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El Paliesportiu a punt de subliastar-se II Carrera de Relletis de Ciclisme i AtEetiEme
Manacor-Sant SalvadorEs President del Conseil Insular

de Mallorca ha comunicat al nostre
Ajutament que aquest organisme ha
admés tota la documentació relati-
va al projecte de construcci6 del
pavelló poliesportiu de Sa Mola i
que ha aprovat l'aportació de 40 mi-
lions de pessetes per a la .seva realit-
zació.

Ha sortit a sub-
hasta la planta
de compost de
Felanitx

A finals del passat mes de juny
informarem als nostres lectors del
projecte de la Direcció Genel al del
Medi Ambient, ¡Organ depenent de la
Conselleria d'Obres Públiques, de
construir una planta de compost an-
nexe a la depuradora de Felanitx i
que, amb caracter experimental rea-
litzarà el tractament dels fangs re-
siduals de la depuració de les aigües
per tal d'obtenir-ne un producte que
podrà ser comercialitzat com adob
nitrogenat.

Avui podem confirmar aquest pro-
jecte ja que ha sortit a subhasta
aquesta installació. Segons les noti-
cies que tenim el preu tipus a la
baixa es de 40 milions de pessetes.

De no sortit entrebancs aquesta
planta pilot podia entrar en funcio-
nament els primers mesos de l'any
que vé.

EL CURS ESCOLAR
Amb el natural trasbals que supo-

sa tant la dispersió de locals com
els dos torns establerts, inicia di-
lluns passat les tasques docents el
coHegi «Joan Capó». Tal com s'ha-
via previst els sis primers cursos
s'imparteixen a doble torn a la part
posterior de l'edifici i els setès i vui-
tes, a distintes dependències de la
Casa de Cultura. Mentrestant se co-
menta de que les aules prefabrica-
des que el Ministeri ha oferit per
a installar al solar de darrera el
Parc podrien estar en servei dins el
mes de novembre, amb Ia qual co-
sa s'evacuarien aquestes dependèn-
cies provisionals.

Dilluns que vé obriran les portes
els Instituts de BUP i Formació Pro-
fessional, quedant així en funciona-.
ment tot l'aparell docent de la nos-
tra població.

Així les coses el nostre Ajunta-
ment pot procedir a la fi a la sub-
hasta de les obres.

Recordem que aquesta ampliació
de les installacions de Sa Mola con-
templa la construcció d'un pavelló
cobert i d'una piscina descoberta de
12'5 x 25 m.

S'han començat
les obres de la
depuradora de
Portocolom

de «Coses nostres»
Dissabte passat a vespre i e mar-

cat en la festa que els concarrins
dediquen a la Verge de Sant Salva-
dor, tingué lloc la presentació de
dos títols nous de la collecció «Co-
ses Nostres». El número 31 que són
uns «Goigs a Santa Catalina To-
mas», els quals interpretà per pri-
mera vegada el Cor Parroquial i el
número 32, que es un llibret escrit
per Francesc Saez Isern que es titu-
la «El cos electoral de Felanitx al
segle XIXè». (1837-1899). Aquest
opuscle fou presentat per Mn. Pere
Xamena i donat el seu interés te-
nim intenció de comentar-lo més en-
davant.

Quant als goigs de Sta. Catalina
Tomas, diguem que la lletra es de
Mn. Pere J. Llabrés, la música d'An-
dreu Bennasar i les illustracions de
la seva estarnpació son obra del nos-
tre company Joan Maimó.

Fins dia 30 de novembre, s'admi-
nistrarà gratuitament 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'l 1 a 13 a la consulta
d'infermeria de l'ambulatori de la
Seguretat Social.

A S'Horta la vacuna s'administra-
rà els dies 29, 30 i 31 d'octubre, de
10 a 12 hores.

A Cas Concos diàriament la set-
mana del 22 al 26 d'octubre, també
de 10 a 12 hores.

Als residents de la casa Hospici-
Hospital se'ls administrara el dia 19
a les 10 del mati.

I durant el mes de novembre s'a-
cudirà a totes les cases de foravila
o de la vila on hi hagi persones im-
pedides. Els seus familiars, per
aquest darrer cas, han d'avisar a
l'ambulatori.

formen l'equip):
1 — A Masculina - menys de 45 anys
2 — B Masculina - de 46 a 60 anys
3 — C Masculina - de 61 a 80 anys
4 — D Masculina - més de 81 anys
5 — E Femenina

Les inscripcions són gratuites i
es poden formalitzar fins dia 5 a:
Deports Guillem Timoner i Club At-
letisme Opel-Felanitx (Horts, 63 -
2n).

L'entrega de trofeus tindrà lloc a
Sant Salvador un cop acabada la
prova.

■■■•• 	

La festa del prin-
cipi de curs de la
Llar dela Tercera
Edat

Dimarts dia 18 horabaixa, en el
Parc Municipal i amb l'assistència
d'un miler de persones del collectiu
de la Tercera Edat de tota la cornai-
ca, tingué lloc la festa de principi de
Curs de la Llar, durant la qual se
tributa un homenatge a l'ex-presi-
denta Barbara Palou i al que fins
ara ha exercit la funció d'ordenança,
En Miguel Sastre. Així mateix hi
havia una representació de les llars
de la Tercera Edat de Ciutat.

Al costat dels directius de la Llar
de Felanitx s'hi trobava el batle Cos-.
me Oliver i la regidora de serveis
socials Maria Binimelis, així com al-
guns representants de l'INSERSO
balear.

El vicepresident de la Llar Rafel
Cerdà, fou qui tengué cura de pre-
sentar el nou curs i fer menció de
l'acte de reconeixement cap a l'ex-
presidenta i el recent jubilat funcio-
nari.

El Batle de Felanitx també pro-
nuncià unes paraules escaients i els
homenatjats reberen diversos obse-
quis juntament amb el testimoni po-
pular de simpatia de tot el collec-
tiu.

Na Barbara Palou dive uns mots'
de gracies i tot seguit prossegui Ia
festa amb un berenar i l'actuació
d'un conjunt musical.

Fa una quinzena de dies que es
varen iniciar les obres d'excavació
per a la construcció de l'estació de-
puradora de Portocolom, que com
resa el cartell que figura a l'entrada
del Port, durà a terme l'Institut Ba-
lear de Sanejament del Govern Ba-
lear.

Aquestes obres, que costaran prop
de 371 milions de pessetes, se les
adjudica l'empresa felanitxera CO-
MISA juntament amb PASSAVANT
ESPAÑA i sembla que el termini
d'execució es de 10 mesos.

Es aquesta una bona noticia que
pot ésser el començament de la so-
lució de la greu problematiea que
arrosega Portocolom des de fa molt

siduals. 
la q Campanya de vacunacióanys en qüestió de les aigues re-

Dues noves publicacions antigripal

El Club d'Atletisme Opel Felanitx,
amb el patrocini del Consell Insular
de Mallorca i els Ajuntaments de
Felanitx i Manacor, organitza nova-
ment i pel diumenge dia 7 d'octu-
bre, la Carrera de Relleus Ciclisme-
Atletisme que, com recordareu, se
celebra per primera vegada l'any
passat.

La sortida sera a les 10 del mati
del Bar Fraus de Manacor i el recor-
regut per als ciclistes sera de 12
quilòmetres i efectuaran el canvi de
testimoni dins la zona de relleus se-
nyalitzada, que tendra un recorre-
gut de 50 metres.

El recorregut per als atletes sera
de 5 quilòmetres i un cop realitzat
el relleu hauran d'arribar a la meta
del santuari de Sant Salvador.

L'atleta guanyador per equips se-
ra el que arribi el primer, fos quin
fos el Hoc que ocupas en realitzar el
relleu, i d'aquesta manera s'aniran
classificant fins al darrer Hoc.

La duració de la prova seta com a
maxim d'una hora, quedant desqua-
lificats els equips que arribin des-
prés d'aquest termini.

S'estableixen les categories se-
güents (els anys consignats seran la
suma de l'edat dels dos atletes que
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.025

- SANTORAL

Diu. 30 St. Jeroni
Dill. 1 Dedic. Seu de Mca.
Dim. 2 S. Angels Custodis
Dim. 3 St. Fr. de Borja
Dij. 	 4 St. Franc. d'Assis
Div. 5 St. Placid
Dis. 6 St. Bru

LLUNA
Lluna plena dia 4

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 resta-
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 830 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
Gaylt-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
GayA-Melis

TELËFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines j Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
AmbuRtncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Giardia Civil 	 580090
Bombers 	 581717
Servet de Grue, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

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

CURSOS DE INFORMATICA
-Abierta matricula
-Inicio curso octubre-90
-Grupos reducidos
-Titulación 

LLEVANT        

INFO'IRMAtICA	 •   

HOSPICIO, 30
FELANITX

TEL. 382782INFORMACION:

RO(A1) A D'OS EN CARIDAD POR EL A LINI A DE

Gabriel. Vicens Binimelis
(L'ANION RIEL D'ES CREDIT)

que falleció en Palma, el dia 18 de septiembre de :990, a la edad de 96 años,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

E.	 P.	 D.

Su afligida esposa Nlaria LIull Alzamora; hijos Inés y Gabriel; hijos politicos Nicolas

JuliA y Maria Sufier; hermano politico, nietos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familiares,
al participai - a sus a mistades tan sensible pérdida les ruegan le tengan presente en sus oraciones,

por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Plaza Pax, 19 - Felanitx 1

FELANITX

Ajuntament de Felanitx
COMISSIÓ DE GOVERN
DE DIA 6-8-90

S'aprova cl pagament cle la perfo-
rziciú realitzada prop ciel cementiri
municipal, per un import de 806.624
pies.

S'aprova el pagament del submi-
nistre i instaliació d'una platafor-
ma per a banyistes per un import
de 5 milions mig de pessetes.

Se concediren les llicencies per a
ocupació del Parc Municipal durant
les lestes de Sant Agusti.

S'aprova el plec dc condicions
per a balitzar diverses platges del
terme, per un import de 995.000 pos-
setes.

S'adjudica a Josep Casasayas i
Arturo Vila, la reclacció del projec-
le per, a un complexe poliesportiu.

S'informaren favorablement les
sonicituds de contrucció dc N - ivencia
rústica a Miguel Julia Obraclor,
Francese Manresit Oliver i Joan
liì Obrador, aquest darrer en relire-
sentació de Sa Figuera, S. A.

Se concedi Ilicencia a Antoni
Obrador Rosselló per construir un
magatzem al carrer de Marian Agui-
ló.

Se concedi ilicència d'obres me-
nors a Maria Fiol Soler, Antònia
Caldentey Obrador, Benet Piña For-
teza, Francesc Barceló Nadal i To-
mas Algaba Marquefio.

REPASOS FÍSICA Y QUÍMICA Y
MATEMÁTICAS, 13up i Cou.
Informes: Pca. Arraval, 5.

NECESS1T PELUQUERA. Interes-
sacies criclar ais Tels. 580640 i
581962.

SE NECESITAN MUJERES para
hacer nudos y ensartar perlas.
Informes: Tel. 580379.

VENDO CACHORRO I1EMBRA.
Pastor Alemán.
Informes: Tel. 581574.

SE OFRECE SRA. PARA SERVI-
CIO DOMESTICO o por horas.
Informes: Ta 582381 ( tardes).

ARTS RAVAL: OBRI LA TEMPO-
RADA d'exposiciuns diumenge 28
d'octubre demati, AMB ICONOS.
C/. Mar, 3.

SE NECSITA SEÑORA mallorqui-
na, para cuidar una señora ma-
yor.
Informes: Pça. Pax, 19. Felanitx.

VENDO PUERTA enrollable de co-
chería, en hierro galvanizado.
Informes: C/. Santueri, 64.
Tel. 582385.

AL.LOTA ESTUDIANT CERCA ES-
TATGE a un pis a Palma, per
compartir amb altres.
Informes: Tel. 583099.

AUTOCARES J. CALDENTEY
LINEA FELANITX-PORTO COLOM-FELANITX

Horario que regirá a partir del día 1 de octubre 1990.
DIAS LABORABLES. Salidas de Felanitx:
7'00, 9'00, 14'15 y 17'00 h.
Salidas de Porto Colom:
7'30, 9'30, 16'00 y 17'30 h.

DOMIGOS.
Salidas de Felanitx: 7'00, 9'00, 1230 y 1700 h.
Salidas de Porto Colom: 7'30, 9'30, 13'00 y 18'15 h.

LA EMPRESA



Club d'Esplai Abada
El Club d'Esplai Albada notifica als nins i pares que cl pro-

per 15 d'octubre, a les 6 del capvespre, obrirà altra volta les por-
tes pel curs 1990-1991.

Corn cada any no manca la illusió ni el coratge entre els din -
genis i monitors per dur endavant la tasca educativa de l'Es-
plai.

Enguanv els pares i els nins que s'hi apuntin trobaran certes
novctats respecte dels cursos anteriors, corn sún, per exemple, la
distribució dels grups per edats i dies, eis objectius específics
per a cada edat, els lemes i activitats.

Hem pensat distribuir els nins en quatre grups fonamentals
clonant a cada grup un objectiu a desenvolupar durant tot el

GRUPS
6- 8 anys
9-12 anys

13-14 anys
15-16 anys

TEMA
Familia

Grup, club - Associació
Poble, barri, Pais

Mini-monis

Aquests objectius i continguts sún totalment diferents dels
que donen l'escola i la família. L'esplai ofereix unes Unies i pos-
sibilitats pròpies.

Els objectius estaran emmarcats en les tres línies que té l'es-
plai: Pedagògica (= educadora del temps !liure), social ( = ober-
ta a tots els estaments socials, sobretot als mes necessitats) i re-
ligiosa ( clescobrint Jesús corn a personatge actiu entre els
homes i experimentant els 1'alors de l'Evangeli).

La realització d'aquestes línies es la gran meta que els moni-
tors ens proposam. ¡Esperam la collaboració dels parcs ja que
es una tasca comuna i profitosa per a tots!

Tenim molles ganes de que tot funcioni be i volem animar a
joves i nins —que moites vegacies miren la TV hores i hores—
a que vúnguin a donar una rnà i a formar part d'un grup que des
d'ara vos espera.

La matricula quedara oberta a partir del 8 d'octubre fins I'll
del mateix mes, de 17 a 1930 h. El cost de la matricula sera de
1.000 ptes. (s'ha de dur tambe una fotografia de carnet).

Les edats Seran de 6 a 16 anys.
PENSAM QUE EDUCAR ÉS:
Voler arribar a la meta, no d'un a un, sinó entre tots.
No Os divertir-se un a un, sinó entre tots.
No és ser feliços d'un a un, sinó en una gran colla.
¡Vos esperam!

Sor Conxi

BIOCLIMA, A.C.
EXCLUSIVAS INTERNACIONALE S

CALEFACCION INTEGRAL

¿Tiene usted problemas de
humedades o frio?

NO PASE USTED UN INVIERNO MAS
SIN CONOCER LAS GRANDES VENTAJAS

DEL SISTEMA DE CALEFACCION QUE TIENE
UN BAJO CONSUMO, NO OCUPA ESPACIOS, ES INVISIBLE,

NO PRECISA TUBERIAS, CALDERAS, NI RADIADORES.

LA CALEFACCION DE LUJO
A PRECIO DE MERCADO

CONCESIONARIO PARA LA ZONA:

José Cira Rodríguez
C/. PEDRO DE MENDOZA, 16 — PORTO-COLOM

TELS. 824187 y 580946
Cl. Ramón Muntaner, 29 — Tels. 758728 - 753924 — PALMA

&vela)
ESTETICA I SALUT

g4t,_	 •

EIVA■

— GIMNASTICA PASSIVA
— RAIGS UVA
— HIDROMASSATGE
— MASSATGES CORPORALS I
FACIALS
— DEPILACIÓ

Vos comunicam
l'horari d'hivern

MATINS, DE 9 A 12 H.
HORABAIXES, DE 15 A 20,30 H.
Per demanar hora, al Tel. 580423

IMPAGADOS
MOROSOS

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

Informes comerciales 	 Tel. 461111

entre el carrer
lia trona

Arran de la carta al director signada per «Un grup de creients»,
a la quai demenaven que reproduíssim l'homilia que prommeia el
;rostre collaborador Ain. Bartorneu Bermasser el dia de Sant Agus-
ti a l'ofici del Convent, l'autor a accedit al suggeriment i aven co-
nzençam ia publicacid en aquesta secció que dirigeix Mn. Ben-
;lasser.

Oferirem aquest text C17 parts i al llarg de quatre setmanes
consecutives.

FELANITX

L'EXPERIENCIA OE L'AMOR
Sant Agustí és fill de les entranyes de la marc, de Mònica, i

fruit també de la seva mirada llarga i fecundadora, plorosa i orant,
admirativa i confiada. L'església els recorda molt units i es confia
a la intercessiú d'ambciás. No ens allunyam d'Agustí si ens apro-
pam a la mare i aprenim quelcom per a l'Agustí d'avui,
l'home actual.

Es tracta d'una experiencia que tots feim, experiencia que fo-
namenta, que funda la persona en el seu origen, la cura al Ilarg
de la vida i la salva al final. Me referesc a l'experiència de l'amor
de mare, i que es també signe i presencia de l'amor de Déu, o
del Ser com Amor. Agustí fou tocat, agraciat per aquesta expe-
riencia guaridora i salvadora. Mónica l'engendra, el dóna a llum i
el salva, cleixau-m'ho dir així.

La primera experiencia del nin es la de percebre el ser que
l'envolta, l'acull, l'escolta i el serveix, com a amor. El nin percep
l'horitzó, l'aire, el tot —que es la mare— com un amor que li
posa els fonaments de l'existència. Aquest ser-amor de la mare es
indici, signe i avis de que el ser pot entendre's com amor durant
tota la vida.

Aquella primera relació interpersonal es el fonament i el re-
cord que me fa possible interpretar la meva existencia aixi: jo no
som una existencia Ilençada a l'absurd, o abandonada a la des-
trucció o al sense sentit. El record i el signe verificat en la pri-
mera acollida amorosa de la mare, me diu i m'avisa perennement
que, en mig d'un món hostil i aspre, puc seguir interpretant corn
a idèntics ser i estimar. Per tant el fons de l'existència no es l'ab-
surcl til l'abandó situ') l'amor fonamcntador: en l'amor de mare la
meva existencia s'ha oberta a la llum, a la vida. Aquest origen dc
Ia vida humana inclou una promesa d'amor per a sempre i que
sembla absoluta: Deu. Les primeres lletres, això es les primeres
experiències, que aprèn el nin no poden mentir: amor... de mare,
amor de Déu.

Bartomeu Bennassar



CLUB GIMNASTIC FELANITX
C/. MAR, 16

Inicia el curso 1990-91 con las clases de:
MANTENIMIENTO: Lunes, miércoles y viernes, de 15,15 a 16 h.;

de 18,45 a 19,30 h. y de 20,30 a 21,15 h.

DEPORTIVA NIÑOS Y NIÑAS: Lunes, miércoles y viernes,
de 17,30 a 18,30 h. Y martes y jueves, de 19,30 a 21,30 h.

PSICOMOTRICIDAD: Martes y jueves, de 17,30 a 18,30 h.

CLINICA de ORTODONCIA
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en

niños y adultos)

Dr. Bassam A. Shuhaibar
DocroR 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

Rubio's peluqueros 
Les comunica su
horario invierno:

DE MARTES A VIERNES: De 9,30 a 19,30 h.
SABADOS: De 9,30 a 18,30 h.

(NO CERRAMOS EL MEDIODIA)
PARA MAYOR COMODIDAD, ROGAMOS PIDA HORA

AL TEL. 58 23 16
C/. Mayor, 27 piso 	 GRACIAS

4 	 FELANITX

Aquesta nit canviarà l'horari
Durant la nit d'avui dissabte can-

via l'horari per a tot el pais. Així
doncs en anar a dormir convé que
retardeu una hora els vostres relot-
ges.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
COMENÇAMENT DE TALLERS
PINTURA.—Tots els dilluns de 17

a 19 h.
PINTURA DAMUNT ROBA.—De

moment els dimarts clemati, però es
preveu que puguin ser dos dies per
setmana.

BALL D'AFERRAT.—Els dimecres
cie 17 a 19 h. Inscripcions gratuïtes,
a la Llar.

CONFERENCIES DE * LA CREU
ROJA.—Els dimarts 2 i 9, a les 17 h.
exposició de temes sobre salut inte-
gral, a càrrec de Margalida Borras
i Tomeu Pons.

EXCURSIÓ A SA DRAGONERA.—
Dia 11 d'octubre. Preu, dinar inclòs,
1.500 ptes. Inscripcions de I'l al 9
d'octubre.

EXCURSIÓ A ASTÚRIES.—Dia I
d'octubre, a les 17 h. a Felanitx i a
les 18 a Portocolom, l'Agència
Viatges passarà pels locals de la

Tercera Edat a cobrar l'import dels
passatges d'aquesta excursió.

vida social
NOCE

Dissabte passat a migdia, al san-
tuari de Sant Salvador s'uniren en
matrimoni els joves Sebastià Nico-
lau Antich i M.a Lluïsa Bennasar
Barceló. Celebra l'Eucaristia i be-
neí la unió Mn. Manuel Bauca, rec-
tor del Pla de Na Tesa.

Apadrinaren els contraents, els
seus pares espectius, D. Jaume Ni-
colau Grimait i D.a Catalina Antich
Navarro; D. Francesc Bennasar Bar-
celó i D.a Anna Barceló Borcloy.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi el seu germà Jaume i els
seus cosins Margalida Nicolau Juan,
Tomeu Ramon Nicolau, M. Antònia
Antich Paez i Margalida Massutí Ni-
colau; per la nuvia ho feren els seus
eosins Antònia Barceló Barceló, M."
Teresa Fuster Bennasar, Miguel He-
redia Barceló, M.a Magdalena Bar-
celó Obrador i Antônia Barceló
Bennasar.

Després de la cerimónia, els nu-
vis se reuniren amb familiars i con-
vidats en un dinar que fou servit a
l'hotel Estoril de Portocolom.

Enviam la no:;tra mes cordial fe-
licitaciú als novells esposos.

o
Dissabte horabaixa, al santuari de

Sant Salvador s'uniren en el sagra-
ment del matrimoni els joves Xa-
vier Salva Picó i Margalida Mas
Barceló. Mn. Pere Xamena beneí
renllag en nom de l'Església i cele-
bra una Eucaristia.

Els novis foren apadrinats pels
seus pares D. Bartomeu Salva Janer
i D.' Catalina Picó Pou; D. Guillem
Mas Mora i D.' Margalida Barceló
Picornell.

Foren testimonis pel nuvi les se-
ves germanes M.' dc Gracia i Cata-
lina, el seu cunyat Albert López i
els seus eosins Salvador i Apollónia
M. Piña. Per la nuvia ho foren els
seus germans Guillem, Francisca, i
M.a Angels, la seva cosina Joana M.a
Barceló i Anna Nadal.

Al Club Nàutic de Sa Ràpita se
celebra tot seguit un sopar per a
tots els convidats.

Rcbi la nostra enhorabona més
cordial el nou matrimoni.

SE NECESITAN MUJERES para
montar collares: de nudos, de fan-
tasia y de anillas.
In formes: C/. Farlaritx, 29 'I'. 581246

Ha mort l'amo En Biel des
Crèdit

Dimarts de la setmana passada
entregit ranima a Deu en un centre
sanitari de Ciutat on havia hagut
d'esser internat per mor d'una cai-
guda, l'amo en Gabriel Vicens Bini-
melis, ales conegut entre nosaltres
per l'amo En Biel des Credit. Al cell
sia.

Malgrat la seva edat —tenia 96
anys—, l'amo En Biel havia gaudit
d'una salut envejable i la seva figu-
ra a penes s'havia acalada amb el
pas del temps.

El seu tarannà bondadós i servi-
cial li havia guanyat un raconet dins
el cor de gairebé tots els felanitxers,
que recordam amb .tendresa i sim-
patia la seva actitud sempre oberta
a la col.laboració desinteresada.

Aquesta disponibilitat vers els al-
tres, es f6u particularment evident
cap a l'Església local i es pot dir que
mai no va fallar quan fou reiluerit
a qualsevol (le les nostres esglesies.
No fa gaire anys que el pes de l'edat
el priva d•aidar a portar la imatge
de la Mare de Deu a l'encontrada,
comesa que duia a terme amb un
entranyable delit.

Deseansi en pau el bon amie i re-
bin els neus familiars la nostra con-
dolencia, especialment la seva espo-
sa I). laria, fills 1).' Agnes i D. Ga-
briel i fills politics I). Nicolau i do-
nya Maria.

informació local  

MUEBLES SAMU, S. L.
C/. Pelat, 81 	 C/. Lepanto, 5

	
C/. Mayor, 18

Tel. 580427 	 Tel. 824394
	

Tel. 581801
FELANITX 	 PORTO-COLOM

	
FELANITX

— CORTINAS, RIELES
— MUEBLES BAÑO Y COCINA
— SOMIERS Y COLCHONES
— TRESILLOS
— COMEDORES, DORMITORIOS
— CUNAS, ETC., ETC.

Visite nuestras exposiciones         

BIMBOLLES i NONES
Mil i un details per al seu bany:

SALS, OLIS i SABONS de tot color
i també

ROBA DE CASA aquest mes, en especial
COBERTORS i MANTELERIES de l'iNDIA
ENS TROBAREU A LA VOSTRA DISPOSICIÓ AL CARRER DEL

CALL, 30, TEL. 581694 - FELANITX              

Hamburguesería Recreativos Es [levant
Vía Argentina, 17 	 Tel. 583166    

Bocadillos, meriendas, platos combinados
Servicio a domicilio

ABIERTO IODOS LOS DIAS EXCEPTO LUNES  



FELANITX

M.I.J.A.C.—FELANITX

«Enganxa't amb els altres...»
ELS ANIMADORS VOLEM...
V1.—Arrelats al Hoc i a les persones.

Vivim en un món, en un país, en una comarca, una ciutat,
poble o barri... I eis infants provenen d'ambients concrets (famí-
lia, escola, etc, ...).

Podem prescindir de tot això a l'hora d'educar?
NO! no podem prescendir-ne, perquè el món d'avui no és el

mateix que el d'altres temps...
volem educar persones per viure en aquest.

Perquè vivim en un pais que te una llengua, una história, una
cultura, uns costums,

volem educar persones que el coneguin i l'estimin.
Perquè la situaciti social, econômica, cultural... ens marca i

ens dóna les possibilitats que tenim...
volem que els infants la coneguin i hi treballin.

Perque la manera de ser dc cada infant demana una forma
concreta de tractar-lo,

una al*.ra seria com donar aigua a qui te gana.
VIL—Protagonistes.

Deim que els infants han de ser protagonistes. Hi ha qui diu
que es tracta de cleixar-los fer. Si ho entenem aixi, no convertim
el moviment en un lloc per anar a fer el bestia?

Dones, com cal entendre-ho?
Volern... que es vagi clesvetllant en l'infant, a traves de tot

el que feim, la seva IllaileTa de ser, la seva personalitat.
Per aix6 procurarem... que l'infant s'expressi, opini i defensi

les pròpies idees,	 que vagi donant iniciatives i fent propostes,
que vagi prenent responsabilitat en cl grup,	 que de mica en
mica, la nostra feina vagi deixant pas a la seva feina.

r'S AIXI COM ACONSEGUIREM QUE ELS INFANTS ESDE-
VENGUIN PERSONES ACTIVES I COMPROMESES.

r, S UN ESFORÇ QUE. VAL LA PENA l QUE T8. SENTIT.

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

!NM:BIN:IONS 1::LS DIES 2 I 1 D'OCTUB111::,
DE LES 18 A LES 20 HORES.

CURSOS 5», 6.0, 7.° i 8» cl'EGB.

LOCAL: Xauxa (lieetoria)	 PREU: 1.500 ptes.

Carnicería MARI CARMEN
11'21!(. ,11)() MUNICIPAL icI. 582102

De nuevo a su servicio

de martes a domingo, [excepto miércoles]
con la calidad de siempre

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).

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 Sflorta

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

Patronat Local de Música

Escola de Música (fare Aulí» Felanitx
CURS 1990 - 1991

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

HORARI: DE LES 1730 A LES 20 H.
CLASSES DE:
— SOLFEIG
— GUITARRA
— INSTRUMENTS DE VENT I PERCUSSIÓ
— 1.0 DE CONJUNT CORAL (Per Alumnes amb el

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

Conservatori de Música dc les Balears)
Places Limitades.

EQUIVOCAR-SE
Omplir la nau d'ales
fent-la pujar lleugera

cap a la constellació desitjada,
o atorgada

per les rutes de l'atzar.
Trucar i penjar

en sentir una veu gruixada,
amb un acte instintiu

d'adolescències esquives
—o nafrar els dits

d'un silenci descalç-

Uguet
15 setembre 90

La Paranoia 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 fcim entre tots els jaws de Mallorca, aconse-
guir un INFORMACIÓ ambient de pregaria depèn 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.
És important que envieu la inscripció, pel bon funciona-
ment, abans del 27 dc 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.



AceRquese
ACER 915P

()furlad cernai 80286 a 10 MHz,
Memona RAM 640 KB.
Floppys 5 1200 KB.
Disco Winchester 20 MB.
Controlador de video Hércules/CGA.
Teclado espanol 102 teclas.
Puertos sane y paralelo.
Monitor MM14 Monocromo 14.
Sistema Operativo MSPOS 3.3y GW Basic.

Precio especial 195.000 pts.

ACER 500 +ACER 915V

Unidad central 80286 a 12 MHz,
Memona RAM 1024 KB ,
Floppys 5 'I, y 3 '/, 1200/1440 KB.
Disco Winchester 40 MB.
Controlador de video CGA.
Teclado español 102 teclas.
Puertos sane y paraielo.
Monitor 7004 Monocromo VGA 14".
Sistema Operativo MSPOS 3.3 y OW Basic.

Precio especial 295.000 pts.

Unidad central 8088 a 8 MHz.
Memona RAM 640 KB.

FIDOPYs 5 'I. 360 KB.
Disco Winchester 20 MB.

Controlador de video Hércules/COA.
Teclado español 102 teclas.

Puertos serre y paralelo.
Monitor MM14 Monocromo 14".

Sistema Operativo MSPOS 3.3 y OW Basic

Precio especial: 149.900 pts.

LLEVANT C. llospicio, 30
Teléfono (971) 582782
07200 FELANITX (Mallorca)INFORMATICA

FELANITX

cartes al

L'ESCOLA JOAN CANS
Sr. Director:
L'escola Joan Capó esta en-I -Lanes.

El divendres abans de començar
l'escola els picapedrers feien les fei-
nes que en un poble normal es fan
el mes de juny i descobriren cl pas-
tis. Crec poder afirmar que el nos-
tre Ajuntament es el que ha deixat

sempre más descuidat les escoles i
el fet que la setmana abans es des-
cobris el que els pares fa molt de
temps que sospitavem indigna enca-
ra más.

Dilluns a la reunió, el Bailie no hi
pogué assistir, perquè tenia feines
més importants, a això ja ho sabem.
La regidora Catalina Picó, també es
pot dir que s'ha cobert de glória
amb la seva dedicació a l'escola. Ha-
ver de suportar tanta incompeten-
cia els felanitxers, no hi ha dret. Si
fcssin un poc honrats dimitirien i
no fallen ales desastres i el Bade
es podria endur la placa que hi ha
a l'escola a ca seva.

Una mare

«UN CALVARI»
Unes consicleracions dirigides al

nostre Batle:
Tal vegacla no tens sa culpa, pet -6

es que jo tampoc no la tenc. Ara
hé, jo som un felanitxer i tu ets bat-
le i tens un regidors i a més hi ha
uns senyors que sán es «munici-
pals» i una flota de . gent que se'n
cuida de sa neteja des poble i mol-
tes més feines que surten de s'Ajun-
tament.

No pue .jurar que si jo fos batle
solucionaria es problema que te vull
exposar i també n'hi hauria d'altres
que no sabria resoldre, perè hi ha
una cosa que te jo no som
batle ni regidor, només som un tre-
ballador que me guany sa «plata»
fcnt feina i procur no empatxar-me
de molts més altres assumptes, pe-
rò lo que no me va bé es que no me
deixin fer sa meva feina.

Jo se que cts poderós i que lo que
te demanaré, per a tu, és insignifi-
cant, o així ho esper, perquè, de tu,
menys no pue esperar.

Te deman una ràpida solució a
n'es problema en que s'està conver-
tint sa nostra Plaça de ses Palme-
res, «Plaza España'> i voltants. Trob
que pareix una soil, començant per
adolescents que estan tirats per da-

munt ses aceres, tirant basura per
tot i quasi quasi «cagant» damunt
es portals, i no parlem cte que has
dc demanar permis per entrar clins
ca teva. Basta dir que a un portal
de quatre pams n'hi ha quatre, quan
no estan un per damunt s'altre, que
així ja son Lo que no se pot
permetre es que perquè es pares
d'aguets allots son incapaços de
guardar-los clins ca seva, hagim (Fes-
ser noltros els que els hem d'aguan-
tar damunt es nostres portals.

Si de lo que l'he dit fins ara en
passes, n'hagem parlat prou, perà
esper que no te sigui tan igual que
a n'aquesta plaça, i sense llicencia
fiscal, s'hi facin negocis de droga,
i no diguis que no ho saps. Lo que
tecleman és que si voltros no teniu
coratge per aturar-ho, cerqueu qui
pugi subsanar aquest greu proble-
ma. Estic segur que si se posava
una parella de municipals que hi
passasin de tant en quant, se resol-
dria, potser, d'una vegada per totes,

aixi, aquesta plaça se podria con-
vertir en un lloc on s'hi podria viu-
re, passejar i tantes altres coses pet -
se, que esta feta.

Jo no te deman que me contestis
aquesta carta, sinó que me demos-
tris lo que es capaç de fer una per-
sona responsable i amb un càrrec
com es que tens tu. Si has de mes-
ter gent que recolzi aquest escrit,
estic disposal, i sé que ho faria sen-
se gens d'esforç, a dur ses firmes
suficients per tapar-te sa taula. Clay
que m'estim més no fer-ho si no es
necessari, ja que despres sortiria a
altres mitjans dc corminicacicS.

Esper d'aquest Ajuntament una
savia cleeisió.

X.L.

LA CASA DE CULTURA
Sr. Director:
Iene la impressió de que ho fan

aposta. Vull dir que la gent que ens
comanda ho resol tot lo tries mala-
ment que pot. Cree que és intolera- ,

ble que la solució més bona quc
trobin al problema del «Joan Cap(")»
sia habilitar la Casa de Cultura corni
escola. Ili ha diversos edificis que
podrien acollir els allots, molt má1
idonis que l'esmentada Casa de',
Cultura.

Es una vertadera pena que les tan;
ben cuidades installacions de Can!
Prohens, sofresquin un deteriorai
ment, inevitable i tal vegada defini-
tiu si s'empra com escola, i lo mes,.
desagradable és que s'hagin de sus-
pendre les activitats del Centre Cul-.
tural, tan interessants i que al llarg
de l'any passat havien aconseguit
posar en marxa el motor cultural de■
Felanitx, tant de temps aturat.

Per això sospit que ho fan aposta
i que primen els interessos i les tra-
vacs particulars per damunt dels
collectius. La solució de la Casa de
Cultura es nefasta i ningú amb dos

dits de seny ho pot aprovar.
Una felanitxera indignada

( Passa a la pagina 7)

VENDO PLANTA BAJA en Porto Col.
lom, con fachada a tres calles,
Méndez Núñez, Navegación y Ma- -

11 na.
Informes: Tel. 580481 (llamar no-
ches)

NNir 

LA CERAMICA
C. Bellpuig, 56

OFRECE DURANTE AGOSTO
Y SEPTIEMBRE

Estufas, chimeneas y cerámica decorativa

con el 20°/. de descuento



[fine prineip a 1
Viernes 28, sábado 29, 930 noche y domingo 30 idesde las 3

Una de esas películas que no defies dejar de ver.

El Club de los poetas muertos
Los Reyes de la Playa

Viernes 3, sábado 6, 9 noche y domingo 7 desde las 3

Locura de papá y Vengador
Dias 12 - 13 y 14 octubre GREMLINS 2

Concesionario en Manacor
Necesita mecánico con

experiencia

Tel. 551302
Preguntar por Gabriei

FELANtTX

atteel' + esv a,
.,......0

(Ve de la pàg. 6)
FELANITX Y MANACOR

Si - . Director: No tengo hijos en
e! Colegio Juan Capó, pero los tuve
hace unos años. Ahora uno de ellos
va al Instituto. No comprendo como
hay quién se obstina en descartar la
;:olución de utilizar un edificio es-
color de Manacor para impartir las
clases que no pueden darse en nues-
tra Graduada por motivos de todos
conocidos.

Me imagino que el colegio de Ma-
nacor, prácticamente vacío según
dicen, debe reunir —al ser construí-
do.para este fin— mejores condicio-
nes para la enseñanza que los lo-
cales ; dispersos e inadecuados, que
se han escogido como alternativa.

¿Que hay detrás de esa desafortu-
nada negativa a aceptar la solución
Manacor? ¿El infantil y ridículo
prejuicio del tener que recurrir a
Manacor para solucionar o parchear
un problema de Felanitx? Si fuera
así, ello no haría más que poner de
manifiesto un larvado complejo de
inferioriclad que reclama urgente-
mente tratamiento psiquiátrico.

Kre, señor Director; al Instituto
tie Felanitx acuden cada día en au-
tocar alumnos de Campos, Porreres,
Santanyí, etc. No creo que a nadie
de esas poblaciones se le caigan los

por ello. A Manacor vamos
los felanigcnses de compras, para
sacar el D.N.I. y el pasaporte y pa-
ra muchas otras cosas y no pasa na-
da. No pasaría nada tampoco si, du-
rante unos meses, alumnos de Fela-
nitx se trasladaran a Manacor —diez
minutos— para recibir clases en un
edificio construído para eso y que
Sc ha ofrecido como opción muy vá-
lida.

Atentamente,
Un ciudadano perplejo

I NTERROGANTS
Sr. Director del Setmanari FELA-

NITX: Consider un error greu solu-
cionar la papereta que té el collegi
Joan Capó, i de rebut molts de fe-
lanitxers, installant a Can Prohens
un determinat nombre d'alumnes
de la Graduada. No puc creure de
cap de les maneres que no hagi
dispenibles ziltres mes adients
ni que no hi hagi altres solucions.
Només un detail: ¿On jugaran a
l'hora de l'esbarjo els illots que ya-
gin a la Casa dc Cultura? ¿A la pla-
ça de la Font? ¿ I ids COINCS (plc
passer) per aquell indret? ¿S'ha
pensat en possibles accidents mal-
grat la bona voluntat dels mestres
perquè no succeesquin?

Les installacions de la Casa de
Cultura han costat molts de &biers
i són una de les poquíssimes coses
reeixides que ha fet l'Ajuntament
actual. ¿Com quedaran després
d'uns mesos d'activitat escolar?

Certament el problema que tenim
es greu. Per?) és cert també que de
totes les possibles solucions s'ha
triat esburbaciament la pitjor.

Un coniribuent

Sr. Director:
Mai no ha t.‘siat una bona solució

desvestir un sant per vestir-ne un al-
tre, i una vegada i -nz:•s ha queclztt pa-
lesa la poca devociú que a la Sala
senten per tot allò que es fa a la
Casa cle Cultura.

No importa ser massa llest per
veure que dur allots a Can Prohens,
és una temeritat que ens pot sortir
cara, i que es difícilment justifica-
ble quan l'Ajuntament disposa d'una
partida de locals que, amb un poc
de bona voluntat, haurien pogut ser-
vir per aquests tres mesos cl'erner-
gencia. Segurament però, les rnents
claravidents (o aigualides?) que ens
comanden, han pensat que així ma-
taven dos ocells d'un sol tir.

Un i Mig
—o—

Senyor Director:
En aquest temps, després de tres

anys do despropòsits, ja no ens hau-
ria de venir de nou res.

L'actuació del nostre batle i del
partit que ens desgoverna ha estat
dominada, des - del . primer moment,
per la improvisació, la manca de
sentit comú, la sumissió als interes-
sos dels «grossos» i la incapacitat
manifesta per a destriar el que con-
vé fer i el que no s'ha de fer mai.

El permís per ocupar la Casa de
Cultura es la pitjor de les mil i una
solucions que podia donar-se al pro-
blema de la manca de local dels
allots del collegi públic. És natural
que fos l'escollida per la nostra pri-
mera autoritat.

Lo trist del cas es que els clesprè-
posits continuarán un any més o,
potser, no se si Felanitx podrà re-
sistir-ho, cinc anys més.

X.X.

SOBRE ELS DECRETS
DE NOVA PLANTA

Sr. Director:
Sol ser un defecte ciels historia-

dors mestr lites lixar la mirada da-
rnunt un sol arbre, i ser incapaços
de copsar el bosc del qual forma
part. Potser es ver que els Decrets
de Nova Planta, de manera explici-
ta, no fan referencia a la nostra lien-
gua. Per) jo em deman: ¿Quin idio-
ma usava i va implantar «la Audien-
cia», l'organime que va suplan-
tai la nostra administració autonò-
mica? ¿Són un invent dels naciona-
listes que no saben hist)ria, les pet --
verses recomanacions de Felip V al
«corregidor» (allò d'introduir «ma-
ñosamente» el castella de manera
que «se note el efecto sin que se
note ol ciuda(io»)? ¿Sense el prece-

deis Decrets de Nova Planta,
s'hauria atrevit Caries ill a impo-
sar el castella als pocs organismes
oficials que encara no l'havien adop-
tat? Potser es ver que aquests ma-
lofts decrets la estona que estan de-
rugats, peri, l'esperit itssimilista que
els va animal - es hen yin j oil niés es
11ffia ell tes qtiestions
clues. No fa gaire, tin 11C111bFe de la
Real Academia, prominciava cínica-
ment aquests mots lapidaris per a
definir la situaciú lingUistica actual:
«Cada lengua en su casa y cl caste-
Ilan° en la de todos». ¿Ho hauria
pogut ler sense el precedent dels
successius clecrets de nova planta
que des de Felip V fins a Felipe
Gonzalez s'han anat promulgant?
¿no era molt Ines lógica, justa i de-
mocràtica la situació lingüística d'a-
bans de Felip V que lapidàriament

podríem expressar així: «El caste-
lia a Castella i el català a Catalu-
nya»?

No vuil acabar sense felicitar cis
Coloms per la feliç ocurrencia
dernanar la derogació del Decret de
Nova Planta, que si ho miram be,
no és tan doiucia com qualcú ha vol-
gut suposar.

Jordi Maulet

RUIDOS NOCTURNOS
Señor Director del semanario FE-

LANITX:
Me pregunto que cómo es posible

que nuestra autoridad autorice el
funcionamiento de determinados ba-
res, o «pubs», o lo que sea, en Ia
zona con más «movida» de Porto
Colom hasta las tres, las cuatro o
las seis de Ia madrugada.

¿Por qué no se cumple el horario
establecido para estos locales?

Los vecinos de la zona ¿no tene-
mos derecho a dormir unas horas
sin que el estrépito de las motos y
los coches de los asíduos perturben
nuestro descanso?

¿Podría indicarme que puede ha-
cerse cuando los encargados de ha-
cer cumplir lo establecido se «des-
pistan»?

Muchas gracias.
Un sufridor en casa

COSES DE CAS CONCOS
Oblidem tot lo passat
que pot haver-hi bo i dolent
tu mira de fer de valent
i seras un bon soldat.

Oblidem lo passat, facem poble i
no critiquem els altres que ens po-
den criticar a nosaltres.
Un també pot callar
com guardar s'opinió,
esperam un temps millor
per entre tots posar una ma.

És fácil el criticar —no costa do-
biers— si hi havia festa o no. El
minor que podia fer aquest senyor
era callar, percni. no vol sigilar el
sett nom i tira la pedra i amaga la
ina. Si te coratge que firmi en
comptes de criticar tothom.

Ja fa temps —el 20 de desembre
del 1892— que feu una gran torren-
lada que se'n dugué set ponts i pro-
duí grans desastres. Però no sabem
que els concarrins no anassin a la
missa del gall ni que se suspengués
Ia nit bona. El que sabem es que el
senyor que cada any se cuida de les
festes en collaboraciú amb l'Ajunta-
ment i per mor de la torrentada de
l'any passat, les suspengué. Però...
Malgrat es poble apenat.
per la destrossa de la torrentada
alguna porcella fou torrada
per tastar4a més d'una autoritat.

NosaltréS, amb paci/�.ncia, senti-
rem parlàr de la dinada a ca ses
monges. Per cert, dinar de porcella
no deu-sr fer festa, qualcú li diu
ter bulla o disbauxa. Nosaltres pe-
rò, malgrat aquestes coses, no vo-
lem perdre l'esperança i ens atre-
vim a dir:
S'esperança volem tenir
i per cert ben arrelada,
que per la nostra contrada
hi queden coses per dir.

M. Portell A.

SE VENDE PISO en Porto-Colom.
Nlagnilicas vistas.
Informes, 'Fels. 575163 6299361.

TENGO PARA ALQUILAR PISO en
Felanitx.
Informes: C/. Lepanto, 31.
Porto Colom.



GilMNAS
Temporada 90-91

La propera temporada desenvoluparem les sgüents activitats:
— GTMNASTICA DE 'MANTENIMENT
— GIMNASTICA CORRECTIVA
— GIMNASTICA ESPORTIVA
— FISIOCULTURISME

CURSOS DE NATACIÓ
PREPARACIÓ FISICA PER ESPORTISTES
ESCOLA DE BASQ-UT
INICIACIÓ ESPORTIVA
PSICOMOTRICITAT
EXCURSIONS

Per a més informació:
C/. SES SIVINES, s/n	 PORTOCOLOM 	 TEL. 825183
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Comunicam
que ja

disposam
de tote la

moda de
TARDOR
HIVERN

C/. Placa, 12—Tel. 581821 —FELANITX

Jotes, Mateixes i Boleros
CLASSES DE BALLS MALLORQUINS

COMENÇARAN LA 2.» SETMANA D'OCTUBRE, AL CARRER

DE CAMPOS, 51 - Ir.

INFORMACIÓ ALS TELS. 581521 i 583111

FELANITX
=MIRY

■IMI■=1/1.1■11.1.r.J. 311■MIME11.4•11111MO

SOPAR-HOMENER A «EA PONDEROSA»
ALS TOREROS, UE LA FESTA CAMPERA

utocares
4 r GRIMM a

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• El C.D. FELANITX consiguiú
titra importante VICTORIA frente
al MURENSE en «Es Torrent6».
Un triunfo por la minima que le
permite levantar la caba y esca-
lar puestos en la tabla de la clasi-
ficación de la Primera regional Pre-
ferente. El golazo de SAGRERA,
antológico.

• En el «VIII CONCURS POP-
ROCK» celebrado en VELODROM-
PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS,
y organizado por l'AJUNTAMENT
de PALMA que tuvo lugar la pasa-
da semana estuvieron como uno de
los conjuntos invitados «MURDER
IN THE BARN» que supo estar
—una vez más— a la altura espe-
rada.

• El 3 de octubre los JUVENI-
LES del C.D. FELANITX jugarán
en «Es Torrentó» un AMISTOSO
frente a los CADETES del REAL
MALLORCA. El encuentro Comen-
zará a las 20 h.

• Lo valiente y modtaraz que
ha resultado ser BERNAT O. RI-
CART que ¡por fin! se atrevió a
montar en el ULTRAMERO del
no menos amigo TONI OBRADOR
(«Sal y Pimienta»). Las vistas ofre-
cidas por T. V. F. son realmente
extraordinarias, de una belleza in-
descriptible. FELANITX, PORTO-
COLOM, SANT SALVADOR... vis-
tos desde arriba, a vista de pájaro.
¡Es otro mundo!

• Por cierto, han llamado mu-
cho la atención la COLECCION de
CAMISAS que ha venido exhibien-
do en los «INFORMATIVOS» de
T.V.F. el presentador TONI (Her-
mida) ROIG. Han sido cedidas
gentilmente por «TEIXITS DER-
GA». Ya saben —y no seria de

extrañar— que el amigo Toni
sea chico .PASARELLA» próxima-
mente.

• Lo bien recibida que ha sido
Ia noticia de que el nostro AJUN-
TAMENT haya solicitado la total
protección para nuestras costas.
•A la ff!

• En el «CINE PRINCIPAL»
tenemos este fin de semana dos
películas más. Una de ellas RE-
COMENDABLE; se trata de .EL
CLUB DE LOS POETAS MUER-
TOS», película que ganó el «Oscar»
al mejor guión original, dirigida
por PETER WEIR («Unico testi-
go») e interpretada por ROBIN
WILLIAMS, una maravilla. Y dc
complemento echan «LOS REYES
DE LA PLAYA».

• Nuevo restaurante el FELA-
NITX, emplazado en un lugar cén-
trico, se trata de «ES FONOI»
(antes Bar Rosells). Les deseamos
mucho éxito en esta nueva em-
presa.

• Se habla del próximo rodaje
de una película, «LA TUMBA DEL
FRANCES» que tendría lugar en
CABRERA. Conocidos personajes
feanitxers intervendrían en ella, en
caso de llevarse a cabo.

• El pasado sábado con motivo
de la PRESENTACION de los BEN-
JAMINES del C.D. FELANITX el
actual mandatario RAFEL BARCE-
LO hizo entrega de UNA PLACA
al ex-Presidente MIQUEL OLIVER
por la labor realizada en pro del
Club felanitxer. Totalmente mere-
cida.

• Llama la atención el auge que
está tomando la PETANCA en POR-
TO-COLOM, el otro día en el bar
«DIANA'S» tuvo lugar un sonado
festejo.

• El C.D. FELANITX viaja el
domingo al campo del MARGARI-
TENSE, tras conseguir dos victo-
rias consecutivas, mostrando el
equipo na notable mejoría. El rival,
que juega en casa, no es nada del
otro mundo, por lo que confiamos
que los chicos de Asensi puedan
conseguir algo positivo.

JORDI GAVINA 2."

VENDO NSR-75. PM-AU.
Informes: Tel. 825102.

VENDO GARAJE en callejón C/.
Costa i Llobera. 32 m.2 aprox.
Informes: Téls. 824272 y 824473.

El passat dissabte tengue lloc al
barbacoa «La Ponderosa» un sopar
per tothom qui volgués, per rubri-
car la festa «taurina» feta a Porto-
Colom el cliumenge anterior. Un
centenar llarg de persones se va
congregar.

Estofat de vedella va esser el plat
fort, però també hi va haver freixu-
ra, croquetes, gelat, vi, cava, cafe i
licors per rematar una vetllada que
es va perllongar a continuació amb
un animat ball a càrrec de la or-
questra «Atlantis». Cap al final de
la grata vetllada se varen entregar
plaques commemoratives a la «ter-
na» de «matadors». TOfol Mollet
«El Pescadilla», Pere Sansó «El
Marmolito» i Jaumc Roig «El Niño
de la Brocha» varen esser els ho-
manatjats...

A la festa no varen faltar perso-
natges tan coneguts com l'ex-mata-
dor Joan Picornell «El Fantasma»,

el conductor de «fórmula prunera»
«Miquelitos», l'ex-matador Joan Mi-
guel, .El Científico» i els testimonis
més directes, les cameres de Televi-
sió Felanitxeras «capitanejades» per
Toni Moreno.

En resum, cal (fir que tant «els
Toros» corn la festa final, varen es-
ser molt divertits. Esperam que
l'any que ve aquesta nova iniciativa
tengui continuació, perque els fela-
n j t xers disposin de moments mes di-
vertits. Tots ho agrairem.

Torneu Colo 1 17

P.D.—Rectificam: L'«aguacil» que
va demanar la clau amb la somera
nomía Pere Nicolau, «Des Forn des
Port», que també va ser tin dels pro-
tagonistes de la festa, faltaria més.

SE NECESITA CHICA con nocio-
nes de peluquería.
Informes: Tel. 581257.

SiMAR
Major, l( - Tel. 580243

Obert novament als
seus clients

i públic en general
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Felanitx, 1 -
FELANITX: M. Roig, Sagrera,

Aznar, J. Roig, Mateo, Borrás (Oli-
ver), Fruti (Alfonso), Nico, Gallar-
do (Biel), Barceló y Agustin.

ARBITRO: Diez Ortega. Buena
actuación. Tarjetas amarillas a Rei-
nes y dos a Nico que vio la tarjeta
de expulsión.

GOL: 1-0, min. 48; Sagrcra.
COMENTARIO: Partido muy dis-

putado en Es Torrentó, en el que
ambos equipos pugnaron por los
puntos en litigio. El Felanitx eviden-
ció uria gran mejoría y pese a que
a la segunda parte se llegó con diez
jugadores, supo amarrar el resulta-
do y disponer de algunas ocasiones
de gol a la contra. En Es Torrentó
hubo una afluencia de público bas-
tante aceptable.

1.a REGIONAL
PTO. POLLENÇA, 4 -

CAS CONCOS, I
SIN OPCION

No pudo el Cas Concos en el feu-
do del Pto. Pollença tener opción a
conseguir algo positivo, los locales
fueron superiores. No obstante el
Cas Concos sigue bien situado con
tin positivo.

Murense,
2." REGIONAL

S'HORTA, o - STA. MARIA, 4
PASO EL LIDER

El líder es el líder, y el S'Horta
PUCO pudo hacer ante la manifiesta
superioridad visitante.
JUVENILES

FELANITX, 2 - CAMPOS, 1
Partido jugado entre semana, que

tuvo que repetirse a instancias del
Comité al prosperar un recurso del
club felanitxer. Anteriormente había
vencido el Campos (0-1), pero por
«alineación indebida» el partido hu-
bo de jugarse de nuevo. Los locales
vencían por (2-0), pero el Campos
en los últimos instantes acortó dis-
tancias y buscó el empate.

FELANITX, 1 - BADIA CM., 1
Partido jugado en la matinal del

domingo, pese al potencial del equi-
po visitante, que se adelantó en el
marcador, los locales a base de pun-
donor consiguieron igualar el
«macht» por mediación de un gol de
Gori, conseguido al lanzar una fal-
ta maxima.

PRESENTACION DE LOS
BENJAMINES DEL

C.D. FELANITX
El pasado sábado tuvo lugar la

presentación de los equipos de

AUTOMOVILISME
-KARIINC-

.Citicuit de Magalluf»

Rosa BauçàFerrer,sisena
Diumenge passat es disputa una

carrera de cars de la categoria
«Karting», on tenguerem una repre-
sentant femenina local, ROSA BAU-
ÇA FERRER, la qual tengue una
motl bona actuació quedant en sise
Hoe de la classificació final amb un
total de 13 pilots. La prova consistí
VII rodar durant una hora a un cir-
cuit molt ben equipat. Amb lo que
ROSA BAUÇA aconseguí acabar la
prova amb 73 voltes, a tres voltes
de la guanyadora. ROSA, no comen-
ca molt be la prova quedant a la
coa nomes donar la sortida, Ilavors
ana millorant i aconseguí quedar
dins les primeres.

MARINO TALA VANTE

BENJAMINES del C.D. FELANITX
con bastante afluencia de público.

Al final hubo partido AMISTOSO
dc INFANTILES.
INFANTILES

FELANITX, 2 - S'HORTA,
Bonita confrontación amitosa en-

tre dos equipos que dispusieron dc
muchas ocasiones de gol al contra-
golpe.

BENJAMINES
FELANITX B, 1

PORTO CRISTO, 1
Amistoso que tuvo que decidirse

por penaltys.

Festa major de
Ia Petanca

El passat dia 22 a Portocolom, va
tenir Hoc la inauguració del «Club
Petanca Laboratoris Quick» Porto-
colom, arnb l'assistència de les pri-
meres Autoritats, destacant la del
Delegat General del Centre d'Es-
ports Sr. Moheclano, tota la plana
Major de la Federació, així com dels
mitjans de comunicació.

Va beneir l'entitat el rector Mn.
Josep Sastre Mora, i animaren la
festa les «Majorets» i banda de tam-
bors locals, finalitzant amb una par-
tida de petanca d'exhibició.

El President Vicenç Castro Alva-
ro, i tota la junta directiva agraeix
l'assistència de tots a l'acte.

La -profiera setmana comença la
lliga sota la batuta de la directora
Sra. M. Cármen Quetglas. Els juga-
dors espeten deixar en un alt nivell
el Club.

En els Collegis de Sant Alfons i
Porto Colom la Sra. Quetglas, dona-
ra classes als futurs campions del
,<Club Laboratoris Quick» Porto Co-
lom.

TONI VIDAL

TI.AGO PARA ALQUILAR PLAN-
TA BAJA GRANIW en Felanitx
Inf.: Tel. 825195

FELANITX A, 2 -
PORTO CRISTO, 2

Tambien, en este amistoso tuvo
que recurrirse a los lanzamientos
desde el pinto de penalti para co-
nocer al vencedor.

FUTBOL

Ei Felanitx, muy mejorado, consiguió
derrotar al Murense

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 'Felanitx
ar,: fielded



Curso de Patrún de Embarcaciones
de Recreo

A partir del próximo martes día 2 de
octubre, se impartirá en las dependen-
cias de la Antoescuela FIOL,

(C. 31 de Marc).
PARA MAS INFORMACION, EN LA MISMA

Io 	 FELANITX

CAM a la Sala
A FELANITX, QUI MANA?

Els fets protagonitzats pets mem-
bres del PP de Felanitx al Consisto-
ri són tant irracionals com parado-
xals, i s'arriba a una situaciú on no-
Ines scrgeix una pregunta: qui ma-
na?

Els fets són clars i protagonitzats
per tres Regiclors del PP: Mora, Gri-
mait i Picú. Per fer un resum dels
fets més significatius no cal anar
'molt enrera, amb un any n'hi ha
prou. Dc Hirer de per les urbanitza-
dons de S'Algar i Sa Punta no en
parlarem perquè va venir amb or-
dres de fora i el que vull parlar
avui, és del pastis del PP dins Fela-
nitx.

Els fets sem:
El Centre Cultural rebé l'any pas-

sat per mig any 3'5 minor's. Arri-
bats enguany a l'hora de ttr el pres-
supost de 1.500 milions s'intenta re-
tallar el pressupost per tot Party en
l'5 milions. Aix?) va fer pensar en
la dimissió al Director del Centre i
a la Delegada de l'Ajuntament Ca-
talina Picó. Aquests fets succeïen a
l'arribada del Regidor Antonio Gri-
ma i t a l'Ajuntament. Però la histó-
ria del Centre Cultural no ha aca-
bat. Per a fer el pagament de la
subvenció per enguany, el Regidor
Antonio Grimait dugué al Ple la
proposta de pagar amb mensuali-
tats, això per a controlar-lo i amb
ci desconeixement total de la Dele-
gada de l'Ajuntament Regidora Ca-
talina Picó. I, per acabai de eonfi-
tar la tirria del PP al Centre Cultu-
ral, ara es faran classes al Centre
per acollir els alumnes del Collegi
Joan Capó quan l'Ajuntament té al-
tres locals buits i més adeqüats.

En aquesta história hi ha un per-
sonatge clau: la Regidora Catalina
Picó que, sense entendre ningú el
perquè, es una criatura entrenada
per suportar un ridícul darrera l'al-
tre, ridículs que sempre tenen a dar-
rera el Batle i el Regidor Grimait.

Però encara no acaba aquí la rela-
ció de fets que evidencien la fluixe-
dat d'esperit de la Regidora. Fa poc
que la Regidora presidí una Comis-
sió Informativa que acordà per una-
nimitat la concessió de dues sub-
vencions: una per fer unes excava-
cions a Can Maiol i l'altra per estu-
dis d'un felanitxer a l'estranger.
Aquestes subvencions proposades
per Catalina Picó i acordades per
tots els grups a la Comissió Infor-
mativa, foren denegades per la Co-
missió de Govern amb l'excusa que
no tenen diners, però uns dies des-
prés, la mateixa Comissió de Govern
acorda la despesa per l'import de
les subvencions denegades per a l'e-
lecció de «Mis Mallorca». La Senyo-
ra Picó no sabia res de la denega-
ció de les subvencions, així i tot
accedí a formar part del jurat per
l'elecció de «Mis Mallorca» junta-
ment amb el Batle.

L'altre personatge que balla en
aquesta farsa es el Regidor Gabriel
Mora. Ell va ser qui va reconéixer
públicament que el tema del Camp
de Golf de Vall d'Or feia empegueir,
que els promotors han fet befa del
que es la Institució de l'Ajuntament
i que era hora de posar les coses al
seu hoc. Conseqüent amb aquests
postulats la Comissió Informativa

d'Obres acorda per unanimitat de
tots els grups exigir als promotors
ciel Camp de Golf el que es exigible
per un Ajuntament. Temps després
el Regidor Grimait convoca una al-
tra Comissió Informativa, a la qua i
no assisti el Regidor Mora, i s'envia
a fer punyetes l'acord unanim ante-
rior. El Regidor Mora ha manifes-
tat la seva disconformitat no assis-
tint al Ple que va aprovar l'acord
que no era el seu, però ben alerta a
dir públicament el que pensa!

I ara per acabar, el fet que de-
mostra que no Cs el Regidor Gri-
malt el que maneja la farsa del PP
a l'Ajuntament de Felanitx. Aquest
Regidor proposa al Pie passat que
s'informas favorablement la possibi-
litat que a Portocoiom es pogués fer
un Port Esportiu. El tema queda
damunt la taula, després que Co-
loms a la Sala demanas el maxim de
protecció per a tota la Costa del ter-
me de Felanitx, inclòs Portocolom.
Creureu que el Regidor Grimait dies
després convoca una Comissió In-
formativa per a proposar el maxim
de protecció per la costa ciel ter-
me de Felanitx? Aquest fet demos-
••a que els PPs de Ciutat n'estan
farts de virgueries d'aquestes i sem-
bla que han desqualificat la bubota
que fa sonar un flabiolet que fa ba-
liar els protagonistes d'aquesta his-
tória increïble. I arribats aquí, en-
cara hi haurà que demanar: i el Bat-
le que hi pinta en tot això? També
balla quan el flabiolet sona i el mal
es que també fa els ridículs dels
personatges esmentats i massa ve-
gades oblida les sews própies pa-
raules i diu que no ha dit cl que
consta escrit que digue.

Felanitx esta sentenciada a mort
si segueixen regint el seus destins la
colla de teresctes que s'ha descrit a
aquesta faula. Aquests presonatges
són els que tenen ales personalitat
dels que «governen», dels altres, ni
cal parlar-ne perquè no fan res,
només serveixen per votar i encara
a vegades s'adormen i voten el con-
trari del que toca. Però els protago-
nistes de la història més recent de
Felanitx amb més personalitat ca-
lien i, qui calla hi consent, caldria
que públicament explicassin el per-
què del seu silenci. Hi ha qui diu
que són les seixanta o setanta mil
pessetes mensuals, si es això es que
el seu preu es el de la seva irres-
ponsabilitat histórica, perquè, vul-
guin o no, són els botxins de la mort
d'un poble de Mallorca i aquest no-
ble es el nostre.

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

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

VENDO CASA en Avda. Argentina,
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.

Fou presentat el model c(CLIG»
de Renault

Divenclres passat tingué Hoc la presentació oficial a &dears
del darrer model de la casa RENAULT, el .CLIO». L'esdeveni-
Men t fou a Manacor, al concessionari RENAULT, on es donaren
cita ttiia munió de persones entre periodistes i gent interessada
pel nzón riel motor, les quals pogueren vettre i provar la nova
creació de la firma, aquest model en el qual s'Izan volgut sinte-
titzar totes les bondats i avantatges tècnics assolits per la casa
RENAULT. Al costal traits directius de l'empresa, desplaçats ex-
presament de la peninsula, hi poguerem veure gairebé tots els
concecionaris de Balears, entre els quals no hi podia mancar en
Francesc Manresa Miner, C0111 liireClr;/'
ut,'N.-1 I 1' FE i„i X r A. .11P'Cd() rermindr:. ¡ e -
les les presentacions, en el restaurant S'Era de Pula del terme
de Son Servera, se servi un dinar, esp1Mclit, durant el qual es
pogueren comentar les característiques del RENAULT CLIO.

Volem deixar constancia de les atencions r eb u d e s de
RENAULT al temps que desit jam una magnifica acollida al nazi
model.

La fabricació deis automòbils RE-
NAULT esta destinada a proporcio-
nar el plaer de viure-los, la qual co-
sa representa endemés un vector
d'intencions clins el canvi complet
de l'estructura industrial. La nova
era ja esta en marxa. RENAULT vol
obsequiar amb bellesa i perfecció

l'obra que sorgeix de les seves
fabriques com darrer model amb
un nom propi: RENAULT CLIO.
Amb una gran sortida d'opcions i
amb l'amplitud d'un cotxe de grans
dimensions. Per això se'l qualifica
dins un grup de cotxes de gran en-
vergadura.

¿ PER QUE. CLIO?
Els números cerquen lo racional

de tots els sentits, no obstant els
noms cerquen obrir-se camí dins la
nostra imaginació i intentar agafar-
nos dins ells amb una mena de sor-
tides. CLIO es el nom d'una musa
de Ia Història i de la Poesia, filla de
Júpiter i Mnesimone. Cosa caracte-
rística es la mateixa pronunciació
en totes les llengües conegudes. Així
doncs el nou RENAULT CLIO ve a
ser el símbol de futur dins la nova
técnica de canvi de RENAULT, que
des de l'any 1972, que va començar
amb el RENAULT 5 i posteriorment
el 1985 amb el RENAULT SUPER-
CINC, ha estat vinculada al desen-
volupament d'aquesta marca dins el

mercat mundial.

(1 COM SON AQUESTS COTXES?
S'ha de tenir en compte que

aquest nou cotxe té la difícil missió
de substituir el típic i quoticlia RE-
NAULT 5 i conseqüentment ens ofe-
reix un diseny modern i compacte
que atorga una gran habitabilitat
dins al seu interior. Exteriorment
china la impressió d'un cotxe petit,
per això els disenyaclors de RE-
NAULT han intentat trobar un en-
torn entre ratlles modernes, perfila-
des. Es distingeix tot d'una la seva
imatge compacta com un caracter
molt acusat. Un capó davanter molt
inclinat, de línia aerodinàmica, un
parabrises avancat, un paraxocs
volupant. Sán petits details que
aquest nou cotxe ens mostra dins la
seva gran gamma de details ben
acabats. Un model molt ben acabat
on es nota una perfecció dins tot el
que cap, amb unes particularitats i
un diseny que criden l'atenció del
públic. Cal destacar la gran labor
en equip que RENAULT ha hagut
de fer per arribar a trobar-lo i aeon-
seguir durant un llarg període de
temps pert, que al final ha estat re-
compensat amb un model de cotxe
perfectament ben disenyat pel fu-
tur.

M. TALA VANTE




