas de re-
ciente actualidad. «LAMBADA» con
KAOMA, como cinta de c-omplemen-
to y como plato fuerte «DIFICIL
DE MATAR» con STEVEN SEA-
GAL, el hombre que domina las ar-
tes marciales y que ya vimos en

«Por encima de la Ley». En esta
ocasión la cosa no varia de la an-
terior, un «trhiller» con mucha ac-
ciOn. Lo más destacable es que
ahora su flamante esposa tiene un
papelito en la película, KELLY LE
BROCK («La mujer de rojo»).

• Diuen que pocIria ser que hi
ternas haver torrentada, ja saps,
GOTA FREDA.

— Si, he sentit comentaris. ¿No
trobes que sa gent s'hauria de pre-
parar per una emerg;mcia? Si, pero
tot segueix igual que abans, poques
coses s'han fet...! Només movem es
cul quan es massa tard!

• ROBATORIS A BALQUENA.
Resulta que «refredar es mono» es
molt costós. Hi ha molta gent «en-
ganxada» en aquest «puñetero po-
ble... Es sistema judicial ja se sap,
és lent... Perõ també molta de
cupa és de sa vigilància, això de
passar amb un cotxe, que per mor
dels Hums veuen venir d'enfora, fer
dues voltes i ja esta... No pot donar
cap resultat. Es guàrdies han d'es-
tar al carrer, en es punts claus, la
resta es pixar fora des test.

• SENSACIONAL EL ATLETA
FELANITXER afincado en un «club
pellecí» TONI PENYA. En la re-
gión cántabra consiguió el segundo
lugar de las PROMESAS y el terce-
ro del total de la GENERAL. ¡En-
horabona!

• Resultan, a todas luces, 1M-
PRESENTABLES estos APAGONES
de LUZ. «GESA» nos cobra a nivel
europeo y los servicios son tercer-
mundistas.

• ¡Menos mal! CRISTOBAL CO-
LOM sigue siendo FELANITXER.
Primero fue Cerdá, después Verd,
y ahora Amengual siguen insistien-
do en esta tesis.

• Lo de «LA BURRA A LAS
VERBENAS» ha tenido repercusión
nacional. Hasta algún programa de
RADIO a nivel nacional se hizo eco
de esta siminitica travestira. —¿És
ver que ja han robat sa somera?

• Penoso: EL MINISTERIO
DEL INTERIOR deniega la SOLI-
CITUD de «COLOMS A- LA SALA»
como PARTIDO POLITICO, por
presentar —según noticias— la do-
cumentación en lengua catalana. La
cosa puede ir más lejos y acabar
en el TRIBUNAL de BRUSELAS.

• Si las SEÑORAS pierden la
cabeza y algo más por «CRISTAL»,
les SEÑORES no se quedan atrás.
Ojos como platos 	 Janie el televi-
sor, boquiabiertos, baba incluída
para ver por TV-5 «AYYY, QUE
CALOR» («El Colpo Grosso»), y eso
que las dichosas «eurofichas» poco,
o más bien nada, tienen que ver en
el asunto. ¡Que tías, madre, que
tías! ¡Pais!

• Las prisas que tienen algunos
para ser socios del CANAL PLUS.

En «S'ABEUREDOR», «MERCAN-
TIL» y «S'AUBA», entre otros, dis-
ponen de este privilegio para poder
ver películas novedosas sin anun-
cios :y partidos de primera los do-
mingos. Por cierto el pasado do-
mingo en «S'Auba» para ver el
«macht» BARÇA-VALENCIA no ca-
bía un alfiler.

• El C.D. FELANITX sigue sin
conocer la alegría del gol, y así no
se pueda aspirar a ganar un parti-
do. Derno3 tiempo al tiempo, pero
hay que enmendar errores cuanto
antes mejor. El domingo se despla-
za para contender con el PORTO-
CRISTO. ¡Suerte que mucha falta
nos hara!

JORDI GAVINA 2."

VENDO PLANTA BAJA en Porto Co-
lom, con fachada a tres calles,
Mendez Núñez, Navegación y Ma-
rina.
Informes: Tel. 580481 (llamar no-
ches)

Clínica de Ortodoncia
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias)

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN oirroDoNciA - COL. N" 318

Horario: Lunes a viernes, de 16'30.a 20'30
Previa cita.

C. Miguel Bordoy, 22 	 Tel. 582623 	 FELANITX

hiper r#ellanitx
Comunica al , público que se halla a su disposición
el seevicio de

AUTO LAVADO
De 9 a 13'30 y de 15'30 a 20'30 h.

MERCERIA
el horario de nuestra sección de MERCERIA es de
9 a 13'30 y de 16 a 21

hiper'irelanitygas,
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FUTBOLET
Durante esta semana se han veni-

do disputando los últimos encuen-
tros del Torneo de Verano de futbi-
to, que se viene jugando desde prin-
cipios de verano en el Campo Muni-
cipal de Deportes de Sa Mola. Los
ocho equipos que han pasado a la
fase final (cuatro de cada grupo)
son: Renault Felanitx, Puig Hugny,
Autolav. Fel./C. Palmer y Cafeteria
Es Glop del grupo A. En el grupo B
han pasado la 1. eliminatoria los
equipos Kornot's, The Paks, B.
Marx y Bar Can Blanco. A la hora
de redactar esta nota —martes por
Ia noche— se habían jugado dos de
los cuatro encuentros para la semi-
finales, cuyos resultados son:
Renault Felanitx, 7 -

Bar Can Blanco, 1
Banca Marx, 3 - Puig Hugny, 5

Hoy sábado día 15, a partir de las
18 h., se disputará el encuentro co-
rrespondiente al 3er. y 4.° puesto, y
a les 19 horas tendrá lugar la gran
final, dando paso a continuación a
Ia entrega de trofeos.

Gori v Rafel

A PARTIR DE MAÑANA DOMIN-
GO DIA 16 de septiembre, HA-
BRA BUÑUELOS en C/. Eres, 35
y Soler, 12.
Tel. 580683.

Peluquería
RIS D'OR

Comunica que a partir del
15 de septiembre, tiene que
pedir hora con antelación

al Tel. 824488.
Perdonen las molestias.

Cati y Antônia

SE NEcEsiTA ApnENDiz U OPE-
RARIO para sala de despiece i fa-
brica de embutidos.

APRENDIZ o DEPENDIENTA para
earniceria.
Infltamaders Agrupats.
Tet:.582o69.

TE.N.G0 PARA ALQUILAR PLAN-
TA TiAJA GRANDE en Felanitx
Inf.: Tel. 825195

COMPRARIA CASA DE CAMPO
con 2 a 4 cuarteradas de terreno,
luz y agua. Término de Felanitx -
Campos - Manacor.
Informes, Tel. (91) 5634874.
Madrid.

El Hotel Estoril
DE PORTO COLOM

ANUNCIA:
Que en su comedor -con-más de 200

plazas de capacidad, le organizamos el
banquete o fiesta que Ud. piensa ofrecer

Y nosotros le regalamos el servicio
de autobús desde Felanitx o S'Horta

MENUS desde 1000 ptas.
Información: Tels. 825278 y 824701

Este año vamos a tirar la casa por la ventana, proyectando las me-
jores películas dc la actualidad. Podremos ver:

DIFICIL DE MATAR - GREMLINS 2 - MIRA QUIEN HABLA - JUN-
GLA 2 - JOE CONTRA EL VOLCAN - DESAFIO TOTAL, etc., etc.

Viernes 14, sábado 15 9'30 noche y domingo 16 desde las 3
STEVEN SEAGAN y KELLI LE BROCK, una pareja explosiva para

un film impresionante.

Difícil de matar

Lambada: ely baile prohibido
Con el gran 6xito musical LAMBADA DE KAOMA.

FELANITX

Entrada regular en «Es Torren-
16». Tarde apacible.

FELANITX. — M. Roig, Fruti,
.f. Roig, Suñer, Aznar, Felipe, Nico
( Biel), Gallardo (Borrás), Agustin
(Oliver), Alfonso y Muñiz.

ARBITRO. — Acosta. Mal. Ense-
ñó tarjetas rojas a Alvarez y Feli-
pe, qi anu16. Amarillas a

Aclainuz, Sampeilro v Feli-
pe, J. Roig v Piugcercús en dos
ocasiones, por lo que fueron expul-
sados.

GOL. — 0-1, min. 74; Puigcerctis
al lanzar magistralmente una falta
(li  recta.

COMENTARIO. — Tercera jorna-
da del Felanitx en esta nueva cate-
goria v sigue sin conseguir marcar
ningún gol. Partido muy disputado,
donde los visitantes supieron adap-
tarse mejor en el campo.

Alguna ocasión dispuso el con-
junto local en las postrimerías del
encuentro, pero un gol de Felipe
fue anulado por fuera de juego
( ?), y otro perfecto pase de este
jugador no encontró rematador;
sin duda Felipe fue el mejor ata-
cante pero sus malos modos no son
de recibo. Atrás ademas dc los co-
nocidos hermanos Roig destacó de
sobremanera Sunyer ( todo un ha-
Ilazgo ), Fruti, Nico, Aznar y Agus-
tin derrocharon maneras y gran vo-
luntad, pero el entrenador Asensi
demostró desconocer el rendimien-
to de sus jugadores. Los cambios
—a mi modesto juicio— totalmente
desacertados. De todas formas el
Felanitx encuentra unas dificulta-
des bárbaras para crear una juga-
da de ataque, marcar de esta gui-
sa, es como pedir peras al olmo.
I.o demás, es agua de borrajas.

MAIKEL

CLASSES DE TALL I CONFECCIÓ.
Sistema Martí. A partir de Il
d'octubre. C/. Bellpuig, 1, 211. C.
Tels 580682 i 824631.
Horari de 3 a 5 i de 5 a 7. Mar-
galida Nicolau Grimait.

1." REGIONAL
CAS CONCOS, 3 - V. DE LLUC, 2

DISPUTADO ENCUENTRO
En partido disputado en el cam-

po «Es Cavalier», el Cas Concos se
anotó una importante victoria que
le permite estar en el pelotón de
cabeza. Un partido que tuvo diver-
sas alternativas y que se decanto
merecidamente para los de casa.
2.' REGIONAL

STIORTA, 4 - P.N. D. TESA, 1
SENSACIONAL COMIENZO

Debutó en plan liguero el S'Hor-
ta en su campo «Sa Lleona» con
una victotia amplia y totalmente
conseguida de buena lid. Los delan-
tcros locales, en tarde de aciertos,
consiguieron golear a los visitantes.
El partido resultó bonito.

JUVENILES
FELANITX, O - CAMPOS, 1
NO SON TAN FIEROS...

Partido disputado en la matinal
del domingo en «Es Torrentó».

FELANITX. — Estévez, Matas,
Sierra, Acosta, Obrador, Leandro,
F. J. Estévez, Ortiz, Juan, Pons y
Gomez. (Arcos, López, Saugar, Bo-
rras y B. Obrador).

Arbitrú Ferragut, regular. Enseñó
mochas tarjetas. El entrenador lo-
cal lue expulsado.

Fue un encuentro muy igualado
con Inds presión local, pero los vi-
sitantes supieron jugar a la contra.
El gol del visitante Cardemo supu-
so una losa para los felanitxers, ya
insalvable.

Un partido que puede traer cola,
que pudiera tener otro signo si pro-
gresa el recurso de la directiva me-
rengue alegando alineación indebi-
da de los visitantes.

SE VENDEN CHALETS ADOSA-
DOS, en Urb. La Fc. Directo pro-
motor. Con piscina. llaves en
mano.
In formes:
Te1:. 289790 V (93) 4251958.

Fútbol

Buscar peras al oho
Felanitx, O - Esporles, 1

la Parriquia funciona...  Enganxa-t'hi !
VETLLA JUVENIL A LLUC

La trobada començarà el dissabte dia 6 d'octubre a les 17
h., vos pregam que sigueu puntuals ja que a les 1730 h. es
tancarà l'acollida.
La vetla la feim entre tots els joves de Mallorca, aconse-
guir un INFORMACIÓ ambient dc pregaria depen també
de tots.
	  Els- joves de Felanitx interessats en pujar a Lluc...

Podeu enviar o dui- la inscripció a la rectoria dc la Parr6-
quia de Sant Miguel.
Dimarts i divendres de 17 h. a 21 h.
Es important que envieu la inscripciá, pc! bon lutwiona-
ment, abans del 27 de setembre.
Qui pot venir? Tots els joves a partir de 16 anys.
I sempre que estiguin connectais amb el responsable de
Ia teva comunitat parroquial.
VOS ESPERAM A TOTS EL DIA 6 D'OCTUBRE

Nota: Jove, a la parrOquia hi ha un full del Secretariat de Pasto-
ral Juvenil, gratuft per a tu cada mús... Vina i ho veuràs.



DESDE 100.000 Pts. EN ADELANTE
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RENAULT FELANITX
Teléfonos 58 19 84 - 58 19 85 - CALONGE: Teléfono 65 73 93

Servicio oficial

C-Dija".ete.

Gràfiques LLOPIS, S. A.
Participa als clients i amics el trasllat

dels seus tallers al nou local

Carrer d'En Notre Ferrandell, 21
Tel. 580489 	 Fax 583116

FELANITX

Salón de Belleza Cati
C/. COSTA I LLOBERA, 5 	 TEL. 581384

Comunica a sus clientas y público en ge-
neral, que a partir del próximo lunes dia
17 de septiembre, regirá el horario nor-
mal de invierno.

Abierto todos los días.
Para su mayor comodidad solicite
hora.

FELANITX

G up Municipal Socialásta P.S.G.E.
Felanitx

La intenció d'aquest escrcit no es
encetar un debat a fons sobre el que
han d'esser les l'estes a la Vila, en-
cara que aquesta es una tasca con-
tínuament postergada, i que des-
prés dels fracas cl'enguany ja no es
pot ajornar.

Únicament volclriem remarcar al-
guns aspectes de la gestió d'aques-
tes darreres; esta clar que no entra-
rem en la manca d'imaginació i de
connexió amb els gusts de la gent,
que ha demostrat durant molts
d'anys l'equip governant, perquè
aixO no hi ha, a hores d'ara cap fe-
lanitxer que no ho sàpiga.

Abans de festes varem avançar
una informació sobre els aspectes
econòmics de les verbenes. Malahu-
radament no ens hem errat gaire, i
les perdues d'enguany s6rCescanda-
loses, i mes si considerarnámanca
de qualitat que s'ha traduit efi una
escassa participació a les mateixes:
mai s'havia vist el Parc tan buit.

Sembla que els qui contracten les
actuacions no en tenen ni idea i ac-
cepten el que els vol vendre el re-
presentant artistic (Espectacles Vi-
cens). «Xeripes» com Pactuació de
Lalo Rodriguez per 4 raflions i pico,
etc.

Per ventura encara no saben que
els bons compradors comparen va-
ries ofertes abans de triar, i es in-
dubtable que amb el velum de com-
pra de les festes de Feianitx, es po-
dria exigir, almanco qualitat..

No vos donarem cap notícia nova
si vos deim que es varen vendre in-
vitacions o que d'altres es falsifica-
ren.

I com cada any la meitat dels
lanitxers pagaren les entrades a l'al-
tra meitat que entraren de franc, hé
sigui perquè tenien invitacions, per-
que pertanyen a determinacles agru-
pacions, o per esser funcionaris o
regidors de l'Ajuntament.

Pei que fa als regidors del nostre
grup hem de dir que a més de l'a-
bonament, ens donen trenta entra-
des perhom, ara referent als regi-
dors del grup governant, balles pe-
cianis, etc. no ho sabem.

Atenint-nos a les dades de l'any
passat resulta que es varen repartir
600 abonaments i 1.500 entrades gra-
tuïtes. Si anguany es per l'estil, amb
la poca gent que va venir, tal com
déiem abans, una persona paga el
doble perquè l'altra pugui entrar de
franc.

o tothom ha de pagar. o no ha de
pagar ningú, perquè sin6 es divi-
deix el poble en ciutadans de pri-
mera i de segona categoria, cosa
que no es pot acceptar.

Els comptes que nosaltres feim
en clades aproximades, sein els se-
giients:

Despeses: verbenes, recital, revis-
ta, etc. (equip de sò, servei de se-
guretat, lloguer ampliació escenari)
32.000.000 ptes.

Recaptació d'entrades i abona-

ments, 11.000.000 ptes.
Recaptacie per explotaciO dc ne-

gocis, 2.000.000 pies.
Total recaptació, 13.000.000 ptes.
Per tant les pin-clues son 19.000.000

dc pessetes.
Encara falten despeses diverses

de les que dc moment no n'estam
prou documentats, per si són apro-
ximades a les de l'any passat, po-
dem dir que els 19 milions es con-
vertiran en 25 fàcilment. Perquè no
hi estan incloses les particles corres-
ponents a: sous del personal, instal-
lacions elèctriques, publicitat, con-
sum elèctric, etc.

Si hem de parlar per l'experiència
de vuit anys que duim dins l'Ajunta-
ment, segurament no ens informa-
ran d'aquestes clades fins l'any que
ve i quan les comuniquin, segura-
ment no sera per escrit, o no ens ho
diran tot, o sorgirà un problema o
l'altre i tot acabara uuh el mateix
misteri de sempre.

Per ici.tb:tr, la manca d'organitza-
ciO i dc gust es manifesta a la te-
ela, on corn sempre, els balladors

de ball de bot no tcngueren prou
temps ni Hoc per poder gaudir de la
festa i la mostra va esscr desllifida
per manca d'infraestructura ade-
quada i coincidencia d'horari.

No hi ha hagut teatre, enguany
que tenim local; per nitres eircums-
tancies tampoc no hi ha hagut to-
ros, molta gent ha quedat deccbu-
da, no sap si hi ha hagut testes.

ASTROLOGIA
TEMAS ASTRALES

REVOLUCIONES SOLARES
(estudios anuales)

SINASTRIAS
(estudios de pareja)

TEL. 821734

. Coches de todas las marcas.
•Hasta 1 ario de garantia,

en toda la Red Renault.
• Desde el 10% de entrada.
• Hasta 48 meses de pago.
• Sin letras.
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FORD
ORION 	 y	 ESCORT

AHORA 300.000 de descuento
o aire acondicionado y 150.000 ptas. Dto.

FORD FIESTA
Descuentos desde 80.000 a 150.000 pts.

Motor Felanitx, C.B.
Alonso Rodriguez, 5 Tel. 580331




