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La Alledalia de la ChM per a la
Comunitat n de Hospici-Hospital la rodeila

Recollim la noticia de que un gra-
pat d'entitats felanitxeres s'han ad-
herit a la iniciativa de la Llar de la
Tercera Edat de l'Inserso de Fela-
nitx per sollicitar la Medalla de la
Ciutat per a la Comunitat de Germa-
nes de la Caritat que regenten la
Casa Hospici Hospital.

Aquesta congregació té cura de la
Casa des de l'any 1901, de manera
que la seva dedicació als malats i
desvalguts de Felanitx es quasi cen-

Per dimecres passat III 'Italia con-
vocada sessió plenaria ordinaria de
l'Ajuntament, a la qual s'havia de
posar a aprovació l'adquisició d'uns
terrenys a la zona de baix de Sa
Mola, adjacents al camp d'esports,
per tal d'oferir-los a l'INSERSO per
a ubicar-hi la Residencia de la Ter-
cera Edat que vol construir a Fela-
nitx.

tenaria.

El gest doncs de reconeixement
corporatiu, recolzat per més d'una
dotzena d'entitats felanitxeres, es-
tam segurs que reflexarà un senti-
ment general-de simpatia i gratitud
cap a les Germanes de la Caritat,
les quals amb la seva entrega gene-
rasa fan de la seva existencia un tes-
timoni reeixit de l'Evangeli de Je-
sús.

En principi s'havia previ »A situar
aquesta residència a la zona de Sa
Torre, concretament al jardí de
l'Hospici, al qual s'havien d'afegir
alguns solars més per tal d'aconse-
guir la superficie adient.

Aquesta ubicaqió però,' veim que
s'ha desestimada i ara s'intenta ad-
quirir els terrenys en aquest altre
extrem de la població.

La Casa de Cultura j els mals
pensaments

Quan vostès acabaran de llegir
aquest escrit, possiblement troba-
ran que era superflu de tot perquè
el tema (14 tracta ja ha estat de
sobres vist i comentat en altres sec-
cions. Quedava el recurs de no dir-
hi res, però aleshores vostès amb
tota la.,1*6-101e1 món, podrien consi-
derar Inicceptable tal silenci, da-
vannina qiiestió per la qual sempre
hem estat tan preocupats com es la
Casa de Cultura,

El Centre Cultural ha ernes un co-
municat molt suau, que potser resu-
meix =la nostra manera de pensar,
amb, la qual sembla que tothom hi-
està il'acord. Si l'edifici del collegi
públic cau (que això no està gens
clar ni una mica, perquè hi ha veus
ben autoritzades que ho neguen),
els aHots, ben segur, no poden- que-
dar sense escola.

Ara be, la Casa de Cultura es la
pitjor de les solucions i un no s'ex-
plica gens com, havent-n'hi d'altres,
justament ha resultat l'escollida.

Naturalment, quan no hi ha una

explicació racional d'un fet, se dis-
paren les elucubracions o, per dir-ho
més clar, els mals pensaments. Si se
tracta d'una maniobra en contra del
Centre Cultural (no havent prospe-
rat l'intent de retallar-ne les sub-
vencions), que si un càrrec de l'as-
sociació de Pares, d'Alumnes del
Joan Capó aspira a dirigir el Centre
Cultural, que si tin determinat se-
nyor vol fer la guitza a la Delegada
de Cultura perquè aquesta va deci-
dir no deixar-li organitzar pus mai
la grotesca arribada dels Reis d'O-
rient, etc.

La feta ja no té remei. Ens tro-
ham, una vegada més (i n'hem per-
dut el compte) davant una decisió

-del Batle, arbitraria, que no treu
cap enlloc.

Perquè, no ens cansarem de repe-
tir-ho, es ver que els allots han d'a-
nar a escola; pert) es mentida que a
Felanitx no hi haja locals molt més
idonis per a l'emergència. Si el Bat-
le i els politics no els coneixen ni
els saben trobar es un problema
seu. Un més.

Pirotècnic

L'Ajuntamet vol comprar uns terrenys
at costat del Camp dispors per a la

ResiOncia de la Tercera Eclat

El senador Sing, Pere Barceló, fa dues
preguntes al Senat sobre el col.legi

«Joan Ca*
Tombats a la molsa

Evitar les presons
Hem rebut una amable missiva del

senador per Mallorca i Secretari,
del Senat, Simó Pere Barceló Vadell
(del Grup Parlamentari Popular), a
Ia qual ens assabenta de la pregun-
ta que va formular el passat dia 19
de setembre al President del Senat,
entorn a la problemática sorgida al
collegi «Joan Capó». Ens plau de
reproduir tot seguit aquesta pre-
gunta:

«Simón Pedro Barceló Vadell, Se-
nador por Mallorca del Grupo Par-
lamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en los arts. 160 y 169 del
Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar las siguientes
preguntas al Gobierno, para las que
desea obtener respuestas por escri-
to.

¿Cuáles son las causas que han
impedido iniciar normalmente el
curso escolar 90-91, en el Colegio
Público Joan Capó de Felanitx (Ma-
llorca)?

¿Qué medidas se van a adoptar
para solucionar de forma inmediata
esta situación por parte de la Dele-

gación Provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia?

Madrid, 19 de septiembre 1990.
Simón P. Barceló Vadell»

S'Estol d'Es 6erricó a la
Mostra Internacional de
Tarragona

Ahir horabaixa sortiren cap a Tar-
ragona els components de S'Estol
d'Es Gerricó per tal de participar a
Ia Mostra Internacional de Folklore
que té lloc avui dissabte i demà diu-
menge a aquella capital catalana.

Els felanitxers representaran a
Mallorca a l'esmentada Mostra a la
que també hi seran presents grups
de Tarragona, Astúries, Iugoslávia,
Portugal i Turquia, entre d'altres. A
més de la Mostra, tenen també lloc
activitats paralleles, com el concurs
de castellers i altres de caire popu-
lar.

La tornada dels felanitxers està
prevista pel dilluns a migdia.

Als Estats Units i al Regne Unit es bastant corrent que els jutges
condemnin els culpables de determinats delictes a compensar el mal que
han fet amb el que s'anomenen treballs en benefici de la comunitat.
Aquests tipus de condemnes demostren, un cop més, l'esperit pràctic que
tenen els anglosaxons. Naturalment no tots els convictes poden «gaudir»
de l'oportunitat de porgar les seves faltes fent alguna feina d'utilitat per
a la societat on viuen, evitant, lògicament, l'ingrès en presó. Es veuen
afavorits per aquest sistema determinats delictes, com els administratius,
determinades conductes j, sobretot, els menors d'edat culpables de delic-
tes que poden considerar-se «menors».

D'aquesta manera la Justicia nord-americana i británica s'estalvien les
despeses que inevitablement ocasionen els presos, donen un cAstic exem-
plaritzant, permeten al culpable reparar el dany que ha provocat amb una
activitat que beneficia els seus veïns o conciutadans j, finalment, evita
l'ingnès en presó de persones que encara poden ésser recuperades per a
la societat i que, en el cas que contactin amb el tèrbol ambient dels pre-
sidis, ja seran irrecuperables.

Per les nostres latituds no es contemplen mesures d'aquestes carac-
terístiques i la veritat es que consider que podrien ser ben positives,
molt més, evidentment, que l'ingrès en presó, lloc d'on molt difícilment
se'n surt rehabilitat i, molt menys, recuperat per a la societat. Tal com
estan les coses, no sembla que el sistema penitenciari espanyol sigui mas
sa efectiu I, per tant, seria convenient canviar determinades formes d'ac-
tuar i d'interpretar les heis.

Antoni Roca
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.025

SANTORAL

Diu. 7 M. de Déu del Roser
Dill. 	 8 St. Simeti
Dim. 9 St. Dionís
Dim , 10 St. Tomas Vilanova
Dij. 11 Sta. Soledat T.
Div. 12 M. de Déu del Pilar
Dis. 13 St. Eduard

LLUNA
Quart minvant dia 11

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx • Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges t fes-
tius, a les 8, 14 i 19 11

Palma • Felanitx des de l'esta-
de,: 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 Alcali: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 14,15, 117 h. Diu-
menges, a les 7, 9, 12,30 i 17 h.

Portocolom-Felanxit: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 16 i 17,30
h. Diumenges, a les 7,30, 9,30, 13
i 18,15 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-

menges a les 8	 i 1230 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-

menges a les 8'3( ) i 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: A les 7

excepte dissabtes. Diurnenges a
les 11,15 h.

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines t Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambultindes

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

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

HOSPICIO, 30
FELANITX
TEL. 582782INFORMACION: LLEVANT 

INFORMATICA 

FELANITX
■II■M

Ajuntament de Felanitx
CAMPAÑA DE DESRATIZACION
Por el presente se hace público

que cuantas personas tengan necesi-
dad de desratizar sus fincas rústi-
cas, podran obtener gratuitamente
el producto adecuado personándose
en la Casa Consistorial, Negociado
de Información, en horas y días de
oficina.

Felanitx, a 24 de abril de 1990.
El Delegado Municipal de Sanidad,

Gabriel Mora Vaguer
■•■■•• 	

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

Cámara Agraria Local
Se pone en conocimiento de todos

los trabajadores por Cuenta Propia
del Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social, que en aplicación
a una Resolución del Tribunal Su-
premo, todos los afiliados a dicho
Rc;ginten descle 1-4-73, ha sido in-
crementada su cotización en un mes
por año cotizado y desde 1-1-84, di-
cho incremento es de clos meses por
ano. Afectando dicha resoluciún al
periodo de cotización a efectos de
jubilación. Para mas información
pueden dirigirse a las Oficinas de
esta Camara Agraria, C/. Mariano
Aguiló, n." 3, en horas de oficina.

Felanitx, septiembre de 1990.
El corresponsal del R.E. Agrario

de la Seguridad Social,
Pedro Llompart Bosch

Diccionati
Foll	 A,.

CARRABINA
Fussell curt i Ileuger que soba
acompanyar les parelles cie pro-
mesos.

CARRETERA
Collecció de bonys i clots situats
estrategicament.

CARTOGRAFIA
Ciencia i art que s'ocupa de fer
mapes en cartó.

CATALANA
Es diu d'un embotit que va de
Fraga a Maó i de Salses a Guarda-
mar.

CAVA
Xampany que no pot rebre el
nom de xampany perquè es xam-
pany.

CAVALLERIA
Arma de l'exercit que sol enviar-
se contra els indis quan no fan
bondat.

VENDO DOS CASAS DE CAMPO, a
7 Km. de Felanitx. FINCA de 19
a 20 mil m.2 a 6 Km. del pueblo
y FINCA de 4,5 cuarteradas a 3
Km. del pueblo.
Informes, Tel. 581552.

VENDO APARTAMENTO en Porto-
Colom, La linea, 2 dormit. dobles,
salón-comedor, cocina, 2 baños y
2 terrazas.
Informes, Tel. 824158 (a partir de
Ias 14 h.).

SE OFRECE CHICA para guardar
niños y hacer trabajos de casa.
Informes, Tel. 582381.

SE NECESITA AYUDANTE para re-
parto con camiones.
Informes, Tel. 582048 (A Villalon-
ga. Noches).

NECESSITAM AL.LOT O AL.LOTA.
Imprescindible nocions de Comp-
tabilitat.
Informes, Tel. 582974.

BIOCLIMA, A.C.
EXCLUSIVAS INTERNACIONALES

CALI•TACCION 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 Rodriguez
C/. PEDRO DE MENDOZA, 16 — PORTO-COLOM

TELS. 824187 y 580946
C/. Ramón Muntaner, 29 — Tels: 758728 - 753924 — PALMA



ontro el carrer
lia trona

L'EXPERIENCIA DE L'AMOR — II
El record de l'amor maternal roman sempre com horitzó, patent o

secret, per els defalliments i les errades. El nin apren pràcticament que
el ser es amable, que l'amor l'envolta malgrat tot. L'altre m'estima. El
Ser suprem és Amor.

Es cabdal, clones, que aquesta primera experiencia amorosa sigui
com cal: amorosa, acollidora, tendra, carinyosa, perque el nin pugui nei-
xer i créixer acompanyat (i no abandonat), estimat i no rebutjat), i
perquè pugui «descobrir» més tard (revelar-se-li) Deu, com a Pare bo i
Mare bona, com Amor fonamentador, guaridor i salvador. Importancia
clara de l'experiència de parella, ciel pare i de la mare, de l'amor maxim
i complet, per a conèixer i reconèixer Deu. Importancia de les experièn-
cies humanes positives de «fillança» de filiació entre pares i fills, per
poder arribai- a establir també relacions oconfillacies», de «confillança»
amb Déu.

I no cal ponderar la importancia de les successives experiències po-
sitives d'amor, de perdó generós, d'afecte, d'acolliment per al nin, per
l'adolescent i per al jove, per a curar i superar les crisis i desfetes dins
la història personal (i collectiva), per a propiciar-li un final feliç.

Maduram i ens fcim sota la mirada dels altres. L'home madura a poc
a poc (no s'improvisa) sota la mirada. Tots som fills de les miracles que
ens Ilançam com fletxes o ens agonbolen i acaronen. La mirada ens fa
reconèixer una exigência interior major; per3 principalment ens fecunda
de futur.

El jove perdut o desgraciat es aquell que mai ningú no s'ha mirat
amb estimació, vertadera, amb esperança. S'ha tornat allô .pel que l'han
tengut, i així com l'han mirat. Si és veritat que arribam a ser allò que
pensam; niés veritat és que «arribam a ser alli) que pensen de; nosaltres»,
com ens jutjen, ens valoren, ens estimen, ens ad in iren.

Som *MIS impie - Ventall de mirades; d'un amable somriure d'unes
llagrimes que dibuixen el camí des de l'exigència a la compasió, des de
la tendresa al perdó.

La mare i el pare són la mare i cl pare; pet-6 tots ( fadrins i casats)
som com a comares, com a llevadores, pels altres, que aidam a donar a
Ilum aliò millor, la bondat, la bellesa, la veritat que un és i porta a
dintre.

Veig ben necessària la presa de consciència de la importancia de
l'amor de mare i de les experiències riquissimes de la mirada admirativa
per part dels majors sobre els «Agustins» de la familia, els adolescents i
joves a rehabilitar, a la vila i foravila, els allots i allotes del carrer o de
cada dia a casa, a l'escola o en el temps Iliure. Si volem que els allots
puguin ser, finalment, «Agusti», tal com advertiem, ens faran falta sem 7

pre «Mimiques». Una paraula, dones, d'agraïment i de coratge.

Bartomeu Bennlissar

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.;

dc 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.

ESTETICA I SALUT

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

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

FELANITX

El camp da trek!! de Cabrera
La Direcciú General de la Joven-

tut ciel Govern Balear ha posat en
marxa, per segon any consecutiu un
camp de treball a l'illa de Cabrera.

Això ha estat possible gracies a
un conveni amb el «Ministerio de
Defensa» que encara ostenta la pro-
pietat de l'arxipèlag i que no sem-
bla molt interessat en deixar-lo.

El Director General de la Joven-
tut, Sebastià Roig, va declarar que
l'objectiu primordial era l'ecològic.
Per això la majoria de les activitats
van encaminades a millorar la imat-
ge de l'illa i es poden resumir en
quatre: neteja del litoral, prepara-
ció de trampes sexuals per comba-
tre la plaga de processionaria que
ataca els pins, fer un inventari de
boixos i savines i passar unes en-
questes als visitants.

El camp dc treball s'ha organit-
zat en dos toms, un al juliol, al que
participaren vint-i-dos joves i un al-
tre a l'agost amb vint-i-tres joves
més, la majoria dels quals són pe-
ninsulars, si bé es reserven algunes
places pels illencs (al segon torn hi
havia cinc niallorquins)-i tenen-unes
edats compreses entre els divuit i
els vint-i-sis anys.

La vida d'aquests habitants tem-
porals de Cabi-éra comença a les sis
del mati per, a les set, després d'ha-
ver berenat, iniciar la seva tasca
que dura fins al migdia.

La neteja del litoral, enguany, re-
sulta molt més fàcil que l'any pas-
sat, degut a que només s'ha de re-
tirar el que han deixat els visitants
de llavors ença i el que abandona la

Centre Cultural - Ajuntament
de Felanitx

COMUNICAT
EL CONSELL DIRECTIU DEL

CENTRE CULTURAL DE FELA-
NITX, que s'ha reunit dia 25 de se-
tembre del 1990, ha decidit fer pú-
blic el següent comunicat:

Ir. Volem manifestar la nostra so-
lidaritat amb els alumnes, pares i
professors del «Collegi Joan Capó»,
davant la situació que han hagut
d'afrontar.

2n. Comprenem que l'Ajuntament
ha hagut de cercar una solució rà-
pida, per fer front a aquesta emer-
gência.

3r. Tanmateix, tenim dubtes que

mar damunt Ics platges. L'any pas-
sat es recollien una mitja dc dues-

bos:ies de ferns diaries, men-
trc clue enguany a penes arriben a
les vint o tan-11a, en la seva majoria
de plastics, llaunes i vidres, però
també es recolleix llenya seca per
tal d'evitar incenclis.

A tricS a Ines, eis visitants de cada
dia estan mes conscienciats i no ti-
ren tantes deixalles ni a la mar ni
a la costa, siná que, moltes barques
s'aturen al moll on deixen els ferns

que, amb posterioritat seran traslla-
clats a algun abocador de Mallorca.

Quant a les enquestes que es pas-
sen als visitants, consten de disset
preguntes la majoria de les quals
estan destinades a conèixer la fre-
qüència de visites, les activitats que
horn pensa realitzar a l'illa, els llocs
que es volen visitar i l'opinió perso-
nal, tant sobre el paisatge de Ca-
brera com de la necessitat de la se-
va conservació. La Direcció General
de la Joventut ens ha assegurat que
els resultats d'aquesta enquesta es
faran públics durant el mes d'octu-
bre.

Nosaltres, des (Yaqui esperam que
aquesta iniciativa hagi servit per
conscienciar l'opinió pública de la
necessitat de protegir un indret
únic dins la Mediterrània quant al
seu valor ecològic i paisagistic, la
millor defensa del qual sera la seva
declaració com a Parc Nacional.

Jaume Lladó i Jaume
(Extret del núm. 23 de la revista

RESSO de Campos.)

la solució elegida sigui la més ade-
quada: la Casa de Cultura no va ser
pensada per a servir d'escola.

4t. Amb la Casa de Cultura ocu-
pada pels escolars, es veurà molt
afectada la programació d'actes cul-
turals que havíem previst per els
mesos propers. De totes maneres,
volem informar la gent, que no se
suspendran les activitats culturals,
sinó que es duran a terme totes
aquelles per a les quals sigui possi-
ble trobar una solució alternativa,
prescindint de la Casa de Cultura.

Felanitx, 27 de setembre de 1990.
El Consell del Centre Cultural

SE VENDE APARTAMENTO
EN PORTO COLOM. 1." Linea.
Inf.: Tel. 583369. (mañanas).

Parriquia de Sant Miguel

Convocatòria
La Parròquia de Sant Miguel convoca als nins a la Catequesi

Infantil.

Per a inscripcions, fins el dia 20 d'octubre a la Rectoria, eis
dimarts i divendres, de 6 a 8 del capvespre.



Tels. 582400 - 582113
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Puente 1.° Noviembre
PARIS 	 47 .800 Ptas

AVION PALMA-PARIS-PALMA (VIA BARCELONA)
GUIA ACOMPAÑANTE + SEGURO DE VIAJE + 3 NOCHES

HOTEL + TRASLADOS + BOLSA DE VIAJE

VIENA 	 52.800 Ptas.
AVION PALMA-VIENA-PALMA (VIA BARCELONA)

HOTEL 4 ESTRELLAS + TRASLADOS + GUIA ACOMPAÑAN-
TE + SEGURO VIAJE + BOLSA DE VIAJE

ANDORRA	 24.500 Ptas.
AVION PALMA-BARCELONA-PALMA

AUTOCAR BARCELONA-ANDORRA-BARCELONA. HOTEL 3 NO-
CHES EN MEDIA PENSION + DOS EXCURSIONES + GUIA
ATOMPAÑANTE + SEGURO DE VIAJE + BOLSA DE VIAJE

Venecia
DEL 31-10 AL 4 NOVIEMBRE

AVION PALMA-VENECIA-PALMA
HOTEL 3 0 4 E. - TRASLADOS AL HOTEL Y VICEVERSA

PRECIO EN H. DE 3 E.: 50.500 PTAS.
H. DE 4 E.: 54.500 PTAS.

Madrid y alrededores
DEL 31-10 AL 4 NOVIEMBRE

AVION PALMA-MADRID-PALMA
HOTEL 4 E. REGIMEN MEDIA PENSION + EXCURSIONES

DESCRITAS EN EL ITINERARIO

Valle de Arán Lourdes y Andorra
DEL 31-10 AL 4 NOVIEMBRE

AVION PALMA-BARCELONA-PALMA
ESTANCIA EN HOTELES MEDIA PENSION

(EXCEPTO BARCELONA)
AUTOCAR DURANTE TODO EL RECORRIDO DESCRITO EN

EL ITINERARIO + SEGURO + ACOMPAÑANTE

Londres
DEL 1 AL 4 NOVIEMBRE

AVION + TRASLADOS + HOTEL A y D
DESDE 41.500 PTAS.

Solicite más información e itinerarios, en

Viajes Felanitx (junto bar Mercado)
C/. Major, 28

Tels. 582400 - 582113
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Concert Ccral a Cala d'Or
El proper dimecres dia 10 d'octu-

bre tindrà lloc a Cala d'Or un esde-
veniment musical. El Cort Juvenil
del Rin RHEINISCHER KINDER-
UND JUGENDCHOR BONN, oferirà
un concert molt suggestiu en el que
interpretara obres antigues i moder-
ties. Victoria, Lotti, Pergolesi, Men-
delssohn, Bartholdy, Brahms, Nys-
tedt, Poulenc, Badings, Eben i Brit-
ten figuren en el programa.

Dirigira el cor Albert Ecker i
acompanyarà a l'orgue Birgi t
Oprean.

El concert començarà a les 18 h.
El patrocini es a càrrec de l'Ajun-

lament de Santanyi i l'Associació de
Veïns de Cala d'Or.

Una nova gestoria a Felanitx
Dilluns passat, en el carrer Costa

i Llobera, En Miguel Maimá Adro-
ver, Gestor Administratiu collegiat,
obri el seu despatx al públic. Des
d'aqui li volem fer arribar la nostra
enhorabona i els millors desitjos de
properitat en la seva activitat pro-
f essional.

Pluviometria
Entre e I s dimarts i dimeeres

d'aquesta setmana registrat
tins (pants ruixats f)rts, amb un
total de 957 litres per metre quadrat

Llar de la Tercera Edat - Inserso
ACTIVITATS PER AL MES D'OC-

TUBRE:
Tots els dilluns de 16 a 18 h., ta-

ller de pintat damunt roba.
Tots eis dimarts, de 16 a 18 h.,

taller de Tall i Confecció. Comença-
rà dia 16 d'octubre.

Tots eis dimecres, de 17 a 19 h.,
escola de ball d'aferrat.

pimarts dia 9, a les 17 h., confe-
rência de la Creu Roja sobre salut
integral, a càrrec de Margalida Bor-
ras i Tomeu Pons.

GIMNASTICA. — Oportunament
s'anunciarà el començament del
curs.

EXCURSIÓ A SA DRAGONERA.--
Dissabte dia 13 d'octubre. La sorti-
da de Portocolom sera a les 8 del
mati i de Felanitx a les 8'30 des
del passeig d'Ernest Mestre. Preu,
1.500 ptes. Inscripcions fins dia 10
d'octubre.

EXCURSIÓ D'UN DIA A ROMA.--
Dia 29 d'octubre. Preu 20.500 ptes.
viatge i dinar. Informaciú, Toni Bar-
celó (Tels. 580778 i 825142) i Llar
de la Tercera Edat (Tel. 581962).
Aquest viatge esta obert a tothom.

FESTA DE LES VERGES.—Dia
19 d'octubre, bunyolada i ball amb
l'orquestra «Aria». Preu, 100 ptes.
Inscripcions, del 10 al 18 d'octubre.

CONFERENCIA.—Dijous dia 25
d'octubre, a les 17 h., entorn a gas-
tronomia mallorquina.

TEATRE PRINCIPAL - PALMA.—
Aquest assumpte esta en estudi.

TROBADA DE LA COMARCA DE
MIGJORN.—Dia 30 a Santanyí (pro-
grames apart). Inscripcions del 15
al 26 d'octubre.

Club Altura
Pel proper divendres dia 12 d'oc-

tubre tenim prevista una excursió a
l'ermita de Betlem d'Artà. Sera el
començament d'activitats de la tem-
porada 1990-1991 i en aquesta ocasió
se repartira el programa del curs.

La sortida sera de la plaça d'Es-
panya a les 8 del mati i la tornada
devers les 6 de l'horabaixa.

Per a més informació podeu cri-
dar al tek-fon 580589.

Adoració Nocturna
Dijous dia 11, a les 9 del vespre,

en el Convent de -Sant Agustí hi hau-
ra vigilia d'Adoració Nocturna. Sera
en sufragi de l'adorador mort re-
ccntment Gabriel Vicens (l'amo'n
Biel des Crèdit).

Sorteig (Paga extra» de
(Sa Nostra»

En el sorteig «paga extra» de la
Caixa de Balears «Sa Nostra», ha es-
tat agraciada amb 25.000 ptes.,
Margalida Capó Ferragut del Pas-
seig Ramon Llull, 9.

Secció Religiosa
ESGLESIA DE ST. ALFONS
FESTA DE L'ANGEL DE LA

GUARDA
Avui dissabte, a les 7 de l'hora-

baixa hi haurà Eucaristia solemne
en honor de l'Angel de la Guarda.

Es convida tots els fidels.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Miguel Angel Manre-
sa Monserrat i Margalida Agustina
Mas Barceló, han vista alegrada la
seva llar amb el naixement del seu
primer fill, un nin que en el baptis-
me rebra cl nom d'Andreu.

Enviam la nostra mes cordial fe-
licitació als novells Dares.

LLICENCIADES
A la Facultat de Farmacia de la

Universitat Central de Barcelona,
acaba d'obtenir la Ilicenciatura en
aquesta cspecialitat, Na Concepciú
Artigues Gaya.

I a la Facultat corresponent de la
Universitat cle Saragossa, l'ha obtin-
goda en Veterinaria, Na Magdalena
Artigues Gaya.

Rebin ambdues la nostra més cor-
dial felicitació.

informació

La Dra. Lucía Caldentey
comunica la apertura de su consulta

particular y de seguros
(ASISA, ALIANZA, NOVOMEDIC, IMECO...)

11.01tA1110: De lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde.

Domicilio: C. Pelat, 61 - Tel. 583464 o 581374
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Comunicam
que ja

disposam
de tota la

moda
infantil i

juvenil
de ¡ARDOR

HIVERN

C/. Plaga, 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

La Parròquia funciona... Enganxa-t'hi
J+JJJ...= GRUP JUVENIL PARROQUIAL

Feint una crida als joves de Felanitx...:
Es necessiten joves que visquin compromesos amb la realitat.
Es necessiten joves que siguin lliures de veritat.
Es necessiten joves que sàpiguen cantar a la vida Limb gratitud.
Es neccssiten joves que enpenyin altres joves que viuen enea-

hats per culpa del «passotisme», Vheclonisme i la comuclitat.
Es necessiten joves que aportin illusió des qui senten a rani-

ma clesillusió i cansament.
Es necessiten joves que ofereixin optimisme per els semiofc-

gats que mal viuen entre pessimisme i la  desesperança.
necessitem joves que siguin capaços de fer coses grans i

petites.
Es necessiten joves que no es venguin per res, ni a ningú..
Es necessiten joves que denunci n amb els lets i paraules les

injustícies que es presenten.
Es necessiten joves que tenguin unes idees nobles per les quals

valgui la pena de viure j de morir.
Es nocessiten joves que aportin companyia als que viuen en

Ia soledad.
Es necessiten joves queaportin alegria als qui estan immer-

gits en un submón de tristor i d'amargura.
Que es el CENTRE JUVENIL PARROQUIAL? Un lloc on po-

der experimentar l'estil de vida de Jesús.
Com? Camp de treball, acampada, intercanvi, joc, experiencia...
Qui pot venir? Tots els joves de post-confirmació fins a 25

anys.

TROBADA
Dia 19 d'octubre (divendres).
Hora. 21 h.
Lloc. «XAUXA» (Rectoria).

SI ET SENTS CRIDAT... VINA!

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

FELANITX

LA MALA EDUCACIÓ
D'UN COL.LECTIU

Sr. Director:
Som el pare d'un alumne del col-

Icgi <Joan Capó» i I I vull comentar
un fet que va succeir durant la reu-
ni)  que tingo floc dilluns dia 17 al
Cinema Felanitx per a tractar de la
greu problematica sorgida arran del
mal estat de l'edifici.

Durant el debat, un company meu
es va dirigir a la reunió amb la seva
llengua, el mallorquí (o català, tant
se val). De cop, un clamor que no
vull creure que fos general, per() si
molt considerable, l'increpa perquè

dirigís a l'auditori en castellà. El
meu amic, perplexe i, —perque no
dir-ho— un poc atordit, balboteja
els mots següents en castellà i s'a-
parta discretament de la delibera-
ció.

La situaci6, va ser per al meu
company, per a mi i crec que per
molts mallorquins alla presents, hu-
miliant.

Aquest fet fou provocat pel col-
lectiu de forasters que, en nombre
molt elevat, integren l'Associació de
Pares. I clic forasters ben conscient
del valor semantic de la paraula,
perque a la seva actitud li escau jus-
tament aquest qualificatiu.

Jo pensava que la típica sortida
LIC «hable usted el cristiano» amb
Ia qual ens martiritzaren els fun-
cionaris, militars i d'altres estira-
cordetes vinguts de la peninsula du-
rant l'ocupació franquista havia pas-
sat a la história. Per ventura l'ex-
pressió no s'empra ara tant sovint,
però l'actitud d'un gran sector dels
qui vénen a guanyar-se les sopes al
nostre costat és tanmateix la ma-
teixa.

que hi larem, ja sabem que la
culpa no es tota seva. La ignorancia,
Ia falta d'educació I, sobre tot, el
salconduit mental que es continua
expedint des dels centres de poder
—politic, social i intellectual— de
l'estat espanyol mitjançant els po-
derosos mit .jans de que disposa, no-
dreix i mante ben viva aquesta acti-
tud.

Així ho volen i nosaltres no hi
podem fer res. Però hi ha un let que
Cs i sera ingriestionable, al manco
per un grapat d'anys si no hi ha pel
mig cap genocidi: mentre aquesta
gent no sia capaç de respectar la
Ilengua i els drets naturals i sagrats
del poble que els ha acollit, mai no
deixaran de ser uns forasters.

tornant a la responsabilitat que
Iii tenen en tot aim') els Organs cie
poder centrals, podem assegurar
que si no muden de mentalitat en

sentit de respectar els drets i la
personalitat de tots els pobles que
integren ¡'estat, no extirparan mai
els midis de violencia que hereta-
rem de la dictadura i que, amb mes
cie dos lustres de democracia a l'es-
quena, Ilunv d'apaivagar-se es Ill a -
tenen en la virior de sempre.

Res mes Sr. Director, gracies per
ia vostra benevolència.

Un pare mallorquí
(Retina de l'edició (S nterior)

LS MAMBAFFETERS
No ('s res lo que slia perclut o

gee hcin deixat perch -(‘ o que ham
let perque es per&s, comparat a lo
clue anion a perdre i a lo minor vo-
len que Sc perdi.

De lo perdut ja se n'ha parlat
moltes vegades i Ili) es que es le-
lanitxers no se n'hagin enterat pet-
(pie segueixen lent marnballetes.

No es sa primera vegada que se
parla de ses escoles. Sa de Cas Con-
cos, S'llorta, Es Port, que per cell
estan cansats cle demanar arreglos i
mollires perquè es nins tenguin ben-
estar a s'escola, pet -6 res, continuen

ses mateixes.
Ara resulta que s'escola pública

Joan Cap6 de Felanitx es un peri h !
pels nins que hi van: esta plena de
criveils i perilla fer un (Japer. No
es sa primera vegada que sentim
parlar (Vaguest problema per?) s'as-
sociaci6 de pares segueix lent mam-
balletes igual que aquelles que feien
es socis des Sindicat (ara ja no en
Ian tantes), crec que una associació
de Pares esta per qualque cosa més
que per fer mamballetes.

Si decideixen fotre s'escola pet
avail per fer-la nova mos trobarem
amb un problema gros que feim
amb sa placa que varen posar des
batle amb ses mamballetes que va-
ren fer!, l'hauran de llevar amb
molt d'esment i així la podrem po-
sar quan s'inauguri es centre dc
salut i més mamballetes.

Segurament es veis també en fe-
ran de mamballetes quan sebran
que s'ha perdut una residLncia pet
ells, de ses més ben fetes d'Espa-
nya, una residencia que ha de cos-
tar poc a n'es felanitxers a on ales
de seixanta d'ells tendrien feina.
S'Ajuntament nomes hi ha de posar
es terreny i el te darrera el Pare.

Quant aquesta gent va veure
solar varen quedar admirats i feien
comptes gastar-s'hi més de mil mi-
lions de pessetes, però s'Ajuntament
segu ament considerara que és mi-
nor un altre terreny, com per exem-
ple alla deçà Sa Mola o prop d'es
cementen, així es veis no seran un
problema perque an es veis nomes
les necessiten per fer mamballetes,
no per fer negocis. I feran es ma-
teixos revolts que han fet amb sa
Casa del Mar, perú aquest pic sera
cliferent, quan es Govern Central
torni fer el Presupuesto del Estado
si s'Ajuntament no s'ha decidit
llevaran des pressupost i mos que-
darem sense residencia per() segui-
rem fent mamballetes, i a lo milk) t
rnos feran sa I es a des Veis j posa-
ran medalles i venga mamballetes i
en haver acabat s'espectacle mos
tornaran posar dins es cofre fins
que haurem de tornar fer mamba-
lletes.

lin felanitxer jubilat
MeUral de Pedicin ( ( lterior)

; PORTO COLOM
CASAS PAREADAS -DIRECFAMENTE DEL
CONSTRUCTOR
1.000.00OPTAS. ENTRADA Y RESTO FN
COMODOS PIAZO,S

3 DORMITORIOS DOBIFS 2 BASIOS+ASEO,
SALON/COMEDOR, COCINA, DESPENSA,
COLADUR1A, TERRAZAS, JARDINES Y PISCINA.
-TODO EN 1' CALIDADES-

INFORMES TEL:82 43 45 Y 20 10 61



Calcat infantil i juvenil
Els ofereix la moda de tardor-hivern

C. Algo, 	581225
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AEItaper lielanitx
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
adi de Óricie

En cumplimiento de lo acordado
or la Junta dcl Patronato de la

Fundación Jose (;avá Sagrera, se
abre concurso para la adjudicación
de becas de estudios, con arreglo a
las siguientes bases:

BASE PRIMERA
Sc convoca una beca de 100.000

pesetas para ayuda de estudios Uni-
versitarios.

En caso de quedar desierta, se
concederan:

— Una beca de 50.000 pesetas pa-
ra estudios de Enseñanzas Medias
de los alumnos de los núcleos de
población del Termino de Felanitx,
excluyendo los de Felanitx ciudad, y

— Dos becas de 25.000 pesetas pa-
ra estudios de Enseñanzas Medias
de los alumnos de Felanitx ciudad.

Tendrán preferencia para la con-
cesión de las mismas los solicitan-
les que en cursos anteriores hayan
disfrutado de dicha concesión siem-
pre que reunan los requisitos exigi-
dos de nivel técnico y recursos eco-
nómicos fijados en la convocatoria
de concesión.

BASE SEGUNDA
La Becas de referencia seran ad-

judicadas cutre estudiantes en quie-
nes concurran las siguientes cir-
cunstancias:

Ser natural y vecino de Fela-
nitx, residente en el con dos años
de antelación, como mínimo, a la
fecha en que solicita la beca.

b) Observar buena conducta mo-
ral y social, lo que acreditará con
certificación de la Alcaldía.

c) Carecer el aspirante y sus fa-
miliares de recursos económicos su-
ficientes para sufragar los gastos de
sus estudios, debiendo presentar fo-
tocopia de la declaración de la ren-
ta y en caso de no hacerse, declara-
ción jurada de los ingresos de la
familia.

d) No disfrutar de otra beca o
ayuda económica por razón de es-
tudios.

e) Certificación académica de
Ias calificaciones obtenidas en el
curso 89-90.

BASE TERCERA
Las Becas se concederán por el

Patronato, previo detenido estudio
de las solicitudes por su Junta Rec-
tora, compuesta por:

El Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento D. Cosme Oliver Monserrat,
que actuará como Presidente.

El Rvclo. Rector de la Parroquia
de Sant Miguel de Felanitx.

El Director del Instituto Nacional
cie Bachillerato «Virgen de San Sal-
vador», de Felanitx.

El Director del Centro de Forma-
ción Profesional, de Felanitx.

El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Juan Capó», de Felanitx.

El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Reina Sofía», de S'Horta.

El Director del Colegio de E.G.B.
«Sant Alfons», de Felanitx.

El Director del Colegio de Porto
Colom.

El Director del Colegio de Ca's
Ccncos des Cavaller.

Y como personas relacionadas con
Ia enseñanza, la Delegada de Cultu-
ra y Enseñanza de este Ayuntamien-
to D. Catalina Picó Pou, D. Guiller-
mo Obrador Arnau, D. Andres Man-
resa Andreu, quien actúa como Se-
cretario y D. Miguel Andreu Roman,
Vicesecretario.

Las instancias dirigidas al Sr. Pre-
sidente del Patronato, se presenta-
ran en la Secretaría del Ayuntamien-
to de Felanitx, hasta el día 26 de
octubre próximo, durante las horas
de 9 a 13.

A la instancia deberá acompañar-
se, debidamente cumplimentado, el
siguiente cuestionario:

— Nombre y apellidos del solici-
tante.

— Fecha y lugar de nacimiento.
— Centro docente donde figura

matriculado.

— Domicilio habitual del, solidi-
tante y de sus padres, justificado
por certificación de la Alcaldía.

— Nombre y apellidos dc los pa-
dres y profesión de los mismos.

— Relación de los bienes de toda
clase que posean los padres.

— Alquiler mensual de la casa
que habitan y caso de set- propie-
dad, valor catastral de la misma.

— Número de miembros que com-
ponen la familia, con expresión de
la edad y parentesco.

FORMA DE ABONO
Las cuantías de las becas se abo-

narán trimestralmente, previa pre-
sentación del resguardo de ma-
trícula y justificación de asistencia
a clase.

En el caso de interrupción de los
estudios, también se interrumpirán
los pagos de dichas becas.

Lo que se publica para general co-
nocimiento.

Felanitx, a 27 septiembre 1990.
El Presidente del Patronato,

Cosme Oliver Monserrat

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

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

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

REPASOS FISICA Y QUIMICA Y
MATEMÁTICAS, Bup i Cou.
Informes: Pça. Arraval, 5.

Fundación José Gayi Sagrera
Co,ivocatoria de becas curse 90 - 91

PRESENTACION DE INSTANCIAS VENDO GARAJE en callejón C/.
Costa i Llobera. 32 m. 2 aprox.
Informes: Téls. 824272 y 824473.
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"SA NOSTRA'
CAJA DE BALEARES

35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.

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

8 COCHES VW GOLF
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS. 
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La Federación Balear
de Cajas de Ahorros premia
Ias cuentas muy corrientes*

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

EXCLUSIVAMENTE PARA BALEARES'

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

Todos los clientes que
tengan *libreta de
ahorros o cuenta
corriente en
"SA NOSTRA" o en
"COLONYA"
podrán participar en el
sorteo nacional de las
Cajas de Ahorros
Confederadas y,
además, en el que
realizarán "SA NOSTRA
Y COLONYA"
exclusivamente
para Baleares de
180 premios mas.

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

4rebe covent»
La vida C.s un cicle biol6gic, natu-

ral i simple. ComeKam per itC!ixer,
després ens reproduïm i finalment
ntoritn. Entre una cosa i l'altra, hi
Ii una slirie d'eAleveniments com
podrien ésser l'eductició, la forma-
cid professional, la diversió, etc.,
etc...

Aixi com hom es la “gran», sacio-
na del seu caracter, que juntament
amb els coneixements culturals
l'experiència viscuda, formen allò
que es diu personalitat.

(Sobre això es poden fer moltes
ttlés reflexions, però la meva inten-
ció no és explicar aquesta formació
o filosófica»).

Una personalitat ferrenca vol dir
tenir les coses dares. No cal esser
mentider, però si cal dir la veritat
en veu alta, malgrat que causi des-
amistat, ja que val més desamistats
o manca i: 'amistats que viure entre
la falsedat i ¡'hipocresia, i sofri-
ment, perquè qui te una ferrenca
personalitat té tota mena de solu-
cions per sortir-ne endavant, SEM-
PRE.

No cal esser hipòcrita, ja que si
ho ets, t'enganyes a tu mateix.

No cal anar d'amagat, perquè de-
mostres que tens por.

M'agradaria poder ampliar
aquests comentaris, però el que jo
voldria fer, es sensibilitzar un poc
Ia gent, el poble, perquè comença
a esser hora d'obrir un poc els ulls.

Els qui vivim en aquestes Illes sa-
bem perfectament que hem duit
molta sort de «caure» per aquests
paratges, per la pau que hi ha, pel
paradis que ens fa sentir cl cos plc
de sentiment i per tot quant agues
ta Terra ens dóna.

Fa un temps que les coses han
canviat; aquesta pau comença a es-
querdar-se, i un xemple ben clar,
això és que n'hi ha molts Ines, es la
presencia de vaixells nuclears a la
baclia de Ciutat, un peril! constant
que es diu ianqui, no pets mari-
ners?, sino per l'energia atómica
que aquells porten i que en cas «fa-
tídic», de la mateixa manera que
caiguérem, tornariem a alear-nos, i
aixi tot s'hauria acabat.

Una altra cosa és l'abús amb què
(Passa a la pi (J . 8)

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
—Yamaha 750 E — PM-Y
—Yamaha XS-400 — PM-AH
—Guzzi 850
— Sanglas 400 E
—Variant Sport
— Vcspinos
—Honda PX R

SUSUKI CSX-440-F 1l-AW
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580238
ALQUILER DE COHES

Y MOTOS

5 6 PREMIOS DE 1.000.000 PTAS.
st7legg'-_ 35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS. 



AceR quese
ACER 915P

Unidad central 80286 a 10 MHz.
Memona RAM 640 KB.
Floppys 5 7. 1200 KB.
Disco Winchester 20 MB.
Controlador de video Hércules/CGA.
reclado esda401 .102 teclas.
Puertos sene'y pa ra lelo .
Monitor MM14 Monocromo 14.
Sistema Operativo MSPOS 3.3 y GW Basic.

Precio especial: 195.000 pts.

ACER 500 +ACER 915V

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

Precio especial. 295.000 pts.

Unidact central 8088 a 8 MHz.
Mernona RAM 640 KB.

Floppys 5 Y. 360 KB.
Disco Winchester 20 MB.

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

Puertos sene y paralelo.
Monitor MM14 Monocromo 14"

Sistema Operam MSPOS .3 3 y OW Basic

Precio especial 149.900 pts.

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

FELANITX

MAN DES TETRABRICK
Per anar bC2 cn Barnacle; hauria

d'haver estat fill d'un carboner mi-
serable i d'una dona un poc curta
pet-6 allò ja s'havia acabat i en Ber-
nadet era fill d'un repartidor de
buta que anava vestit com una to-
rnatiga i era tries mal sofrit que el
djmti i a més sempre duia ses but-
xaques que vesaven de tans de du-
ros dc propina que l'hi daven. I sa
mare, que no estava grassa ni duia
davantal, era un pot de vidre per-
que en Bernadet era un nin matraz.
.1 no tenia cap germa per poder dir
que, cansats dc pasar tam, se n'ana-
ren a córrer món. En Bernaciet era
pobil i a més no nomia Bernadet
perquè aim') era antic i son . pare l'hi
va posar Ivan Garcia i això, per a
una rondaia fantàstica, dóna poc
suc.

Per?) sia com sia, heu de creure i
pensar i pensar i creure que un dia
en Bernadet va sebre que sa fia del
rei de Porreres, na Peggoty Manre-
sa —com veis tampoc es cicia Ca-
talineta—, estava fora fites perquè
anava de Mid per aconseguir set
duros de memòria pel seu ordina-
dor impersonal i intransferible. I
també va sebre que el rei, en To-
meuot Setanta, havia fet unes fac-
ses pel fax on feia sebre que es
primer beneit que dugués sa me-
mòria de ses tres xirimoies a sa fia,
se'n poclria anar a fer grosseries
amb so sergent de sa brigada ,d'es-
tupefaents.

•Prebe...
(Ve de la pàg. 7)

es «tracta» la nostra Terra, urbanit-
zacions per amunt i per avail, ports
esportius en els Hoes menys compe-
tents, un cas nou es cala Castell a
Ia serra de Tramuntana, que li do-
nen un grau de protecció 2 i que es
un lloc totalment vergo, dels pocs
que resten i no parlem de Cabrera,
aquest tema ja és insuportable, irri-
tant i d'un total menyspreu al po-
ble balear.

Podríem parlar, també, dels pro-
ductes que el nostre foravila ens dó-
na, com l'ametlla, la millor del món,
tot-horn ho sap! j que avui en dia,
quasi, no val res i de tots els pro-
ductes que un temps enrera eran el
sosteniment de la gent del camp. No
es que aquests productes no valguin
res sinóque qui els compren no en
paguen un duro per poder treure'n
una bona «tallada». Tot això du que
la terra no es conrea i es ven, i a
qui es yen? Venem la terra a estran-
gers. Increïblé que ningú faci res.

PocIriem parlar, també, del procés
de Normalització Lingüístic. Sembla
que la nostra Ilengua té yeti, si Ilui-
tes per això et diuen «habla cristia-
no», si te'n vas a qualsevol organis-
me estatal ja has rebut, i els qui te-
nen la pella pel mànec, són els pri-
mers que no hi colIaboren.

Per tot això i molt més, si ens
sentim mallorquins autèntics, iden-
tifiquen-nos amb nosaltres mateixos
i lluitem tots plegats perquè això
qualsevol dia pugui esser realitat.

Autodeterminació o independèn-
cia.. , és el mateix.

Antoni Joan i Albons

I ell que m'en direu, que vos pen-
sau que N'Ivan en va tenir molts de
maldecaps? IS) no. Se va posar ca-
metes an es colt i d'allà qualca que
gualearas i bencina cremaras amb
set canviades de marxa i tres «fre-
nassos» de sa motota ja va esser a
ca es gigant. Però ara que tot sem-
blava anar pet bon camí, ara que
N'Ivan Garcia havia arribat per ter-
cera vegada a aquella caseta de fo-
ravila que tenia un llumaret blau
ja hi arribarem si a Deu plau, ara
clic s'asumpte es polititzaria i aca-
baria malament com prest veureu.

Tocava haver-hi un gegant, no es
ver? Tocava sopar d'un ase mort,
no es així? Tocava fer-se ses dents
netes amb sa barrota de darrera sa
porta, no ho trobau? Era comanat
que se torcas es morros amb so
murrió, o no? Be, ició res de tot
aim') va pasar. Perquè es gegant, que
era més petit que un mobilette
perquè de menut no havia après ca-
talà a sa guarderia, no se podia fer
ses dents netes amb sa barrota de
darrera sa porta. Per començar no
hi havia barrota, nomes un petit
biuI6 rovellat i fer-se ses dents ne-
tes amb un miserable biuló jo, que

voten que vos digui, no ho havia
vist mai a cap ronciaia. A rrics es
gegant no se podia ter ses dents ne-
tes pet-que cluia un barram postís
de plastic. Un gegant amb barram
postís, i més si es mes petit que un
mobilette, no es probable que sopi
d'un ase mort i manco si tenim en
compte que ja no queden ases de
quatre cames perquè els hem can-
viat per tractors que fan rots de
petroli. Menjar-se un tractor surt
de lo que jo som capaç d'imaginar.
Per tant aquell enanito va sopar
d'una bosseta dc «patatilla» i un ca
calent. I després es va torear sa
boca amb un trosset de paper d'es-
cusat. Es gegant petit era francès
perquè aiiò que havia estat ca's ge-
gant ara ho havien venut a uns tu-
ristes amb s'histOria aquesta d'es
turisme d'interior. I sa dona de's
gegant no va fer entrar N'Ivan ni
el va amagar baix de s'escudella.
No era sa dona des gegant, era un
recepcionista de s'altre acera.

Res, per fer via, direm que
N'Ivan des Tetrabric va tornar pu-
jar a sa motota i quan se n'anava
fet un nero va atropellar sa darrera
jaia que hi havia per aqui i le se'n
dugueren a Son Dureta a desincrus-

tar-l'hi es Hum d'oli que se l'hi va
aficar al nas. N'Ivaii se'n va fer
molts de irons cle sa punvetera me-
mOria per s'ordinacior de sa tia del
rei de Porreres, en Tomeuot Setan-
ta, que al cap i a la fi va resultar
que no era Ines que un pobre regi-
dor de s'oposició i, com podeu su-
posar, no se'n pogué anar a fer
grosseries amb so sergent. Tot ha-
via anat en orris però, encara que
només sia per consol, ja que no hi
va haver ni noces de pinyol ver-
meil, ni pinyol, ni sarau per Ilarg,
N'Ivan (regué de sa butxaca des va-
queros un tetrabric ple d'arròs en-
grogat i el se va menjar en un no-
res. I va aplegar una salmonelosis
de president i se'n va anar a veure
Sant Fere que, aleshores, s'havia
fet teòleg sudamerica. I a s'Ajun-
tament mos vegem tots plegats,
amen.

P. Artigues

SE VENDE CASA planta baja en
C. Agua, Felanitx.
Inf.: C. Parras, 5 - Tel. 824116

VENDO CACHORRO HEMBRA.
Pastor Alemán.
Informes: Tél. 581574.



Premis 31 de Desembre
Convocatòria 199G

L'OBRA CULTURAL BALEAR convoca els PREMIS 31 DE DESEMBRE
de 1990 amb la finalitat de reconeixer, d'estimular i de fer sorgir tot
tipus d'actuacions, de comportanzents i d'activitats encaminats a afa-
vorir l'ets normal de la llengua catalana en tots els ambits de la vida
social i pública, a promoure la cultura i a desvetllar i a desenvolupar
la consciència nacional pròpia de les Illes Balears.

PREMI FRANCESC DE B. MOLL
Destinat a premiar la persona o grup de persones, l'entitat jurídica o

l'organisme privat que en la trajectòria de la seva activitat hagi participat
de manera destacada a les Ines Balears en la normalització de la Ilengua,
la cultura i la personalitat nacional.
PREMI GABRIEL ALOMAR

Destinat a premiar un treball escrit o audivisual publicat o difós al
llarg de l'any, que plantegi alternatives capaces dc dinamitzar i enfortir
ei nostre procés de recobrament nacional. Com a anàlisi, descripció o di-
vulgació, el treball premiat haurà de facilitar la comprensió de qualsevol
aspecte de la realitat present de les Hies Balears.
PREMI EMILI DARDER

Destinat a premiar iniciatives o experiemies en el camp de l'educa-
ció, especialment orientades cap a la norma0zació del català com a lien-
gua vehicular de l'aprenentatge, la renovació pedagògica o l'educació me-
dioambiental.
PREMI BARTOMEU OLIVER

'Dedicat a premiar una tasca desenvolupada dins rambit concret d'un
pcble, d'una barriada ciutadana, d'un sector professional o social. També
es podrà prendre en consideració una tasca de recerca sobre l'ambit en
qüestió... histórica, sociológica, etimológica, sociolingüística,  geogràfica,
económica... com la realització d'accions de dinamització cultural, de re-
cuperació lingüística, de revalorització de la cultura popular.
PREMI MIQUEL DELS SANTS OLIVER

Destinat a premiar una obra danvestigació, editada al llarg de l'any,
sobre qualsevol aspecte de la realitat passada o present de les Balears.
PREMI BARTOMEU ROSSELLO PORCEL

Destinat a premiar una persoha de menys de trenta anys que hagi des-
tacat en el terreny de l'animació cultural, de la investigació —artística,
humanística, científica— o en el camp de la creació.

Per P. Xamena -
Maig.—Morí a Palma el baríton felanitxer Llorenç Prohens Juan....
Maig, 24.—Mn. Antoni Tauler retorna d'Argentina.
Maig, 24.—Festa de Santa Rita en cl Convent, el Rector beneí una esta-

tua de Sant Agustí feta per l'escultor Guillem Galmés; es la que duen a la
processó de les Completes de Sant Agustí.

Juny, 14.—Festa de la Santíssima Trinitat a la capella de les Religio§e6
Trinitaries. Predica el caputxí P. Gregori de Beire.

Juny, 18.—Festa dd Corpus. Predica D. Miguel Costa i Llobera.
Juny, 21.—Diumenge. Se celebraren dues vetllades musicals; una a Ca

D. Bartomeu Cakientey (a) Ramon s'escolta música i es balla al só d'un
grarnOlon i altra a Ca D. Lluís Planas on es canta i es recitaren poesies.

Juny, 23.—A la carretera del Port, una dona es rompé els dos braços
ouan botí d'un carretó perquè la bístia travela.

Juny, 26.—Festa del Cor de Jesús. El caputxí P. Bru d'igualada predica
a l'ofici i a Ics 5 visites de la processO.

Junv.—Durant els diumenges d'estiu les dues bandes de música dona-
ran concerts. La del Cercle Conservador dirigida per D. Mateu Oliver to-
cara ea el carrer de la Mar i la que dirigeix D. Francesc Oliver a la plaça
de la Constitució.

Juliol.—Hi ha pocs albercocs. Nomes hi ha dues fabriques que fan
«pulpa».

Juliol.—Moren molts de porcs.
Juliol, 9.—Brega entre dues dones en el carrer de la Soledat. Una

d'elles fou ferida amb una pedra pet cap i cara.

FELANITX

En el cunfiicte del gol P'ersic, que
tanta tinta i adrenalina esta vessant,
hi ha determinats fets que no estan
massa clars. Del que no hi ha dub-
te, evidentment, es que l'organitza-
dor del maremagnum no es altre
que el ja famós Sadam Hussein,
amo i senyor de l'Iraq i, de fa poc
temps, també de Kuwait.

Hussein va ser, .fins no fa massa,
un líder Arab aviciat per Occident,
un d'aquests caps d'estat de fideli-
tat inqiiestionada, a qui se li dóna
carta blanca en els assumptes in-
terns, mentre faci bondat en políti-
ca internacional. •Htfssein 'ha estat
per als països occidentals el que al
Bloc Oriental d'Europa era Ceauces-
cu, o el que a l'Extrem Orient era
Ferdinand Marcos: un «bon xicot»
.que no ocasionava problemes, que
frenaba l'expansionisme integrista
iranià i que . feia de fárca entre les
diferents families ideològiques, di-
nàstiques i econòmiques que for-
men la nació àrab. Occident, per la
seva banda, li perdonava «pecats
venials interns», com el genocidi del
poble kurd, la manca de democrà-
cia o la persecució sistemàtica dels
dissidents politics simplement igno-
rant-los, passant-los per alt o consi-
derant-los com un «mal menor».
Tan 3egures estaven America i Euro-
pa de la fidelifat del dictador i del
seu regim, que se li transmetia, sen-
se cap entrebanc, tota la tecnologia
que soHicitava —primer— i que
—després— exigia, especialment si
tenia alguna relació amb la indús-
tria armamentística. Quasi tots els
països d'Europa (molt especialment
el Regne Unit, França i l'ex-Repúbli-
ca Federal Alemanya), així com els
Estats Units, la Unió Soviètica i al-
guns altres països més d'arreu el
m6n, collaboraren en el perfeccio-
ment i ampliació de l'arsenal ira-
quià.

Ja feia temps que Israel tractava
d'avisar els Estats Units sobre el pe-
ril potencial que podia arribar a es-
devenir el fins flavors inofensiu
Irap, rer ningú no feia massa cas
dels advertiments, tot i que les in-
formacions dels serveis secrets
jueus (el Ilegendari <‘Mossad») de-
mostraven de forma fefacnt que
l'Iraq es trobava en ptimes condi-
cions per fabricar clandestinament
armament nuclear i que la progres-
si•a inilitarització de l'estat, itixf
com l'irredemptisme àrab que ana-
va covant-se, podia provocar una
greu desestabilització en el princi-
pal punt de subministrament de
carburants cie tot el rinón. L'assassi-
hat d'un periodista britanic, acusat
de passar informació als serveis se-
crets israelians, i el descobriment
de peces que, arreplegades en diver-
ses parts del mán, havien de servir
per montar un cam") de considera-
bles dimensions, va provocar una
certa inquietud. Poc despres les tro-
pes iraquianes envaïen el petit prin-
cipat de Kuwait i la resta de la his-
tória es ja massa coneguda per re-
petir-la.

Hi ha, però, algunes qüestions que
queden per contestar en tota agues-

ta història que encara no sabern on
ens conduira a tots. ¿Com es possi-
ble que els Estats Units no s'ado-
nassi• de les vertaderes intencions
de Sadam Hussein? ¿Corn es pos-
sible que no fossin capaços d'evitar,
usant els sistemcs diplomàtics, po-
litics i econòmics que els són habi-
tuals, l'agressió a Kuwait? ¿Com es
possible que en tota la cúpula mili-
tar i política que actualment domi-
na a l'Iraq no es produís cap movi-
ment intern que evitas l'enfronta-
ment amb els Estats Units? Sols
puc contestar-me aquestes pregun-
tes amb ducs respostes ben concre-
tes: o be no funcionaren els siste-
mes d'informació dels nord-ameri-
cans (podeu Ilegir serveis secrets),
cosa que no em puc creure de cap
de les maneres, o be aquesta crisi
militar, política i económica, que ja
s'allarga excessivament, estava to-
talment prevista i sota un cert con-
trol. Com en les noveHes policía-
ques de la vella escola, caldria fer-
se la pregunta tópica: qui en surt
o pot sortir-ne beneficiat amb tot
aquest avalot? Tot.és qüestió d'anà-
lisi, de perspicacia, d'enginy i d'in-
tuició, amb l'avantatge afegit que,
almenys en aquesta ocasió, podem
estar totalment convinçuts de la in-
nocència del majordom.

Antoni Roca

Joves am estudis
T1IEI3ALL DE CENS PER A UN
MES. Vo it hores
In teressats, acudir a l'Ajunta men t

SE NECESITA CHICA con nocio-
ne3 de peluquería.
Informes: Tel. 581257.

la Impremta, núm. 1, pral., 2.a, 07001
Palma (Mallorca). Telèfon (971)
72 32 99.'Fax (971) 71 93 85. A la por-
tada o en sobre adjunt es consigna-
rà el rukri del premi al qual opta,
títol ,de. robra, nom, cognoms, adre-
ga i telèfon de -l'autor i/o de qui el
propeiva. Les opcions als premis Ga-
briel Alomaroi Iiquel dels Sants Oli-
ver s'hauran de,presentar per quin-
turpliicat:

'3.-4-Qualsevol persona, particular-
,ment, també,podrà suggerir per es-
crit o per felefon, candidats a la
Junta Directiva, la qual estudiara el
suggeriment i decidira en darrer

.0terme, si ha de ser pres en conside-
falció pel Jurat. En el cas que s'ac-
cepti, la Junta Directiva podrà ela-

, borar xr,encarregar un informe, sem-
'pre dins el termini de presentació.

4.—E1 termini de la presentació
de candidatures acabara el 15/11/90,
a les 20.00 h. •

Jurat dels PREMIS 31 DE
DESEKBRE de 1990 estarà format
per: Miguel CARDELL SANTAN-
DREU, r Rafel CRESPI RAMIS, Bar-
tomeu FIOL MORA (com a Presi-
dent), Damia HUGUET ROIG, To-
mas MARTINEZ MIRÓ, Antoni
MIR FULLANA (com a Secretan),
Margalida MUNAR MUNAR, Pong
PONS GIMENEZ, Miguel Angel
RIERA NADAL i Jean SERRA TO-
RRES. El Jurat es reserva el dret
d'atorgar mencions als premis.

6.—E1 premi consistira en una
placa dissenyada expressament per
Pere Martinez Pavia i un diploma
acreditatiu.

7.—El veredicte es farà públic du-
rant el mes de desembre de 1990
en un acte social.

8.—E1 Jurat dels Premis es reser-
va cl dret de resoldre segons el seu
bon _ criteri qualsevol contingencia
no prevista en aquestes bases.

*Terra Iluenta

Un cart olor de podrit

BASES
L—Poden optar a aquests premis

totes aquelles persones, grups de
persones, entitas o organismes pri-
vats que siguin presentats -com a
candidats per la Junta Directiva de
l'Obra Cultural Balear, per qualse-
vol de les seves delegacions insulars'
o locals o per un nombre no inferior
a tres dels seus socis, i pels mem-
bres del Jurat. -

2.—Cada candidatura ha d'anar
acompanyada d'un informe que jus-
tifiqui i raoni la proposta. Es pre-
sentara per triplicat a maquina o
ordinador, a doble espai, Per una
sola cara i perfectament legibles,
Ia seu social de l'O.C.B., carrer de
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SANITARIOS Y CALEFACCIONES

CALDERASVI E I MAN N

RADIADORES Y SUELOS RADIANTES
SANEAMIENTO EN GENERAL (BANOS)

BAÑOS TURCOS, ACCESORIOS BAÑOS
SAUNAS, WHIRLPOOLS

ESPEJOS
TENEMOS MATERIAL ESPECIAL PARA RENOVACIÓN,

DESHUMIDIFICADORES. 	
O

O

DISPONEMOS DE ALMACEN, EXPOSICION
	

(.)

MONTAJE Y SERVICIO TECNICO EN:
PALMA - CALA D'OR - MANACOR

07009 Palma de Mallorca
Polígono Industrial Son Castelló

Gremio de Herreros, 46
Telf. 20 60 02

MUEBLES1 ISAMU, 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

cine princip a
Viernes 5, sábado 6, 9 noche y domingo 7 desde las 3

Una deliciosa comedia en plena vigencia que le hará pasar
2 horas de autentica risa.

La locura de papá y Vengador
Viernes 12 desde as 3, sábado 13, 9 noche y domingo 1.1 desde las 3

Sin comentarios...

Gremlins 2 y Thunder 3

10
■INIZOMOMINIOIBBOOZO, 	

FELANITX  

A-

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Cuando ya nadie daba un duro
por el nuevo C.D. FELANITX, va y
gana tres partidos consecutivos, dos
fuera de casa y por respetable dife-
rencia, corno es el caso del' lipsado
domingo, que venció et ei ,Carripo
«S'Estanyol» por un contuhdente
UNO a TRES al anfitrión MARGA-
RITENSE. Los pupilos de ASENSI
parece que han encontrado la onda,
ahora se puede esperar todo, inefil-
so aspirar al ascenso, si cabe.,

• En el «CINE PRINCIPAL»
echan este fin de semana una co-
media divertida, «LA LOCURA DE
PAPA» y como plato «fuerte» para
los amantes de la acción y la violen-
cia «VENGADOR».

• ¿Saben cuáles serán las PLA-
GAS DEL AÑO 2000? Pues según

los futurólogos y técnicos
éstas son: 1) LA SUPERPOBLA-
CION. 2) LA CRISIS ENERGE-
TICA. 3) EL SIDA. 4) EL «AGU-
JERO» DEL OZONO  5) EL

CONTROL INFORMATICO. 6) LA
GRAN MUTACION. 7) EL EFEC-
TO INVERNADERO. 8) HAMBRE
Y POBREZA. 9) EL CANCER y 10)
LA DESERTIZACION.Por lo tanto,
urgcli medidas radicales.

• Avui dissabte, alla en es Pas-
seig, ramie FRANCESCO OLIVER
celebra la seva onomástica. En
XISCO, «EL SOLTERO DE ORO»
m'ha convidat amb nota, corn cada
any, que ja és tradicional: «Amics
tots plegats es/aren and) jo compar-
tin' el Sopar de Sant Francesc, a la
nieva casa d'es Passeig. Dissable
dia 6 d'octobre a partir de les non
i mitja. Gracies per la rostra pre-

firmat: Xisco». Supbs que
no faltara la bulla ni les cançons.
Alla mos trobarem, amic ¡Gra-
cies per tot!

• Mañana domingo en «Es To-
rrentó» un DUELO entre HISTORI-
COS. Dos equipos venidos a menos,
FELANITX y CONSTANCIA, se ve-
rán las caras. Ambos equipos han
tenido de momento una trayectoria
irregular, pero a estas alturas los
dos se hallan bien situados en la
tabla de clasificación. Un partido de
difícil pronóstico. Esperamos que
los «felanitxers» sigan esa racha
victoriosa que les permitiría situar-
se con los equipos punteros de la 1.a

regional Preferente.
JORDI GAVINA. 2.°

SE OFRECE CHICA DE 21 AÑOS
con estudios de puericultura,
para trabajar como canguro.
Informes, Tel. 581603 (preguntar
por Maria).

VW.

BASQUET

Aquest cap de setmana s'iniciaran
les competicions autonómiques de
basquet pel que fa a les categories
majors.

El club felanitxer Joan Capó, que
acaba de cumplir deu anys i que
inicia ia seva 11." temporada, parti-
cipara amb tres equips masculins
en aquestes categories superiors.

L'equip senior, que la passada
ternporada va pujar, jugarà enguany
a 3." divisió automática i s'ha cons-
tituit un altre equip senior que ju-
gara al grup B de la categoria «pro-
vincial». També s'ha inscrit un equip
júnior. La formació que enguany no
hi sera present es la dels juvenils
perquè no hi havia elements sufi-
cients.

L'equip de 3.» divisió dura el nom
de l'empresa felanitxera «Autocares
Grimait» que sempre ha ajudat a
l'esport i que «sponsoritza» el bàs-
quet felanitxer per 5 • a temporada
consecutiva. Aquest grup de 3 •a divi-
sió te una primera fase amb onze
equips de Mallorca i un d'Eivissa. A
Ia 2.a fase els tres primers classifi-
cats d'aquí formaran un grup amb
equips de Menorca.

El grup «B» 'de .Ia categoria sè-
niors provincial esta format per 14
equips i consta d'un total de 26 par-
tits.

A la categoria júnior s'han fet dos
grups, un de vuit i l'altre de set.
Els nostres representants es troben
en el grup més petit.

AQUESTA JORNADA

Hi haura descans per l'equip jú-
nior ja que s'itegren en el grup im-
par. Habitualment jugaran els dis-
sabtes horabaixa.

El diumenge dematí jugaran els
seniors «B» contra el Llucmajor i
l'equip de 3." rebrà cl Grafinsa His-
pania. Els dos partits seran a Fela-
nitx.

Eis Júniors Joan Capó
AUTOC. GRIMM

GUANYADORS A CALONGE

Des de fa una partida d'anys, amb
motiu de les festes de Sant Miguel,
a Calonge s'organitza un torneig
quadrangular de bàsquet. Es habi-
tual a les darreres edicions la parti-
cipació d'un equip del Club Joan Ca-
pó. Enguany els participants eren
dos equips de La Salle de Palma
(juvenils i júniors), un equip de Ca-
longe i l'equip júnior felanitxer.

El dissabte, a les semifinals per-
deren els dos representants de Ciu-
tat; els júniors contra el Joan Capó/
Autoc. Grimalr pet 42-54 i els juve-
nils contra el Calonge en un emo-
cionant segon temps.

La final de diumenge fou equili-
brada en el primer temps, pert) a la
2.» part s'aconseguí un còmode avan-
tatge d'una vintena de punts per
part part del J. Capó.

La temprada so-ai ja és ai
L'equip uAUTCCARS CRIMALT»  jugarà a 3. divisió



Vehículos de ocasión

FIAT UNO 45 S 5P	 PM-AH
FIAT UNO 70 SL 5 P 	 PM-AJ
FIAT UNO 70 SX 3P 	 PM-AM
VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3 PM-AU
FIAT UNO TURBO i.e	 PM-AS
SEAT RITMO 75 	 PM-P
CITROEN I3X-19 	 PM-AC
FORT FIESTA 9:57 	11-l>
RENAuLT 18 GTS 	 PM-0

(SABADOS MAÑANAS, ABIERTO)

Concesionario Oficial

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

FELANITX 	It

FUTBOL

Floja entra en «S'Estanyol».
FELANITX: Riera, Sagrera (Arti-

gues), Aznar, Roig, Adrover, Borras
(Perdió), Torres, Maimá, Gallardo,
Barceló v García.

ARBITRO: Casas Flor. Mal. Tar-
jetas amarillas a Cifre, Ordinas, Rie-
ra y Adrover.

GOLES: 0-1, min. 5, Barceló. 1-1,
min. 30, Ordinas. 1-2, min. 55, Gallar-
do. 1-3, min. 75, Nico.

RIERA DE PORTERO
El Felanitx se desplazó .con la ba-

ja del portero titular Roig, su lugar
lo ocupó el joven Riera que estuvo
acertado bajo los palos, pese a al-
gunas molestias que padecía. Fue
una 1.' . parte anodina en que los lo-
cales presionaron sin orden ni con-
cierto, al término de la cual se lle-
gó con empate a un tanto (1-1).

GOLAZO DE NICO

En la 2. a mitad el Felanitx supo
jugar a la contra y aprovechar sus
ocasiones, después que el conjunto
local demostrase su total impoten-
cia. Gallardo conseguía adelantar de
nuevo al Felanitx y en el minuto 75
Nico, de soberbia vaselina, estable-
cía el resultado definitivo.

Tomeu

1. 8 REGIONAL
CAS CONCOS, 2 - R. MOLINAR, 4

DOS GOLES NO BASTARON
El Cas Concos, con notables au-

sencias en el campo «Es Cavaller»,
no pudo ante el equipo palmesano
amarrar los puntos en litigio. Dos
goles, uno de Fiol, de extraordina-
ria belleza, y otro de Tauler en co-
laboración de la defensa no fueron
suficientes.

2.a REGIONAL
MARIENSE, 3 - S'HORTA, 1

PARTIDO DISPUTADO
Tampoco pudo el S'Horta pun-

tuar en esta ocasión pese a que de-
rrochó mucha voluntad.

Futbolet

ler. Trofeu Recreatius
Hamburgueseria Llevant
Dissabte dia 13 començarà el I

TROFEU de Futbolet que organitza,
per primera vegada, l'HAMBUR-
GUESERIA RECREATIUS LLE-
VANT, trofeu que per aquest any,
té com a convidats, el legendari
equip del Port de Felanitx CONS.
PUIG HUGNY, l'equip BANCA
MARX, el qual darrerament és un
dels que lluiten i agrada la seva
manera de jugar, els OLD STARS,
que com cada any solen esser un
equip molt competitiu, i AUTOLA-
VADO FELANITX, que només ha
jugat una lliga i ja se'l té com un
equip punter. Bona organització la
que s'espera que hi haurà en aquest
trofeu, el qual pareix que s'ha de
tenir molt en compte per propers
enfrontaments entre equips de la
categoria que podrem veure. Cal do-
nar les gracies als arbitres Kico Po-
rras, Julio Porras i J.M. Simarro,
els quals són necessaris per poder
dur la continuïtat d'aquest trofeu.

La primera jornada d'-aquest tor-
neig es disputara dia 13 de setem-
bre, al Camp Municipal d'Esports.

A les 17'00 hores, BANCA MARX -
CONS. PUIG HUGNY.

A les 18'00 hores, OLD STARS -
AUTOLAVADO FELANITX.

M. TALA VANTE

VENDEN CHALETS ADOSA-
DOS en Urbanización LA FE.
Llave en mano. Facilidades.

Informes: Tels. 289790 y (93)1251958

LICENCIADO EN QUIMICA da cia-
ses de Matematicas y Física y
Química, BUP y COU.
Informes, Tels. 717951 y 580673.

Dies passats, al Camp Municipal
d'Esports, hi lìagui la presentació
de tots els equips de futbolet de
St. Alfons, d'edats compreses en-
tre els 5 i els 14 anys, presentació
Ia que s'hi donaren cita un munt de
allots, per presenciar i poder veure
com estaran formats els equips que
du i organitza MARINO TALAVAN-
TE. Enguany el colegi St. Alfons
consta de set equips de futbolet,
tots ells inclosos clins les cinc cate-
gories de que consta el campionat
de Mallorca escolar de Futbolet.

INICIACIÓ
L'equip d'Iniciació està patroci-

nat directament per RECREATIUS
HAMBURGUESERIA LLEVANT i
es un equip que consta d'una plan-
tilla entre els 4 i els 7 anys. En-
guany debutara a la lliga dels més
petits, sense haver jugat cap dels
seus components a cap lliga ante-
rior. L'equip gaudeix de dos entre-
nadors importants que son, Salva-
dor i Marino. Jugadors: J.M.a Cira,
J.M.a Cañas, A. Leandro, C. Zamo-
rano, Toni, Angel, Ismael, Alberto,
M.A. Illescas, A. Barceló, J. Blanco
i T.M. Oliver.
BENJAMI

Dos són els equips que formaran
part a la categoria Benjamí en re-
presentació de l'escola St. Alfons.
Un d'els es l'equip PELUQUERIA
KISKA, que és entrenat pel jove
Germa López i està format per:
P. Monserrat, M.A. Fontanet, J.L.
Rodriguez, A. Garcia, J.J. Martinez,
Ruben, Illescas, J. López, J. Marcos,
S. Ruiz, J. Duran, V. Blanco i LI.
Chi-laves. I l'altre es l'equip RE-
CREATIUS HAMBURGUESERIA
LLEVANT, que es entrenat per Joan
Roig i M. Talavante. Integrament
format per una plantilla de «pitu-
fos» de primer any. Nicolau Forte-
za, S. Simarro, R. Porras, F. Alcón,
T.M. Forteza, Ramón R., Ivan, Vic-
tor M. i Xisco F.

ALE VI

Els equips alevins compten arnb
uns entrenactors i patrocinadors de
luxe. Un dels dos equips esta patro-
cinat per CAFETERIA «ES GLOP»
i entrenat pel millor jugador del
C.D. Felanitx, FELIPE RISCO, el
qual compta amb tota una plantilla
que l'any passat s'endugué el cam-
pionat de Mallorca d'escolars a la
categoria Benjamí. L'altre equip
que debuta a la lliga escolar ho fa
amb jugadors sortits dels equips
benjamins, i alguns ja tries veterans
de l'equip aleví de l'any passat. Pep
Lluís Barceló sera l'encarregat de
portar aquest equip al cim de la
taula claqificatèria. Un equip que
promet mplt per aquest campionat.

INFANTIL
L'equip .:Infantil de St. Alfons en

principi . 7e* patrocinat per la CAFE-
TERIA .«ES GLOP» i entrenat per
FELIP RISCO i MARINO, dos en-
trenadors que ja coneixen de sobra
aquesta competició. Un equip que
compta amb una plantilla massa ex-
iensa, amb - jugadors de molta clas-
se.

CADETS
Bon equip el que ha aconseguit

formar-se enguany a la categoria Ca-
det, amb jugadors que destaquen
per la seva forma física i que com
cada any volen pendre part a la lli-
ga de futbolet. El patrocinador d'a-
quest equip és BAR «ETS ARCS»
sera entrenat per Francisco Gonza-
lez Vaca. •

M. TALA VANTE

Des d'aquí donam les gracies de
part de tots els equips de la catego-
ria Iniciació i Benjamí a KIKA
POU MESQUIDA, per les camisetes
obtingudes del Banc de Credit Ba-
lear.

FUTBOLET ESCOLAR

Presentació dels equips
Espectacular victoria del Felanitx en el

camp(' dei Margaritense
Margaritense, 1 - Felanitx, 3

CLINICA de ORTODONCIA
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en

niños y adultos)

Dr. Bassam A. Shuhaibar
DOCTOR EN oi)()YroLoGIA

posTGRADtrADo EN ORTODONCIA - COL. N" 318

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

C. Miguel Bordoy, 22 	 Tel. 582623	 FELANITX



Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obierto todos los
Para reservas Omar a los

Tels. Si7031 y 658033

12 	 FELANITX

Ctiloms a la Sala
CINC COMENTARIS

Les Cartes al Director són una
font d'opinions i avui en comenta-
rem tres, a més de dos fets recents.

JOAN CAPO I CENTRE CULTU-
RAL.—Dissabte passat les cartes al
setmanari foren unanims: hi ha
llocs minors per fer classes que Can
Prohens. Al nostre escrit de la set-
mana passada, ja s'apuntava el pa-
per summís de la Sra. Picó en tots
els afers del PP en contra del Cen-
tre Cultural i segueix a l'aire la pre-
gunta: per quines cinc-centes la Sra.
Picó aguanta tot això? Se'n tem del
seu paper de titella?

L'HISTORIADOR.—Fa dues set-
manes, «un historiador» ens va' re-
treure cl suposat error històric del
nostre grup quan demanatem la de-
rogació del Decret de Nova planta
de Felip V. La setmana 13 -ssa.cla una
persona més documentadA j clue no
viu al passat com «l'historiador», va
explicar, perquè ho havia entes, el
perquè de la nostra demanda. Deu
saber «l'historiador» que els efectes
del Decret de Nova Planta s'ha
anomenat «castellanització d'Espa-
nya» i també tocaria saber que a
Felanitx encara són vigents els seus
efectes. No hem d'explicar a «l'his-
toriador» que nosaltres, sempre que
c ns deixen, feim una rialla i ironit-
zam les situacions que, malgrat  l'e-
vidència, alguns historiadors i al-
guns que fan la história, han obli-
dat respecte a la nostra realitat i
identitat. També es cert que tits ale-
gra moltíssim que algú servi l'alenar
propi d'aquesta maltractada terra
nostra que, massa vegades, són els
propis qui la capolen.

LES TAULES RODONES DE LA
TVF.—Un altre lector del setmana-
ri demanava debats a la TVF. Nos-
altres hem recollit la idea i hem sol-
licitat de la' direcció de la TVF la
taula rodona que proposa el lector.
Esperam que prest s'anunciarà la
celebració de la taula rodona sobre
el Camp de Golf de Vail d'Or, que
tantes converses i escrits ha provo-
cat i encara quasi ningú ho veu clar.

ELS DINERS PER REPRESEN-
TACIO.—Com sabeu els del PP s'in-

ventaren donar 36.000 ptes. a cada
Regidor per les festes (612.000 pes-
setes). Encara no sabem de qui ha
estat aquest gran invent tan contra-
dictori amb els fets. Feia poc temps
que la Comissió de Govern havia de-
negat dues subvencions diguent que
no hi havia diners i l'interventor ha-
via certificat que hi havia diners.
Resulta que la denegació de les sub-
vencions ha estat una tirria perso-
nal de gent que maneja fils per dins
la Comissió i els de la Comissió, que
també son titellaires fan aquest pa-
per. Ës indignant que diguin que no
tenen diners i regalin 1.400.000 ptes.
per elegir una «Miss», que es pugi
el scu el Baile cl 20 %, que paguin
panxades el dia de Sant Agustí a
compte dels diners dels felanit-
xers... Per això hem decidit destinar
les 36.000 ptes, dels nostres dos Re-
gidors al felanitxer que li denegaren
la subvenció i que cursa estudis a
Italia, sense comptar amb cap re-
curs. No servira per gaire i creim
que hi ha moltíssimes coses a les
quals podríem haver destinat
aquests diners però, que .servesqui
aquesta decisió per denunciar dos
fets: el govern municipal que fun-
ciona pels amics dels que governen
i el destí dels diners dels felanitxers
que serveixen per anar a sopar els
Regidors del PP.

EL DINAR (del dia) DE SANT
AGUSTI.—EI dia de Sant Agustí el
batle va convidar a dinar els nos-
tres Regidors i consorts a l'Hotel de
Cala Marçal. Els altres anys no hi
assistiren i recordareu que resulta-
va que era. el Club Robinson el que
pagava el convit. Enguany el Batle
havia manifestat que seria un dinar
amb tots els funcionaris de l'Ajun-
tament, en principi creiem que seria
digne, però després resulta que ha-
via de ser una panxada de les «auto-
ritats» del PP i decidirem excusar
Ia nostra assistència, perquè resul-
tava esser una altra tudada de di-
ners, dels diners dels felanitxers que
serveixen per només una part de les
necessitats dels felanitxers i per tu-
dar i engreixar unes persones molt
particulars.

TENGO PARA ALQUILAR LOCAL
planta baja y PISO en Via Er-
nest Mestre, 57.
Informes, Tel. 580441.

FRANCISCO GARCA
coatEsta

CONTESTACION A LAS CARTAS
PUBLICADAS EL DIA 29-9-90 EN
ESTE SEMANARIO REFERENTE
A LA CASA DE CULTURA Y AL

COLEGIO JUAN CAPO

UNA FELANITXERA INDIGNADA
En primer lugar Vd. dice que hay

diversos edificios, pero no nombra
ninguno.

En segundo lugar Vd. no visita úl-
timamente 'a Casa de Cultura, pues
de lo contrario habría observado
que su estado de conservación es la-
mentable, puesto que la pintura de
las paredes en su planta baja se
Cae, las baldosas de los baños hay
de partidas y rotas con el consi-
guiente peligro físico para nuestros
hijos, y las columnas de la entrada
están sucias en los bajos.

Referente a las actividades del
centro cultural se seguirán desarro-
l lando, debido a la buena voluntad
y comprensión de su director Sr.
Massot y toda la junta directiva.

Por Ultimo si Vd. tiene otra solu-
ción le agradecería se pusiera en
contacto con la dirección del Cole-
gio Juan Capó.

UN CIUDADANO PERPLEJO
A Vd. me gustaría hacerle dos

preguntas:
La ¿No le llama la atención que

en Manacor haya _up, colegio practil
camente vacío y todos los demás
estén llenos?

2.a ¿Por qué los padres de Mana-
cor no lo utilizan?

Creo sinceramente que no debe-
mos mezclar la educación de nues-
tros hijos con la política.

En asamblea general los padres
del colegio Juan Capó recibieron la
oferta de poder utilizar dicho co-
legio, el por qué no se aceptó lo
sabemos todos, si Vd. hubiera asis-
tido no habría escrito su carta,
pero lo comprendo pues si no tiene
hijos en el Juan Capó criticar es
muy fácil. Si tiene otra solución co-
muníquelo a la dirección del cole-
gio, todos se lo agradeceremos.

UN CONTRIBUENT
Vd. considera un error la instala-

ción de los alumnos en la Casa de
Cultura pero como todos los demás
no aporta ninguna solución.

Vd. evidentemente no tiene nin-
gún hijo en el Juan Capó, pues de
lo contrario sabría donde jugarán y
donde realizaran sus clases de Edu-
cación Física, aunque para ellos se
tenga que sacrificar, los niños lo
comprenden Vd. no.

Sabemos lo que ha costado la Ca-
sa de Cultura pero, repito, cuando
los alumnos del Juan Capó dejen
asistir a la Casa de Cultura no esta-
rd en peores condiciones de las que

encuentra actualmente, se lo pue-
do garantizar, pues para evitarlo te-
nemos unos maestros los cuales
consideramos suficientemente capa-
citados para que una vez se hayan
terminado las clases se encuentre
en las mismas condiciones que se
recibieron, como padre del Colegio
no tengo ninguna duda espero que
Vd. lo comprenda.

UN I MIG
Como las demas cartas no aporta

ninguna solución, sólo críticas.
Referente a matar dos pájaros de

tin tiro, le dire que a mi me pre-
ocupa más la educación de mis hijos
que la política.
X. X.

Le agradecería soluciones, todo lo
demás de su carta es política, los
alumnos, en su caso como en los
demás, no les importan, a mí sí.
COLOMS A LA SALA

Como grupo politico creo que su
deber es apuntar soluciones y si sa-
he de algún local más adecuado que
se pueda ocupar inmediatamente
sill que nuestros hijos tengan nece-
sidad de perder días escolares, no
dude que sera bien recibida por to-
dos los padres; si lo que quiere es
emplear este problema para hacer
política, como politico lo compren-
do, pero como padre no puedo acep-
tarlo, por lo que le agradecería so-
luciones, no críticas, pues estas des-
graciadamente no escolarizan a
nuestros hijos.

Para finalizar quisiera exponer lo
siguiente:

1.0 LA CASA DE CULTURA fue el
único local que en asamblea general
entre unas 600 personas se nos pre-
sentó y que en cuatro días se po-
dían empezar las clases.

2.° Creo que es un insulto para to-
dos los maestros, padres y alumnos
del Juan Capó que se nos insinue
que nuestros hijos van ha destrozar
laPasa, de Cultura.

3.° Criticar es fácil, dar soluciones
es más difícil, por consiguiente si
se quieren solucionar los problemas
yo les agradecería que en lugar de
pseudónimos firmaran sus cartas
con nombre y apellidos para poner-
nos en contacto con Vds. y entre to-
dos solucionar un problema que
creo que es de todos los que de ver-
dad nos sentimos felaningenses.

4,0 Como padre quiero agradecer
al Sr. Massot, director de la Casa
de Cultura, el que haya comprendi-
do el problema. Creo que tiene que
ser un ejemplo para todos, puesto
que a pesar de todas las pegas pien-
sa llevar a término el programa cul-
tural, puesto que creo que la prime-
ra cultura de un pueblo empieza
por poder educar a nuestros hijos.
El Sr. Massot es de los pocos que
lo ha entendido así. MUCHAS GRA-
CIAS.

Por Ultimo quiero agradecer a es-
te semanario la amabilidad por pu-
blicar esta carta, la cual espero sir-
va para que entre todos se pueda
lograr lo mejor para nuestros hijos
y en estos momentos lo mejor es
poder continuar su educación aun-
que sea en la CASA DE CULTURA

Quedando a disposición de todas
las personas, les saluda atentamente.

Francisco Garcia Pérez

PADRE DE DOS ALUMNOS

SE VENDE PISO en Porto-Colom.
,Magnilicas vistas.
Informes, 57lti:1 ó 299361.

'l'EN(;() PARA ALQUILAR PLAN-
TA BAJA GRANDE en I.'elanitx
Informes, Tel. 580503.




