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Tombats a la molsa

Fastiguejats
Quan els científics puguin informar-nos sobre la causa que ha origi-

nat la mort de milers de dofins llistats a la Mediterrània, probablement
sera ja molt -tard per a aquesta especie animal. Els dofins no han estat
les primeres victimes de la inconsciencia humana, en general, i de la in-
consciencia d'aquells que habitem les costes de la Mediterrània, en par-
ticular. D'altres especies animals han desaparegut o estan en procés de
desaparició (la tortuga marina, per exemple), per?) no ho han fet d'una
forma tan massiva ni espectacular com els dofins llistats.

Els antics grecs consideraven que topar-se amb dofins era un bon
auguri per al mariner; ara correm el perill de quedar-nos sense aquests
animalets i, segurament, la seva desaparició és un símptoma inequívoc
de mals auguris per a la nostra mar.

Hi ha algunes hipòtesis sobre aquesta mort sobtada i massiva, que
ha duit centenars d'aquests cetacis a morir a les ja no massa netes plat-
ges de la Mediterrània occidental. Algunes apunten un virus no identi-
ficat, d'altres els bacteris, però en ambdós casos l'origen primitiu de tot
el mal sembla estar centrat en els agents contaminants que empudeguen
la mar. En tot cas, pot ser que els dofins —tan intelligents com són— no
sols es morin per causes fisiològiques, sine) també de fàstic, en observar
que el seu medi es sols una enorme claveguera on els humans hi abo-
quem grans quantitats de brutícia de diferent toxicitat, sense respectak.
ni els éssers que hi viuen, ni el futur de la nostra  pròpia especie.

El mal esta fet. Els dofins són un avis que la nostra mar —la Med
terrania— esta malalta, molt malalta. Som nosaltres qui l'hem emmala
tida i ens toca a nosaltres guarir-la. Potser encara hi som a temps i 1
mort de més de sis mil dofins llistats no sigui estèril del tot.

Antoni Roca
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El coLlegi «Joan Capó» haurà d'esse r
derrut 	 ia rodeilai

Un fet que ha trasbalsat gairebé
tot el poble aquests dies, ha estat la
noticia de que l'edifici del Collegi
«Joan Capó» no ofereix les garan-
ties suficients de solidesa com per a
iniciar el nou curs escolar. Aixi ho
han confirmat els tècnics de la Di-
recció Provincial del Ministeri d'E-
ducació i Ciencia després d'explo-
rar diversos indrets de l'estructura
i adonar-se'n de que els materials
que la integren no prometen la se-
guretat desitjada i que cal exigir a
un edifici públic de tal finalitat.

La illeta que conforma el collegi
«Joan Capó» esta formada per uns
edificis que foren bastits en temps
de la segona República i que com-
pliren successivament la funció d'es-
cola graduada i quarter de soldats
(concretn mpn t ia.la del carrel- -den
Sales el temps del moviment i suc-
cessius immediats). L'any 1951,
aquesta part fou reformada i aixo-
pluga un grapat d'anys l'Institut La-
boral, mentre l'ala posterior segui
afecte a escola graduada.

Amb el trasllad de l'Institut al
nou edifici de la carretera de Vila-
franca, s'unificaren els dos sectors
per allotjar el que seria Collegi Pú-
blic d'E.G.B. «Joan Capó».

El servei que ha prestat doncs
aquest edifici en el camp escolar ha
estat prou profitós i malgrat les se-
ves deficiencies —pensem que les
escoles recent construides no en
són escàpols de deficiencies— ha
possibilitat el funcionament d'un
grup escolar. de 24 unitats amb pra
vada eficacia i des d'una ubicació
gairebé privilegiada. La tècnica pe-
n!), i els materials emprats en la se-

Mentre es rebien a la Sala un res-
pectable nombre d'allegacions al Pla
Director de Ports Esportius, la Co-
missió Informativa d'Obres de l'A-
juntament, en reunió celebrada di-
Iluns passat, acorda per unanimitat
(no hi eren presents els regidors
socialistes) informar el Pla esmen-
tat en el sentit de que s'atorgui a
tota la costa del nostre terme el
grau de protecció I, que suposa el

va construcció són la causa de que
avui aquest edifici no sia aprofita-
ble.

Dilluns a vespre a l'Auditori Mu-
nicipal (antic cinema) hi hagué una
reunió de pares d'alumnes, Direcció
del Centre i Regidora de Cultura de
l'Ajuntament, per tal d'afrontar la
situació i arbitrar les mesures ne-
cessaries pel començament de les
tasques docents.

S'han hagut de cercar solucions a
corre-cuita i la veritat es que no
anam sobrats de locals capaços d'a-
collir, en que sia d'una forma pro-
visional un nombre tan elevat d'a-
lumnes com el del «Joan Capó». En
primera instancia la Direcció Pro-
vincial del MEC havia proposat de
traslladar els alumnes a centres
d'altres poblacions, cosa que,
amb molt bon criteri, no accepta
l'APA. També oferí el MEC instal-
lar un local prefabricat al solar de
darrera el Parc, solució que s'acep-
ta però que no p,odra estar a punt
fins el mes de gener. Es barrejaren
diversos locals, (el Gurugú, S'Es-
corxador, la Casa de Cultura) i al
final s'acorda establir dos toms de
classes, demati i horabaixa per tot
l'alumnat. Fins a Oè curs les classes
es donaran aquest trimestre a la zo-
na posterior de l'edifici, la que no-
més te una planta i pels de 7è i 8è
s'impartiran a la Casa de Cultura.

Mentrestant es preveu que el mes
de gener s'evacui tot l'edifici i co-
menci l'enderrocament per iniciar
tot seguit en el seu solar un centre
totalment nou, la construcció del
qual es preveu en un periode d'un
any i mig.

que no es puguin construir més
ports esportius.

Amb aquesta decisió, si es que la
porta a bon terme, el nostre Ajunta-
ment, s'unirà al clam de nombrosos
municipis de Mallorca en contra de
Ia progressiva degradació de les cos-
tes. Ara, falta que aquest desig sia
respectat per la Comissió Provincial
d'Urbanisme que presideix D. Jero-
ni Saiz.

Agra vegada, el Sindicat
En aquest temps de setembre,

temps d'ennigulats i de verema,
s'imposa dedicar un espai al Celler
Cooperatiu.

Desgraciadament, el Celler en-
guany ha estat tema d'actualitat a
les converses i als diaris, i no pre-
cisament per motius que ens pa
guessin alegrar, sinó tot al contrari.

Potser ja hem dit qualque vega-
da que els directius actuals del Ce-
lier no absorbeixen totalment la res-
ponsabilitat de la situació en què se
troba perquè es conegut de tothom
que l'estat d'ara es conseqüência
d'un seguit de fets que se remunta
fins ben enrera.

Ara, hem de convenir que la quan-
titat d'errors i d'actuacions poc en-
certades ha estat tanta, aquest dar-
rer any, que a l'hora de fer un ba-
lk, la part de responsabilitat que
els correspon es més que notable.

A la, darrera assemblea celebrada
per fixar una data per obrir les por-
tes del Celler, tal i com s'havia fet
tota la vida, la preocupació dels so-
cis presents va quedar ben de ma-
nifest. Els qui varen aportar els
raïms l'any 1988 varen poder cobrar

les aportacions gracies a unes sub-
vencions rebudes pel Celler. De l'a-
nyada passada, no s'ha pagat res.
Lògicament, els socis, abans de pre-
sentar-hi la collita d'enguany volen
tenir una garantia de cobrar-la.

Però el problema més greu (i ho
es molt) no es aquest: l'any 1989, els
socis varen aportar una quantitat
des raïm que, comparada amb les
d'anys de més enrera, era tan ma-
gra que a penes arribava a un deu
per cent. Amb una producció tan es-
quifida, el Celler, de cap manera, no
pot-afrontar les despeses--de funcio-
nament d'un complex concebut per
rebre i treballar molt mes.

Davant la situació actual, el Con-
sell Rector hauria de fer un exer-

cici de responsabilitat, deixar-se
anar de mentides, embulls i petulan-
cia i plantejar-se a consciencia un
futur, que per ventura passa per la
liquidació de l'entitat. Allb que no
se pot admetre de cap manera es
que la situació se perllongui i quc
l'entitat vagi consumint el patrimo-
ni, perquè pot succeir que, a l'hora
de liquidar, per ventura ja no hi
haura res a liquidar.

Pirotècnic

L'Ajuntament demana el grau de
protecció I per a tota la costa de

Felanitx
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ANUNCIOS
ilasta el dia 1 de octubre sera

tiempo habit para la presentación
de ofertas optando a la contratación
directa para el suministro de un
vehiculo para uso de la Brigada
Municipal.

El tipo de licitación, a la baja, se
lija en la cantidad de 1.000.000 de
Was. I.V.A. mCI ti ido.

El expediente se liana de mani-
fiesto en las oficinas de Secretaria.

IA) que se hace público para co-
nocimiento de los posibles intere-
sados.

Felanitx, a 19 de septiembre 191-X).
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

Por la presente se comunica a to-
dos los titulares de las sepulturas
adosadas al muro lindante con la
Ctra. de Felaniix - Cas Concos, que

Ia la colocación de las correspon-
dientes lapidas, afectadas con oca-
sión de las inundaciones, deberan
solicitarlo en el Negociado de Se-
cretaria de este Ayuntamiento.

Felanitx, a 19 de septiembre 1990
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES

Rebuda del Centre de Gestió Ca-
da til i Co.iperaciú Tributiiria del
Ministeri d'Economia i Ilisenda la
Ilista de cobrament. de l'Irnpost so-
bre Bens Immobles dc naturalesa
Rústica i Urbana de l'any 1990, que-
Ja exposada al públic a les oficines
Municipals del Cadastre (de dilluns
El clivencires i de 8 a 15 hores) d'a-
cord amb lo que disposa l'article 6
del R.D. 1.448/89, de 1 de desembre,
que clesenrotIla la Ilei 39/89 del 28
cte desembre, reguladora de les Hi-
sendes Locals.

Felanitx, a 7 de setembre de 1990.
El Bade,

Cosme Oliver Monserrat

IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES

Recibida del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria
del Ministerio de Economia y Ha-
cienda la lista cobratoria del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles de
naturalesa Rústica y Urbana del
año 1990, queda expuesta al público
en las oficinas municipales del Ca-
tastro (de Lunes a Viernes y de 8 a
15 horas) de acuerdo con lo que
dispone el art. 6 del R.D. 1.448/89 de
1 de diciembre, por el que se
desarrolla el art. 77 tie la ley 39/88
del 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales.

Felanitx, 7 de septiembre de 1990.

El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrat

Clínica de Ortodoncia
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias)

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
DocrroR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N(' 318

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

C. Miguel Bordoy, 22 	 Tel. 582623 	 FELANITX

cine princip a
Viernes 21, sábado 22, 9'30 noche y domingo 23 desde las 3

Nlike Rourke en una de sus mejores películas

Johnny el Guapo
La maldición Yde las brujas

Viernes 28, sábado 29, 930 noche y domingo 30 desde las 3

Uno de los grandes 6xitos de este afio

El Club de los poetas muertos
Los Reyes Yde la Playa

11■1 /‘, NJ r IXI,
11.1 tar.	 .1 I III 1.

5riAcy
PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.875

Semestral a fora: 2.025

SANTORAL

Diu. 23 Sta. Tecla
Dill. 24 Mare de Dal de la

Merck
Dim. 25 St. Cleofas
Dim. 26 Sts. Cosme i Damia
Dij. 27 St. Vicenç de Paül
Div. 28 St. Wenceslau
Dis. 29 Sts. Miguel, Rafel i

Gabriel
LLUNA

Quart creixent dia 27

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 11

Palma • Felanitx Ors 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
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 ti`:W i 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
Miquel-Nadal
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña

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

580448-581144
Ambulancies

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

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

FELANITX

EL DECRET DE NOVA PLANTA
Sr. Director:
He x, ist un manifest del grup Co-

lc ms a la Sala on hi ha dos errors
històrics referents al Decret de No-
va Planta.

El primer error, molt estés entre
els nacionalistes que no saben His-
túria, es cl de creure clue cl Dccret
cie Nova Planta va limitar l'Us de la
llengua catalana i va introduïr l'ús
de la castellana a l'ensenyança i a
Ia documentació oficial. Si cis que
diven aquest doi es prenguez en la
molestia de llegir el decret, o els de-
crets ja que són mes d'un, compro-
verien que no hi ha la Ines petita re-
ferència a la Ilengua. Els Decrets de
Nova Planta fan referèficia a insti-
tucions i aboliren les institucions
d'autogovern que tengueren les illes
fins a principis del segle XVIII, pe-
re) no tengueren la més petita inci-
dencia en quant a de la llengua.
Si anau a l'arxiu municipal vereu
que tota la documentació esta en ca-
tala fins l'any 1768. Aquest any Car-
ies III dona una reial cèdula orde-
nant que l'ensenyança i la documen-
tac ió de les curies (avui diríem els
jutjats) es fes en castella, prohibint
que es fes en Had, cosa habitual en
aquell temps encara que no sempre.
A l'Arxiii Municipal de Felanitx po-
deu veure que l'any 1768 l'escrivà
de la Cúria comença el Ilibre en ca-

rebe la reial cédula que inser-
ta dins el llibre, i al dia segiient co-
mençà a escriure en castella.

El sengon error es creure que el
Decret de Nova Planta esta vigent.
No sols l'actual constitució espanyo-
la el deroga sinó que ja estava de-
rogat per les. reformes institucio-
nals del segle XIX i XX. Igualment
està derogada la reial cedula de Car-
ies III per l'actual Constitució i pels
diferents estatuts d'autonomia.

D'altra banda no es cert que dins
el ternie de Felanitx no hi hagui
centres que no tentwin grups d'en-
senvament en català, i això no (le-
i)Ii de la Direcció Provincial ciel
MEC sino ciels consells escolars cie
cada centre.

Finalment vull nizmitestar que es
lamentable que el funcionari (le
torn cregui cnit.• cerles coses encara
s'llan de ter cii castella. Eslau en el
vostre dret legal d'exigir que se vos
respecti el fer Os de la pròpia lien-
gua, i ais) es el cicie heu de fer i
demanar la derogació d'un decret
que ni esta vigent ni te res que
re en lo que demanati.

UN HISTORIADOR
(Passa a la pagina 5)

SE VENDE PISO NUEVO a estre-
nar, en C/. Onofre Ferrandell.
Informes, Tel. 581901.

VENDO PISO en C/. Marian Agui-
ló , 24. Grande y recién cons-
t

n formes, Tel. ( 93 ) 2424751.
v 581315

SE NECESITA CH ICA para of i-
cina.
Informes, Tel.• 58297().



GilMNAS
Temporada 90-91

La propera temporada desenvoluparem les sgüents activitats:
— GIMNASTICA DE MANTENIMENT
— GIMNÁSTICA CORRECTIVA
— GIMNASTICA ESPORTIVA
— FISIOCULTURISME
— CURSOS DE NATACIÓ
— PREPARACIÓ FISICA PER ESPORTISTES
— ESCOLA DE BASQUET
- INICIACIÓ ESPORTIVA
— PSICOMOTRICITAT
— EXCURSIONS

Per a mês informacid:
C/. SES SIVINES, s/n 	 PORTOCOLOM 	 TEL. 825183

pesca mes les satisfaccions re-
bucks. Aix6 ta que m'hagin fuit del
cap aguelles cosctes clue, tot-amb-
nazi, no valen un gafet.

—Si, voklria afegir que, si sense
voler, bagués ofes gualcú, els dernan
perd6 de bun grat; per ultra part
volt manifestar el men agraïment a
tots els qui han let possible tan bo-
na Diada que, per jo, ha tengut una
significació tan emotiva. Moltes gra-
cies a tots!

Na Barbara Palou no pot dissimu-
lar els seus sentiments de gratitud
per una Festa que, dins la seva con-
textura, ella n'era art i part. ts
agraïda.

Ens resta donar-li l'enhorabona
perque, durant la seva presidencia,
va saber compaginar la seva simpa-
tia amb la generosa . entrega a la
gent dc Felanitx.

G. P. R.

VENDO PLANTA, BA.TA en Fela-
nitx, tres dormitorios,. dos ba-
rios, techos forrados de' mad :eta
oregón.
VENDO PORTASSA calle Jaime
I, 117, de unos 100 MI'
Informes, Test 82514firai-4607* (f,1

111:(1
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ES GRIP
La grip un dels problemes epicle-

iniológics del nostre temps, pot ser
_ clefinicia coin una malaltia transmis-

sible &ali poder de difusió, de pre-
sentació hivernal, i recurrencia epi-
clernica periòdica, amb brots epide-
mics (molta de gent) cada 2-4 anys
i brots pandemics (molta de gent a
molts de Hoes) cada 10-15 anys. Es
procluicla per un virus que afecta
fona,mentalment a les vies respiratò-
ries superiors, provocant un quadre
clinic amb predomini de símptomes
ge,nerals (febre, mal de cap i ossos,
grim -cansament, desgana i mal es-
tar). Normaanent es una malaltia
benigna i sense complicacions, tret
de certs tipus de «poblacions d'alt
risc> (vells, malalts de cor, diabe-
tics) pets que les complicacions po-
den ocasionar un considerable in-
dex de mortalitat.

Des de finals del segle passat fins
ara s'han produït tres pandemics
importants: la de 1889-90, la de 1918-
19 i la de 1957. La pandemia del
1918, anomenada equivocadament
«grip espanyola», ocasiona 20 mi-
lions de morts.

La importancia de la grip estit en
Ia seva elevada freqüencia que, fins
i tot, pot produïr una important al-
teració de la vida social, ja que afec-
ta en roc temps molta de gent, corn
passa en els brots pandemics que
s'estenen a la totalitat o a gran part
del món. Així, l'any 1986, es van de-
clarar 4.556.036 casos de grip,- i se
suposa que el nombre de casos reals
és encara un 18 % més gran, ja que
una part de les persones alectacles
no van al metge.

Des del punt de vista productiu,
Ia grip i les seves conseqüències re-
presenten una considerable pèrdua
económica. Si horn suposa que el
50 °/o dels casos són persones amb
edat de fer feina i que sa baixa la-
boral per aquesta causa acostuma
ésser d'una setmana, durant l'hivern
de 1984-85 es varen perdre, per cau-
sa de la grip, 60 milions d'hores de
treball, més o manco 25.000 milions
de pessetes, xifra que pot arribar als
50.000 milions si es compta a més
amb la disminució de la productivi-
tat, despeses mediques, etc...

Per altra banda, les epidemics de
grip produeixen cada any un incre-
ment de la mortalitat produïdes, a
més de la neumonía pròpia del vi-
rus, per complicacions de malalties
de cor i pulmó que ja tenien ahans
els pacients. A Espanya, la grip pro-
dueix 3.000 morts anuals. Entre el
80 i el 90 % de les morts atribuïdes
a la grip es donen en persones ma-
jors de 65 anys. Donat l'envelliment
progressiu de la piràmide de pobla-
ció, cl nombre de victimes de la
grip pot anar creixent sensiblement
en els propers anys, Ilevat de que la
gent es vacuni molt més.

Degut a la facilitat amb que can-
via el virus de la grip, cada any es
prepara una nova vacuna d'acord
amb els cstudis que fa l'Organitza-
ció Mundial de Ia Salut, i per això
es molt important emprar cada any
la que toqui i no la que ja s'havia
fet servir un altre any, per be que
hagués anat.

Estudis recents sobre la població SE ALQUILA PISO CENTRICO PA
afectada per la grip han determinat 	 RA OFICINA 0 DESPACHO.
que la vacunació antigripal és molt 	 Informes:. En esta-admón.

Conversa amb Na Bàrbara Palau
PresideLta durant 10 anys ee la Llar de la "(meta Edat

Dins eis actes programais pel co-
mençament de Curs de la Llar del
Pensionista, hi figurava un home-
natge a Na Barbara Palou, fins fa
pOC temps Presidenta i a n'En Mi-
guel Sastre, funcionari de l'INSER-
SO.

Ens ha semblat una bona oportu-
nitat conversar en Na Barbara per
que ens donas la seva impressió
I 'acte:

—Qué vols que et diga! En primer
Hoc, som conscient de que la Festa
cia el començament de les activitats
de la Llar, pel Curs 1990-91. Però no
Pue negar la MCV'a satisfacció per-
que, aprofitant tan bona ocasió, els
nous directius de la Llar, s'hagin re-
cordat d'En Miguel I de jo mateixa.
Se que, al moment de comencar la
tasca dins la Junta Directiva, l'únic
que em proposava era fer un serviei
al coliectiu de les Persones Majors
de la Comarca; si ho vaig aconse-
guir, no ho sé, però a tots ens agra-
da que mos donin una ditada de
mel i millor, com en aquest cas, si
va acompanyada de tantes mostres
de simpatia corn he rebudes.

—Durant els 10 anvs de gestió
com a Presidenta, he tengut moltes
alegries i, per que no dir-ho?, algu-
nes decepcions. A l'hora de fer ba-

'

La Parróquia 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 INFORMACIO ambient de pregaria depen també
de tots.
Els joves de Felanitx interessats en pujar a Lluc...
Podeu enviar o dur la inscripció a la rectoria de la Parrò-
quia de Sant Miguel.
Dimarts i divendres de 17 h. a 21 h.

— Es important que envieu la inscripció, pel bon funciona-
ment, abans del 27 de setembre.
Qui pot venir? Tots els joves a partir de 16 anys.

— I sempre que estiguin connectats amb el responsable de
la teva comunitat parroquial.
VOS ESPERAM A TOTS EL DIA 6 D'OCTUBRE

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

necessnria pels wembres (ids se-
piicnts collectitts:

1.—Persones amb molt de rise dc
tenir complicacions relacionades
amb la grip:

— Nins i adults amb malalties
cròniques de cor (angina de pit, in-
fart, insuficiencia cardíaca, etc.) o
pulmonars (asma, bronquitis

etc.) que necessitaren revLsiO
medica periclica o hospitalització
l'any anterior.

— Residents d'hospicis, asils, cli-
niques de repós i d'altres institu-
cions CO les que hi pugui haver ma-
lats eiónics dc qualsevol eclat.

2.—Persones amb possibilitat de
transmetre la grip a collectius d'alt
rise: metges, infermeres i d'altre
personal que tengui contacte {re-
gilent amb pacients d'alt rise. Fa-
miliars que convisquin amb malalts
d'alt risc.

3.—Persones amb rise moderat:
— Persones sanes majors de 64

arivs.
— Nins i adults amb malalties

crOnig(ies metabòliques (inclosa la
diabetis), insuficiencia renal, ane-
mia i inmunodepressiO que requeri-
ren seguiment medic regular o fo-
ren hospitalitzat per alguna d'aques-
tes causes durant l'any anterior.

4.—Totes les persones que pres-
ten serveis essencials a la comuni-
tat: mestres, bombers, policies, ser-
veis públics, etc.

5.—Tots els adults que vulguin
reduir la possibilitat de passar la
grip.

Tot i que les vacunes actuals te-
nen poques reaccions adverses, se'n
poden donar de tres classes:

a) Reaccions locals: Surten ver-
mellors o durícies en el lloc de la in-
jecció durant 1-2 dies. No s'ha d'a-
plicar cap medicament.

b) Reaccions generalitzades:
semblants a una grip lieu. Un po-
quet de febre, de mal estar i dolo-
riment. Acostuma a començar unes
6-12 hores després de la vacunació i
dura 1-2 dies. No s'ha de prendre
cap medicament.
c) Encara que molt rarament,

reacció alergica en forma d'erup-
cions, picor, laves, i símptomes res-
piratoris variats. Les persones amb
história dc reaccions allergiques
greus per menjar ous, no s'han de
vacunar.

Avui en (lia encara no hi ha medi-
caments efectius pel tractament de
Ia grip i de! refredat. r-is ben segur
que ets uniibiblics un mni efeciius
per tractar la grip i el seu ús pot
produir un efecte contrari. El més
important es el repós en el ilit, bai-
xar la febre gradualment sense
brusquetats, heure aigua i liquids a
voler i no preocupar-se per la nor-
mal pèrdua de la gana ni pel can-
sament, que poden clurar fins a una
setmana després de passada la ma-
laltia.

La camptinva de vaennació co-
mençara el proper dilluns dia 24 i
durara fins dia lib de no cm hre. A
la secciO informativa d'aquet sent-
manari hi trobareu cis details.

Miguel Vidal, metge



 

(fEiigarixa`i ah eis Ares...»
ELS ANIMADORS VOLEM...

V.--Els pubres
El moviment fa opció pels pobres. Corn ho hem d'entendre?

Què vol dir «pobre»?
Tots tenim necessitat d'alguna cosa, i també els infants: com-

panyia, vestit, escola, un grup amb qui jugar, trobar-se, sentir-se
calorats, etc. I per aix3, el moviment vol oferir el seu servei a
tots aquas infants que hi vegin la possibilitat de trobar-hi quel-
com que necessiten:

Uns vindran perquè feim excursions.
Altres, perquè hi aprenen.
D'altres perquè poden fer coses que no poden fer a casa.
D'altres perque s'ho passen be i
d'altres, perquè veuen que les coses es fan per tots.
I, atendre això, no es satisfer unes necessitats dels infants?

• L'objectiu prioritari del moviment no es pas el d'ajudar eco-
nòmicament les families necessitades, sinó oferir activitats i
educació a uns infants.

• Suposant que no poguem atendre tots els infants que ho de-
manin, haurem d'escollir aquells que tengum menys possibi-
litats d'anar a d'altres llocs.

• En el que feim, hi ha de poder participar tothom. No podem
permetre que alguns infants no puguin participar en alguna
cosa (o pertànyer al grup) perquè no disposen dels diners su-
ficients.

• Dir que feim camí pels pobres vol dir també que volem aju-
dar als infants a saber-se sentir necessitats. No hi ha ningú
que ho tengui tot i ho sàpiga fer tot.

• També que els volem ajudar a descobrir el valor de l'austeri-
tat, com a manera de situar-se en aquest rra'm d'avui, dominat
per la crisi.

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

Jove felenitxer:
Si creus que el que tens no és sols ten,
si creus amb el treball, sense esperar recompensa,
si creus que el somriure d'infant es el millor sou,
et necessitam, enganwt amb nosaltres, per esser
animador del M.I.J.A.C.

INSCRIPCIONS ELS DIES 25 I 27 DE SETEMBRE,
DE LES 18 A LES 20 HORES.

CURSOS 5.°, 6.°, 7.° i 8.° d'EGB.

LOCAL: Xauxa (Rectoria)
	

PREU: 1.500 ptes.     

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en Carnes a la brasa

Les comunicamos nuestro nuevo n.° de Teléfono: 825302
(no figura en la guía).

LA CERAMICA
C. Bellpuig, 56

OFRECE DURANTE AGOSTO
Y SEPTIEMBRE

Estufas, chimeneas y cerámica decorativa

con el 20°/ 0 de descuento

FELANITX

La Verema
Ha començat a la nostra contrada

Ja tasca del vermar i els camins es
VeliC11 frequentats pels vehicles que
transporten el raïm als cellers.

Aquestes meses, que antany, do-
naren un moviment extraordinari al
camp i adhuc a la població, han
anat perdent progressivament im-
portancia per mor de les mesures
adoptades per la Comunitat Euro-
pea vers ci cultiu del vinyet i també
per la situació cada cop més dete-
riorada del Celler Cooperatiu.

%flume Prohens exposa a
Cala d'Or

loimasts,41asiwt, a la galeria Port
Petit . tle Gala &Or, queda oberta
una mostra. del pintor felanitxer
Jaume Probees:

Vimposic,44,-que roniandra oberta
lists -día ttoctubre, pot ser visitada
de 19 a 21'30, manco els dirnarts.

Cantegyamept del curs escolar
Daum passat començava oficial-

nowt 41 curs escolar per els centres
d'EGB. Aquest començament fou
efectiu a tots els centres del terme
manco al Coilegi «Joan Capó» que,
com sabeu, s'ha hagut d'encarar a
una greu situació provocada per
L'intertlicte dictat per la Direcció
Provincial del Ministeri d'Educació
i Cultura, davant el mal estat de l'e-
difici.

Campanya de vacunació
antigripal

A partir del proper dilluns cija 24
i fins dia 30 de novembre, s'admi-
nistrarà gratuifament la vacuna an-
tigripal a totes les persones majors
de 65 anys o menors que patesquin
malalties cròniques (diabetis, asma,
afeccions cardiovasculars, etc.).
L'horari sera d'll a 13 a la consulta
d'infermeria de l'ambulatori de la
.Seguretat Social.

Aquesta vacuna s'administrarà
també al llarg d'una setmana a Cas
Concos i S'Horta, en data que se
comunicara oportunament. Així ma-
teix a Portocolom s'administrarà la
vacuna cliariament, al llarg de la
campanya.

Es repavimenta la carretera de
Portocolom

La set ma na passada començaren
els treballs tie repavimentació asfal-
tica de la carretera dc Felanitx a
Portocolom, amb la qual cosa que-
dara culminada la reparació que ha
hagut de sotrir aquesta via a causa
de la torrentada de l'anv passat.

Colegio Público d. Joan Capó»
NOTA

Se comunica a los alumnos de 7.°
y 8.- que debido a causas conocidas
por todos y ajenas a la Dirección de
este Centro, a partir del próxi-
mo lunes dia 24, las clases para es-
tos cursos se impartirán en unas de-

pendencias de la Casa Municipal de
Cultura de la Plaza de Santa Mar-
garita, I/ de acuerdo con el horario
que ya conocen.

Club Deportiu Felanitx—Sorteig
En el sorteig realitzat pel C. D.

Felanitx entre els seus sods, corres-
ponent al passat dia 15 de setembre,
ha estat agraciat amb un sopar al
Celler de Randa el n." 975.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
Excuilsic"). Dimarts 25 a Cal-

ainb dinar i espectacle a (4Pira-
tas». Visita a Magalluf. Preu I .9(X)pts.
Dema darrer dia d'inseripció.

Dijons 27, a
les 17 h., Gaspar Valero parlara so-
bre «Fortis de calç i calciners».

Premis «Ciutat de Palma»
Hem rebut les convocatOries ciels

premis «Ciutat de Palma» 1990 per
a les modalitats de Periodisme, In-
vestigació, Pintura i Estímul d'Acti-
vitats Artistiques, les quals tenim a
disposició de les persones interessa-
des.

El termini de presentació d'obres
pel premi d'Investigació acaba dia
16 de novembre d'enguany, els de
Pintura i Estímul d'Activitats Artis-
tiques (beques d'estudis) són del 10
al 28 de desembre i el de Periodis-
me finalitza l'onze de gener de 1991.

vida social
PRIMERA CONIUNIÓ1

Dissabte passat horabaixa, a l'es-
glésia de Sant Alfons, va rebre per
primera vegada l'Eucaristia la nina
Patricia Marquet Prohens.

Rebi la nostra felicitació, que
trim extensiva als seus pares.

NECROLÓGICA

El dia 20 de juliol, deseansa en la
pan de 1)( ..11 a Torremolinos, a l'edat
de 82 MIN'S j lieSIM.'S de refire cis sa-
graments, I). Pere Quetglas Rossell6
(Real). 1).c.p.

i':ii jam Li nostril Iní.s sctilida
condolencia a la seva huiìiilia i
d'una manera especial a la seva ('s-
posit 1)." Magdalena 11ibiloni, till, el
nostre bon antic i (ilia poli-
Ilea Diana.

Secció Religiosa
GERMANES DE LA L: A RITAT

FESTA DE
SANT VICENÇ DE PAUL

Dijous dia 27 les Germanes de la
Caritat celebraran la festa de Sant
Vicenç de Pail.

A les 8 clel capvespre, a la propia
capella, missa concelebrada amb ho-
milia que dira Mn. Miguel Serra,
rector de la parròquia.

Hi queclau tots conviclats.

informació 
,



FETES gE SENT NlCOt 	CAS COKE
ANTI DISSABTE,

18,30. Concurs cle iii amb carabina d'aire comprimit.

21,00. FESTA DE NOSTRA DONA SANTA MARIA DE SANT SALVA-
DOR, Missa solemne. A l'ofertori veneració de la Mare de Deu i ofrena
de Hors per les families concarrines.

22,00. Concert per la Banda de Música de Felanitx.

Presentació del n." 31 de la CoHecció «Coses Nostres». «Els Goigs a
Santa Catalina Tomas» que seran cantats per primera vegada pel Cor
Parroquial.

Presentació per Mn. Pere Xamena del n." 32 de la Collecció «Coses
Nostres». «El Cos Electoral de Felanitx en el segle XIX, 1837-1899» d'En
Francesc Rtez Isern.

Repartició dels premis i trofeus als guanyadors dels distints campio-
nats, concursos i exposicions.

24,00. Traca de fi de festa.

Patronat Local de Música

Escola de Música «Pare Aulk Felanitx
CURS 1990 - 1991

INFORMACIÓ I MATRICULES:
DEL 24 DE SETEMBRE AL 5 D'OCTUBRE

HORARI: DE LES 17'30 A LES 20 H.
CLASSES DE:
— SOLFEIG
— GUITARRA
— INSTRUMENTS DE VENT I PERCUSSIO
- 1.0 DE CONJUNT CORAL (Per Alumnes amb el

4art. de Solfeig aprovat)
- PIANO (Impartit per D. Joan Roig, Professor del

Conservatori de Música de les Balears)
Places Limitades.

:PORTO CÓLOM
CASAS PAREADAS -DIRECTAMEN'TE DEL
CONSTRUCTOR
1.0011000PTAS. ENTRADA Y RESTO EN
COM9DOS PLAZOS

3DORMITORIOSDOBIES2BANOS-FASEO,
SALON/ODME150R,COCINA,DESPENSA,
COLADURIA, TERRAZAS, JARDINES Y PISCNA.
-TODO EN 1Q CALIDADES -

INFORMES TEL:82 43 45 Y 20 10 61

Veta 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 CSX-600-1 ,' PM-AW
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA
Taller
Cristóbal Bennisar
C. Campos, 33—Tel. 580268
ALQUILER DE COHES

Y MOTOS

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.
thrt-7-" ) 	Alonso Rodriguez, 5 Tel. 580331

Ell 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

Servicio oficial

FELANITX 	 5

Cartes ai director
(Ve de la pag. 2)

LES TAULES RODONES A TVE

Belvolgut Director del Setmanari
<'FELANITX»: '

La darrera taula•rodona que erne-
(C.. la Televisió Felanitxera va ser
molt educativa i crec que es la ma-
nera mes pedagOgica que hi ha dc
most Far els nostres governants i
que els ciutadans ens enterem com
coven les coses per l'Ajuntament.

Amb aquesta misiva voldria con-
vidar als de la Televisió perquè or-
ganitzassin una taula rodona cada
Ines. El tema el podrien suggerir
els televidents i jo me N,ull atrevir
proposar un tema que crec prou in-
teressant pels felanitxers i  podríem
aclarir perventura per quines cinc-
centes el Batle sempre s'ha mani-
festat a favor: es tracta del Camp
de Golf' .i la seva tramitació. Po-
drien convidar a un promotor, al Sr.
Mora, al Sr. Grimait i els represen-
tants de l'oposició. Els felanitxers
podríem saber l'opinió de tots i
aclarir el perquè d'aquest camp de
golf.

Esper que prest podrem gaudir
.d'aquestes taules rodones tant inte-
ressants i d'aquesta que he propo-
sat en concret.

Gràcies per acollir la meca pro-
posta.

Un televident

Per tu Marteta
(.1 la rietela 11011-11ad a

La Iluna minva i pren cl vol.
baixa soleta,
dol convertir-se .en un bressol
per tu Mat - teta
i tu Martela que ets un sol
Vols fer noneta
amb la tendror ciel Cantussol
vouveriveta.
La mitjalluna es fa bressol,
Iluna-lluneta,
quan els estels al seu redo!
fan rialleta.
La rosamel del fontinvol
xucles Martela
i amb sa dolçor trobes consol
Ilamincreta!
()tie dolç i too es l'agombol
mare-mareta!

Joan Maimó

VENDO CASA EN PORTO COLOM,
parte Iglesia. Bien situada. Bue-
nas condiciones.

CHALET EN CAS CORSO.

PARCELA RUSTICA 2,5 cuartera-
das, vallada, con casita rústica.
CASA en C. Convento.

Informes: Tel. 580902.

BUSCO EN ALQI 7 ILER CASA
DE CAMPO

Inf.: Tel. 581:322 (no(he)
o en esta Administración

SE VENDE CASA planta baja en
C. Agua, Felanitx.
Inf.: C. Parras, 5 - Tel. 82113(3

CERC PIS PER IA.,()GAR per tot
l'any a Felanit
lo f.:  Ta 64322:3

INTERESSA PROFESSOR DE MU-
SICA sistema «Codale» per a nina
de 6 anys.
Informes, Tel. 825239, de 14 a 16
h. i de 20 a 22 h.

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

SE VENDEN CHALETS ADOSA-
DOS, en Urb. La Fe. Directo pro-
motor. Con piscina. Llaves en
mano.
Informes:
Tels. 289790 y (93) 4251958.

VENDO NEVERA o cambio por
una máquina de coser. También
x'endo cocina butano con horno.
Informes: Tel. 581245.

SE NECESITA APRENDIZ autola-
vado, de 16 a 18 arios.
Informes: Tel. 583131 (de 7 a 8
tarde).
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!viper rifefilanitx
Comunica al público que se halla a su disposición
el servicio de

AUTOLAV ADO
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 Felanit

Carnicería MARI CARMEN
MERCADO MUNICIPAL Tel. 582402

De nuevo a su servicio

de m'artes a domingo, (excepto miércoles)
con la calidad de siempre

6 	 FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El C.D. FELANITX, quan
menys esperaven ses llebres, va su-
mar dos punts molt importants al
camp del PORTO-CRISTO. El resul-
tat final de ZERO a DOS es prou ex-
plicit. GALLARDO i NICO foren els
primers golejadors de l'equip fela-
nitxer després de començat aquesta
nova campanya Iligruva a Preterent.
Derna diumenge al camp «Es Tor-
rentó»: FELANITX-MURENSE. Els
visitants són bastant fluixets i hem
d'esperar una nova victòria per l'e-
quip que dirigeix Asensi. ¡Sort!

• En Bernal Ricart esta més
que content, perquè el CANAL
PLUS cada dia té més socis. «BAR
CRISTAL» i «SA RECREATIVA»
també disposen de l'aparatet per
captar la senyal codificada.

• Bona marxa al «PUB - MI-
QUEL'S». L'estiu ha acabat a Por-
to-Colom però per aquest local es
veuen moites «guiris»,Vgunes tiren
d'esquena. Ja estan tireparant la
TEMPORADA D'HIVgRN, diven-
dres i dissabtes marxa de debó.
Amb el servei, a les botelles, de Ra-

.

fa i Salvador Tromper, a la música
Manolo.

• Milan comunicat la notícia de
que el jugador del C.D. FELANITX,
el clevanter JAVI, se va lesionar de
consicleraciú. Una lesió seriosa que
el mantindrà apartat de l'cquip per
una llarga temporada. Li desijam
una prompta recuperació.

• El passat 9 de setembre vaig
Ilegir a «D.M. una Ilarga entrevista
a COSME OLIVER («Pila»). Perso-
natge molt conegut, que últimament
s'ha convertit en «curandero» de
prestigi. Deia: «Pue curar casos de
SIDA». En Cosme t previst fer un
programa especial per TELEVISIÓ
FELANITXERA en unes dates en-
cara a confirmar.

• Al «CINE PRINCIPAL» tenim
dues noves pellicules. «LA MALDI-
CION DE LAS BRUJAS» («Wit-
ches») de Nicolas Roeg, amb Ange-
lica Huston que tracta d'un nin que
escolta rondalles de la seva padrina.
La bruixeria es l'autentica protago-
nista. I «JOHNNY, EL GUAPO»
(«Johnny handsome») de Walter
Hill amb Mickey Rourke. Un delin-
qüent surt de la presó i un amic el
convida a cometre un robatori; la
banda els traiciona i després de mo-
rir el seu amic torna a la presó...
Pellicules estrenades a tots els ci-
nemes del món aquest mateix any,
es tracta. idb de dues novetats.

JORDI GAVINA, 5.

SE VENDE PISO en Porto-Colom.
Magníficas vistas.
Informes, Tels. 575103 6 299301.

SE V ENDE APARTAMENTO
EN PORTO COLOM. La Linea.
Inf.: Tel. :-)83369. (mañanas).

El pasado domingo a la entrada
de P01t0-(7oloni se instaló una fun-
cional plaza portatil para celebrar
ull testejo taurino, a falta de permi-
sos v dificultades burocráticas, el
t tempo amenazante permitió esa
bulla que protagonizaron algunos
valientes y esforzados «toreros». Un
«Citroen» del año de la pera portó a
los toreros y las bellísimas mano-
las, el adiestrado piloto «Miqueli-
tos» no tuvo dificultades para pene-
trar en el recinto entre nutridos
aplausos del numerosisimo público
que se congregó para ver a los tres
«espadas» en acción. La diversión
estaba garantizada. Pere Sansó «El
Marmolero», Tõfol Mollet «El Pes-
cailla» y el triunfador dc. la tarde,
Jaunie Roig «El Niño de la Brocha»
(quién tuvo retuvo). El sobresalien-
te Andelón mostró artes poco orto-
doxas. Algunos espontáneos, no mu-
chos, probaron fortuna entre los
aplausos y . 1aS risas de un público,
que ya digo, se divirtió bastante.

Hobo vitas y animación a base de
micro a cargo del ex-matador Juan
Miguel «El Científico» que en esta
ocasión no se atrevió a saltar al rue-
do. Roig, «Es Forner», pidió la llave
montado sobre una ágil burra y hay
que decir que el «toro» de la pres-
tigiosa ganadería March S. A. dio
mucho juego, más del esperado. En
fin, una tarde, entretenida gracias a
estos organizadores que prefieren
permanecer en el anonimato.

 ho sábado en la barbacoa
«La Ponderosa» hay «un sopar pels
qui vulguin», devers les nou i mitja,
ja que s'han posat a la venda un ti-
quets. Podeu adquirir-los a Felanitx:
«Sa Recreativa» i «Bar Ca N'Usso-
la», a Porto-Colom «Forn des Port»
i «Llar de la 3.. Edat» i també a
S'Horta. Demanau fites. Ja ho sa-
beu, si volem sopar anit dissabte
d'«estofat de vedella» comprau els
tiquets oportuns.

T.C.

Festa Campem a Porta-Coiom

1■1..
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SEMAR
lajor, II; - Tel. 580213

Obert novament als seus

clients i públic en general

FELANITX 	 7'

Futbol

feWitx es va destapar i va guayar el
primer partit al camp del Porto Cristo

Porto Cristo, 0 - Felanitx, 2

MOTOCICLISME

Partit jugat el dissabte passat al
terrenv de joc del Porto-Cristo. En-
tracia fluixeta.

Felanitx: Roig, Ruti, Roig II, Su-
fier, Aznar, Borràs, Nico, Gallardo
(Guillem), Agustin, Alfonso (Oliver)
i Sagrera.

rbit: Pascual Gulllent Act uaciú
fh,c..reta. MostrO tarjetes grogues a
Borras, Nico, Oliver, Alfonso, Ta-
liant, Piña i Riutord.

Go/s: 0-1, min. 15; Gallardo. 0-2,
min. 45; Nico.

COMENTARI
L'entrenador del Felanitx, Asensi,

com gat escaldat, va a canviar total-
ment el sistema de joc de l'equip fe-
lanitxer, i això va donar els seus
I ruits, totalment positius. Va retras-
sar Alfonso a la mitja i avançar Go-
llardo en punta que compta sempre
trib la collaboració de Nico. Va

muntar un centre de camp ben as-
sortit de jugadors per aturar tota
classe d'iniciatives de l'equip local.
Cal destacar, a més dels dos goleja-
dors Gallardo i Nico, la feina extra-
ordinaria de Roig II, Sagt-era (per-
teca en la seva missió), Sunyer i
Fruti. El porter Roig va tenir una
superba actuació, fent un parell
d'aturades extraordinàries. El pri-
mer temps ¡a va concloure amb el
marcador detinitiu. Esperam que
diumenge també es puguin sumar el
dos punts enfront del Murense, un
equip bastant devaluat.

Tonzen
1. 11 REGIONAL

CAS CONCOS, 2 -. S: JORDI, 1
ELABORADA VICTORIA

En partido disputado en el cam-
po «Es Cavalier», el Cas Concos se
anotó una importante victoria que
le permite ostentar el co-liderato de
la clasificación.
2.a REGIONAL
VALLDEMOSSA, 2 - S'HORTA,

NO FUNCIONO
EL CONTRAGOLPE

El S'Horta no pudo, en su despla-
zamiento a Valldemossa, puntual - .
El equipo local atacó mucho mas v
supo aprovechar algunas de sus

CARDASSAR, O - FELANITX, 2
También se destaparon los juveni-

les felanitxers consiguiendo su 1.3
victoria.

Futbolet
OCTAUS DE FINALS

Puig Hugny, 5 - Banca Marx, 3
Renault Felanitx, 7 -

Bar Can Blanco, 1
The Paks, 4 -

Auto Lav. Fel./C. Palmer, 0
Cafeteria «Es Glop», 7 - Kornot's, 9

SEMIFINALS
Puig Ilugny, 5 - Renault Felanitx, 7
Kornot's, 4 - The Paks, 1

3.° i 4 •° LLOC
The Paks, 8 - Puig Hugny, 4

FINAL
Kornot's, 4 - Renault Felanitx, 7 111 ;,

Finalitza la Higa de futbolet d'es-
tin 90. que cada any, com ve essent
habitual organitza el Comité de Fut-
bolet de Felanitx, en el que els At--
bits Kico P., J.M. Simarto, G. Acei-
tuno, J. Porras, Acosta i els seus
ajudants de taula R. Boyer, Onofre,
T. Prohens, Tia Puput i M. Talavan-
te han demostrat una bona orga-
nització a l'hora de dur a terme la
seva lunció que molts de dies ha
estat superior a la d'un at-bit nor-
mal. Dissabte passat tengué lloc
Pentrega de trofeus al Camp Mu-
nicipal .d;esports de «Sa Mola», on
es congregaren unes cinc-centes
persones, superant el nombre d'as-
sistents a altres entregues anteriors.
L'excelentissim Ajuntament de Fe-
lanitx atorga trofeus per als vint-i-
dos equips participants. Volem re-
calcar la bona actuació del jove go-
lejacior JAVIER MUÑIZ (Picatore
n." 2), .que en deu partits aconsegui
Ia friolera • de 48 gols, al qual des
aqui ciesitjam es recuperi d'una le-
sió  sofrida en un ciels partits. Re-
cordam que a l'hivern hi tornara
haver lliga de fidbolet i esperam la
participaciá de tots els equips. A
continuació la classificaciú final:
I.--RENAULT FELANITX
2.—Kornot's
3,--flic Paks

Iltigny
5.—Atito Lav. Fell(' Palmer
6.—I3ar Can 13lanco
7.-13anca Nlarx
8. Calelcria «Es Glop».

LI DONS

TENGO PARA A LQUI LA 11 PIAN-
•A BAJA GRANDE en Felanitx
Inf.: Tel. 825195

vI TRol , Eu ILLES BALEARS
TRAM CRONOMETRAT DE

CALA MILLOR

Diumenge passat es celebra a Sa
Verclera la prova de trams Crono-
metrats (Cala Millor) del VI Cam-
pionat de les Illes Balears. La prova
estava dividida en quatre catego-
ries; a la categoria «A», guanyà el
pilot J.L. Angel (Moto V-2) que pi-
lotant una HONDA RC 30 va fer un
temps de 1:40:37 a una velocitat
mitja de 147'545 Km/h. A la cate-
goria «B», nomes hi corregué el pi-
lot M. Riutort (Motos Salom) que
amb una YAMAHA TZR 250 aconse-
guí un temps de 1:43:99 a una velo-
citat mitja de 141'936 Km/h. Lla-
vors hi hagué la categoria de 125
c.c. on J.F. Poyatos guanya comoda-
ment manetjant un Arbizu 125 (0c-
cobyt-Gripuzcuana) fent un temps
de 1:52:03 i una mitja de 131'750
Km/h. I a la categoria de 80 c.c.,
tenguerem dos representants fela-
nitxers Rafel Bosch Rosselló i Ga-
briel Adrover Mesquida, els quals
quedaren tercer i quart a la classi-
ficació final, fent uns temps que
deixa bocabadats a tots els seus
contrincants. El guanyador d'aques-

ta prova foil Antoni Saturn (Motos
Salom), que amb una YAMAHA
TZR 80 va fer un temps de 2:06:69
amb una rnitja de 117078 Km/h.
Rafel Bosch (MOTOS BARCELÓ)
corregué amb una HONDA MBX 80
el qual amb ajuda de Miguel Bar-
ed& el seu mecanic duien fetes
moltes 'bores de feina per a poder
fer un temps de 2:13:32 amb una ve-
locitat mitja de 110'711 Km/h. Ga-
briel Adrover (MOTO SHOP) no po-
gué millorar cl temps fet a la pri-
mera manega pd1 seu rival Rafel
Bosch, .aconseguint quedar quart
amb 2:15:80 i una velocitat mitja de
108689 Km/h.

M. TALAVANTE

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

CLASSES DE TALL I CONFECCIÓ.
Sistema Marti. A partir de I'l
d'octubre. C/. Bellpuig, 1, 2n. C.
Tels 580682 i 824631.
Horari de 3 a 5 i de 5 a 7. Mar-
galida Nicolau Grimalt. 

CLINICA DENTAL

Dr. José Luíg Bennásar Nicolau
MEDICO — DEINITISTA

Col. 	 3771 	 289

Gonsulta' ide lunes a Sábados •
add

Hotias convenidas

C. Jaume I, 4A 	 Tel. 583121
	

Felanitx             

Vehículos de ocasión    

FIAT .UNO 45 S 5P	 PM-AH
FIAT UNO 70 SL 5 P 	 PM-AJ
FIAT UNO 79 SX :II'
VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3 PM-AU
FIAT UNO TURBO i.e 	 PM-AS
SEAT RITMO 73	 PM-P
CITROEN BX-19 SRI) 	 PM-ACFowl- FiEsem 957	 1)NI-1'
IlEiNAULT 18 ('I'S 	 PN1-0

(SABADOS MAÑANAS, ABIERTO)    

Concesionario Oficial             

AUTOS MARTORELL,S.A.
Carrer del Socors,6.Tel.5813 48. Felanitx.        



Se alquila Restaurante
por no poder atender, en primera línea

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

ilamburguesería Recreativos Llevant
Via Argentina, 17 - Tel. 583166

Comunica su reciente apertura
y ofrece sus servicios a domicilio.

Sábados y domingos, con hamburguesa
y patata, OBSEQUIO PARA LOS NIÑOS

CARPINTERIA METALICA

, S. a..
TALLERES
MECANICOS

my

Persanas de Alorarso
Color Plata. Bronce
acacias Varios colores

CIF a C7 , 200571
CI Estrella 	 • TelMono SS 03 St

FELANITX (Mallorca)

Poertis E lensailes
Galyanizadas y

cadis
yarlOa colores

DESDE 100.000 Pts. EN ADELANTE
Fuego 13TX A.A. PM AG R-5 	 PM AT Wolgwagen Passat PM AO

R-11 TXE 	 PM AL Flat Turbo Diesel PM BO Opel Corsa PM Al

R-11 TSE AA. PM AO Flat Uno Fire	 PM AP Solara PM X
R-9 6TL PM Ai Ford XR3 	 PM AH Seat Ronda PM AO

RENAULT FELANITX
Teléfonos 58 19 84 - 58 19 85 - CALONGE: Teléf000 65 73 93

re	 •

* ir
it 	 tt 14  •*II	 * q

ey de mas e
• Coches de todas las marcas.
• Hasta 1 ario de garantía,

en toda la Red Renault.
• Desde el 10% de eptrada.
• Hasta 48 meses de pago.
• Sin letras.

FELANITX

Nopia î realitatWow a la Sala
PORTOCOLOM NO TENDRA
UN ALTRE PORT ESPORTlU

Di ll uns passat la Comissiú infor-
mativa d'Obres de l'Ajuntament de
Felanitx dictamina per unanimitat
(amb l'absencia del PSOE) infer-
mar el Pla Director de Ports Espor-
tius perqu es qualifiqui tota la cos-
ta del terme dc Felanitx en GRAU
DE PROTECCIÓ I, la qual cosa su-
posara, si ho respecta el Sr. Saiz,
Ia impossibilitat de construir Ports
Esportius al terme dc Felanitx.

Aquest tema havia anat amb ca-
racter d'urgencia al Pie passat
dia 29 d'agost i es va deixar ciamunt
la taula després de que el PP pro-
posas que dins Portocolom es po-
gués ter un altre Port Esportiu se-
gons venia redactat el Pla Director
de Ports Esportius. El grup de Co-
loms a La Sala proposa el grau de
protecció I per tot el terme Munici-
pal de Felanitx o sigui, que no es
puguin construir Ports Esportius a
Ia costa del terme de Felanitx i, sen-
se entrar en debat, el Batle proposa
deixar-ho ciamunt la taula sense ex-
plicacions i aim') que ho duien amb
caracter d'urgència (?).

De Ilavors erica, la Coordinadora
Penyal Roig (Coloms a la Sala en
forma part) inicia una campanya de
presentació d'allegacions, dema-
nant la protecció de Portocolom ba
sant-se en l'estudi fet per la Conse-
lleria d'Agricultura i Pesca del Go-
vern Balear, dekOes de desembre
de 1989, en el quial es plantejava la

necessitat dc declarar Portocolom,
Espai Natural Protegit i desaconse-
Ilava qualsevol nou Port Esportiu.
D'aquestes allegacions se'n presen-
larch me!s dc trescentes.

Dilluns passat el grup del PP ac-
cepta la proposta de Coloms a la
Sala de sollicitar el GRAU DE PRO-
TECCIÓ 1 per a tota la costa del
tenth.: de Felanitx. Dins la mateixa
Comissió, el grup de Coloms a la
Sala proposa la celebració d'un Ple
Extraordinari per a informar aquest
tema abans de dia 19 que acabava el
term ii I j d'informació als Ajunta-
mcnts.

El grup Coloms a la Sala lamenta
Ia manera clue s'ha duit aquest te-
ma que fa prop de dos mesos que
l'Ajuntament te la documentació
segons paraules del delegat d'Urba-
nisme Sr. Grimait, es debatrà a Co-
missió de Govern i després es dura

ratificar pel Pie, com és la costum
del PP que, encara no s'ha enterat
com funciona un Ajuntament Demo-
cratic.

Creim que ens hem d'alegrar que
el pp comenci a veure que van ma-
lament i que els felanitxers no apro-
Nen la seva nefasta gestió  que mena
4 Felanitx al caos total, Esperem que

Sr. Grimait no canvii el dictamen
clv a Comissió informativa, com va
fer po fa molt sense gens de vergo-
nya i, suposam, complint ordres su-
periors. Manca saber que o qui li
es superior.

VENDO FINCA RUSTICA con pi-
nar de 28.000 m2 en camino de
Can Xibec, carretera Portocolom.
Informes: Tel. 825069 (noches).

aiire fehmit.ver, craqucils que
lanlbC• creucn q ue aquesta foll Una
bona terra PLI l partir j (pie 'cria
un bon inclret per a dur-hi les cen-
dres si no s'escampen, ha pregonat
una utopia: Son/Sant Salvador es-
devindrà aviat una muntanva dc foe
i com passa amb Sodoma i Gomor-
ra, la vila i els seus llogarets de
per tot arreu, romandran segles,
potser millenis , petrificats; com una
civilització perduda, sense remei ni
manies. Sera un paisatge isolat, una
terra cremada, objecte de l'interès
als llibres i pels arque6legs.

El rebel i atavic semi( de la na-
tura comandara per a sobre els ad-
ministradors i usuaris temporals de
la terra i tothom restara com una
estatua de sal. L'amo en Miguel de
Sa Fonda, de Can Cordella de Sa
Font, son pare del geni Barceló, fill
del creador de Cala d'Or, altrament
dit Ses Puntetes, brama amb passió
i tota la raó. Te la imatge
mitolOgica, d'un Felanitx collocat
com Roma, entre set putxets, mun-
tanyes que fiten les partions i un
oratge, aquella terra que han colo-
nitzat àrabs, romans i catalans,
jueus i esclaus, gent de la pedra i
el puny clos, esvalotadors univer-
sals i petits capellans de les torres
d'ivori.

Si això és com Roma falta saber
qui foren Rómul i Rem; de llops
n'hi ha a voler. Papes i emperadors
ja es una altra cosa. La radipgrafia

del present ens mostra Lin passat
1111 pCIlin IICVOral i fet mal be: sen-
se cap soluciú. Les rates tragineres
tresqucn i deixen les llorigueres i
els catis evidents.

Ull

Diccionari
Foll 1111A

CALCUL
Domicili habitual del cul.

CANTONAL1SME
Doctrina política que propugna el
joc dels Quatre Cantons.

CAPITALISTA
Persona que collecciona capitals.

CAPITALITZAR
Invertir doblers a una capital, a
Madrid, per exemple.

CARCELLER
Guardia d'una presó que elabora i
guarda begudes alcohòliques.

MILFULLES
Planta de cent fulles.

CARDINAL
Nom colicetiu de quatre dignitats
eclesihstiques: nord, sud, est i
oest.
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