
EL Dissabte 13 il•oelubre
de 1990

Preu: '75 Ptes.

La pienhria iatifità demanar el Grau
de Protecció I per a tot el literal

Prengué possesori el nou regidor Gabriel Roig
A la plenaria ordinaria de la set-

mana passada, i amb els vots favo-
rables de tots els grups es ratificà
l'acord de la Comissió de Govern
presa dies abans, de soHicitar el
Grau de protecció I per a tot el li-
toral felanitxer arran de la redac-
ció del Pla Director de Ports Es-
portius.

Així, si no es produeixen interfe-
rències, la costa felanitxera podria
quedar a recer de les agressions
que des del caire d'aquestes
lacions esportives van malmenat
d'una manera progressiva tot el que
poden abraçar. El regidor Antoni
Grimait, a la pregunta de Tomeu
Obrador sobre el perquè del canvi
de criteri entorn a aquest assumpte_

---digu-6 que qiavien considerat que la
seva proposta —la dels Coloms—
havia estat la millor».

En primer lloc però, d'aquesta
plenaria prengué possesió i jura el
càrrec el nou regidor del Partit So-
cialista Gabriel Roig, que ve a co-
brir la vacant d'Andreu Oliver i se
gona , lectura a la carta de dimissió
de Cristòfol Bennassar. . -

Diguem per últim que la majoria
de punts tractats i aprovats —amb
els vots del PP— feien referencia al
Pla de Millores i Embelliment de
Portocolom, promogut per la Conse-
lleria de Turisme i que contefirp1at la
construcció de voravies, obres de
drenatge i pavimentació illumina-
ció i ajardinament, etc. També s'a-
prova una qüestió molt important,
i es l'obra de construcció del cla-
Yruram de la -Earl .de Sa Capella
per la qual es compta amb una
substanciosa aportació del Consell
Insular i 71 milions de pessetes.

Els terrenys de la depuradora
A la darrera plenaria municipal

el grup «Coloms a la Sala» formulà
una pregunta al grup governant

entorn als terrenys on es cons-
trueix la depuradora de Portocolom,
uns terrenys que eri Hoc d'esser els
que posseïa l'Ajuntament per aquest
fi, foren comprats per l'«Institut
Balear de Sanejament» per un milió
i mig de pessetes a l'empresa CO-
MISA i aquesta els havia comprat
el mateix dia i per 1.200.000 ptes. al
regidor del PP, Josep Bonet.

Aquest «affaire», que trascendí
tot de cop a les planes de la premsa
ciutadana, motiva una aclaració per
part de Josep Bonet, el qual digué
que quan ell va vendre aquests ter-

renys no sospita mai que fossin per
a la depuradora de Portocolom, si-
nò per una depuradora particular
que l'empresa COMISA volia fer per
depurar les aigües d'una futura ur-
banització a uns terrenys propers.

Tant el regidor d'Urbanisme com
el Batle, també han fet algunes ma-
nifestacions al respecte, el primer
digué que li semblava que els ter-
renys de l'Ajuntament eren sufi-
cients i adients per a la depuradora,
mentre que Cosme Oliver manifesta
que l'operació de compra per part
d'IBASAN era deguda a que aquesta
entitat considerava que els terrenys
de Josep Bonet eren més adequats.
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Tombats a la molsa

&many& Hora zero
«La sort no es de qui la cerca, sin) de qui la troba», sentencia el

rostre refranyer de forma solemne, pert!) amb més raó que un sant. Re-
flexion un poc sobre el sentit de,,les paraules i intent aplicar-les al pro-
cés d'unificació alemanya. Quina sort la dels alemanys! ¿Es tracta, pen:),
d'una sort trobada o O'una sort cercada? Tant se val. Quan es llegeixin
aquestes rallies, sols existirà una Alemanya, un cop la RFA hagi absorbit
Ia RDA. ¿Qui podia imaginar, fa uns anys, que Alemanya, esqueixada en
quatre zones d'ocupació i dos estats diferents després de la II Guerra
Mundial, tornaria a reviscolar de les seves cendres amb el consentiment
dels seus vencedors? ¿Com així els tradicionals enemics d'Alemanya
—Franga i Rússia (ara URSS)—, no han posat cap entrebanc al procés
unificador?

Si la unificació a que ens referim n9 fos protagonitzada per Alemanya,
sir/9 per Corea posem per cas, el procés no tendria massa importancia,
ni tampoc massa trascendencia, i tot es quedaria en una pura anècdota i
en estadístiques més a menys curioses, però hem de recordar que parlam
d'Alemanya, d'un estat que va néixer, tal com el coneixem, l'any 1870 de
la ma del canceller Bismark i del rei de Prússia,' Guillem I, i que de Ila-
vors ença ha mantingut tres conflictes bellies europeus de molta impor-
tància i ha provocat les dues darreres guerres mundials. Amb aquests
antecedents es difícil d'entendre que les potencies hagin donat el vist-i-
plau necessari a la refundació d'un estat que s'ha demostrat, al llarg de

Ja seva curta existencia, potencialment perillós. Es veu, per?), que Alema-
nya té bona estrella; nosaltres, sense anar més lluny, no.

Quan escric això ha acabat de néixer la vella Alemanya Al contrari
del que trasmeten els noticiaris de televisió i radio, la veritat es que no
em sent ni emocionat, ni illusionat, i quasi estic per assegurar que la
reunificació cm preocupa profundament perquè no crec que sigui ni un
pas cap a l'Europa Unida, ni molt menys una etapa que ens porta a tots
a la Pau Mundial. Veig en Alemanya un perill  econòmic immens, que pot
portar el nou-vell país a hegemonitzar Ia vella Europa, un continent mas-
sa confiat i inclinat, per culpa dels anys de padrinatge per part dels Es-
tats Units, a buscar protecció al recer d'un poderès.

Si jo fos alemany, avui, quan el nou estat ha renascut de les cendres
de la darrera gran guerra, em sentiria eufòric, si més no per la solemni-
tat del moment, i satisfet en observar la nació reconstruida, pelò es dóna
Ia casualitat que jo d'alemany no en tenc res, som, simplement, un habi-
tant del flanc sud-occidental d'Alemanya —ui, volia dir Europa!—, me-
diterrani per més detalls, i que no es sent massa satisfet amb aquesta
Europa que esta fabricant-se imatge dels disciplinats i nets països del'
nord. No en1 satisfà la reunificació alemanya, pert, certament m'agrada-
ria haver de rectificar, d'aquí a uns anys, els mals auguris que en aquests
moments em venen al cap.

En un altre cas podria acabar aquest escrit amb un »bon viatge, Ale-
manya» o amb una felicitació més o menys educada, per() la veritat es
que ni el cor ni el cervell estan suficientment motivats com per deixar-se
dur per l'alegria. En un dia com avui, més que la IX Simfonia de Beetho-
ven, em ve al cap la música de «La cavalcada deles Walkiries», de Wag-
ner. Que no ens passi res!

Antoni Roca

Les plujes han tornat fer estralls
L'Associació de Premsa
Forana, ja té nova seu a
Sant Joan

El passat dia 26 de setembre i da-
vant el notari de Ciutat Rafel Gil
Mendoza, el president de l'Associa-
ció de Premsa Forana de Mallorca
Carles Costa, signa l'acta de compra-
venda d'un immoble de Sant Joan,
en el qual hi sera installada de for-
ma definitiva la seu de l'Associació.

Aquest local, ubicat en el carrer
Princesa, després d'unes obres d'a-
daptació, rebrà l'arxiu i fons biblio-
.grafic de l'entitat.

Aquest passat cap de setmana es
tornaren registrar precipitacions
molt intenses a determinats Hoes,
repartides molt desigualment. Així
mentre a Felanitx el diumenge a
vespre caigueren 35 litres ,a Porto
Colom en caigueren 119. Pere) és que
en el Port, entre el diumenge i el
dilluns hi caigueren 200 litres per
metre quadrat i es reproduïren, per
be que en menor escala, els incon-
venients .de l'any passat. El Camp

Roig era un llac replè d'aigua i el
tub aliviador que s'hi ha deixat no
donava, ni prop a fer-hi, a l'abast.
Les cases del Pla de Sa Sínia regis-
traren inundacions així com també
alguns indrets de la part baixa de
Cas Corso.

La torrentera torna arrose-
gar molta terra dins les aigües del
Pcrt, especialment al Pla de Sa Si-
nia, Sa Bassa Nova i el Rivetó. En
aquest darrer l'aigua arrastra els

blocs de mares que s'havien collo-
cat damunt al mur de formigó.

Quant a les vies de comunicació,
Ia de Portocolom ha estat malmesa
de bell nou a l'altura del Pi de Sa
Pols i Ia del Carritxó a S'Horta, ran
del pont del Cementeni —que enca-
ra no estava acabat— ha sofert al-
tra volta l'agressió de les

Cada dia les pluges produeixen
més estralls i s'assegura que aquest
feribmen es degut a la progressiva
deforestació a que es sotmet la nos-
tra naturalesa.



SANTORAL
Diu. 14 St. Calixte I, papa
Dill. 15 Sta. Teresa d'Avila
Dim: 16.Sta. Margalida M..
Dim. 17 St. Ignaei d'Antioq.
Dij. 18 St. Lluc, ev.
Div. 19 St. Pere d'Alcantara
Dis. 20 Sta. Irene

LLUNA
Lluna nova dia 18

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma • Felanitx des de rests-
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 1 20.30 h.

Palma • Felanitx des de la ca-
feteria Alcali: 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, 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 12'30 h.

Cala Murada • _Felanitx: Diu-
menges a les 8'30 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 1 diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

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

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

580448-581144
Ambulancies

581715 - 580051 - 580080
Servei madic d'urg6ncies 580254
Guardia Civil 	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

FEL A N1TX
Scriiionari

Orojor
PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.025

Miguel Manresa Grimatt
Vdo. de Maria Martorell

va morir a Felanitx, el dia 3 d'oetuhre de 19110, a l'edat de 88 anvs,
havent rebut els sank Sagraments i la Benedicció A postèlica

Al cel sia

Els setts tills Nlargalida, 1aria, Antònia i Joan; fills politics Nicolau Ramon, Bartomeu
Adrover i Julia Ballester; nets Catalina, Maria, Josep Lluís i Margalida Ramon, Bartomeu Ad rover i
Ramon i Margalida Ballester; tilloles 111argalida Amengual i Nlagdalena Manresa; nets politics,
renets; germans Josep i Catalina; germans nebots, i els altres familiars, vos demanen
que encomaneu la seva .anima a Déu.

Casa mortuòria: Pelat, 57
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En lo sucesivo los ruídos cuyo ni-
vel sonoro sea superior a lo estable-
cido por el Decreto 20/1987 para la
protección del medio ambiente con-
tra la contaminación por emisión de
ruídos y vibraciones de la Conselle-
ria de Obras Públicas y Ordenación
del Territorio, serán sancionados
con 10.000 ptas., dándose un plazo
de 10 días para subsanar el exceso
de ruído. Si en dicho plazo se so-
luciona el exceso se reducirá la
cuantía de la denuncia a 2.000 ptas.,
pero en caso contrario se manten-
drá la denuncia de 10.000 ptas.

Tabla 3. — LIMITES MAXIMOS
DE NIVEL SONORO EN VEHICU-
LOS. Categoría de vehículos. Valo-

res expresados en dB (A).
A.—VEHICULOS AUTOMOVILES

DE DOS RUEDAS:
Ciclomotor 	 . 	 80
a) Motor de dos tiempos por ci-

Iinclrada:
Superior a 50 cm3, inferior o
igual a 125 cm3. 	 82
Superior a 125 cm3. 	 84

b) Motor de cuatro tiempos con
cilindrada:

- Superior a 50 cm3. inferior o
igual a 125 cm3. 	 82

- Superior a 125 cm3. inferior
o igual a 500 cm3 	 84

- Superior a 500 cm3 	 86
B.—VEHICULOS AUTOMOVILES

DE TRES RUEDAS (con exclusión
de maquinaria de obras públicas,
etc.):
— Cuya cilindrada sea superior

a 50 cm3. 	 85
C.—VEHICULOS AUTOMOVILES

DE CUATRO 0 MAS RUEDAS (con
exclusión de maquinaria de obras

públicas, etc.):
a) Vehículos destinados al trans-

porte de personas que tengan
hasta 9 plazas, incluída la del
conductor 	 82

b) Vehículos destinados al trans-
porte de personas que tengan
más de 9 plazas, incluída la
del conductor y cuyo peso
máximo autorizado no exceda
de 3,5 t.	 84

c) Vehículos destinados al trans-
porte de mercancías y cuyo
peso máximo autorizado no
exceda de 3,5 t.	 84

d) Vehículos destinados al trans-
porte de personas que tengan
más de 9 plazas, incluida la
ciel conductor y cuyo peso
m áximo autorizado exceda de
3,5 t. 	 89

e) Vehículos destinados al trans-
porte de mercancías y cuyo
peso máximo autorizado exce-
da de 3,5 t.	 89

f) Vehículos destinados al trans-
porte de personas que teng'an
más de 9 plazas, incluída la
del conductor y cuyo motor
tenga una potencia igual o su-
perior a 200 CV. DIN 	 91

g) Vehículos destinados al trans-
porte de mercancías y cuyo
motor tenga una potencia
igual o superior a 200 CV.
DIN y cuyo peso máximo au-
torizado exceda de 12 t. 91

Tabla 1. — NIVELES SONOROS
MAXIMOS. Nivel • sonoro exterior
máximo en dB (A). Zona de recep-
ción. Todas excepto la industrial o
turística: 55 &a. 45 noche. Nivel
sonoro interior máximo en dB (A).
Zona de recepción. Todas excepto la
industrial o turística: 35 día (30 en
dormitorios). 30 noche (25 en dor-
mitorios).

* Zona industrial o turística: 65
día. GO noche Ex.40 dia. 35 noche Int.

* Se exceptúan las viviendas que
puedan existir en la misma zona, en
cuyo caso se aplicarán los niveles
de la zona de recepción anterior «to-
das excepto la industrial o turísti-
ca».

Todo aquel que, con carácter pre-
ventivo, desee comprobar el nivel
sonoro de su establecimiento o ve-
hículo puede solicitar de esta Poli-
cía Local que realice la oportuna
comprobación con el sonómetro.

Felanitx, 3 dc octubre de 1990.

BIOCLIMA, A.C.
EXCLUSIVAS INTERNACIONALES

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 Rodriguez
INFORMACI)N Y PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

C/. PEDRO DE MENDOZA, 16 — PORTO -COLOM
TELS. 824187 y 580946

C/. Ramón Muntaner, 29 — Tels. 758728 - 753924 — PALMA



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

C. Algo, 3 	 Tel. 581225

Cercau carros!
Per l'any qui ve, o per s'altre, o

—lo més tard—, pel noranta-dos.
Qui sap el que ens espera! No faceu
es beiot i creis-me, cercau carros o
carretons o, si no hi ha res més, car-
reretes. A lo millor, en cas desespe-
rat, si no hi ha res millor, —i alerta
a lo que està passant amb ses pa-
Hisses de eagaferro que per divertir-
nos ha muntat a Mesopotamia sa
gent civilitzada— podran servir fins
i tot aquestes gàbies amb rodes que
corren pes poble.

No sabeu a que punyetes m'estic
referint? Ide• deixau s'Ansia per mi
que no em d6na la gana de que pas-
seu rues pena d'esperit. Faig men-
ció a ses senaies amb rodes que pas-
setjam sense necessitat de carnet
per dins ses botigues, i pes vials de
Ia molt noble i Ilcial ciutat. I no em
digueu que no perque s'altre dia
vaig trobar sa darrera .penjada a un
Iletrero de «ceda el paso» enfront
d'es despatx d'en Guillem Timoner,
alla on un temps era ca na Bronda.

N'hi ha per tot i si no trobam
res més ja serviran. Ara per ara no
som capaç de dir-vos si era una se-
naiota d'es Convent —d'es que han
posat ciavora es de Sant Agustí— o
si venia de ran d'aquella teringa de
molins que es nostros padrins po-
saren a 'levant amb sa curolla de
que un dia fessin ombra a s'aparca-
ment de s'altre quarter d'intendèn-
cia abans 4e. perdre sa tasta i cai-
guesin dins es fondai de La Cera-
mica una nit de trons, llamps i ca-
lefacció de gas-oil. Invent, per cert,
que ha sostret d'una mort gelada a
tota una colla d'esforçats i fredolers
companys que tenen sa mala sort de
viure en aquesta inhòspita terra d'i-
gloos, icebergs salvatges i gelats d'a-
vellana.

Es carretet que estava penjat de-
vont s'escriptori d'en Guillem no
duia ni matricula, ni sa placa de s'a-
juntament ni tenia spoiler. Si de
res pot servir vos dire que tenia una
bossota dc plastic penjada pes
baixos.

Se que sou optimistes i creis en-

cara que aquesta jovenalla que fa
voiles per foravila, entrant a totes
ses casetes i barracons tindrà sort.
Van cercant homos veils malsofrits
per dins ses portassotes o devora es
sestadors per veure si qualcuna d'a-
questes marmotes va ser prou collo-
neres com per no destrossar o cre-
mar a sa foganya aquella merda de
carro llarg. 0 per veure si va ser
beneit a bastament per no tirar pes
comellar fondo aquell boci de carre-
tó que son pare feia servir per pre-
sumir es diumenges quan anava a
missa. 0 per asegurar-se de que
aquell mig cabriol amb parafangos
fets a Can Bibi o a Can Llonga en-
cara sera capaç d'arribar entre La
Punyalada i S'Abeurador. No farà
lalta sa bístia. D'això encara n'hi ha
prou i d'altre banda son mes bones
de mantenir ara que l'hi han trobat
cs gust a s'empallada de Macdo-
nalds i an es segó de tetrabrick.

Pero no badeu que sa cosa s'acos-
ta i prest tornara eser Sant Agustí
i voldrem fer toros. I no hi haura
plaça encara que hi hagi toreros. I
si no hi ha carros Ilargs per fer-ne
una cle postissa al manco en po-
di -km fer una de senaies niquela-
des d'aquestes que tenen una cadi-
reta pets infants que no han cabut
a sa guarderia o an es menjador cle
s'Universitat de sa Torre.

P. Artigues

Ens complau felicitar a les
germanes Concepció i Magda-
lena Artigues Gaya per la fina-
litzaci0 del seus estudis.

Enhorabona dels seus amics.

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

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

Paranoia de Sant Miguel

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

Infantil.

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

FELANITX
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lia trona

L'EXPERIENCIA DE L'AMOR — III
Agustí, home inquiet de fons.
Agustí, d'adolescencia Ileugera i de joventut ideològicament inquieta,

ens dona el retrat d'home inquiet recercador de plaer, de felicitat, de pas-
sar-s'ho be, però també inquiet recercador de bellesa, de hum, de veritat,
de bondat, d'amor, del Ser, de Dal; d'interioritat sobre tot, de fondària...

¿Com és l'Agustí actual? El contrast pot marcar la diferencia. Avui
l'home pot semblar inquiet per?) a la superfície, descontent pet-6 no vol
remoure les aigiies fondes del ser. Un home fart de coses i alhora buid
d'ell mateix. Ple de mentides, buit de raó.

Els objectius més nobles d'antany queden per a molts —confessen-
ho— reempleçats pel ventre i pets ulls. «Mengem i beguem, que ja no
morirem». Una alegria aparent amb un pic de pessimisme. «Mengem i
beguem i que els altres s'arreglin». Ens corca un greu cinisme insoli-
dari. Una societat endemés explotadora de la terra, poc respectuosa amb
l'ecologia, amb la casa de tots. Tot es redueix a doblers. Pitjor encara;
ja no s'adora la imatge, el vedell d'or, sin6 l'or mateix. Una societat indi-
vidualista, i socialmentindiferent, que amb slogans neutres i «raonables»
(confort, producció, progrés, eficacia) acaba valorant  només les realitats
materials (i el poder pel poder n'és una de les principals), que, a la
curta, provoquen malestar injustícia, avorriment, una gran buidor. L'ho-
me es torna frivol, lleuger. L'home satisfet d'avui es en el fons un insa-
tisfet ple d'angoixes, soledats, ofecs i addicte a moltes classes de drogues.

L'home actual es un home també abocat al present, a allô  fàcil de
cada moment. D'aquesta manera es romp la societat i la història esdevé
un afegit d'instants sense pes ni força d'atracció, sense consistència per
a penjar-hi illusions i feines ni tampoc es bon suport per a projectes i
accions. Anam vestits «de rebaixes». Anam revestits de comoditat, de des-
compromis, de desencant, de pragmatisme: «No hi ha res a fer»; «Tenim
el que tenim»; «Hi ha el que hi ha». D'aquesta manera amagam que les
coses poden millorar. s ver que «no tot es possible de fer». Però es
mentida que «solament és possible all?) que hi ha». Una vida social i poli-
tica ajupida amb malifetes i mals exemples i sense ideals, no ens donarà
mai una vida millor. De peus a terra, d'acord! pet-6 amb el cap uns quants
pams més amunt.

Vivim —cada ú i tots plegats— fragmentats en petites peces sense
vertaders lligams. Ens podem trobar al mateix Hoc —com ara mateix—,
ben aprop, peril) sense res de seriós ni de futur que ens lligui. Aprop però
no pròxims. Un home i una societat, sense memòria viva ni esperança
iHusionada, és un «conglomerat», una peça de formigó. Una societat des-
memoriada i desprojectada es semblant a un aperduat, es una nosa. Me
deman: ¿Patim un deficient clima de «cosa collectiva», de treball en co-
mú, de sentit de poble? ¿Patim una greu crisi de models d'identificació
a nivell individual i collectiu? I quan aquests models falten, falta estí-
mul, engrescament i, fins i tot, seguretat.

Siguin també benvinguts i recordats i celebrats eis exemples indivi-
duals de persones entregades al poble, que tots coneixem, i per a feines
puntuals, i els projectes treballats en comú, entre tots, de cultura, d'art,
de folklore, de defensa de la natura; l'important esforç en els mitjans de
comunicació social; l'admirable curolla, iFlusió i creativitat dels padrins
de la Tercera Edat.

Bartoniett Bennassar

cine prim
Viernes 12 desde las 3, sábado 13, 9 noche y domingo 1 ,1 desde las 3

Ya se lo dijimos. Recuerde las reglas; Ud. no nos hizo caso, aqui
vticlN en a crecer.

Gremlins 2 y Thunder 3
Viernes 19, sabado 20, 9 noche y domingo 21 desde las 3

2 pcliculas de estreno en un fabuloso programa doble

Kid Boxer y Orquídea Salvaje
Dia, 1 fabuloso progra ma juvenil con premios interesantes: 250 pesetas.

Los Rescatados 	 y Cariño, he encojido a los niños
Proximo estreno — Yo soy esa, Mira quien habla, Jungla 2, Dick Traci,
Desafio total, Ai América.



VIAJES fdasitx TOURS 
Major, 28. 	 Tels. 582400 - 582113

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

ROMA 	 38.900 Ptas.
AVION PALMA-ROMA-PALMA

HOTEL 3 ESTRELLAS + TRASLADOS + GUIA ACOMPAÑAN-
TE + SEGURO VIAJE

ANDORRA 	 24.500 Ptas.
AVION PALMA-BARCELONA-PALMA

AUTOCAR BARCELONA-ANDORRA-BARCELONA. HOTEL 3 NO-
CHES EN MEDIA PENSION + DOS EXCURSIONES + GUIA
ACOMPAÑANTE + 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.

Madridly alrededores
DEL 31-10 AL 4 NOVIEMBRE

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

DESCRITAS EN EL ITINERARIO

Menorca
DEL I AL 4 NOVIEMBRE

•	 AVION PALMA-NI AI ION -PALMA 4
ESTANCIA EN HOTEL 4 ESTBELLAS PENSION compLETA

ExcuRsioNEs - sEGuRo - ACONIPAS'ANTE
24.9541 PTAS.

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

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

cultural

5. 

Gy
Curset de Ilengua i Cultura

Catalana
d'octubre del 90 a maig del 91

Taller de música de xeremies
flabiol

de novembre 90 a maig 91

Per a informació: Ajuntament de Felanitx (Antoni Capó)

Adoració Nocturna Femenina
Avui clissabte, a les 9 del vespre, VOLDRIA COMPRAR 2.500 TEU-

a la capella de la Caritat hi haura	 LES velles.
vigilia d'Adoració Nocturna ferric- 	 Informació: Tel. 837273 (de 8 a 9

nina.	 del vespre).

FELANITX

Accident mortal
La matinada de diumenge dia 7,
Ia carretera de Manacor a Sant

Llorenç, el nostre pasa Jaume Go-
mila Lliteras, de 20 anys, resident a
Portocolom, que pilotava el seu cot-
xe, un Volkswagen Polo, per causes
desconegudes, sorti dc la calçada
per l'esquerra i es va precipitar dins
una cequia, amb tan mala Fortuna
que a causa de l'impacte mori ins-
tantàniament.

Una dotació de la Guardia Civil
de Trafic, que es persona en el Hoc
del sinistre, així com una patrulla
de bombers del pare de Manacor,
rescataren l'accidentat si bé no po-
gucren fer res per salvar la seva
vida.

Lamentam vivament aquest acci-
dent i enviam la nostra condole.ncia
als familiars del jove malaurat.

Els residents de la Casa Hospici-
Hospital

Els residents de la Casa Hospici
Hospital ens congratulam i feim
constar la nostra adhesió a la sol-
licitud de la Llar de la Tercera Edat
de l'INSERSO i d'altres entitats fe-
lanitxeres, per demanar per a la
nostra Comunitat de G. G. de la Ca-
ritat, la Medalla de la Ciutat.

La seva tasca callada i viscuda ca-
da dia sense ostentacions i amara-
da d'una autentica caritat cristiana
(d'això nosaltres en podem parlar
amb ple con.eixement de causa)
molt be mereix l'agraïment de la
nostra Ciutat.

Pluviometria
La pluja registrada cl passat mes

de setembre fou la següent:
Dia 7: 2 litres.
Dia 25: 21'5 litres.
Total 23'5 litres per metre qua-

drat.

Llar de la Tercera Eclat - Inserso
TROBADA COMARCAL A SAN-

TANYL—Dia 30 d'octubre tindrà
Hoc una trobada de la Comarca de
Mitjorn a Santanyí. La sortida
Felanitx sera a Ics 9'30 del mati.

A les 10'30 hi haura la recepció i
Missa concelebrada; tot seguit visi-
ta als indrets artístics de la pobla-
ció. A les 1330, a la nova residencia
de la Tercera Edat, recepció de les
Autoritats autonòmiques, Conseil
Insular i directius d'INSERSO. Di-
nar i actuació dels representats de
cada Associació de la Comarca i ti-
nalment del grup «Els Valklemosa».

Preu, 600 ptes., autocar i dinar

Inscripcions, fins dia 20 d'octu-
bre. Places limitades.

EXCURSIÓ A ROMA.—Dia 29
d'octubre. Preu 20.500 ptes. Infor-
mació Toni Barceló (Tels. 580778 i
825142) i a la Llar (Tel. 581962).
Aquest viatge es obert per a tot-
horn.

FESTA DE LES VERGES.—Dia
19 d'octubre, a les 17 h. bunyolada
i ball amb orquestra. Preu 100 ptes.
Inscripcions fins dia 15.

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).

SE VENDE CASA planta baja en
C. Agua, Felanitx.
Inf.: C. Parras, 5 - Tel. 821136

ALQUILO APARTAMENTO en Por-
to Colom, para todo el ario. Una y
dos habitaciones.
Informes: Tel. 824669.

Mo. Sbert se, jobila
Aquests dies compleix els setanta

anys el Rector de S'Horta Mn. An-
clrcu motiu pel qual haura de
dcixar el càrrec de Rector de la Par-
ròquia de Sant Isidre de S'Horta.

Aquest fet pea) significara —se-
gons noticies del Bisbat— que
S'Horta es quedara sense capella. El
servei regular de culte sera atés des
de la parròquia de Felanitx, un cop
que Mn. Sbert s'hagi retirat al seu
poble nadiu de Santanyí.

No (.'s d'estranyar que aquest fet
causi una certa inquietud entre la
feligivsia (lc S'llorta, que des (Funs
dus-cenis tiivs en rcra ha gauchit
sempre de pastor espiritual. Per()
scmbla clue la manca de capellans
ha obligat al Bisbat a prendre
aquest a mesura que, nosaltres, jun-
t ament amb la població de S'Horta
lamentam de bon-de-veres.

Tant de bó que dins poc temps
es pugui nomenar un nou titular
d'aquesta parròquia que abraça avui
en dia un nombre molt considera-
ble dc fidels.

informació
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La Parròquia funciona... Enganxa-t'hi!
J+JJJ...= 6RUP JUVENIL PARROQUIAL

Ser jove es una etapa preciosa de la vida:
Cal aprofitar-la. Per això hem cregut oportú fer-te aquesta

crida a tu jove i anota. Perquè les possibles reflexions i les fra-
ses ens fan mantenir una tònica de seguir apostant per la jo-
ventut.

Tenim una visió positiva de la vida. Per això voldríem que
tots els homes es trobassin satisfets, realitzats, esperançats i illu-
sionats. Sabem que lo que arriba a ser un en la maduresa es fruit
del com es viu dins l'infantesa i del com es va adquirint perso-
nalitat en la joventut.

Alegria, solidaritat, esforç, sinceritat, creativitat, són caracte-
rístiques del jove. Voldríem que sempre fos així. En la vida uns
hem de deixar pas als altres. Les generacions es sueceeixen. Sen-
se voler imposar, pert) que els valors arrelin.

Els valors han de permaneixer donant-los en cada moment la
novetat que la nostra creativitat les aporti, perõ que aquets seges-
quin essent valors.

Apostam per la vida, apostam per la joventut. El jove dis-
fruta menys de lo que disfruten els majors del seu passat, sobre
tot si no fou ,penós.

Voldríem 'amb les nostres reflexions aportar un gra d'arena
als desigs que existeixen en la nostra realitat aquí a Felanitx de
donar cabuda al creixement total dels joves. Formant entre tots,
com si es tractàs d'una gran festa, un GRUP JUVENIL PARRO-
QUIAL; jovee compromesos, transformadors i alliberadors...  Dei-
xant-nos transformar per la Bona Nova i així transformar la nos-
tra realitat; aquest seria l'objectiu.

El com? rrietodologia... jove, alegre i compromesa per arri-
bar a la coherencia FE - VIDA; VIDA - FE, descobrint uns valors
autèntics que es ajudin a viure coherentment amb nosaltres ma-
teixos i amb cis altres inclús amb els qui no pensen ni actúen
com un mateix.

Que es el CENTRE JUVENIL PARROQUIAL? Un lloc on po-
der experimentar l'estil de vida de Jesús.

Com? Camp de treball, acampada, intercanvi, jocs, experièn-
cies...

Qui pot venir?.-Tots els joves de post-confirmació fins a 25
, "'anys.

Que vulguin començar o aprofundir el seu procés de fe.
SI ET SENTS CRIDAT... VINA!
DIA 19 D'OCTUBRE (DIVENDRES).
HORA. 21 h.
Lloc. «XAUXA» (Rectoria).

g
Per P. X amena

1908
Juliol, 11.—Partiren cap a Palma un grup de families que han de pren-

dre part en la peregrinació mallorquina a Lourdes.
Juliol, 17.—Brega entre dos homes en el carrer de la Mar.
Juliol, 20.—Festa de Santa Margalida. Predica Mn. Antoni Tauler (a)

Menut.
Juliol, 26.—Festa religiosa i popular en el port. Era cl rector de l'es-

glésia D. Nicolau Bennassar (a) Monjo.
Agost, 1 i 8.—Articles damunt «El Felanigense» sobre pa pertinença de

Mallorca als Paissos Catalans.
Agost.—Vingué a Felanitx el pianista Antoni Torrandell i dona alguns

concerts a cases particulars en el Port i a Felanitx.
Agost, 28.—Fira i festa de Sant Agustí. Predicà el felanitxer D. Fc-

cleric Valenzuela.
Setembre, 6, 7 i 8.—Tridu de festes religioses en el Carritxó. Fou be-

neit el retaule de l'altar major procedent de la capella del Nom de Jesús
de la parròquia de Felanitx.

Setembre.—Les llampugues van de 45 a 70 cèntims la terça.
Setembre.—Enguany hi ha hagut moltes ametlles.
Setembre, 13.—Festa popular i religiosa de Sant Nicolau a Cas Concos.

Cantaren la missa «Te-Deum laudamus» de L. Perosi sota la direcció del
senyor. Vich.

Setembre.—Partiren cap a Argentina vint felanitxers, en sa majoria
pagesos.

Setembre 26 i 27.—La Guardia Civil va sorprendre un total de quaran-
ta homes que jugaven a joc ptofiibits a distints locals públics.

CLINICA de ORTODONCIA
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en

niños y adultos)

Dr. Bassam A. Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. NI' 318

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

C. Miguel Bordoy, 22 	 Tel. 582623 	 FELANITX

hiper ,orrelanitx
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 Feianitx

add.o.e
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LES PISTES DE BASQUET
Sr. Director del setmanari FELA-

NITX:
En primer lloc vull agrair-li la pu-

blicaciú d'aquest escrit. Ha tornat
arribar la temporada de bàsquet del
«Joan Capó», la qual cosa du inhe-
rent la total invasió de la pista del
camp d'esports per joves d'aquest
club entrenant. A mi m'agrada el
bàsquet i no estic en contra de cap
esportista ni club, però deman al Sr.
Joan Pons, o a qualsevol represen-
tant del club, com ho hem de fer
els que no som d'aquest club i en
acabar la feina volem anar a practi-
car aquest esport. On hem de jugar?
Per que no entrenen a la tan reno-
menada pista del «Joan Capó»? Per

això no caurà la placa que hi posa-
ren. Passara el mateix amb el poli-
esportiu en estar fet, o al contrari
hi podrà jugar tot el municipi com
el seu nom «municipal» indica? Es-
taria molt agi-ait si em donaven una
resposta i si pot esser una solució.

Gracies.
Bàsquet bullaire

EL PERQUË. DE LES PREGUNTES
Senyor Director:
Les preguntes que va presentar el

Senador Simón Pedro Barceló al Se-
nat, no són mes que dues preguntes
oportunistes i propagandistiques. El
motiu de fer-les ha estat nomes per-
que les competencies educatives són
del Govern de Madrit, o sigui del
PSOE, o sigui la competência. I si
les competencies educatives són de
Madrit, ell i el seu grup, no tenen
dret a dir ni piu perquè, deu saber
que el seu grup es va oposar a l'Au-
tonomia de les Illes Balears, mal-
grat que governin.

A aquest Senador, ii voldria de-
manar quin va ser el motiu de no

dirigir cap pregunta al Senat i una
investigació pels fets succeïts el mes
de setembre de l'any passat a l'Ho-
tel Es Corso de Portcolom, on me-
sos abans la cúpula del PP assisti a
h inauEuració del que resulta una
fossa. També seria d'agrair una ex-
plicació o una pregunta al Senat pel
rnotiu de la reapertura de l'hotel Es
Corso, quan s'havien de fer unes
obres per part de la Conselleria
d'Obres públiques que no s'han fe-
tes.

Les preguntes quan són tan ten-
dcncioses poden esser també cap-
cioses.

M. Acirover

TRAFIC IL.LEGAL
DE LLIBRES DE TEXT

Sr. Director:
Quan poc a poc es van donant

passes perquè els Ilibres de text es
venguin on pertoca, es a dir a les
llibreries, que són els establiments
que paguen un impost per a fer-ho,
hem sabut que des de l'Institut de
Batxillerat de la nostra ciutat es
van expedint 'libres de text del curs
que ara ha començat.

Ens explicarem. Quan els allots
van a matricular-se, ja se les pro-
porciona un número de telèfon en
el quai asseguren que si comanen
els llibres els tendran mes aviat i
més tranquiHament que si acudei-
xen a les llibreries de la nostra po-
blació. Per si air(?) no bastas, s'em-
pra el fitxer de l'Institut amb les
dades i direccions dels alumnes de
fora, per cridarlos per telèfon, de-
manant-los si necessiten cap llibre

del curs que van a començar i en
cas afirmatiu, i per por de perdre
Ia venda, els hi porten a domicili.
I sabem inclús, que algún professor
ja durant el curs passat, indicava
als seus alumnes dins les classes,
que a les dependencies' de secretaria
podien adquirir determinats Ilibres.

Perquè sabem que tal trafic està
expressament prohibit per la llei,
perquè sabem que les dependencies
administratives d'un institut tenen
una altra finalitat i no la de vendre
llibres, és per lo que volem denun-
ciar aquest fet que creim diu molt
poc a favor d'una ética que hauriem
d'exigir a unes persones que colla-
boren tan directament a la instruc-
ció dels nostres fills.

Gracies, Sr. Director, per publicar
la nostra protesta.

'Uns paies d'alanines
(Continua en la pua 7)

PORTO COLOM
CASAS PAREADAS -DIRECTAMENTE DEL
CONSTRUCTOR
1.000.000PTAS. ENTRADA Y RESTO EN
COMODOS PLAZOS

3 DORMITORIOS DOBLES 2 BAI■IOS+ASEO,
SALON/COMEDOR,COCINA,DESPENSA,
COLADURIA,TERRAZAS,JARDINES Y PISCINA.
-TODO EN 19 CALIDADES-

INFORMES TEL:82 43 45 Y 20 10 61
• ; •

SE VENDE PI SO en Porto-Colom.
Magnificas vistas.
Informes, Tels. 575163 ó 299361.

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.

Introd uce
 

la p asi n en tu vid a .

Descubre la pasión del Fiat Uno. Quedarás atrapado
por su físico, elegante, armónico en proporciones y de
gran personalidad. Pedirás a tu Concesionario que te
muestre su gama y atracción interior. Te vo a sorprender
porque es único en funcionalidad. Económico, brillante y
deportivo. Con una habitabilidad para estar a tus anchas,
rodeado de confort y el placer de conducción que antes
sólo se ofrecía en coches de categoría muy superior.
No retrases más la cita con la pasión de tu vida. Ven ya
a tu Concesionario y elige una versión para tu pasión.
P.V.P. desde 11314.790 Ptas.

VERSIONES CILINDRADA
(c.c.)

POT MAX
(CV.)

VEL. MAX
(Km/b.)

ACO EL1E00RAC
Kon

10
16N.

(ma)

Ca09P,SUKulf
,.

(1110060
UNO 45IS 3/5 p. 999 45 145 17,00 4,6014,30
UNO 60 S 3/5 P 1 108 57 155 13,90 4,50
UNO SELECTA ii) Sp 1.372 72 157 14,00 5,40
UNO 70 SX i.o 315p. t372 72 170 11,40 5,20
UNO TURBO i... 3 p. 1.372 118 204 7,70 5,80
UNO D / DS 315 p. 1.697 58 155 15,90 4,40

Concesionario Oficial:

AUTOS MARTORELL, S. Au
Carrer del Socors, 6. Tel. 58 13 48. Felanitx.



Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obierto todos los dias
Para reservas llamar a los

Tels. S37031 y 658033

Electrónica

MOREY

- VIDEOS
— ANTENAS individuates y

colectivas
C/. Sol, 3

----.LAVADORAS, etc.

T,5 1 .183459 y 581580

REPARACIONES E INSTALACIONES URGENTES
— TELEVISORES 	 — AUTORRADIOS

plows
s . 	.

SANITARIOS Y CALEFACCIONES

CALDERASVI E MAN N

RADIADORES Y SUELOS RADIANTES
SANEAMIENTO EN GENERAL (BANOS)

SAUNAS, WHIRLPOOLS
BAÑOS TURCOS, ACCESORIOS BANOS

ESPEJOS
TENEMOS MATERIAL ESPECIAL PARA RENOVACIÓN,

DESHUMIDIFICADORES.
o
o

DISPONEMOS DE ALMACEN, EXPOSICION
MONTAJE Y SERVICIO TECNICO EN:

PALMA - CALA D'OR - MANACOR
o

o
07009 Palma de mallorca

Polígono Industrial Son Casten() 	 0\
Gremio de Herreros, 46

Telf. 20 60 02 o
e-C>
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(Ve de la pàg. 6)
AL SR. GARCIA PÉREZ

Senyor Director:
M'agradaria dir algunes coses a

propúsit de la carta que vàreu pu-
blicar la setmana passada firmada
p'En Francisco Garcia Perez. Grà-
cies per endavant.

1. a La Casa de Cultura, contraria-
ment al que diu el Sr. Garcia, no es
troba en un estat lamentable. Es
tracta d'un local que va esser en-
Ilestit fa uns anys, que ha estat uti-
litzat profusament i que presenta
uns problemes d'humitat. Els qui
viven a cases antigues m'entendran
perfectament. Dir que la casa esta
malament per justificar les proba-
bles i d'alguna manera justificables
malifetes dels allots me sembla un
recurs molt poc convincent.

2.3 Una carta anònima pot resul-
tar molt aclaridora; una carta fir-
mada amb noms i llinatges pot
igualment esser-ho o no. El que té
importància en una carta no es la
firma; el que interessa es el contin -
sut.

A l'hora d'escriure una carta, un
pot escollir Inurement entre firmar
o posar un pseudònim tant si
agrada al senyor Garcia com si no li
agrada.

3.a La seva ensabonada al senvor
Massot no crec que tengui cap jus-
titicació. La postura del senyor
Massot i del consell directiu del
Centre Cultural va quedar ben cla-
ra al comunicat que aquest setma-
nari publicava dissabte passat. «La
solució elegida no és la més ade-
quada: la Casa de Cultura no va
vsser pensada per a servir d'escola»,
deia el comunicat.

4.a La política no es una cosa
lletja; es una activitat noble. Tam-
poc no es una activitat exclusiva
ningú. Tots, d'alguna manera, feim
política i exercim un dret legítim.
El tema de la Casa de Cultura té

molt a veure amb la política. Si el
-.envor Giuvia no ho sap x'cure, és cl

problema.
M'he quedat amb les ganes de

saber les 'lions per les quals els pa-
res del Joan Capó no varen voler
que els seus allots anassin al colle-
ci buit de Manacor. Esper que el Sr.
Garcia les exposarà en una altra
(aria.

I 6.' Els senyors que escriven
cartes als diaris no tenen per què
haver cte donar solucions. Aquesta
(:'s la feina dels politics, sobretot
dels qui corn .nclen. Si els qui tenen
el control de l'Ajuntament i vostè,
que esta a l'oposició, no han trobat
solucions millors al problema del
«Joan Capó», nosaltres, els qui es-
crivim cartes, tenim tot el dret de
criticar-los. Perquè, senyor Gardas,
la solució de la Casa de Cultura no
es bona; n'hi ha de millors. Vostès
cobren per cercar-les; nosaltres,
no.

XX
L'INTERES DEL
SENADOR BARCELO

Senyor Director:

Crec que tots ens hem d'alegrar
de l'interès que el senyor Simó Pere
Barceló ha demostrat pel problema
del Collegi «Joan Capó» fent unes
preguntes el President del Senat de
Madrid perquè sien contestades pel
Govern.

Llàstima que el senador no mos-
tras idèntica preocupació per alguns
temes que han inquietat molts de
felanitxers en els darrers temps: la
qiiestió de les obres clandestines
del golf Vail d'Or i la urbanització
illegal annexa, l'intent d'urbanitzar
S'Algar i Es Camp Roig,

anarciuia imperant en el mu-
nicipi en materia urbanística, la de-
graclaciú creixent dels nostres es-
pais naturals, etc.

El problema del Collegi «Joan Ca-
p6» esta més que solventat i ara el
Govern hi gastarà una quantitat ab-
surda de milions. Estigui, per tant,
tranquil.

Els altres problemes no sé si ten-
dran pronta solució. Vostè, de mo-
ment, vagi fent preguntes.

Mi.

vida social
BODES DE PLAT/1

MATRIMONIALS

Dijous de la setmana passada, ce-
lebraren les bodes de plata matri-
monials els esposos Pere Bonnín
Rigo i Francisca Mas Barceló. Amb
tal motiu, assistiren a una missa
d'acció de gracies en el Convent cle
Sant Agustí i després ho celebraren
en la intimitat familiar.

Enviam la nostra felicitació al ma-
trimoni Bonnín-Mas. Que per molts
anys.

GRADUACIÓ EN PIANO
Acaba d'obtenir el grau superior

de piano, en el Conservatori Supe-
rior Municipal de Música de Barce-

lona, Na Francisca Artigues Florit.
Fnhurabona.

NECROLÓGICA
Dive:1/11 -es dia 5, descansa en la

pan de Di:al a Felanitx, a 88 anys i
dcspres dc veure's confortat amb
els sagraments, D. Miguel Manresa
i Grimalt. D.e.p.

Reiteram la nostra condolência a
Ia seva família i d'una manera es-
pecial als seus fills, Margalida, Ma-
ria, Antônia i Joan.

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

n formes: Tels. 289790 y (93) 42511)58

SE NECESITA SRA. DE LIMPIE-
ZA, en Bar-Restaurante EL BOS-
QUE. 4 horas por la mañana.
Informes, Tel. 837009 o en el mis-
mo.



Rquese
ACER 915P

Untdad central 80286 a 10 MHz.
Mamona RAM 640 HET
TIOPPys 5 7, 1200 KB ,
Disco Winchester 20 MB.
Controlador Be video Hercules/CCA.
Teclado español 102 teclas.
Puertos sane y paralelo.
Monitor MM14 Monocromo 14 -.
Sistema Operatño MS POS 3.3 y GW Basic.

Precio especial: 195.000 pts.

ACER 915V

Unidad central 80286 a 12 MHz.
Memoria RAM 1024 KB.
Roppys 5 7, y 3 '4 1200/1440 KB.
Disco Winchester 40 MB.
Controlador de video COA.
Teclado español 102 teclas.
Puertos sane y paralelo
Monitor 7004 Monocromo VGA 14.
Sistema Operativo MSPOS 3.3 y OW Basic.

Precio especial: 295.000 pts.

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

noPPVS 5 '/, 360 KB.
Disco Winchester 20 MB.

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

Puertos serte y paralelo.
Monitor MM14 Monocromo 14.

Sistema Operativo MSPOS 3.3 y GW Basic

Precio especial 149.900 pts.

LLEVANT
INFORMATICA

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

ACER 500 +

FELANITX

El Club Petanca Porto-Colom 	 !a Liga

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Malgrat cl gol d'ALFONSO, el
C.D. FELANITX no va poder gua-
nyar al CONSTANCIA, es varen
desaprofitar moltes ocasions i ? això
és donar massa avantatge a l'equip
contrari... Pena, el partit va esser
bo i molt disputat. La tormenta no
el va poder impedir.

• Dissabte passat allà 	i casa
del Passeig d'en XISCO OLIVER
(a) «El Soltero of Gold» es ya cele-
brar la tradicional festa de la seva
onomàstica. Molta de gent es reu-
ni, jo diria que hi na haver «over-
buoking». Bon menjar i bon beure
a balquena. Cançons, acudits, ria-

lles... amb les guitarres den Jaume
«Calafat» (¡quina veu!) i en Damia.
Gent de tots els colors, casats, ca-
sades, fadrines ben garrides amb
eclat de merèixer, fadrins ben esti-
rats, gent de copete, qualque frare...
¡Bona gent! La festa es va perllon-
gar fins altes hores de la matinada.
En Xisco, una altre vegada, esta
d'enhorabona. Fins l'any que ve, si
Dal vol!

• Massa tard me vaig enterar de
Ia mort del pare de l'amic JOAN
MANRESA. Des d'aquesta week") no
puc més que donar-li el meu condol
a ell i la seva germana Antònia. ¡Una
forta abraçada a tots dos!

• Rectificam un gadget aparegut
a aquestes pagines fa algunes dades.
La PLACA que es va entregar a l'ex-
President del C.D. FELANITX va
ser pagada pels pares dels jugadors
de futbol dels equips d'ALEVINS i
BENJAMINS del club felanitxer
amb agraïment a la seva labor rea-
litzada a la temporada 89-90. L'en-
trega va esser fe-ta per la «mascota»
de tots els equips, N'Albertet. Val-
gui de bones aquesta rectificació.
De res.

• Al cinema «PRINCIPAL»
aquest fi de setmana podeu veure

El pasado domingo el Club Petan-
ca Porto-Colom inauguró su nuevo
campo en partido oficial de Liga
temporada 90-91. Jornada muy ani-
mada con bastante afluencia de pú-
blico que es lo que hace afición.

El Club Petanca Porto-Colom
compitió con la Soledad de Palma,
obteniendo un resultado muy satis-
factorio al tiempo que merecido, 5
victorias a 4. Curiosamente en el pe-
riódico «Ultima Hora» el resultado
viene equivocado. Suponemos que
Ia Federación hard la oportuna rec-

dues noves pellicules. «THUNDER-
3» és una cinta d'acció i violência
com les dues anteriors. «GREM-
LINS-2» és la segona entrega de
l'exitosa pellicula de Joe Dante, ja
sabeu que es «gremlins» són uns
animalets molt peculiars, uns són
molt dolents i ets altres molt sim-
pàtics, pet-6 que garantitzen molta
diversió.

• El proper diumenge el C.D.
FELANITX viatja al camp del líder,
el SON ROCA. Sera molt dificil pun-
tuar,

JORDI GAVINA-4

t i ficación.
Sin hacernos ilusiones vanas espe-

ramos asimismo que nuestro Club,
después de este primer triunfo, siga
su buena marcha a lo largo de la
temporada. En este momento dispo-
nemos con creces de jugadores para
preparar un segundo equipo.

Mañana domingo nos desplaza-
mos al Pitlari para contender con el
titular C.P. Ca S'Arrosser. Vamos
muy animados por la primera victo-
ria obtenida y ya veremos lo que la
suerte nos depara.

El dia 21, el próximo encuentro
casero, sera con el C.P. Ses Cadenes,
también de Palma. Esperamos que
acuda toda la afición para animar
con su aliento a nuestro equipo.

AVISO
En el nuevo campo de petanca

R.C., junto a la Escuela, se darán
clases con el fin de que los nuevos
aficionados a' este bello juego pue-
dan asimilar fácilmente los trucos
y anécdotas de la petanca. Se da-
rán todas las tardes de 15'30 a 18'30
y se facilitarán bolas, boliches y to-
do lo necesario para dicha práctica.
Se admiten todas las personas, horn-
bres, mujeres y júniors y sobre todo
los mayores, ya que es un juego sa-
ludable.

Todo el material y enseñanza se-
ra completamente gratuito. Si nece-
sitan informes complementarios,
pueden llarpar a Teófilo, Tel. 824286 ,

o solicitarlos en el mismo campo.
Seguiremos informando.

Un aficionado mayor

VENDO PARCELA de 2.000 m2 a 3
Km. de Felanitx, con vivienda y
árboles frutales.

VENDO CASA en C. Convento.
VENDO TERRENO de 9.000 m2 en

carretera del Puerto.
Informes: Tel. 580902.

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

SE TRANSPASA HAMBURGUESE-
BIA-RECREATIVOS
en Via Argentina, 17
Facilidades de pago
In ï.: Tels. -583166 o 203911 (noches)

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

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

— Velomotores varias marcas
EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS



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

HOSPICIO, 30
FELANITX
TEL. 582782

INFORMACION: LLEVANT 

INFORMATICA 

FUTBOL

En un buen partido el Felanitx falló
ocasiones clamorosas

Felanitx, 1 - Constancia, 1

FELANITX

BASQUET ,

No podia començar millor

FELANITX: M. Roig, Sagrera, Bo -
Irás, J. Roig, Adrover, Alfonso
(Biel), Fruti (Perdió),  Nico, Ga-
llardo, Barceló.

ARBITRO: Sanchez Chico. Desas-
ti oso y mal auxiliado en las bandas.
Tarjetas amarillas a Quetglas, Ga-
Ilardo, Adrover (2), Agusti, Nico,
Tomas, J. Roig, Reinoso y tarjeta
roja a Comas.

GOLES: 1-0, m. 19: Alfonso, de un
remate desde la derecha. 1-1, m. 69:
Quico de falta magistral.

INCIDENCIAS: Tarde tormento-
sa en Es Torrentó con muchos re-

* lámpag'os. El terretio"de juego se
convirtió durante algunas fases en
un auténtico barrizal no apto para
la práctica del fútbol.

Pese a ello ambos equipos juga-
ron un fútbol vivo y rápido, con al-
gunos momentos brillantes.

En la 1.3 parte el Felanitx llevó la
iniciativa, si bien los visitantes su-
pieron aguantar bien en el centro

campo y contraatacar con rela-
tivo peligro. Bajo la mirada con-
templativa del *rófere los de Inca se
emplearon con censurable dureza,
sin embargo el colegiado empezó en-
seriando tarjetas a los felanitxcrs.

En la segunda parte el temporal
de lluvia y relámpagos amainó, el
Felanitx, con ventaja de (1-0), dis-
puso de ocasiones para sentenciar el
partido, pero no hubo acierto final.
La defensa constante, alguna vez el
palo, y otras el portero, abortaron
los intentos locales. Gallardo sólo
ante el meta disparó mal, a sus pro-
pias manos; con todo fue uno de los
destacados. La defensa local se mos-
tró muy firme, pero Quico supo Ian-
zar una falta matemáticamente y
marcar el gol del empate. El Fela-
nitx perdió gas y cl Constancia se
afianzó en el centro del terreno. No
se puede perdonar tantas veces en
cl fútbol.

MAIKEL
1.a REGIONAL

ARTA, 2 - CAS CONCOS,
EXPERIENCIA

SIRVE DE ALGO
En «Ses Pesqueres» el Cas Con-

cos, con muchas bajas, entre las que
destaca la del portero Huguet por
sanción, no pudo aprovechar el mal
juego ciel equipo local, que a pesar
de todo llevó la iniciativa y supo
marcar dos goles.
2. 11 REGIONAL

P. CALVIA, 3 - S'HORTA, 5
GOLES A GO-GO

El S'Horta supo borrar clos ne-
gativos en su desplazamiento a Cal-
cia. Un partido vibrante, con mu-
chos goles, que siempre son de agra-
decer.

JUVENILES
FELANITX, 5 - MURENSE,

BUEN ESPECTÁCULO
Los juveniles fclanitxers deleita-

ron a sus «parroquianos» con un so-
nado triunfo. En Es Torrentó»
buen juego y muchos goles. Diego
(2), Evaristo (2) v Tomas fueron
los goleadores.

INFANTILES
MANACOR, 2 - FELANITX, 3

Victoria de los felanitxers en una
confrontación amistosa.

BENJAMINES
BARRACAR B, O - FELANITX A, 4

Clara victoria de nuestro primer
equipo .de, benjamines en, partido
amistoso disputado en Manacor. Jo-
se, Campos, Valentin y T. Vidal fue-
ron los autores de los goles.
BARRACAR A, 2 - FELANITX B, 1

También partido de signo amisto-
so. El gol felanitxer fue obra de L.
Ramón.

FUTBOLET ESCOLAR
Dies passats, al Camp Municipal

d'Esports, se celebra el primer par-
tit amistós de futbolet infantil de la
pre-temporada i (lue enfronta els
clos equips locals St. Alfons Cafete-
ria «ES GLOP» i JOAN CAPO. La
victôria fou pel St. Alfons, que en-
trenen Felip i Ia 1111(), pel tempteig
6 a 4 i que va demostrar tenir una
piantilla molt ben liodrida. -

Els gols foren marcats per S. Se-
rra, ,I. Barceló (2), .1. Perelló (2), A.
Ortega, M. Sagrera, Juanini (2) i P.
Villanueva.

Juliana

TENC PER A LLOGAR, MAGAT-
ZEM de 250 m2 al carrer d'Anto-
ni Maura.
Informació, Tel. 580845.

ALQUILO UNA CASA de dos plan-
tas en Felanitx.
Informes: Tel. 233314.

RESULTATS
Sèniors Prov. «13»:

JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 55
ALMACENES FEMENIAS, 26
3. Divisió:
AUTOCARES GRIMALT, 65
GRAFINSA HISPANIA, 53

COMENTARI
Ni el més optimista dels afeccio-

nats hauria aventurat els resultats
del diumenge. La formació de pro-
vincial perquè havia mostrat les se-
ves limitacions en els partits de pre-
temporada i perquè s'imposa per
29 punts de diferencia i l'equip «Au-
tocares Grimait» de 3 •a, per tractar-
se del bateig dins una nova catego-
ria. Afortunadament els rivals que
vinguereh el diumenge no varen ser
de lo aids ferotges. Pere, remarquem
que això no lleva cap merit als nos-
tres jugadors ja que en cada cas se
varen veure guanyadors des dels
primers minuts sense donar cap
opció als oponents.

Els seniors B s'avançaren de tot
d'una de manera espectacular (6-0,
minut 2; 24-5, minut 12 i 32-14, en el
descans) i per si no bastava, els pri-
mers 7 minuts del segon temps do-
naren un parcial de 9-0 (41-14). El
partit ja no tenia história. El júnior
Tomeu Maimó (18 punts) fou el ma-
xim anotador, seguit de Bernardi
(15), Villalonga (8) i Binimelis (6).

Els jugadors felanitxers de ter-
cera mostraren les ungles al seu ri-
val i amb un clar 15-4, als 7 minuts

de joc, ii manifestaren que malgrat
fossin els «novatos» seria dificil
veneer aqui, com realment va ser.
Posteriorment el joc fou tries anive-
Ilat i se juga a «ratxes». Per part
local se notaren especialment les ge-
nialitats de Perelló robant balons
(10) i anotant (15), juntament amb
el rendiment d'Amengual, tota una
garantia en els rebots (20) i en les
anotacions (26). Tots els deu juga-
dors alineats coltaboraren força en
aquesta victòria histórica.

r . AQUESTA JORNADA
El glissabte horabaixa tindrem el

debut;.,a Felanitx dels júniors contra
«Es Capitol». equip ciutadà de nova
fornaació.

Et tliumenge els dos equips se-
niors tenen desplaçaments a Palma,
el de 3.a per . jugar contra l'Espanyol
(equip que hauria davallat la tem-
porada anterior si no hi hagués ha-
gut una reestructuració de la cate-
goria). L'equip senior provincial vi-
sita el Son Rapinya.

LARRY CISTELLES

SE NECESITA CONTABLE, servi-
cio militar cumplido. Experiencia
en P.G.C. i manejo P.C. Trabajo
todo,e1 afio. Sueldo a convenir.
Interesados, contactar Tel. 581984-
85 (A. Bordoy).

LICENCIADO EN QUIMICA da cla-
ses .de Matemáticas y Física y
Química, BUP y COU.
Informes,zTels. 717951 y 580673.

Rubio's peluqueros 
Les 2comunica 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



PISCINA
COBERTA cumAnzAaA
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CAIIIACE11261_
a sai cag g ESPOPTS ,4 "WIMP

Carrer Baltria, 14 - 0 84 3b 27 - MANACOR (Mallorca)

te
ra

4 pistes squash, sauna, jacuzzi, bany turc, sala massatges, sala bronzejat,

I pareis

I gimnasuca manteniment, ritmAca oansa, tiscocuitunsme,

1
a

crentrenement cardo-yascular gimnasUca passiva .

I esport
oiscina coberta climat . 	a bar-receoció

CONFIRMACIO —91
JOVE: la PARROQUIA vos convoca
als nats l'any 1974

INSCRIPCIÓ: Rectoria
Dimarts i divendres de 18 a 20 h.

TERMINI: Fins al 26 d'octuhre	 parrôquia Sant Miguel

1.080.650
1.368.749
1.550.560

Y-10 FIRE
Y-10 FIRE LXi.c.
Y-10 GTi.e.

999 c.c. 46 CV
1.108 c.c. 57 CV
1.301 c.c. 78 CV

Puertas Extensibles
Galvanizadas y
lacadas
vanos colotes.

Persianas 	 Aluminio
Color Plata. Bronce y
lacadas varios COIcteS.

C l F A.07-204571
Cl El:Wu • Telefono 58 03 51
FELANITX (Mallorca)

Puertas .lasculantes
Galvanizadas. lacadas
Imitación madera

Puettes Cancela
H:etro y Alavuni0 y
Con mando a distancia

;

P'e'as Arre'laDleS
Galvanizadas y laCacl3s
Manual y maedo a e s!anOfi

CARPINTERIA METALICA

, S. a.
TALLERES
MECANICOS

LANCIA

EQUIPAMIENTO EN SERIE:
PARABRISAS LAMINADO Y REFORZADO, ESPEJO EXTERIOR
DERECHO, ASIENTO POSTERIOR PARTIDO, CINTURONES
POSTERIORES ENROLLABLES, CHECK PANEL, VACUOME-
TRO, CUENTARREVOLUCIONES, MANOMETRO DE ACEITE,
CALEFACCION CON CONTROL. AUTOMATICO, FAROS tALO-
GENOS, ALZACRISTALES ELECTRICOS Y BLOCAPUERTAS.

ITAL BALEAR
En Via Arnesto Mestre, 43—FELANITX—Tel. 583070

lo 	 FELANIVE

Coloms a la Sala
NOTÍCIES 1 CON1ENTARIS

EL REGIDOR BONET I EL PAS-
TIS DE MANGARRUFA.—La setma-
na passada es va descobrir el pastis
del Regidor Bonet. r.s de domini pú-
blic la seva particularíssima concep-
ció de l'Ajuntament. No fa gaire
compra la plataforma per banyistes
de s'Arenal abans de fer el plec de
condicions. Ara, després de comen-
çar les obres a uns terrenys que no
cren els municipals, s'ha descobert
que eren del Sr. Bonet i s'havien ve-
nuts el mateix dia, davant el mateix
Notari i amb minuts de diferencia a
dues empreses que resultaren esser
la promotora i la constructora de la
depuradora de Portocolom. Aquest
és l'estil del PP: les mangarrufes.

AL REGIDOR DEL PSOE FRAN-
CISCO GARCIA.—Al Sr. Garcia li
volem dir:

1.—La feina de contestar í .totes
les manifestacions en contra de fer
ús de Can Prohens per fer escola,

les hauria pogut resumir en un curt
escrit que digues: «Si tienen otras
soluciones, pánganse en contacto
con la dirección del Colegio Joan
Cap6». El que sí hauria d'haver ten-
gut present el Sr. Garcia a l'hora de
fer aquesta escriptura llarga i inútil,
Os que Ilevat d'ell, ningú ha motat
a favor de fer les classes a Can Pro-
hens.

2.—Alguns pares que assistiren a
les assemblees de l'Auditori Fela-
nitx, ens han informat que a la pri-
mera reunió voste no en va donar
cap de solució i a la segona no va
motar.

3.—Les contestes de dissabte pas-
sat són la manera que voste le de
fer política, una manera molt par-
ticular que, com a pare o com a Re-
gidor, no deixa de ser fer política.
No li hem d'explicar que es fer po-
lítica perquè ho toca saber de so-
bres.

4.—Com a Regidor que es de l'A-
juntament, deu sabor que les pro-
postes que presenten els nostres Re-
gidors, són rebutjades pel sol fet de

venir dcl grup de COLOMS A LA
SALA. Encara Os l'hora que el Ba!le
hagi informat als Regidors del pro-
blema del Joan Capó i molt menvs
de fer cap reunió per cercar solu-
cions. Aquesta es la seva manera de
fer política; la dels silencis, les man-
garrufes i la prepotência.

5.—EI nostre grup, vol posar da-
munt la taula un ciels Hoes mes
adients que Can Prohcns per fer les
classes provisionalment i que des-
prés dc gastar-se Ines de dotze mi-
lions, nomes ha servit per menjar
un pic coca de verdura. Es tracta
del Vell Escorxador. La seva situa-
ció permet arribar-hi en cotxe i a
peu sense problemes, te molts de
metres quadrats per a recrear-se els
allots i allotes sense haver d'estar
enmig del carrer i amb una setmana
es poden fer les obres per a com-
partimentar el local i dotar-lo de
scrveis sanitaris.

EL CADASTRE.—Volem informar
als sofrits ciutadans del terme de
Felanitx que la carta que han re-
but demanant que vagin a l'Ajunta-
ment amb la paperassa a perdre un
mati per renovar el cadastre, no
treu cap enlloc. Heu de saber que
l'empresa que ha de fer el nou ca-

dastre cobra una millonada per
anar casa per casa i no Ls veritat
que siguin els ciutadans els que sub-
misament han d'anar a presentat-
les credencials. Ja ho sabeu, res de
perdre el temps per La Sala, ia ven-
dran a ca vostra.

NOU CONGRÉS.—Amb aquesta
nota es convoca als COLOMS (i co-
tomes) al Congrés que se celebrara
dissabte dia 20 d'octubre a Son
Burguera a les set de l'horabaixa.

VENDO APARTAMENTO en Porto-
Colom, 1." 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 CHICA con nocio-
nes de peluquería.
Informes: Tél. 581257.

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




