
Teleclub
C. Petra, 9
SANT JOAN f.,1..?fio        

LAN
Any LVII

Núm. 2718

Medalla
«Ciutat de Felanitx FE I Dissabte 20 d-octubre

de 1990

Preu: 75 Ptes.

Setmanari crintèressos locals
Director: Bartomeu A. Pou Jaume
Redacció i Administració: C. Major, 25 - Tel. 580160 

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITXitilir1;1)

sus* les 1414. SS. aprovades pet a rodellaE; Tributta• perl Suior de Justicia

Ia depuradora
—La setmana darrera, s'ha parlat

molt de la depuradora del Port.
—Que s'ha espenyada?
—¿Com se pot haver espenyada,

home de Déu, si encara la fan? Les
obres de construcció varen comen-
çar fa més d'un mes; però la gent
se'n va dur una sorpresa quan va
veure que en Hoc de començar-la als
terrenys que l'Ajuntament havia
comprat a posta per fer-la-hi, les
obres se varen iniciar a un altre so-
lar.

—Se varen equivocar?
—No, no se varen equivocar. Ara

hem sahut que uns tècnics varen dir
que els terrenys de l'Ajuntament no
servien i, en conseqüència, n'havien
d'adquirir uns de nous.

—I si no servien, perquè els va-
ren comprar?

—No ho sé. Sembla que els va
comprar el batle anterior, i que sa-
piguem, l'actual hi va estar d'acord.
Uns tècnics (hem de suposar que no
eren els mateixos) en degueren in-
formar favorablement. Doncs be,
ara resulta que han hagut de com-
prar uns altres terrenys, que justa-
ment eren propietat d'un regidor de
la Sala, situats molt a prop dels pri-
mers.

overn 	 earBa
Fins a la data no havia trascendit bunal Superior. En aquest recurs se

l'auto dictat pel Tribunal Superior posava de manifest l'absència del
de Justícia de Balears el passat dia preceptiu estudi d'impacte ambien-
12 de juliol, pel qual se declara la tal i la vulneració de la Llei de Cos-
suspensió de l'acord del Consell de tes.
Govern del G. Balear de dia 15 de Amb el coneixement "d'aquesta
novembre de l'any passat que apro-  suspensió, de l'acord governamental
vava les Normes Subsidiaries de Fe- per part del Tribunal Superior, s'ex-
lanitx, que permetien Ia Urbanitza- pliquen les actituds posteriors adop-
ció de S'Algar i la construcció d'un tades pel grup governant a la Sala
port esportiu en el Camp Roig. en relació a la protecció del litoral,

Com recordareu el GOB, el PSM i així com el possible abandó dels
el grup Coloms a la Sala, varen re- projectes urbanitzadors de s'Algar i
cèrrer aquest acord del Govern Ba- el Camp Roig per part de les em-
lear I el recurs fou acceptat pel Tri- preses promotores.

DOMUND 1990
Demà diumenge, dia 21, se celebrarà per tot arreu del món catòlic el

Dia Mundial de la Propagació de la Fe, destinat a recordar a les comuni-
tats cristianes que l'esperit missioner tant en la pregaria com en l'almoi-
na, ha de ser un dels trets constitutius de qualsevol grup eclesial, ja sigui
a escala de parròquia, de diòcesi o d'un horitzó encara molt més ample
que inclogui la humanitat sencera.

Cal fer avinent que una comunitat cristiana que ha perdut el sentit
de missió, que esdevé estàtica i autosatisfeta, es una comunitat cristia-
na (?) que ha perdut el nord, que no respon a la crida evagèlica de «Anau,
doncs, convertiu tots els pobles...» sinó que, donant voltes sempre seguit
dins un cercle hermèticament tancat, impossibilita aquell moviment d'os-
mosi i endosmosi, propi de tots els organismes vius i que fa que alhora
que oferim qualque cosa de nosaltres mateixos, rebem també molt més
de lo que hem ofert, es a dir: establim una comunicació fraterna de la
qual ens enriquim espiritualment, tant en valors evangèlics com en valors
estríctament humans, si és que fos possible (que no ho es) que un valor
huma no sigui ensems cristià.

Davant la propera diada del DOMUND sera escaient transcriure unes
paraules del papa Joan Pau II que pronuncia en la diatta de Pentecostés
d'enguany en el seu tradicional missatge per despertar el nostre com-
promis: «Evangelitzar es la raó de ser de l'Església missionera essent
aquesta la seva missió més específica, tots els membres de l'Església han
de tenir viva consciencia de la responsabilitat que els atany pel que fa a
Ia difusió de l'Evangeli», i un poc més avall el Papa afegeix, «Entre totes
les formes de solidaritat humana, la caritat missionera es caracteritza per
una estimulant carrega d'esperança; la missió es el futur de l'Església».

Per tot això, i tenint fixa la nostra mirada en els moltíssims milions
de persones que encara no saben res del Crist ressucitat que allibera i
salva, derma elevem la nostra pregaria a Déu per l'Església que milita a
l'avantguarda del Regne amb la nostra caritat generosa, siguem socors
i auxili per aquells pobles del Tercer Món que pateixen totes les calami-
tats imaginables i que tenen posada la seva esperança en la nostra soli-
daritat i ajuda.

Mn. Pere Xamena,'guardonat per la
Fundació Jame I de Barcelona

Amb gran satisfacció recollim la amb el guardó «Actuació Cívica Ca-
notícia de que el nostre paisà i bon talana», que es dedica anualment a
amic Mn. Pere Xamena es una de sis personalitats dels Països Cata-
lec persones premiades enguany per lans.
Ja Fundació Jaume I de Barcelona, 	 Aquesta distinció —segons consi-

amb el Govern Balear, en Hoc d'em-
prendre la feina ella mateixa, encar-
rega la construcció del complexe a
l'empresa felanitxera que li va ven-
dre els terrenys i que va aportar els
tres milions i mig que no figuraven
a l'escriptura.

—I com sabeu tot això?
—Jesús, un poc d'aquí i un poc

d'allà, i porgant be les dades, pei-
que els caps no sempre acaben de
lligar. El batle va dir que els pri-
mers terrenys que ell va comprar no
servien; el tinent-batle d'urbanismt
va dir q ue sí que servien. ,EI regider
Bonet de S'Horta, que és el delegat
d'informació, va dir que no sabia a
qui havia venut els terrenys.

—¿El delegat d'informació estava
tan mal informat?

—Informat, sí que hi estava; no-
tries es que tenim la impresió que el
senyor Bonet diu mentides. Ja en va
dir una de grossa quan, a un ple
municipal, va manifestar respecte
de la plataforma «multiusos» instal-
lada a l'Arenal, que no sabia qui la
hi havia posada, quan ell és el de-
legat de platges i la plataforma, que
va costar cinc milions i mig, la va
pagar l'Ajuntament. I qui fa un pa- ■
ner fa un covo.

—Pere) si els terrenys eren seus,
bellament els podia vendre. No feia
mal a ningú.

—Sí, teniu raó; per?) també és
cert que va utilitzar una informació
que coneixia, gràcies al seu càrrec,
per desfer-se d'uns terrenys que,
amb una depuradora com a veïnat,
quedaven molt desvalorats. Natural-
ment, aferrats als definitius, també
n'hi ha d'altres, que patiran la ma-
teixa desvaloració i els propietaris
respectius no hauran tengut l'opor-
tunitat de desfer-se'n.

—Quina extensió tenen aquests
terrenys?

—Sembla que una quarterada i
tres quartons.

—No estan mal pagats.
—Estan molt ben pagats si teniu

en compte que una depuradora, per
molt be que funcioni, es un mal vei-
nat.

—Amb aquest ajuntament nostro,
quan sortim d'un esglai es per can-
re dins un altre.

—Potser qualque senador farà
una pregunta.

—No crec que plogui d'aquest tro.
Es més, a l'Ajuntament, això dels
precs i preguntes no és gaire ben
vist.

Pirotècnic

—Què en varen pagar molt?
—Segons l'escriptura, 1.200.00 pes-

setes; pert, pel poble diuen que el
regidor n'ha cobrat cinc milions.

—Sí, aqueixes coses passen...
—Però això no es tot. La compra

dels nous terrenys no la va fer l'A-
juntament, sinó una companyia que
el mateix dia els va revendre a l'en-
titat que ha de construir la depu-
radora.

—Oh quin embull!

—Si ho sabíeu! Aquesta derrera
entitat, l'IBASAN, que té que veure

dera la Fundació— li ha estat con-
cedida a Mn. Xamena per la seva
important tasca d'historiador, així
com per la seva significativa colla-
boració en el camp de la restaura-
ció de la litúrgia en català.

El guardó li sera lliurat el proper
dijous dia 25, a les 7 del capvespre,
en el Saló del Consell de Cent de
l'Ajuntament de la Ciutat Comtal.

No cal dir que ens alegram en
gran mesura del premi concedit al
nostre ben volgut collaborador, a
qui des d'aquestes planes enviam la
nostra més fervent felicitació.
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Semestral: 	 1.875
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SANTORAL
Sta. Ursula i comp.
verges
Sta. M. Salome
Alac.
St. Joan Capistrano
St. Antoni M.a Claret
Acosta
St. Crispi
St. Evarist
St. Vicenç d'Avila

LLUNA
Quart creixent dia 26

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx • Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 1 18 h. Diumenges t fes-
tius, a les 8, 14 1 19 h

Palma • Felanitx des de l'esta-

dó: 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 ea-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 1 19 h. Diumenges
festius, a les 20,30 h.

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

Portocolom-Felanxit: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 16 1 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 3'30 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 I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines 1 Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx

580448-581144
Ambultuicles

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

Diu. 21

Dill. 22

Dim. 23
Dint: 24

Dij. 25
Div. 26
Dis. 27

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

VIAJES R P	 x TOURS
Major, 28. 	 Tels. 582400 - 582113

Puente 1.° Noviembre
PARIS 	 47.800 Ptas.

AVION PALMA-PARIS-PALMA
GUIA + 3 NOCHES HOTEL + TRASLADOS

ROMA 	 38.900 Ptas.
AVION PALMA-ROMA-PALMA

HOTEL 3 ESTRELLAS + TRASLADOS

ANDORRA	 24.500 Ptas.
AVION PALMA-BARCELONA-PALMA

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

Venecia 	 50.500 Ptas.
DEL 31-10 AL 4 NOVIEMBRE

AVION PALMA-VENECIA-PALMA
HOTEL 3 0 4 E. - TRASLADOS

Madrid y alrededores 	 37.800 Ptas.
DEL 31-10 AL 4 NOVIEMBRE

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

DESCRITAS EN EL ITINERARIO

Menorca 	 24.950 Ptas.
DEL 1 AL 4 NOVIEMBRE

AVION PALMA-MAHONTALMA
ESTANCIA EN HOTEL 4 ESTRELLAS PENSION COMPLETA

EXCURSIONES - SEGURO - ACOMPAÑANTE

CANARIAS 	 Gran oferta
AVION + HOTEL + TRASLADOS

44.300 PTAS.: 50% Dto. A SU ACOMPAÑANTE

Solicite más información e itinerarios, en

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

Tels. 582400 - 582113

ROGAI) A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Matías Barceló Odrover
(Maestro nacional jubilado)

que falleció en Felanitx, el dia 15 de octubre de 1900, a la edad de 75 años,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

E. 	 P. 	 D.

Sus afligidos: hermana politica Sebastiana Artigues; ahijado Guillermo Barceló; sobrinos,
primos y demás familiares, al participar a sus a mistades tan sensible pérdida les ruegan le
tengan presente en.sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: C. Rocaberti, 27

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx

ANUNCIO
BENEFICENCIA MUNICIPAL

A tenor de lo previsto en el articu-
lo 10 de la Ordenanza del Servicio
de Asistencia Benéfico-Sanitaria a
Familias Pobres de esta Localidad,
se pone en conocimiento del vecin-
dario que las peticiones de inclusión
en el Padrón Municipal de Benefi-
cencia para el próximo ejercicio de
1991 podrán presentarse en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento, en -
horas de oficina, hasta el dia 29 del
presente mes de Octubre.

Felanitx, a 11 de Octubre de 1990.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

ANUNCIO
Hasta el día 25 del presente mes

de octubre será tiempo habit para la
presentación dé ofertas optariclo a la
contratación directa de las siguien-
tes obras que se relacionan:

— Remodelación y Pavimenta-
ció de la calle Marina de Porto Co-
lom. Tipo de licitación 13.403.449
ptas., a la baja I.V.A. incluido.

— Escalinata y Jardines entre
la calle Pescadores y Cristóbal Co-
Ión. Tipo de licitación 3.029.283
ptas., a la baja, I.V.A.

— Pavimentación aceras de la
Ronda Crucero Baleares de Porto
Colom. Tipo de licitación 18.562.741
ptas., a la baja, I.V.A. incluido.
-- Mejora y adecuación de la

parcela municipal de Cala Ferrera.
Tipo de licitación 4.807.347 ptas., a
Ia baja, I.V.A. incluido.

— Modificación de accesos a
Porto Colom. Tipo de licitación
14.126.180 ptas., a la baja, I.V.A. in-
cluido.

— Remodelación de la Plaza Co-
mercio. Tipo de licitación 7.212.800
ptas., a la baja, I.V.A. incluido.

Los expedientes se hallan de ma-
nifiesto en las oficinas de Secreta-

Lo que se hace público para co-
nocimiento de los posibles interesa-
dos.

Felanitx, a 15 de octubre de 1990.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

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



Cinguanta anys de l'ampliació de l'Església
de Sant Alfons

Aquest mes d'octubre se complei-
xen cinquanta anys dc la benedic-
ció de l'ampliació del temple de
Sant Alfons.

Aquesta circumstancia s'ha volgut
celebrar al casal teatí felanitxer i
per això la festa dc Sant Gaieta as-
sumira enguany aquesta commemo-
raciú. Tot seguit oferim el programa
d'aquesta festa.

Divendres, dia 26 d'Octubre, a les
1530, MISSA ESCOLAR, amb lectu-
res, ofrenes i oracions dels feels pre-
parades pels alumnes del Collegi de
Sant Alfons.

Cantara el COR INFANTIL del

Inauguració de l'EXPOSICIÓ DE
COMICS, allusius a la construcció
de l'Esglêsia de Sant Alfons i a la
vida de Sant Gaieta.

Competicions esportives.
Dissabte, dia 27, DEDICAT A LES

VOCACIONS TEATINES. A les 19,
EUCARISTIA presidida pel Pare
DOMINGO ANDREU, i preparada
per la Comunitat de Religioses Tea-
tines. Cantara el COR INFANTIL

del Collegi.
Diumenge, dia 28, FESTA DE

SANT GAIETA I COMMEMORACIO
DE LA BENEDICCIÓ DEL TEM-
PLE DE SANT ALFONS.

A les 19, MISSA CONCELEBRA-
DA, amb homilia clue dira el Pare
ANTONI OLIVER MONSEVRAT,
C.R.

La CAPELLA TEATINA, sota la
direcciú de Sor Catalina Puig, can-
tara la Missa honorem &Ai. Ca-
jetani» a 6 vs. mts., que el Pare Mi-
guel deis Sants Capó, va compondre
expressament per a la benedicció,
ara fa cinquanta anys.

La missa sera aplicada per a l'e-
tern descans de tots els protectors
oifunts.

LES COMUNITATS DELS PARES
TEATINS I DE LES RELIGIOSES
TEATINES VOS CONVIDAM BEN
CORALMENT A LA FESTA.

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

Ps per

Carrer Balbria, 14 - 0 84 38 27 - MANACOR (Mallorca)

A ICLIZIMII

II sat cad dEspaors RAAWOR

C. Aigo, 3 Tel. 581225

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

gimnástica manteniment, rítmica dansa; fisicoculturisme,

'escutar, gimnasbca passa,

port
a a bar-receoció

1
wells d'entrenement cardio-y

a Ives
piscina coberta chmatt

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

FELANITX

entre el carrer
i la trona

L'EXPERIENCIA DE L'AMOR - i IV
Som aqui, amics, per engrescar-nos de bell nou en un propòsit

quietud i d'insatisfacció personal i en un projecte inajornable de poble,
recordat anyalment per Sant Agustí.

Sant Agustí, per a la malaltia del destondament personal i collectiu
ens ofereix, entre altres, els remeis cle la interioritat, del Ileurar un poc

a Ions; els valors (le la saviesa i cie restore; i no la mecliocritat; els
bens de la veritat i la consciencia i no l'acomociació ni la submissió; les
actituds de collaboració, de participació i de comunió i no l'autosuficien-
cia, l'evasió o l'individualisme; la presencia i no la fuita; el rise i no la
seguretat; el llevat i no el motllo; la justicia i el bé de tots i no el be
d'uns quants; la llibertat i la iniciativa i no ropressiá ni el dictat... Tot
des del treball, l'estudi, la contemplació, la disciplina, l'ascètica, la pre-
garia.

Aquest retrat en negatiu dc l'home modern i postmodern podem po-
sar-lo revelar-lo en positiu, reduit a una sola categoria o actitud: mês
pes, mes gruix, mes tons, mes vida interior, més veritat existencial, per-
sonal i social i política, mês reflexió, més contemplació... mês... Es el
toc d'atenció i de salvació. O com ens recorda Agustí, tantes vegacies i
tantes maneres:

«Amonestat a tornar a mi mateix x , aig entrar en la meva intimitat
i vós vau ser el meu suport... i vaig veure amb l'ull cie la meva anima la
Hum... El qui coneix la veritat la coneix, i el qui la coneix, coneix l'eter-
nitat. Es l'amor qui la coneix! Oh eterna veritat, i veritable caritat, i es-
timada eternitat! I ho vaig sentir, com sent amb el cor... Tard us vaig
estimai, oh Bellesa tan antiga i tan nova, tard us vaig estimar! I vet aqui
que vos éreu dins de mi, i jo era fora de mi mateix, i jo us cercava al
defora... Vós éreu em mi, però jo no era amb vós... Em cridareu i cla-
mareu, i vencéreu la meva sordesa; fulgurareu, respelciireu, i foragitareu
la meva•ceguetat; flairareu, i vaig aspirar el vostre perfum, i sospir per
vós; vaig tastar-vos, i tenc fam i set de vós; em tocareu, i vaig cremar de
desig per la vostra pau». (Confessions, L.VII, c.X,16;L.X,c.XXVII,38).

Que Sant Agustí, i Santa Mònica, ens esperonin.
Que a tots, i a Felanitx, la celebració festiva, ens ompli d'encert, de

vigor cristia de coratge lúcid per aquests anys noranta.
Així sia.

Bartomeu Bennassar

BIOCLIMA, A.C.
EXCLUSIVAS INTERNACIONA LES

CALEFACCION INTEGRA I.

¿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
INFORMACION Y pREsuPuEsTos SIN COMPROMISO

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

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



I LENCERIA—CORSETERIA

ESTHER
Les comunica que a partir

del 21 dc octubre, efectuará
un 25% de descuento en ca-
misones y batas de invierno y
verano.

CAMISONES desde 1.985.
BATAS desde 2.625.

Carrer de Sa Plaça, 3

cipacine prin

PATRONAT LOCAL DE MÚSICA

Serenata de les Verges
PER LA

Banda de Música de Felanitx
Dir.: Pascual V. Martinez

DISSABTE DIA 20 D'OCTUBRE, A LES 21 H.
DAVANT L'HOSPITAL

Hi sou tots convidats

FIRA DES PREBEBORD - FELANITX 1990
DEMA DIUMENGE, EN EL PARC MUNICIPAL DE LA TORRE

GRAN EXPOSICIÓ NACIONAL CANINA
COPA MOLT HBLE. PRESIDENT GOVERN BALEAR

Totes les races
ORGANITZA: SOCIEDAD CAN 	BALEAR.

PATROCINA: EXCM. 1JUNTAMENT DE FELANITX.

FELANITX

Sa Fira
Derna se celebra a Felanitx la Fira

del Prebebord, que juntament amb
la de maig, eren antigament les de
més importancia de l'any.

Actualment les fires han perdut
quasi tot el valor comercial que les
motiva i resten com a manifesta-
ciorr; mclt coloristes, peró buides
del que lou abans el seu motiu.

Un acte que tal volta podrà ani-
mar la jornada firal sera l'exposició
nacional de cans organitzat per la
Societat Canina Balear, sota el pa-
trocini del nostre Ajuntament i que
tendra lloc demà dematí al Parc
Municipal de Sa Torre.

El Celler Cooperatiu no paga el
personal

Aquets dies la premsa s'ha fet res-
só de la situació en que es troba el
personal assalariat del Celler Coope-
ratiu, el qual des del passat mes de
juny no cobra les nòmines.

Sembla que puja a més de cinc
milions la quantitat que es deu als
tretze treballadors de l'empresa i
que a aquests, per manca de la feina
pròpia del celler —elaboració i em-
botellament del vi— sels fa fer al-
tres tasques.

La central sindical UGT ha denun-
ciat davant Magistratura de Treball
Ia situació dels obrers i segons
aquesta mateixa central, la Rectora
' , a estat requerida per Magistratura
per tal de que informi, cosa que fins
al present no havia fet.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
CONFERV.NCIA.—Dijous dia 25, a

les 17 hores En Toni Piña parlara
sobre gastronomia mallorquina.

GIMNÀSTICA.—En estudi. Possi-
blement podrem informar la próxi-
ma setmana.
TROBADA DE LA TERCERA EDAT
DE LA COMARCA DE MIGJORN

A SANTANY1
PROGRAMA

DIMARTS DIA 30 D'OCTUBRE
Sortida de Felanitx a les 930. Arri-

bada a les 10 a la Porta Murada, a

Santanyí.
A les 1030 recepció a la parroquia

i salutació d'En Llorenç Rigo, dt.1e-
gat de la comarca. Petit concert
d'orgue a càrrec de Joan Vidal.

A les 11 Missa concelebrada per
tots els rectors de la comarca. Ofre-
na de les Associacions. Intervenciú
del regidor de Cultura Pau Vallbo-
na.

Visita als racons interessants de
Santanyí.

A les 1330, entrada al menjador.
Tot seguit arribada de les autoritats
i parlaments.

A les 14 h. dinar.
A les 1530, actuació de totes les

associacions de la Comarca i del
grup musical «Els Valldemossa»
(patrocinat per «Sa Nostra»). Se-
guidament ball.

La tornada esta prevista per a les
17'30 h.

Preu, dinar i autocar, 600 ptes.
Places limitades. Inscripcions fins

dia 20 d'octubre.

Avui vespre, teatre
El Centre Cultural de l'Ajunta-

ment de Felanitx, recomença les ac-
tivitats en el camp teatral, oferint-
nos una actuació del grup «Pou del
Rei» de S'Alqueria Blanca que re-
presentara l'obra «Pagesos i ciota-
dans».

Aquesta representació tindrà lloc
avui dissabte, a les 9'30 del vespre a
l'Auditori Municipal (antic Cinema
Felanitx).

Noces d'Or de Sor Llucia Capó
Demà diumenge celebra les no-

ces d'or, la religiosa de la Caritat
Sor Llucia Capú Artigues, de la Co-
munitat dc Portocolom.

Per tal motiu a les 5 del capves-
pre, a l'església del Carme, tindrà
lloc una solemne Eucaristia per do-
nar gracies a Déu per aquests cin-
quanta anys de fecunda vida reli-
giosa.

Desfilada de modes
Pel cliumenge dia 28, a les 7 del

capvespre, a l'Autóri Municipal, s'a-
nuncia la presentació de la moda

tardor-hivern 90-91, a càrrec de di-
■ersos establiments de confecció i
amb la collaboració d'altres ram:;
de perfumeria, bijuteria i perruque-
ria.

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

CLASSES DE REPAS, --Matemàti-
ques, Física i Química. UP i FP.
Informació, Tel. 591445 ( hora-
baixa ).

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

aolait

ES TRASPASSA

JOLIUS
C. MAJOR, 84

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

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

Informes: Tels. 280790 y (93) 4251958

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

informació

Rubio's peluqueros

Horario: OTOÑO-INVIERNO
De martes a viernes 9'30 a 7'30 h.

sábados 9'30 a 6'30 h.
(NO CERRAMOS EL MEDIODIA)

Y ya sabes si tienes nuestra «TARJETA JOVEN»
y menos de 18 aims 20 % Descuento

de 18 a 20 aims	 10 0/0 Descuento

y para los nias pequeños (menores de 12 aims) ademas un «regal()
sorpresa», durante los meses de Octubre y Noviembre.

Rafa i José Luis
l'idanos hora al 582316 	 Mayor, 27 - I. FELANITX

Viernes 19, sábado 20, 9 noche y doming o 21 desde las 3
Uno de los éxitos mundiales de esta temporada y al mismo tiempo que
en las más importantes capitales, llega a bombo y platillo,
WARREN BEATY en

Dick Tracy y Kick Boxer
Viernes 26. sábado 27. 9 noche y domingo 28 desde las 3

El jovencito Einstein y Angel de la muerte
Día 1 noviembre.— JUEVES FIESTA 3'15 tarde

GRAN FESTIVAL JUVENIL
PRECIO JUVENIL, 250 PTAS.

Los Rescatadores y Cariño he encogido a los niños
A cada niño le regalaremos un fabuloso POSTER. No te lo pierdas, lo
pasarás en grande.
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Toxicomanies: un nou recurs a la
Comarca de Llevant

En pocs anys, la situació espanyo-
la en relació a l'assistència a les dro-
godependencies ha canviat molt.

L'extensió dels serveis assisten-
ciais, amb les diverses modalitats,
es causa de que uh nombre elevat
de pacients o persones afectades pel
consum de tota classe de substan-
cies adictivcs (drogues i alcohol)
puguin èsser ateses.

De la imatge que tenien a princi-
pis dels anys 80, de les mancances
de recursos per atendre un toxico-
man —solament es coneixien algu-
nes «granges», avui dia comunitats
terapèutiques—, i la idea de que no

hi havia res a fer, s'ha passat a fi-
nals de la dècada del 80 a la creació
d'alguns recursos com són:

Centre d'acollida
— Serveis sanitaris

Serveis socials
— Centres de dia
— Liners d'activitats rehabilitado-

res
Serveis d'integració
Comunitats terapèutiques
Servei de families substituicies,
etc.

Tots aquets recursos afavoreixen
el malalt, ja que te un ventall molt
més ampli de serveis per aconseguir

Ia seva rehabilitació i, en moltes si-
tuacions, sense necessit at d'abando-
nar la familia o la feina, pot resol-
dre les seves dificultats.

«El Plan Nacional Sobre Drogas»
del Ministeri de Sanitat reflexiona
sobre aquesta situació per poder
ubicar i integrar els centres assis-
tencials pels drogodependents dins
la xarxa de salut.

Pere) els Ajuntament de Manacor i
Ia Comarca de Llevant (Arta, Cap-
depera, Sant Llorenç, Son Servera),
preocupats per la rehabilitació dels
seus afectats, no han esperat la deci-
sió del Ministeri de Sanitat i en
coordinació amb Creu Roja s'ha
creat un Centre d'assistència, sani-
taria, psicológica i social, per a
qualsevol afectat per les drogues i
alcohol en el qual . també collabora
el Conseil Insular de Mallorca.

També estan en tramitació - per
formar part d'aquest proyecte els
nobles de la Mancomunitat del Pla
i Felanitx.

En el centre Atenció Toxicoma-
nies «Llevant», es desenvolupa un
programa d'atenció dirigit a tota
persona afectada per les drogues i
l'alcohol, en el qual entre les finali-
tats a aconseguir podríem incloure:

* Aconseguir l'abstinència a totes
les drogues (Heroïna, cocaina, alco-
hol, etc.).

* Normalitzar les relacions fami-
liars i socials que normalment estan
molt deteriorades per les droges.

* Rehabilitació i integració social
dels afectats.

Hi ha també un programa dirigit
a l'atenció dc les families tant dc
toxicòmans .com d'alcohòlics, i els
seus principals objectius són el de
informar, orientar i intentar posar
en practica estratègies que possibi-
litin la rehabilitació dels afectats,
així com implicar a la familia en el
procés dc tractament i integració
social ciels seus fills.

Finalment es desenvolupa un pro-
grama de voluntariat específic ch
toxicomanies dirigit a les persones
de la comarca de Llevant que sal-
citen treballar voluntàriament en el
camp de les toxicomanies.

Amb la finalitat d'aconseguir
aquets objectius, abans anomenats,
existeix - un equip professional for-
mat per un metge, una psicóloga, un
assistent social i un grup de volun-
taris coordinats per l'equip terapèu-
tic. Les activitats del centre cstan
en collaboraciú directa i. continua
amb cis Serveis Socials dels muni-
cipis que integren el projecte.

L'experiència pròpia després dc
sis mesos de funcionament del cen-
tre d'atenció rau en que, sense ha-
ver aconseguit la ,totalitat- dels ob-
jectius, si s'han aconseguit una se-
rie de metes intermitges cfué fan
que les possibilitats futures es con-
templin des d'un caire relativament
positiu.
" Dtra. Provincial de toxicomanies

de Creu Roja (Maria Bosch)
* Equip terapèutic del centre

(M.° Ambnia Palou, Julio Izquier-
do, Matett Crespi).

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en Carnes a la brasa
Les comunicamos nuestro nuevo n.° de Teléfono: 825302

(no figura en la guía).
Hoy sábado por la noche, tenemos el salón reservado

Disculpen las molestias.

Su Concesionario le espera para presentarle el Ultimo gran éxito de Fiat,
el nuevo Fiat Tempra. Donde se han incorporado los últimos avances
del mundo del automóvil integrándolos en un solo vehículo, Así es el
nuevo Tempra.
Con el coeficiente aerodinámico (0'28) más bajo entre sus competido-
res, un amplisinio espacio interior y el maletero más capaz (500 dm).
Pruebe a tocar en su Concesionario Fiat el nuevo Tempra.

Se advierte del riesgo que supone superar los 'Mines de velocidad establecidos por la ley.

Tempra 1.4 - 78 CV - 172 Km/h. - Tempra 1.6 - 86 CV - 177 Km/h. -
Tempra 1.8 i.e. - 110 CV - 190 Km/h. - Tempra 1.9 diesel - 65 CV -
162 Km/h. - Tempra 1.9 turbodiesel - 92 CV - 178 Km/h.

Fiat Tempra. Sensaciones en vivo.
Concesionario Oficial:

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



AceRquese
ACER 915P

Unidad central 80286 a 10 MH.r,
Mamona RAM 640 KB
Floppys 5 '1, 1200 KB.
Disco Winchester 20 MB.
Controlador de video Hercules/CGA.
Teclado espanor 102 teclas.
Puertos sane y paralelo.
Monitor MM14 Monocromo 14".
Sistema Operatm MSPOS 3.3 y OW Basic.

Precio especial 195.000 pta.

ACER 500 +ACER 915V

Unidad central 80286 a 12 MHz.
Mamona RAM 1024 KB.
notroYs 5 í 3 'I, 1200/1440 KB.
Disco Winchester 40 MB
Controlador de video COA.
recta*, esparrol 102 teclas.
Puertos serie y paralelo.
Monitor 7004 Monocromo VGA 14".
Sistema Operatno MSPOS 3.3 y OW Basra

Pram especial 295.000 pta.

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

Floppys 5 '4 360 KB.
Disco Winchester 20 MB.

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

Puertos serie y paralelo.
Monitor MM14 Monocromo 14".

Sistema Operativo MSPOS 3.3 y GW Basic

Preao especial: 149.900 pta.

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

FELANITX

Sistol, en el Festival Internacional
de Folklore de Tarragona

Tarragona ha estat els passats
dies 6 i 7 d'octubre, seu del Festival
Internacional de Folklore, organit-
zat per l'Esbart Dansaire la FEAF i
l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament,
una manifestació cultural que va
gaudir d'una organització quasi per-
fecte, malgrat les inclemències at-
mosfèriques que estigueren a punt

de fer-lo mal bé. Mallorca hi era re-
presentada pel grup felanitxer S'Es-
tol d'Es Gerricó, que va participar
al cercavila que des de la Rambla
Nova va arribar fins a l'Ajuntament,
per tot seguit visitar el barri del
Serrallo —port de pescadors— per
fer la primera actuació, compartida
amb el grup de Portugal. Una ba-

liada gairebé casolana que el públic
assistent va agraïr.

Ja el diumenge a la tarda, tots
els grups participants foren rebuts
per les autoritats, fent-los entrega
d'una placa commemorativa. El bat-
le de Tarragona, dirigint-se als fela-
nitxers, va recordar els seus origens
mallorquins per part de mare. El di-
rector de S'Estol, Miguel Julia féu
entrega de sengles gerretes felanit-
xeres al batle, al director de l'Es-
hart Dansaire, i d'una parella de
siurells a cada un dels grups parti-
cipants, mentre rebia diferents ob-
sequis com a recordança. Tot seguit
començava el festival, on s'Estol
presentà dues parts ben diferencia-
des, tant pels balls com pels vestits.
Pero la pluja féu acabar abans-d'ho-
ra una mostra molt ben organitzada
i que el públic assistent va aguantar
malgrat les incomoditats preppies de
Ia climatologia.

A més de la participació al festi-
val, els felanitxers pogueren conèi-
xer, de ma dels organitzadors, la
Tarragona monumental i històrica,
aixi com presenciar en viu el con-
curs de castellers, celebrat a la pla-

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'octubre 	 parròquia Sant Miguel

ca de braus. No hi va mancar tam-
poc el temps More per coneixer
tres indrets d'aquella comarca cata-
Iana.

El públic de Tarragona es mostra
en tot moment molt satisfet amb la
música i les danses de la nostra
terra, que foren acollides amb vives
mostres de simpatia i cordialitat.

Diccionari
Foll EA,.

CELLER
Que té moltes celles.

CELTA
Cigarretes que fumaven antics
habitants de la peninsula Ibèrica.

CENSURA
Acte, de cvntrol del conittpgu. t de

CENTRIFUG
Qite fuig del centre aqualsevol al-
tre partit.

CENTRISME
Actitud política que practica la in-
definició per sistema.

SE VENDE PISO en Porto-Colom.
11/4gni1icas vistas.
Intormes, Tels. 57516:1 6 209361.

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

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

SUZUKI GSX-600-F PM-AW
-Montesa - 310 TiliAL

— Velomotores varias marcas
EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580258
ALQUILER DE CONES

Y MOTOS

PORTO COLOM
CASAS PAREADAS -DIRECTAMENTE DE
CONSTRUCTOR
1.000.000PTAS. ENTRADA Y RESTO EN
COMODOS PIAZOS

3 DORMITORIOS DORIES 2 BANOS#ASEO,
SALON/COMEDOR, COCINA, DESPENSA,
COLADURIA, TERRAZAS, JARDINES Y PISCINA.
-TODO EN 1Q CALIDADES-

INFORMES TEL:82 43 45 Y 20 1061
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Teatre
AVUI DISSABTE A LES 9,30 DEL VESPRE, A L'AUDITORI

MUNICIPAL

El grup ((POU DEL REI» d'Alqueria Blanca,
posarà en escena

«PAGESOS I CIUTADANS»

FLORISTERIA CRISTINA
C/. Mateo Obrador, 34 	 FELANITX 	 Tel. 583380
C/. Togores, s/n. junto !armada PORTO-COLOM — Tel. 824666

RECUERDA A SUS CLIENTES QUE PARA TODOS LOS
SANTOS (1 NOVIEMBRE), DISPONDRA DE UN EXTENSO
SURTIDO EN FLORES. ASIMISMO RUEGA, PARA UN MEJOR
SERVICIO, QUE HAGAN SUS ENCARGOS CON UNOS DIAS
DE ANTELACION.

Gracias

RECORDA AL SEUS CLIENTS QUE PER A TOTS SANTS
(1 NOVEMBRE) DISPOSARAN D'UN EXTENS ASSORTIMENT
DE FLORS. AIXI MATEIX PREGUEN QUE, PER A UN MILLOR
SERVEI, FACIN ELS ENCARRECS AMB UNS DIES D'ANTICI-
PACIÓ.

Gracies

La Protectora
Se convoca a todos los socios, a la Junta General extraordi-

naria, que tendra lugar en el local social, calle Mar, 7, el día 4
de noviembre, a las 3 de la tarde en primera convocatoria y a las
3,30 en segunda, para la elección de Junta Directiva.

Felanitx, 10 de octobre de 1990.

FELANITX

Sense girar-se darrera per clii -

adéto, dilluns d'aquesta setmana,
sobtadament, va partir cap a la Ca-
sa del Pare En Macia Barceló Adro-
ver, Professor d'E.G.B. jubilat. Al
cel sia.

Quan hem romas amb les mans
buides de la seva presencia, es quan
ens hem adonat que just ran de nos-
altres i per espai de molts anys hi
ha sojornat un home de bé, que va
vivre abocat envers dels germans
sense passar-nos mai factura ni de
Ia seva alegria que regalava a mans
plenes, ni del seu mai estroncat en-
tusiasme que posa al servei de la co-
munitat felanitxera.

Esportista, fou una figura senycra
(ICI ja mític Gimnàstica dels nostres
dies d'infant.

Enamorat de la música va saber
fer gavella amb totes les agrupa-
ions corals: Capella Teatina, Coral

de Felanitx i Cor Parroquial, posant
a contribució a més de la SeVa \'cu
de baix, tot el calor i l'illusiú que
s'es mester per mantenir encès el
foc sagrat d'aquest art baixat del
cel.

Felanitxer espiritat per les coses
nostres, va tenir molt que veure amb
Ia creació del guardonat grup folk1O-
rie «S'Estol des Gerricó”, i per es-
pai de molts anys tengué cura ciels
«Cavallets».

La Creuada de l'Amor Divi i el
Centre d'Art i Cultura trobaren en
ell un collaborador insustituible pel
rnuntatge d'obres teatrals de les
quais nomes esmentarem «Un du-
fada a matances».
I sobre tot cal fer menció de la

seva entrega professional a l'escola.
El Collegi de Sant Alfons fou el se-
menter on tenia el tornai, on un any
rera l'altre, tots els dies lectius, de
sol a sol, amb bona saó o amb eixut
va anar sembrant la bona Ilavor.
Home d'una personalitat molt defi-

nicla, de les obres dels peclagogs
d] iie ell achnirava havia anat assu-
mint inetocies i sistemes no sempre
compresos ni tenguts per ortodoxes
dins la mentalitat d'aquell temps.
Perd si es ver el que diu un pensa-
dor hindú que l'objecte de l'ense-
nyament no és tant explicar el sig-
nificat de les coses com tocar amb
les mans netes a la porta del pen-
sament d'un infant, podem dir que
En Macia sempre es va esforçar per
tal d'aidai als infants a donar tots
sols les primeres passes pel cairn del
raonament i del diseurs, i va saber
deixondir corolles, i destriar valors,
i guanyar-se confidencies.

É..s ver que no va tenir prou es-
ment ni fou tan histriònic, per pre-
ocupar-se com quedaven després de
cada raig de vent els plecs de la  se-
va clamide de mestre, i per això, tal
volta .nomes serà. recordat per l'a-
necciota aillada. Però el be roman i
els lets pregonen la seva memòria.

Home d'unes llealtats radicals, els
darrers anys, no va saber o no va
voler ajaçar-se als nous corrents, i
dialectic com era, contra (torrent, va
donar la cara com ell creia que hon-
radament ho havia de fer. A un ho-
me sincer no Sc li pot fer cap re-
tret. Ja queia l'horabaixa de la seva

i el ponent es tenyia d'enyo-
rances ciels que ja havien partit. Dis-
sabte a la Missa vespertina, ens da-
rem i ciesitjarem la pau. No pensava
(lue fos ja la pau definitiva.

lia mort un sembrador d'alegria,
de curolles i de cançons; més d'un
indret de la Vila romandrà silenciós
i esm6s. 8.s per això que estam de
dol.

J. O.

SE TRASPASA TINTORERIA REX
Por jubilación.
Informes en la misma.
Tel. 580707.

vida social
NAIXEMENTS

Els esposos Bartomeu Gomila
Adrover i Francisca Bernat Andreu,
han vista augmentada la seva llar
amb el naixement del seu segon fill,
un nin, que en el baptisme rebrà el
nom de Miguel Joan.

Enviam la nostra felicitació als
venturosos pares.

Na Francisca Nicolau, esposa d'En
Cosme Pou Mestre, ha donat a llum
el seu primer fill, un nin que rebrà
el nom de Miguel Angel.

Felicitam els novells pares.

La llar dels esposos Rafel Rubio
Ferrer i Margalida Ginart, s'ha vista
plena de satisfacció amb motiu del
naixement del seu primer fill, un
nin que rebrà - ei nom de José Luis.

La nostra niés cordial felicitació
pels novells pares.

PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat horabaixa, al Con-

vent de Sant Agustí, va rebre per

primera vegada l'Eucaristia, la nina
Isabel Maria Blanco Rigo.

diumenge horabaixa, a la parrò-
quia de Sant Isidre de S'llorta, la
va rebre el nin Llorenç Juan Pujol.

Rebin els nou-combregants la nos-
tra niés cordial enhorabona que
feim extensiva als seus pares.

Secció Religiosa
ESGLESIA DE ST. ALFONS

MISSA SUFRAGI

Demà diumenge dia 21, a les 7 del
capvespre, la Capella Teatina i el
Curs Studia oferiran una Missa en
sufragi de Macia Barceló AcIrover,
mort recentment. Celebrara l'Euca-
ristia el Director d'Studia P. Antoni
Oliver i cantara la Capella Teatina.

Es . convida tots els fidels i en
partkulars als antics coristes,
amics, alumnes d'Studia i ex-alum-
nes de Macia Barcelo.

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

1N MEMORIAM

Macià Barceló Adi over

RESTAURANTE

El Castillo del Bosque
CARRETERA PORTO-COLOM, CRUCE CALA MURADA

Comunica a su clientela y público

en general que mañana domingo por la
noche tiene su comedor reservado.

Disculpen las molestias

A partir de la próxima semana, de-

guste los nuevos platos de invierno
SOPAS MALLORQUINAS — PERDIZ ESTOFADA 	 LECHONA

LOMO CON COL, ETC.

TEL. 837009
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PROGRAMACIO DEL QUART TRIMESTRE
EXPOSICIONS

De I'l al 16 desembre.-- Exposició de eentinica de  n'Antònia Rient

,.CONFERtNCIES
Dia 25 d'octubre.—A càrrec de Mossèn Bartomeu Bennasar Vicens:

«Impactes socials i Morais del turisme a Mallorca».
Dia 15 de novembre.—«Els Mallorquins, com hem arribat a ser?»,

per Joan Mir.
Dia 29 de novembre.—Projecció de diapositives d'un viatge a Rús-

sia, per Mossèn Per'e Xamena.

CONCERTS
Dia 31 d'octubre.—Grup de música del renaixament.
Dia 23 de novembre.—Orquestra Simfònica de les Balears «Ciutat

de Palma».
Dia 27 de desembre.—Concert de música barroca.

TEATRE
Dia 20 cl'octubre.—Representació de l'obra «Pagesos i Ciutadans»

pel grup Pou del Rei, a l'Auditori Municipal, a les 9'30 del
vespre.

Dia 17 de novembre.—Representació de l'obra «Zero 92» pel grup
Estudi Zero.

Dia 15 de desembre.—Representació de l'obra «Tot Deu al cel» pel
grup Teatre de Bunyola.

CURSETS I SEMINARIS
D'octubre del 90 al maig del 91.—Curset de Ilengua i cultura ca-

talana I.
D'octubre del 90 al maig del 91.—Curset de llengua i cultura ca-

talana II.
Del novembre del 90 al maig del 91.—Taller de música de xeremies

i flabiol.
Del 27 al 29 de desembre.—Seminari de luteria.
De novembre del 90 a juny del 91.—Curs d'alfabetització de lien-

gua castellana.

PUBLICACIONS
«El cos electoral de Felanitx al segle XIX de Francesc Saez Isern».
«Felanitx Ahir» (segon tom) de Mossèn Pere Xamcna.

VIATGE
Del 6 al 9 de desembre.—Viatge a París.
Queden ajornades les cxposicions de l'escultor hollandes Dies de

Jongc, de Jaume Mir, i la II mostra comarcal de pintura de
la tercera edat fins que el Collegi «Joan Capó» deixi d'utilitzar
les dependencies de la Casa de Cultura.

Estam preparant unes activitats extraordinàries per a l'any 1991
per recordar el 200 aniversari de la mort de Mozart.

FELANITX

Tenis-mesa

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• A una hora no muy cristiana
se disputó en el campo del SON
ROCA el partido de visita del C.D.
FELANITX. El madrugón sentó
mal a las huestes dc ASENSI que,
si bien en la primera parte consi-
guieron demostrar que no son me-
ros comparsa, en la segunda vino el
descalabro, de forma extraña. Pero

no hay que arrugarse por perder
(2-0) en el campo clef líder y hay
que seguir luchando partido tras
partido para mejorar la clasifica-
citin.

• Va morir l'altre dia un dels
meus «mestres d'escola» D. MACIA
«TIBOS». Un home singular, d'un
caracter especial (els seus crits se
notaran a faltar per «Sa Recreati-
va» o l'«Hogar») per() en el l'uns
simpatic i amable. Els seus amies
no l'oblidarem. Era tot un perso-
natge. També va a ser un ciels ju-
gaclors de l'equip històric de fut-
bol, el «GINASTICA»... Don Macla
ha fet història, Felanitx el tendra
en el seu record.

S El próximo día 28 de octubre
en el «CINEMA PRINCIPAL» habrá
la .PRESENTACION de la MODA
OTOÑO-INVIERNO 90-91. Bellísi-
mas modelos desfilarán para mos-
tras las últimas novedades de
«TEIXITS BERGA», «JUANITA
BOUTIQUE» y «CONFECCIONES

TERCERA DIVISION NACIONAL

Los pasados chas 7 y 8, dio co-
mienzo una nueva temporada
Tenis-Mesa, mas conocido como
«ping-pong». Un equipo de nuestra
ciudad esta presente en esta com-
petición. Este afio, a diferencia de

DIANA». El maquillaje y la bisute-
ría correrán a cargo de «PERFU-
MERIA-ESTETICA S'ARRAVAL» y
Ia peluquería estará bajo la respon-
sabilidad de «COLORS» (Unisex).
La «movida» promete.

• Dicen, ¡al fin!, que el jugador
JULI, tras grave lesión vuelve a en-
trenarse. El jugador/cerebro tras
pasar por el quirófano y por una
larga recuperación ha vuelto a «Es
Torrentó» para unirse a sus compa-
ñeros y realizar los correspondien-
tes ejercicios. Otros, como es el
caso dc S. OLIVER y PERELLO, se
duelen de algunas molestias que les
han tenido apartados del equipo.
Esperamos que pronto haya una
total recuperación en beneficio del
fútbol felanitxer.

• En el «CINEMA PRINCIPAL»
esta semana echan dos nuevas pe-
lículas, «KID BOXER» ¿recuerdan
«Contacto sangriento»?, pues ídem
de idem. Mismo actor, mismo di-
rector. Violencia a tope, que más
decir. «ORQUIDEA SALVAJE» tie-
ne como actor a MICKEY ROUR-
KE y a estrellas de brillo como
JACÓUELINÈ WI SSET. Espe-
cial atención a ASSUMPTA SERNA
en su incursión en el cine america-
no. La cosa va de erotismo, pasión/
sado/masoquismo en un Brasil vi-
brante y carnavalesco, el sexo rezu-
ma por todos los ',pros. Lo malo es
que el director ZALMAN KING no
esté a la altura de las circunstan-
cias.

• El passat divendres dia 13 es
va inaugurar a MANACOR l'EXPO-
SICIO de JOAN MARCH a la
«TORRE DE SES PUNTES». Un
pintor dins la línia actual, molt
semblant al que fa Miguel Barceló,
distancies apart.

• El primer disco del grupo
felanitxer «MURDER IN THE
B A R No, bajo el patrocinio del
«Ajuntament de Palma», ha visto la
luz, con una inquietante portada,
muy en la línea del grupo. Los te-
mas que catapultaron a este con-
junto «Al Sur de la carretera de
Manacor», «Niño asesino», «Depths
of sin», «Hay amores que ampu-
tan», «Murder in the Barn» y «Dos
cruces», son los temas más desta-
cados de este album. Tras un vera-
no agotador actuaron en Palma en
Ia sala «rock» «EL BARCO», siendo
muy aplaudidos.

• El C.D. FELANITX recibe el
domingo en «Es Torrentó» a un de-
valuado C.D. SANTANY/, un equi-
po irregular que a pesar del «ra-
papolvo» que sufrió el pasado
domingo en su casa frente al Espa-
ña, es capaz de poner las cosas
harto difíciles. Mientras, el CAS
CONCOS rinde visita al campo del
CONSELL y el S'HORTA se despla-
za también para cumplir su com-
promiso a BUNYOLA. Les desea-
mos a los tres mucha suerte, que
Ia necesitarán, no cabe duda.

JORDI GAVINA, 3» y 4»

Ia pasada temporada, participarait
equipos de Mallorca y Menorca que
Sc enfrentarán a dos vueltas. La
novedad es que cada club tan sólo
puede presentar un equipo, dando
así mucha mas rivalidad a la com-
petición.

Para esta temporada, el equipo
felanitxer, se conforma en quedar
entre los tres últimos clasificados
(de un total de nueve), ya que es-
trena categoría, Tercera División
Nacional, y según nos han informa-
do, hay seis equipos que serin muy
difíciles de superar debido a su
gran experiencia en esta categoría.
También participará un equipo me-
norquin, el Ciutadella, del cual se
saben muy pocas cosas a pesar de
que hace muchos años que partici-
pa en competiciones.

A diferencia de la temporada pa-
sada, las partidas se jugaran en el
local del «Bar Ets Arcs» en la calle
Santueri, ya que según parece el lo-
cal esta mejor preparado para la
práctica de este deporte. Las parti-
das que se jueguen en Felanitx,
tendrán lugar los sábados a partir
de las 5 de la tarde.

El primer partido dc esta liga
tuvo lugar el sábado día 6 en Inca
contra el Inca T.T. El equipo fela-
nigense, no pudo ganar ni un solo
juego debido a la gran superioridad
de los locales, a pesar de jugar es-
tos con el equipo reserva. El trío
felanitxer . estuvo formado por Mi-
guel Caldentey, Joan Barceló y Mi-
quel Ginard. Todas las partidas ter-
minaron con el mismo resultado,
2-0 a favor de los locales. El resul-
tado final de este primer enfrenta-
miento ha sido: INCA T.T., 5 - BAR
ETS ARCS, 0.

BAR ETS ARCS, 0
CONDAL JORDIETTO, 5

A pesar de jugar bien, nada se
pudo hacer para ganar algún pun-
to al equipo manacorer Condal Jor-
dietto, en el partido jugado en la
matinal del domingo 14 en el nuevo
local del Bar Ets Arcs, dernOSrran-
do ser un equipo más experimenta-
do que los locales, ya que Bevan
bastante tiempo rodando en cl
mundo del Ping-Pong. La única
oportunidad que tuvo el equipo fe-
lanitxcr de anotarse algún punto,.
fue en la partida jugada entre
M. Ginard y S. Suarez, pero que
concluyó a favor del jugador Sua-
rez 2-1.

Hoy sábado, el conjunto felani-
gense, se desplaza a Palma con la
intención de conseguir un resulta-
do positivo; de ser así, sería la pri-
mera victoria que se apuntaría el
equipo del Bar Ets Arcs. El próxi-
mo encuentro a jugar en Felanitx
sera el sábado día 27 de este mes
contra el C.T.M. Ciutadella.

GORI VICENS

SE OFRECE SEÑORA, para traba-
jos domésticos por horas.
In f. C. Cala liguera, 43
Tel. 583133

VENDO CASA NUEVA sin termi-
nal% Solar 400 1112., construcción
220. En C. Jaillie I, 67
Inf. Tel. 894972 y 824473



Boutique DEAN
INVITA A SUS

DESFILES DE LA NUEVA COLECCIÓN, EN LA NUEVA
TIENDA DE PORTO-COLOM, CALLE ASUNCION, 21 (Edificio
CORAL).

PARA LOS DIAS 20, 26 Y 27 DE OCTUBRE 90, A LAS 20 H.
PLAZAS LIMITADAS.
PARA RESERVAS AL TEL. 824238.
MODELOS EXCLUSIVOS EN NAPA, ANTE, ETC.
ESTE INVIERNO ESTAREMOS A SU SERVICIO LOS
SÁBADOS, DOMINGOS Y LUNES, DE 10 A 13 HORAS.

¡LES ESPERAMOS CON UNA COPA DE CHAMPAN!

FELANITX

BASQUET ,

Denotes rnírnas deis equips Uniors
FUTBOL

'On «churro» propició la derrota
del Felanitx

Son Roca, 2 - Felanitx,
Partido jugado en la matinal del

domingo en el campo del Son Roca.
Poco público, pero chillón, en las
gradas. No es para menos, los
«rockeros» van en plan de líder por
la vida.
UNA BUENA PRIMERA PARTE

El Felanitx supo aguantar al
líder en la primera parte. Se jugó,
con orden, de tú a tú. Incluso pudo
haberse adelantado en el marcador
cuando un gran remate, a bocaja-
rro, de Gallardo, lo neutralizó el
portero local, cuando ya se cantaba
el gol.
ROIG PARÓ UN PENALTY

En la segunda mitad el panora-
ma cambió. Un despeje desde el
centro de la «cancha» de Gil, sor-
prendió al portero Roig en el min.
50. El balón por alto hizo algo «ex-
traño» y se coló ante una total es-
tupefacción. Luego el Son Roca se
adueñó del encuentro y el Felanitx
perdió la serenidad. El resultado
en un 2-0, pero el Son Roca pudo
marcar el tercer gol en un penalti
claro cometido por Nico, cuando el
cuero se colaba, el cancerbero can-
terano Roig lo evitó.

FELANITX: M. Roig, Suñer, Bu-
rr -as, Jaime, Adrover, Aznar, Torres,
Maimó, Gallardo, Barceló y Garcia.

ARBITRO: Pascual Guillem. Bien.
Mostró tarjetas amarillas a Ba-
rrientos, Mayans II, Jaime v a Mai-
mó.

GOLES: (1-0) min. 50, Gil; (2-0)
min. 74, Mayans II.

Tomeu

1.* REGIONAL
CAS CONCOS, O - BARRACAR, 3

SIN PALIATIVOS
El Cas Concos, con muchas ba-

jas, en el campo «Es Cavalier» no
supo contrarrestar el buen juego
los de Manacor. Un equipo, sobre el
papel, bastante asequible, que rea-
li76 su mejor partido en lo que va
de temporada.

2.* REGIONAL
S'HORT.A, 3 - MONTAURA, 3

EMOCIONANTE
Partido plagado de emoción. In-

certidumbre en el resultado. Goles.
El Montaura, uno de los gallitos
puso las cosas difíciles al S'Horta
en «Sa Lleona», al final un empate
a tres goles que dice mucho en fa-
vor del fútbol, cuando el marcar
resulta tan caro hoy en día.

JUVENILES
FELANITX, 4 - BINISSALEM, 3

BONITO ESPECTACULO
Un partido de los que hacen afi-

ción. Muchos goles y victoria local
tras diversas alternativas en el
marcador. Chupi con dos tantos,
Orfí y Evaristo decantaron el resul-
tado en beneficio de los «felanit-
xers».

BENJAMINES
FELANITX B, 2 - VILAFRANCA,

SUPERIORIDAD LOCAL
Partido de claro dominio de los

felanitxers, que una y otra vez bus-
caron con ahínco el portal visitan-
te. T. Nadal y L. Ramón fueron los
goleadores.

FELANITX A, 3 - CAMPOS, 1
GRAN PRIMERA PARTE

Con un contundente 3-0 finalizó
Ia primera parte, que fue de domi-
rho local, jugando todos a un gran
nivel. La estrella T. Vidal con tres
dianas fue quien consiguió perforar
las redes de los visitantes. En la se-
gunda mitad los locales se relaja-
ron, jugando muy mal, siendo los
visitantes quienes llevaron la batu-
ta y quienes consiguieron marcar.

La confianza no es buena conse-
jera.

Futbolet
ler. Trofeu Hamb. Recre.
.Es 	 - Sénior
BANCA MARX, 2 -

CONS. PUIG HUGNY, 3
BEN JUST

Partit inaugural del 1.,r TROFEU
HAMB. RECRE. «ES LLEVANT»,
on es pogué disfrutar d'un bon par-
tit, amb una igualdat durant tot el
temps. Els gols foren:

CONS. PUIG HUGNY: B. Ferrà,
M. «Eskilachi», D. Cano.

BANCA MARX: Geroni, Mateu P.
OLD STARS, 4 -

AUTO LAVADO FELANITX, 4
TOT QUEDA EN TAULES

Bon partit i moltes jugades ten-
gueren lloc durant l'encontre, on l'e-
quip AUTO LAVADO FELANITX
aria per davant sempre i fins a lo
darrer l'equip OLD STARS no mar-
ca el gol de l'empat.

M. TALA VANTE
FUTBOLET ESCOLAR
ST. ALFONS/CAFE. «ES GLOP», 7 -

JOAN CAPO, 3
SUPERIORITAT TOTAL

L'equip ST. ALFONS torna gua-
nya amb comoclitat el segon partit
que jugen aquests dos equips. No-
vament els joves jugadors de l'esco-
la ST. ALFONS demostraren la se-
va superioritat que en tot moment
tengué a l'equip contrari baix el seu
joc. La nota negativa del partit fou
el jugador Juanni (J. CAPO) que de-
mostra la seva mala educació da-
vant tot un públic que es dona cita
al camp Municipal d'Esports.

GOLS: St. Alfons/Cafeteria «ES
GLOP»: Simón V. (5), M. Huguet
(1), A. Caña. J. CAPO: Juanmi (2),
Angel.

RESULTATS
Júniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 81
ES CAPITOL, 65
Sènior Provincial:
SON RAPINYA, 	 67
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 65
3.. Divisió:
ESPAÑOL IBEROJET, 	 60
AUTOCARES GRIMALT, 	 56

COMENTARI
El fet de jugar a casa resulta de-

cissiu en els tres encontres de la
passada jornada. El balanç va ser
una victòria no massa convincent
dels júniors en l'inici de la compe-
tició i dues derrotes a Palma, per
curt marge, dels dos equips sèniors.

El dissabte, els JUNIORS no ju-
garen al nivell a qué ens tenien acos-
tumats a la pretemporada. A la pri-
mera part no conseguiren distan-
ciar-se (32-28), però si ho feren en
el segon temps i fins als 16 punts
del final que, n'estam segurs, no re-
flecteixen en absolut la gran dife-
rencia que hi ha entre els dos
equips. Lladó i Fullana (amb 21
punts perhom) i Tomeu Maimó (19)
foren els anotadors destacats.

L'equip de senior PROVINCIAL
va ser finalment derrotat per 2
punts a Son Rapinya en un partit
en el que les diferències foren escas-

L er TROFEU HAMB. RECRE.
«ES LLEVANT» —BENJAMI-

PELUQUER1A KISKA, 3 -
RECRE. HAMB. «ES LLEVANT», 1

BON ESPECTACLE
Partit jugat el passat dissabte, on

l'equip entrenat pel jove Germa Ló-
pez s'adjudica cl trofeu amb un re-
sultat favorable de 3-1. Partit molt
disputat, on cab destaca la gran
multitud de públic que es dona cita
al Camp Municipal d'Esports. Lla-
vors al local de l'Hamburgueseria
s'efectua l'entrega de trofeus corres-
ponent, la qual fou presidida per
Germa López, M. Talavante, J. Roig
i l'arbitre de l'encontre Julio Porras
que li fou entregat un trofeu en
agrannent a l'arbitratge oferit. Els
gole jadors d'aquest trofeu foren:
Ramón G. (2), Josè Luis R., i Ni-
colau F.

M. TALA VANTE

ses i majoritàriament favorables als
locals. Probablement els darrers mi-
nuts del primer temps i els primers
de la 2.a part en que se passa del
29-30 al 41-30, foren definitius per-
què marcaren la major distancia que
separa el dos equips. Durant el se-
gon temps, en distintes ocasions, el
Joan Capó se posa a dos punts, però
mai passa davant. Destaquem la la-
bor del júnior Maimó, el millor ju-
gador, amb 24 punts i 11 rebots. Di-
no Monserrat converti 13 punts i
captura 10 rebots.

L'equip de TERCERA deixa pas-
asr una magnifica ocasió de véncer
a camp contrari perquè estam con-
vençuts -de que l'Español no és su-
perior:L.. 15es!) el partit no sortí 136 i
Ia defensa local no se podia superar
amb facilitat, defensa —diguem-
ho— que a més a més compta amb
el beneplàcit de l'arbitre, el pitjor
dels qui trepijaren el terreny de joc.
L'anivellament de forces entre els
dos equips fou absolut fins en els
darrers minuts (11-12, minut 10;
24-23, descans; 34-32, minut 30; 43-
43, minut 35). Guillem Amengual,
que no va fer un dels seus millors
partits, va ser el jugador que hem
de resaltar més en atac (17 punts)
i també en la tasca dels rebots (22).
És molt de lamentar la lesió a un
turmell . del jugador mês veterà del
club, 'Pep Sánchez, que s'afegeix a
la Ilista de «mutilats» que comença.
Tia Serra . (3.a) i que seguiren Tolo
Nicolau ¡provincial) i D. Amengual
(júnior).

AQUESTA JORNADA
Primer desplaçament per l'equip

júnior, a la pista de l'Español. El
diumenge dematí jugaran els dos sè-
niors al camp de Sa Mola; en pri-
mer lloc l'equip provincial contra
Pla de Na Tesa i a continuació el
Autocares Grimait contra Imprenta
Bahia, gran favorit de la competició
que enguany renuncià a jugar a 2.a
divisió i que diumenge passat va te-
nir una sorprenent derrota dins ca
seva.

LARRY CISTELLES

TENGO PISO para alquilar esquina
plaza España.
Tel. 40.3255 y 825247
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DISPONEMOS DE ALMACEN, EXPOSICION
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07009 Palma de Mallorca
Polígono Industrial Son Castelló
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FELANITX

ren comprar els terrenys de la sor-
tida dc Campos, passat el Camp
d'esports. El nostre grup proposa
que, abans de comprar-los, es dema-
nas a l'Inserso si aquests terrenys
de Sa Mola podrien servir, per això
proposarem fer una comissió de
tots els grups presents a la Sala per
tractar aquest tema. No varen voler
fer-ho. Nosaltres sabem que si com
a particulars havien de gastar qua-
ranta milions de pessetes amb uns
terrenys que ni sabessin segur que
havien de servir pel que es com-
pren, no ho farien. Pere) ells saben
més que l'oli ranci i nosaltres, se-

gons el Sr. Bonet, només servim per
«emprenyar» (paraules textuals).

Dins el mateix Ple es va decidir
demanar l'interès social d'aquests
tcrrenys on per ventura es podrà fer
la Residencia i que encara no són
propietat de l'Ajuntament. Aquest
Interès Social es demana per fer un
projecte inexistent i sense cap dels
tràmits que exigeix la Comissió Pro-
vincial d'Urbanisme. Hauria de sor-
tir be això de la Residencia, perquè
esta en males mans i si surt be, no
sera per la traça del PP, que no ne-
cessita l'ajuda de ningú i molt
menys de Coloms a la Sala.

El cobrament de les
contribucians

La Recaptació de Tributs de la
Comunitat Autónoma (zona de Ma-
llorca), acaba d'anunciar el perlo-
de voluntari per al pagament
les contribucions pels conceptes se-
güents:

Contribució Territorial Urbana.
Contribució Territorial Rústica i

Pecuaria.
Llicencia Fiscal d'Activitats Pro-

fessionals i Artistiques.
Llicencia Fiscal d'Activitats Co-

mercials i Industrials.
Regim Especial Agrari.
Arbitris.
Aquest període estarà obert a Fe-

lanitx des del dia 22 d'octubre fins
el dia 15 de desembre, a l'oficina de
recaptació, carrer de la Mar, 15, de
9 a 14 hores.

A Portocolom s'havia de cobrar
els dies 15 i 16 i a S'Horta els dies
17 i 18.

I a Cas Concos, els rebuts estaran
a la disposició dels contribuents
avui dissabte, de 9 a 14 hores, a l'Es-
cola.

OCASIO, VENC LLACT DE FUSTA
fet per M. Torres. Motor Perkins
55 HP, cabina i molts d'extres.
Informació, Tel. 276566 de 8 a 9
nit i 582541.

BUSCO GARAJE para alquilar, mí-
nimo 60 m2, para almacén.
Informes, Tel. 582659 (noches).

DE NUEVO CLASES DE INGLES
Y ALEMAN. Inicio mediados de
noviembre.
Información, Tel. 580004.

VENDO PLANTA BAJA en Felanitx,
3 dormitorios, 2 baños, sala-co-
medor, cocina y techos de ma-
dera.
Informes, Tels. 581479 y 825145.

VENDO CASA en Cala d'Or (Roca
Serena). 2 dormitorios, 2 baños,
sala estar, cocina y terraza.
Informes, Tel. 643314.

Coloins a la Sala
LA RESIDENCIA,
LA REFORMA DEL MERCAT I ELS
OBJECTORS DE CONCIENCIA

Al Ple passat del mes d'octubre el
grup de COLOMS A LA SALA torna
presentar una moció perquè els jo-
ves de Felanitx que siguin objectors
de conciencia i no es declarin insub-
misos, puguin fer el servei social
substitutori ajudant a les tasques
d'acciú social de l'Ajuntament. Hem
de recordar que aquesta proposta ja
Ia varem fer el mes de juliol t els
del PP votaren tots en contra. Però
lieu de creure que el Batle va infor-
mar al Ple que ell havia fet .algo»
d'això! Pel que hem pogut saber, el
Batte, en contra del vot dels PP a la
nostra proposta, s'adreça a l'orga-
nisme corresponent, per a sollicitar
el que nosaltres haviem proposat.
Això ho va fer d'amagat rant°, su-
posam que d'empegueit d'hiver atu-
rat la nostra proposta pel sol fet
que era nostra. Ja ho val.! Al pie
<Vaguest mes tots el del PP- votaren
a favor de la nostra proposta, la ma-
teixa que el mes de juliol havien vo-
tat en contra. Ha estat el primer
zcord unanim d'una proposta nos-
tra. Ja ho veis, les propostes s'han
de fer moltes vegades. L'aigua, una
gota d'aigua, pot arribar a foradar
una pedra.

També al Ple passat el Sr. Mora
proposa canviar el projecte de re-
forma del Mercat. La raó perquè ha
canviat el projecte inicial i ara no
es farà el pis superior, no es per-
què hagi vist que no era via* la
seva proposta, ha estat perguè- el
tècnic encarregat del projecte, es va
equivocar i no va incloure al pres-
supost el benefici industrial, l'IVA i
la direcció tècnica. Aix?) suposa que
el pressupost superava els cinquan-
ta milions i ha decidit retallar les
obres. El nostre grup proposa fer
un estudi econòmic de la realitat de
Felanitx i oblidar rcstudi econòmic
fet abans de fer els dos hipermer-
cats i que motiva aquest super pro-
jecte. La nostra proposta fou deses-
timada. El Sr. Mora, abans d'aca-
bar la seva etapa de submís Regi-
dor, vol passar a la història amb
aquest projecte del Mercat. Ja ho
val!

I l'altre tema del Ple passat va ser
la compra d'uns terrenys per a fer-
hi la Residencia de l'Inserso. Corn
sabeu, el juny passat es va saber
que l'Inserso havia decidit fer una
Residência a Felanitx, per això Solli-
cita un solar a l'Ajuntament. Dia 18
d'octubre de l'any passat, el Batle
es va comprometre a cedir els ter-
renys aferrats als que eren de l'Hos-
pici a Sa Torre, perquè aquests no
bastaven. El Batle parlava al seu es-
crit d'un solar edificable, ignorant
que aquests terrenys no eren edifi-
cables. El nostre grup es va oferir a
cercar solucions i collaborar. Enca-
ra recordam les manifestacions pú-
bliques del Sr. Grimait refuant fins
i tot d'informar al nostre grup so-
bre aquest tema. El descuit, la inap-
titud i la prepotencia del PP ha fct
que hagin estat incapaços de donar
una solució al tema de Sa Torre, on
l'Inserso havia dit que cren els ter-
renys idOnis. Ara l'Inserso ha dema-
nat els terrenys i els del PP han es-
tat talment el primer dia i decidi-




