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II Cursa de Regleus Ciclisme-Atletisme
Manacor-Sant Sahlador

Festa de Tots Sants i
Commemoració dels Fidels Difunts

Amb motiu de la festivitat de Tots Sants i la commemoració
dels Fidels Difunts, en el Cementeni de Sant Josep de Felanitx
tindran lloc els següents cultes.

Dijous dia I
A les 11 del mati reso del Sant Rosari.
A les 4,30 del capvespre, Missa concelebrada a la plaça cen-

tral del recinte. Cantara la Coral de Felanitx.

Divendres dia 2
A les 11,30 del mati reso del Sant Rosari.
A les 12, Missa.
A les 4,30 del capvespre reso del Sant Rosari.
A les 5, Missa.
A la Parròquia de Sant Miguel a les 8 del vespre, Missa en

sufragi de tots els difunts de la parròquia.
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Le desilaci4 dei torrent de Cas
	

Camus p251ES g'anior de's segles XVI î EX
Cona costarà 70 ¡allions de pessetes 	 a !a Casa de Catira

Per un import de 70 milions de
pessetes, acaba de ser adjudicada
l'obra de desviació del torrent de
Cas Corso.

La Canselleria d'Obres Públiques,
el dia 30 del passat mes de març
doná el vist i plau al projecte que
ha de solucionar el problema de la
sortida de les aigües d'aquest tor-
rent, tota vegada que l'aparthotel
Cas Corso i les installacions anne-
xes obstaculitzen aquesta sortida
natural i foren la causa dels tràgics
esdeveniments succeïts el mes de
setembre de l'any 1989.

L'obra, que consisteix en un túnel
rectangular de 3 per 2 metres, ha
estat adjudicada aquests dies a l'em-
presa «Melchor Mascaró, S.A.» i tot
i que es disposa -d'un any per a la
seva realització, es pensa si podrà
estar acabada a les festes de Pasqua
de l'any que ve. El traçat d'aquest
túnel ha de discórrer des del mar,
per un costat de l'hotel fins uns 400
metres cap a l'interior i la seva ca-
pacitat ' d'absorció es xifra en uns
53'38 metres cúbics per segon. La

Diumenge dia 7 d'octubre i amb
un dia excellent es va celebrar per
segona vegada la cursa combinada
de ciclisme i atletisme.

Enguany es superà l'exit que as-
soli l'edició passada ja que hi parti-
ciparen 112 equips, es a dir, un to-
tal de 224 esportistes.

La sortida es donà a Manacor, en
el trajecte de la carretera es va man-
tenir el grup sencer i no es va pro-
duir cap fuita, on es va estirar lleu-
gerament fou a la recta de Sant
Salvador. El primer en arribar a la
zona de relleus situada a la Creu de
Pedra, fou el ciclista Caldentey se-
guit de Mulet.

Degut a les curtes distàncies d'ar-
ribada dels ciclistes, després dels
corresponents relleus els atletes va-
ren haver d'emprar totes les seves
forces per afrontar la dura i rápida
pujada.

En primer lloc anava l'atleta Fran-
cesc Gomáriz seguit d'aprop per
Toni Riera, que duien poca distan-
cia al grup que les seguia.

El guanyador de la cursa fou l'e-

seva secció permetrà l'accés de peti-
tes màquines de neteja per tal d'as-
segurar el seu manteniment.

Davant aquesta obra no ens po-
dem sostreure a una reflexió, i es la
de que les actuacions favoritistes de
la classe política que ens governa,
—que han primat gairebé sempre
els interessos particulars per da-
munt els generals—, i les conse-
qüències d'aquestes actuacions, les
venim a pagar sempre tots els con-
tribuents. Ara, amb 70 milions de
pessetes que han sortit de les but-
xaques de tots, s'ha d'apedaçar una
actuació desafortunada que va tenir
els suports més incondicionals d'un
Ajuntament presidit aleshores per
Pere Mesquida i d'una Comissió
Provincial d'Urbanisme que ja pre-
sidia Jeroni Saiz.

I es més encara, una actuació ur-
banística, que fa mal bé una zona
natural —el llit d'un torrent— que
havia de ser preservada i protegida
a ultrança, encara ens costa do-
Hers!

quip format pel ciclista Antoni Mu-
let i l'atleta Francesc Gomáriz que
invertiren un total de 35 minuts i
13 segons.

Oferim a continuació els cinc pri-
mers classificats de cada categoria:

(Les categories s'estableixen su-
mant les edats d'ambdós inte-
grants de l'equip.)

CATEGORIA A - MASCULINA
FINS A 45 ANYS

EQUIP FORMAT PER:
ATLETA - CICLISTA

1 Llorenç Seguí-Francesc Horrach
2 Martí Ferriol-Antoni Frau
3 Antoni Mesquida-Antoni Obrador
4 Gonçal Ferrer-Antoni Tauler
5 Manuel Picó-David Balaguer

CATEGORIA B - MASCULINA
DE 45 A 60 ANYS

EQUIP FORMAT PER:
ATLETA - CICLISTA

1 Francesc Gomáriz-Antoni Mulet
2 Antoni Riera-Joan Caldentey
3 Valentí Novo-Mateu Roca
4 Gerard Radó-Mateu Cabot
5 Gaspar Gregorio-Josep León

El proper dimecres dia 31 a la
Casa de Cultura, es presenta un
grup vocal/instrumental que oferirà
un repertori de cançons i poemes
d'amor dels segles XVI i XX.

Hem pogut aconseguir alguns co-
mentaris sorgits a la premsa inter-
nacional després de la presentació
del mateix programa a Premen.

D'aquests comentaris n'oferim els
següents estractes:

«L'Amor es un poder del cel. Que
pot produir a la vegada alegria i
tristor.

Els compositors del Renaixement
i primer Barroc ens deixaren una
bona quantitat de cançons d'amor
realment interessants.

Agafant el títol d'una cançó de

CATEGORIA C - MASCULINA
DE 61 A 80 ANYS

EQUIP FORMAT PER:
ATLETA - CICLISTA

1 Fco. González-Gabriel Terrades
2 Ramón García-Valeriano Martínez
3 Francesc Algaba-Gregorio Aceituno
4 Eulógi Alarcón-Bernat Vallespir
5 Joan García-Angel Recio

CATEGORIA D - MASCULINA
MES DE 81 ANYS

EQUIP FORMAT PER:
ATLETA - CICLISTA

1 Llorenç Femenias-Bartomeu Pou
2 Emili de la Cámara-Pere Obrador
3 Victoria Martínez-Angel Rodríguez
4 Sebastià Adrover-Jaume Fullana
5 Francesc Sales-Jaume Barceló

CATEGORIA E - FEMENINA
EQUIP FORMAT PER:
ATLETA - CICLISTA

1 Catalina Capella-Margalida Fullana

Thomas Créquillon, s'ha presentat
a la seu de la Fundació «ECHO»
per fomentar els intercanvis i la
cooperació europeus, l'espectacle
coordinat per Ursula Wachendorff
amb peces dels segles XVI i XX.

Les fronteres entre les èpoques i
les cultures musicals hem pogut
comprovar que són ben febles.

La Música esta plena d'inten-
cions. Es alegre i melanconiosa.

Ens podem adonar que hi ha una
relació entre les maneres musicals
i Uriques dels temps passats i d'a-
vui mateix.

Són per destacar les interpreta-
cions de l'obra de Juan del Encina
i de Alfonso Ferrabosco».

2 Anna Isabel Balbas-
Catalina Barceló

3 Francesca Baugá-
M. Antònia Caldentey

Hi hagué trofeus per als cinc pri-
mers classificats de cada categoria,
i un obsequi per a tots els partici-
pants.

Aquesta cursa fou patrocinada
pel Conseil Insular de Mallorca i els
ajuntaments de Felanitx i Manacor
i organitzada pel Club Ciclista Fela-
nitx i el Club d'Atletisme Opel-Fela-
nitx.

I Semi-Marathó d'Alcúdia
Dissabte cija 6 d'octubre es va ce-

lebrar la prova. Si bé els atletes
eren bons la participació no fou
nombrosa i això que els premis en
metallic li donaven aHicient. El

(Passa a la petg. 2)



SANTORAL
Diu. 28 Sts. Simó i Judes, ap.
Dill. 29 St. Nards
Dim. 30 St. Alonso Rodriguez
Dim. 31 St. Quintí
Dij. 1 Festa de Tots Sants
'Div. 2 Mem. Fidels Difunts
Dis. 3 St.. Marti de Porres

IlUNA

Quart creixent dia 27

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Filifiltx des de l'esta-

do: Dies feinerp, a les 8 (excep-
te dissabtes), 9,30, 13, 15,45 1'19,30 •
h. Diumenges destAxis. t les, ,;
9,30, 15,45 i 20.30 h.

riiturisv ifieianitilies. de l ea-
feferfa'i 'Alcali: 'Dies feiners, a t
les 12,30 i 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 i 	 h.

Portocolom-FelanxIt: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 16 i 17,30
h. Diume.nges, a les 7,30,' 9,30,1,3
i 18,15 h.

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

Cala Murada - Felankx: 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 I diumen-

lr5. -Dtumenges a les 12-h.-

TAXIS FELANITX
,Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gay4-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines j Policia

_ 580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Gultrdia Civil 580090

- Bombera 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

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

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

EL CONSELL RECTOR DEL CENTRE CULTURAL VOL FER
ARRIBAR A MOSSËN PERE XAMENA FIOL, LA SEVA CORDIAL
FELICITACIO PEL MERESCUT RECONEIXEMENT DE QUE HA
ESTAT OBJECTE PER PART DE LA FUNDACIO JAUME I.

ALHORA QUE ES COMPLAU DE TENIR-LO COM A MEM-
BRE, EL VOL ANIMAR A PROSSEGUIR LA SEVA TASCA EN 138
DE LA NOSTRA CIUTAT, DE MALLORCA I DE LA CULTURA
CATALANA.

FELANITX, OCTUBRE DEL 90

ARA A FELANITX!

The Language Shop
ENGLISH

Matricula: C. 31 de Maro n.° 20

Nivells: 6b. EGB fins Adults

FLORISTERIA CRISTINA
C/. Mateo Obrador, 34	 FELANITX	 Tel. 583380
C/. Togores, s/n. junto farmacia 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. AIX/ MATEIX PREGUEN QUE, PER A UN MILLOR
SERVEI, FACIN ELS ENCARRECS AMB UNS DIES D'ANTICI-
PACIÓ.

Gràcies

ROGA I) A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

iEitu muna Suau
que falleció en Palma, el dia 24 de octubre de MO,

habiendo recibido los santos Sacramentos y la liendición Apostólica.

E.	 P.	 D.
Su afligido esposo Celedonio Corral; hijos Antonio y Juan; padres Julián y Anita; madre

politiea Bárbara Palmer; hei-mana Ana Maria; hermanos politicos, tios, sobrinos y demás rami-
tiares, al participar a sus a mistades tan sensible pérdida les ruegan la tengan presente en
sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

FELANITX

FF 	x
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wor
PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	1.875
Semestral a fora: 2.025

Atletisme
(Ve  de la pàt;t)za I ,

guanyador s'emporta 75.000 pesse-
tes.

De !o! d'una ja es va destacar un
grup de favorits que paulatínament
deixaren els altres a bona distancia.

La meta era a les murades d'AI-
cúdia, i el primer en arribar-hi des-
prés de recórrer els 21'195 quilò-
metres va ser l'atleta júnior Jhony
Ougliliagy que inverti un temps de
l-i1'-19".
1 Jhon:y Ougliliagy, 1-11'-19", Co-

lonya Pollença, Júnior.
2 Manuel Muñoz, 1-11'-57", Fidipi-

des, Senior.
3 Antoni Riera, 1-12%49", Fidipi-

des, Senior.
7 Antonio Jurado, 1-16'-42", Fidi-

pides, Veterà.
8 Emilio de la Cámara, 1-16'-44",

Fidipides, Veterà.
15 Miguel Nadal, 1-20'-14", Opel-

Felanitx, Senior.
19 Francesc Algaba, ,I-21'-41", Opel-

Felanitx, Senior.
20 Sebastià Adrover, 1-22'-12", Opel

Felanitx, Veterà.

Cursa Popular de Inca A Lluc
El passat divendres dia 12 d'octu-

bre a les 10'30 del mati i amb molt
bon temps es va donar inici a la
cursa de 17 quilòmetres de la que
ya ser guanyador l'atleta Francesc
Romero.

Tot seguit vós oferim la classifi-
cació:
-1". Fernando Rornero, 	 1-0V-09", -
„ Costa Calvià.

Antoni Riera, J-02'-33", Fidipi-
. ðeš. 	"'

Ir, 4 , FranceK Górnariz,.1-04'-16"6, Co-
lonya Pollença. 	 4

9 Francesc Algaba, 1-07'-56", Opel-
Felanitx.

23 Victoria -Martínez, 	 1-12'-43",
Opel-Felanitx.

24 Sebastià Adrover, 1-12'-54", Opel
Felanitx.
Francesc Paramo, 1-15'-16",
Joan Capó-Felanitx.

33 ) Francesc Madero, 1-16'-00", Opel
Felanitx.

38 Josep Puig, 1-18'-01", Opel-Fela-
nitx.

46 Joan Antoni Cano, 1-22'-43",
Opel-Felanitx.

59 Joan Tur, 1-27'-33", Opel-Fela-
nitx.

64 Joan Huguet, 1-34'-46", Opel-Fe-
' lanitx.



L'agraïment és una actitud emi-
nentment cristiana; tan que el sa-
grament, eix del culte cristià i ani-
ma de la seva espiritualitat, s'a-
nomena acció de gracies. Doncs,
com el lector ja deu saber, eucaris-
ha vol dir acció de gracies.

L'anima humana té la facultat de
retenir i recordar les própies vivèn-
cies mitjançant la memória.

L'agraïment te, com és natural,
molts lligams amb la memòria.

La memòria collectiva n'és una
prova. Aquells esdeveniments a re-
cordar son enregistrats per què han
deixat en el poble un sole inesborra-
ble i profund. No sempre la recor-
dança té motius d'agraïment, ai las!

Però aquests dies el memorial de
Ia família teatina de Felanitx revifa
amb la commemoració d'una dada
cabdal.

El 18 d'octubre de l'any 1940, ara
en fa cinquanta, Felanitx va viure
una celebració que d'alguna manera
va sacsejar la vila tota, malgrat l'es-
cenari f6s nomes Sant Alfons. La
presencia del bisbe de Mallorca, que
aleshores era el Dr. Miralles Sbert,
ja significava un esdeveniment asse.
nyalat. Cal no oblidar que la guerra
del 36 tot just havia acabat.

Em refereixo a la benedicció del
temple de Sant Alfons, com riles
d'un lector ja haurà endevinat. La
festa es perllongà en un triduum
amb profusió de misses, sermons i
funcions vespertines, com es feia en
aquells anys.

Sant Alfons, ja des del temps dels
bons ligorins, va créixer sense in-
terrupció. En efecte, l'any 1867 te-
nien una capella que deu anys des-
prés era insuficient. Per això el diu-
menge de la Trinitat de 1878 posa-
ren la primera pedra del temple que
es beneiria el 1881.

Però l'any 1930, després de vint
anys de vida teatina, ja era de bell
nou incapaç i es posa la primera pe-
dra de l'actual que enguany arriba
a la data de les noces d'or. Sens
dubte la de 1930 a 1940 fou una dè-
cada difícil. Mes la Providència im-
pulsa la generositat dels felanitxers
per tal de coronar l'esforç.

Hom voldria subratllar que en la
missa de l'inauguracio de 1940, es va
estrenar la partitura que el P. Mi-
guel dels Sants Capó, C. R., fill illus-
tre de Felanitx, va composar per l'o-
casió: «Missa in honorem Scti. Caie-
tani», a sis veus mixtes.

Enguany altra vegada aquelles

mateixes melodies del P. Capó, que
més d'una vegada s'han escoltat a la
Seu de Palma, ompliran les voltes
de Sant Alfons i segurament que en-
cara hi haurà cantaires «del Coro
de nuestro Colegio de Felanitx, que
llevó a cabo su cometido con muchí-
simo acierto. Es una entidad musi-
cal de reciente creación, que va rea-
lizando una notable labor de edu-
cación artística entre el elemento
juvenil que frecuenta nuestras aulas
y nuestra Congregación de la Cruza-
da del Amor Divino». Així s'expres-
sava la crònica anónima de la revis-
ta Luz y Vida.

Eren els fonaments de la Capella
Teatina, tan identificada amb Sant
Alfons i que tantes vegades ha dig-
nificat l'eucaristia. L'eucaristia tam-
be es un memorial en el que el teló
espès del misteri, per la força i en
virtud de la fe en el Cos sagramen-
tal i místic de Crist i des de la Co-
munió dels Sants, es fa transparen-
cia i també comunió cl'acciú de gra-
cies amb els avantpassats.

Jordi Cassa i Vallé s, C. R.

PROGRAMA
Avui dissabte, dia 27, DEDICAT

A LES VOCACIONS TEATINES.
A les 19, EUCARISTIA presidida
pel Pare DOMINGO ANDREU, i
preparada per la Comunitat de Re-
ligioses Teatines. Cantara el COR
INFANTIL del Collegi.

Demà diumenge, dia 28, FESTA
DE SANT GAIETA I COMMEMO-
RACIÓ DE LA BENEDICCIO DEL
TEMPLE DE SANT ALFONS.

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

La CAPELLA TEATINA, sota la
direcció de Sor Catalina Puig, can-
tara la Missa «In honorem Scti. Ca-
jetani» a 6 v. mts., que el Pare
Miguel dels Sants Capó, va com-
pondre expressament per a la be-
nedicció, ara fa cinquanta anys.

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

LES COMUNITATS DELS PA-
RES TEATINS I DE LES RELI-
GIOSES TEATINES VOS CONVI-
DAM BEN CORALMENT A LA
FESTA.

FELANITX
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ALS 50 AV	 E 'ANIPLIACIÓ BEL TEMPLE DE SANT ALFONS

MEMORIAL 	 «N3 vuldria scr una canya buida»
Antoni Oliver, C.R.

Dins el buit d'una canyaferla hi duia Prometeu el foc que havia robat
als déus. Així pogué passar, tot mes, la duana que els immortals tenen
establerta als llindars dels seus dominis. I des de llavors els humans
mantenen viu el miracle del foc.

I des de llavors una canya buida per dedins, sense el bessó del fee,
es cem una maledicció: només fa renou quan el vent l'engránsa: ¿Otte
vàreu sortir a veure en el desert: Una canya engronsada pel vent? —deia
Jesús parlant de Joan cl Baptista.

«No voldria ser una canya buida» —escrivia sant Caieta. I ho escrivia
a un gran reformador (Pau Giustiniani), des de Venecia estant, l'any
1523. Aquell any el pobret es trobava entre borres: ventades de dubtes i
d'inseguretats l'espolsaven de per tot, just com una canya al vent (i ell
encara no sabia que li mancava la darrera espolsada, la més forta, la
mort del papa Adria VI, en qui els homes més nets havien dipositat- tan-

/. tes d'esperances). Però aquella canya no era buida: L'any següent naixer à
dins les seves mans el foc viu d'un estol de reformadors: eis teatins... =

Però els sants eren homes com nosaltres, i s'obriren camí ei rxermant
les noses que els ho barraven: «El Senyor m'espera, tal corn esperava a
la Samaritana... Demanau al Senyor que això que ara em bull en el cor
sigui una vertadera vocació i no mai una fantasia. I si Cs una vocació, que
no corri sense to ni so, sinó que la dugui a terme fins a la fi», Tot ,eren
incertituds, i ell no sabia que dins aquella canya s'hi congriava l'obra més
lluminosa de la seva vida.

Ha corregut molta d'aigua sota els ponts del Tiber des de- llávorés.
Però la condició humana es la mateixa: Horn fa el seu camí per la vida,
i mentre camina, es palpa la cam i hi sent les esgarrinxades dels barsers
i el lament del vent, com si fos una carn buida de bessó, just la canyafer :-
Ia. I aleshores proclama i defineix que tot roda cap a l'avenc, que les co-
ses no tenen anima, que tot són canyes buides.

'
Per?) quan l'home se'n tem de que en el buit de la canya hi batega

una iFlusió, la flama d'una esperança, aleshores tot s'omple de sentit i
una albada de goig i d'alegria s'aixeca rera les muntanyes de la creació; el
foc de Déu espurneja a la terra. I quan l'home es ple, tota la seva vida
esdevé un programa que no té res que veure amb els programes enga-
nyosos que proclamen, també avui, els homes buits com la canyaferla:
«Construiu; no destruigueu». —Així clou la carta sant Caieta. Quan un
horn es capaç de Ilençar al vent un tal lema, una era nova esta a punt
de començar.

Ara fa un parell d'anys, dos teatins italians, el P. Di Pietro i el P. Co-
senza, publicaren en una magnifica i modernitzada edició, les cartes dc
St. Caieta; i dia 7 d'agost d'enguany, el propi Osservatore romano, en par-
lava i en deia que l'epistolari Cs un jardí on cada qual hi pot collir la
flor que li escau. St. Caietà duia dins el buit de les mans el foc d'una
época nova. I per a la nostra, tan sotraquejada, ara ell mateix ens posa
dins les mans aquell foc, que ens pot omplir la canya: «Construiu; no
destruigueu».

El temple de Sant Alfons
El temple de Sant Alfons fou rins, que s'havien establit ja a

bastit en la seva primera etapa en- l'edifici veïnat, construit expressa-
tre els anys 1878-1881, en solar ce- ment per a convent, permutaren
dit pel comte de Perelada als po- l'oratori amb una casa contígua a
bres de l'Hospici. Aquesta part del l'Hospici i des d'aquella data el
temple correspon a la nau actual, temple, dedicat des d'un principi a

arribava just on ara comença St. Alfons M.a de Liguori, queda
el creuer. La primera pedra es posa unit a la casa i congregació dels pa-
el dia 16 de juny de 1878 i la nau, res ligorins.
en estil neogótic, es construí segons Les obres d'ampliació s'iniciaren
planols de Pere d'Alcantara Penya. l'any 1930 per() sofriren diverses in-
Fou consagrada el 23 d'octubre de terrupcions i no acabaren fins l'any
1881 i quedà a càrrec del Prior de 1940. Amb aquesta ampliació es
l'Hospici Mn. Miguel Sureda, aju- construí el creuer, el nou presbiteri
dat pels pares ligorins que alesho- i la cúpula, quedant bàsicament el
res habitaven una casa enfront de temple en la configuració que té

L'any 1903, els pares ligo- actualment.



cine principa 1
—

Viernes 26, sábado 27, 9 noche y domingo 28 desde las 3
Una comedia tremendamente delirante, te hará pasar una noche-tarde
vertida

El jovencito Einstein y Angel de la muerte
Dia 1 jueves. desde las 3'30

Día del Pequeño Bolsillo. Entrada 250. ptas.
Fabuloso programa doble juvenil

Los Rescatadores y Cariño he encogido a los nidos
A cada niño le regalaremos un fabuloso POSTER. No te lo pierdas, lo
pasaras en grande.

Viernes 2, sábado 3, 9 noche y domingo 4 desde las 3
Dos grandes películas de gran actualidad que en este momento se pro-
yectan en Palma

Air América y Un tiro por la culata

FELANITX

La Fira - Extraordinari exit de
l'exposició canina

La jornada firal de diumenge pas-
sat —mitja jornada, perque les fi-
res aquí s'aixequen a migdia— va
registrar una gran afluncia de pú-
blic i una no menys concurrencia
cie firers.

ciel carrer de Campo:i fins a
la plaça de Pax, s'estenien les pa-
iades amb les mercaderies pl -Copies
d'aquesta mostra i la gent s'apinya-
va pels carrers de manera que es
leia dificultós el circular, cosa, per
altra banda, que sembla que li es-
eau a una bona fira. Cap a Ia part
baixa s'exhibí lo mes avançat en
automoció i maquinaria agrícola.

Una manifestació que dona relleu
i interès a la jornada fou l'exposi-
cie-concurs nacional de cans orga-
nitzat per la Societat Canina Ba-
lears sota el patrocini de l'Ajunta-
ment de Felanitx, que polaritza l'a-
tenció deis molts a f e cc ion ats a
aquests nobles animais durant tot el
dia.

Ili acudiren !nés de dos-cents par-
ticipants.

Televisió Felanitxera ha convocat
una taula rodona entorn al Camp
de Golf

Pel proper dimarts dia 30, Televi-
sió Felanitxera ha convocat una
taula rodona per debatre el tema
del Camp de Golf Vall d'Or.

A aquesta taula hi han estat con-
vidats el Baile de Felanitx o la per-
sona que aquest vulgun delegar
(PP), un representant del grup rrw-
nicipal del PSOE, un representant
del grup municipal «Coloms a la
Sala», el Conseller cl'Ordenacie del
Territori Jeroni Saiz i el gerent
l'empresa Vall d'Or.

Aquest debat es t'ara en directe
i començarà a emetre's a les 10 del
x,espre. Sera moderat per M. Julia.

Les serenates de les Verges
La Banda de Música, amb el con-

cert que &nia la vigília de les Ver-
ges a la Casa Hospici-Hospital, per-
petúa un costum que esta força
amenaçat de desaparèixer.

Nomes els grups que es formen
clespr6s amb els mateixos elements
de la banda i qualque bandada d'es-
tudiants, posen la nota simpatiquís-
sima de les serenates de les Verges.

Cançons i poemes d'amor
Per dimecres dia 21, el Centre

Cultural de Felanitx tC! anunciat un
Concert-Recital que sota el títol de
«Mes cana dels temps i fronteres»
ens oferira cançons i poemes d'a-
mor dels segles XVI i XX.

Tindra Hoc a la sala d'audicions
de la Casa de Cultura, a les 9'30 del
vespre.

Teatre
Dissabte passat el Centre Cultu-

ral reemprengué l'activitat pel que
fa representacions teatrals.

El grup «Pou del Rei» de SAI-
queria Blanca presenta a l'auditori
municipal l'obra de Catalina Rigo
Estelrich «Pagesos i ciutadans»,
una obra que s'inscriu de ple clins
cl teatre popular i costumista.

L'autora, Catalina Rigo, encarna
el paper principal, el de Madó
Aina, i hem de reconèixer que l'in-
terpreta amb gracia i desimboltura.

El muntatge de l'obra fou molt
acurat malgrat les dificultats que
presenta el nostre local. Bona tas-
ca la ciel director Gaspar Montse-
rrat, que condueix el grup amb en-
cert.

L'obra, òbviament, no apunta
grans pretensions, sinti que intenta
entretenir i fer passar una estona
agradable a la parròquia, cosa que
s'aconsegueix amb escreix.

Den* desfilada de models
Demi diumenge, a l'Auditori Mu-

nicipal (antic cinema Felanitx), les
tendes de confecció Teixits Berga,
Juanita Boutique i Selecciones Dia-
na, la de maquillatge i bijuteria Per-
fumeria-Estética S'Arraval i la per-
ruqueria Colors, presentaran les
darreres tendencies cie la moda tant
pel que fa al vestit com al pentinat,
així com cl'elements complementa-
ris d'abillament personal.

L'exhibició començarà a les 7 del
czpvespre.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
TROBADA DE LA TERCERA EDAT
DE LA COMARCA DE MIGJORN

A SANTANY1
PROGRAMA

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

bada a les 10 a la Porta Murada, a
Santanyí.

A les 10'30 recepció a la parràquia
i salutació d'En Llorenç Rigo, cicie-
gat de la comarca. Petit concert
d'orgue a carrec de Joan Vidal.

A les 1 1 Missa concelebracla per
tots cf; rectors de la comarca. Ofre-
na de les Associacions. Intervenció
del regiclor de Cultura Pau Vallbo-
na.

Visita als racons interessants de
Santanyi.

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

A les 14 h. dinar.
A les 15'30, actuació de totes les

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

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

Pren, dinar i autocar, 600 ptes.

MATANCES.--Dijous chia 8 cie no-
vembre, sortida a les 9 de la Via
Ernest Mestre. Berenar de frit a
«La Ponderosa». Excursió a les co-
ves ciels Hams. A les 230, dinar de
matances i ball amb el conjunt
«Aria». Pren 1.500 pies. inclosa Pen-
tracta a les cove.. Inscripcions ciel

2 al 6 de novembre.

DIJOUS I30.—Dia 15 de novera-
b! e. Excursiú i dinar en el For° de
Mallorca. Pi eu per a socis, 1.200 pes-

' setes. No socis 1.350. Places limita-
des. Inscripcions, del 5 al 13 de no-
vembre.

Los noces d'or de Sor Llucia Capó
Diumenge passat a Portocolom, i

am b motiu de compta - les noces
d'or de la st' \ 11 professió Sor
Capó, lingue lloc una celebració
moll 10106 va, durant la qual aq tleS-

ta religiasa rebe el lestimoni de gra-
titrai i simpatia dels feligresos del
Port i de molts &Ares felanitxers,
Ja que la seva condició de felanitxe-
ra i els 12 a nvs d'esta nça al Port, sim
penyora d•una evident inc-ardinació
dins el poble.

D'horabaixa, a la parrOquia' del
Carine, hi bagué una; Eucaristia
d'acció de gracies, concelebra(la per
Nin. Jose') Sastre (que digue la ho-
milia) i Mn. Gabriel Adrover, amb
cor, dirigit per Guillem Piza, i orgue
a carrec de Jaunie Estelricb.

Després, en el convent de la cari-
tat tothom fou obsequiat i Sor
cia rehé la felicitació personal ciels
assistents.

Sor Llucia Capó, al llarg dels 50
anys de vida religiosa ha restat a les
comunitats de Son liapinya, Cas
Concos, Sa Vileta, Sant Joan i ara,
Portocolom.

En y ia in la nostra enhorabona a
la bona religiosa i ii desitjam els
anys que li vulgui concedir el Se-
nyor de tasca fecunda al servei dels
germans.

La col.lecta del Domunt
De la collecta realitzada als tem-

ples del terme amb motiu del Dia
Mundial de la Propagació de la Fe
(DOMUND) podem oferir avui els
que coneixem, que són els que de-
tallam:

Església de Sant Miguel 	 321.987

Convent de Sant Agustí	 114.886
EsgLsia ck. Sali! Allcos
Esgle.,ia des Carra su7.913
Esgk_sia de Son Vals
Capella del Cementeri	 25.000
Parvolari Trinitaries	 14.000
Parróquia de Cas Conco.;

9S.tNiParrOquia (le Si -loi - ta
Parrèquia de Portocolom 00.084
L'any passat la collecta total per

aquest fi fou de 425.579 ptes.

Associacid de Pares d'Alumnes
del Col.legi de Sant Alfons

Aquesta Associació convoca a
tots els pares d'alumnes del Collegi
de Sant Alfons, a la reunió que tin-
dra 110e el proper dimarts chia 30
d'octubre, a les 9,30 del vespre, a
la sala d'actes del Collegi.

Es prega encaridament l'assistèn-
cia de tots.

Tesi doctoral
El passat mes de setembre, el nos-

tre paisà el metge Antoni Obrador
-Adrover (Xamarrí), i davant el tri-
bunal corresponent de la Universi-
tat Autónoma de Barcelona, llegí la
seva tesi doctoral, «L'hemorragia di-
gestiva alta i l'ús de medicaments».

El treball va merèixer del tribu-
nal i per unanimitat de tots els seus
components, la qualificació de «cum
lande».

Felicitam al nostre [misa.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Curset prematrimonial
A partir del dia 5 de novembre,

tindrà Hoc a la parràquia un curset
prematrimonial, dirigit a totes
agnelles parches que tenguin inten-
ció de celebrar matrimoni canònic
dins eis propers mesos.

Aquest curset constara de quatre
trobades —dues per setmana—, les
dates de les quais es confirmaran
a la propera edició.

Per a informar-se es poden diri-
gir a la Rectoria.

informació local



I RELACIONS EDUCATIVES
El monitor com a dirigent

En la relació educativa, el moni-
tor és un educador o es un anima-
dor?

En la mesura que una persona in-
flueix conscientment en el procés de
desenvolupament personal, es cons-
titueix en educador i estableix una
singular i especial relació educativa;
per tant, «ser monitor es ser educa-
dor». Aquesta es la responsabilitat.

La relació educativa i les situa-
dons que comporta:

Una situació es el conjunt de con-
dicions que originen un comporta-
ment.

Entrar en un grup representa per
al nin la seva incorporació a un nou
espai social. Les primeres dificul-
tats són l'adaptació al nou ambient.
A vegades, la manca del necessari
contacte, els sentiments d'estranye-
sa, d'estar sol enmig de molts, la in-
seguretat... són causes d'inadapta-
ció.

Hi ha d'haver una relació cordial,
sense tensions de cap mena. Quan
l'infant comença una nova activitat
es un membre molt caracteritzat de
Ia seva familia; allí l'infant ocupa
un hoc preponderant i viu un tipus
de comuni tat especial,_ amb els, ma-
teixos llaços de sang i d'amor entre
pares i fills. 8s evident, doncs, que
hi hagi una estranyesa i es produei-
xi un xoc quan s'ha incorporat a un

1 - 10L1 SiSielna de relacions.
La relació amb els companys d'ac-

tivitat de l'esplai no pot tenir el ma-
teix grau d'intimitat que la que es
té amb els germans o amb els amics
i company's de sempre.

2 RELACIÓ MONITOR-INFANT
La podem considerar des del punt

dc vista de l'infant o del monitor,
si l'examinara des de la situació de
l'infant x,eurem:

Un sentiment cstrany caracteritza
el primer contacte entre el nin i la
persona gran que c:!s al front de la
nova activitat. L'infant quedara soi-
près del non tracte que Ii donen i de
la poca atenció que li dediquen a ell
particularment; també notara que
falta el tracte afectuós que rebia a
casa (dependrà òbviament de l'edat
que te). En un segon moment, la
imatge que té dels seus pares la va
projectant cada vegada més 'en el
monitor-monitora. La figura del
monitor s'anirà convertint en aigu-
na cosa important a la seva vida. Si
les relacions familiars es caracterit-
zen per la rectitud i la severitat, pe-
r?) no passa el mateix amb les acti-
vitats de l'esplai, on el monitor es
cordial, arable i simpàtic, el nin
arribara a sentir-se molt mes lligat

no. a sasa seva.
El monitor es la persona gran que

esta al costat de l'infant per ajudar-
lo en el procés de fer-se home, d'ar-
Tibor a la plenitud personal. El nin

L.!- :; un home i es així corn l'hem de
tractar.

No cal dir que el fet de ser moni-
tor va lligat a una srie de factors
personals i irrepetibles. Cada moni-
<or té la seva pròpia manera de ser
i en la seva tasca estará a més, con-
dicionat per unes normes i regla-
ments que forçosament han de li-
mitar la seva personal capacitat de
decisió i realització.

3 LA NORMATIVA A L'ESPLAI

Es tracta dels punts basics que
regulen la convivencia entre totes
les persones que formen part del
centre. Els punts poden ser expli-
cits o implicits, per.) sempre tin-
dran com objectiu ajudar a creixer
Ia persona dins un collectiu, desco-
brint el que significa la vida en co-
mú i el respecte mutu.

Característiques
Tant en l'infant com en el moni-

tor.
— Treballa la voluntat.
— Intenta ajudar a adquirir l'or-

dre extern que millora l'intern.
— Crea disposicions personals fer-

mes.
— Ajuda amb el treball: iniciati-

va, llibertat i organització.
— Desenvolupa la responsabilitat

personal.

• — Prepara per a la vida.. En totes
les comunitats humanes hi ha nor-
mes de convivencia.

El monitor ha de ser realista, pa-
cient, donar confiança al nin, posar-

se al seu nivell, disposat a treba
-h la r, Ltdaptar-sk.. a requip, ha

d'estar preparat i tenir clara la idea
de monitor com a servei.

Les 1 -101111CS han dc ser poques,
clares i per a tothom.
(con t intiarà

Sor Conxi

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-A1AT
—Montesa 310 Trial
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

BUSCO GARAJE para alquilar, mi-
nim° 60 m 2 , para almacén.
Informes, Tel. 582659 (noches).

CLUB VESPLAi - I

;: .;;;;N‘%,•*

'
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FELANITX

Su Concesionario le espera para presentarle el último 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 amplisimo espacio interior y el maletero más canal (500 dm').
Pruebe a tocar en su Concesionario Fiat el nuevo Tempra.

Sc adviene del riesgo que supone superar los limites  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. H



CLINICA de ORTODONCIA
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en

niños y adultos)

Dr. Bassam A. Shuhaibar
nocroil EN ODONTOLOGIA

POS'I'GRADUADO EN owroDoNcIA - COL. N" 318

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

C. Miguel Bordoy, 22 	 Tel. 582623 	 FELANITX

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
INFORNIACION Y PRESUPUESTOS SIN CONIPBONIISO

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

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

FELANITX

Funelacidn Josi Gayi Sagrera
Ca.ivx:.itcb:;a da bun curso 90-51

En cumplimiento dc Ii acordado
por la Junta ciel Patronato de la
Fundaciún Jost:. Gaya Sa -cia,
abre concurs° para la adjudicación
de becas cie estudios, con arreglo a
Ias siguientes bases:

BASE PRIMERA
Sc convoca una beca de 100.000

pesetas para ayuda de estudios Uni-
versitarios.

En caso de quedar desierta, se
concederan:

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

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

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

BASE SEGUNDA
La Becas de referencia serán ad-

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

a) Ser natural y vecino de Fela-
nitx, residente en el con clos años
de antelación, como mínimo, a la

feha en que solicita la beca.
b) Observar buena conducta mo-

ral y social, lo que acreditará con
cortificación de la Alcaldía.

c) Carecer el aspirante y sus fa-
miliares de recursos económicos su-
icientes para sufragar los gastos de

sus e:itudios, debiendo presentar fo-
tocopia de la declaración de la ren-
ta y en caso de no hacerse, declara-
ción jurada de los ingresos de la
familia.

ci) No disfrutar de otra beca o
ayuda económica por razón de es-
tuctios.

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

BASE TERCERA
Las Becas se concederán por el

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

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

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

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

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

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

El Director del Colegio Nacional

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

xSant Alfons», de Felanitx.
El Director del Colegio de Porto

Colom.
El Director del Colegio de Ca'S

Ccncos des Cavalier.
Y como personas relacionadas con

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

PRESENTACION DE INSTANCIAS
Las instancias dirigidas al Sr. Pre-

sidentc del Patronato, se presenta-
ran en la Secretaría del Ayuntamien-
to de Felanitx, hasta el día 26 de
octubre próximo, durante las horas
de 9 a 13.

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

— Nombre y apellidos del solici-
tante.

— Fecha y lugar de nacimiento.

— Centro docente donde figura
ma triculado.

— Domicilio habitual del solici-
tante y de sits padres, justilicado
por certificación de la Alcaldía.

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

— Relación de los bielles de toda
21tise clue posean lus padres.

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

— Número de miembros que corn-
ponen la familia, con expresión de
Ia edad y parentesco.
FORMA DE ABONO

Las cuantías de las becas se abo-
narán trimestralmente, previa pre-
sentación del resguardo de ma-
trícula y justificación de asistencia
a clase.

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

Lo que se publica para general co-
nocimiento.

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

Cosine Oliver Monserrat

CINE FELANITX
Domingo, 28 Octubre 1990, a las 19 horas.

PRESENTACION

MODA
OTOÑO-INVIERNO
90-91

a cargo de:
Moda Hombre: TEIXITS BERGA

Moda Mujer: JUANITA BOUTIQUE
Moda Niño -Niña: SELECCIONES DIANA

Maquillaje y Bisutería:
PERFUMERIA - ESTETICA S'ARRAVAL

Peluquería: COLORS (UNISEX)

j OS ESPERAMOS!



Meilki0KWHA Caixa d'Estalvis
UL:-.1 de Pollença 11 ISIOSTITIA"

OUA DE BALEARES

La Federación Balear
de Cajas de Ahorros premia
Ias cuentas muy corrientes*

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

EXCLUSIVAMENTE PARA BALEARES'

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

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

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

0 8 COCHES VW GOLF
t;',0ABRE 35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS. 

‘g.    

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

35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.                

25
EV1E E

6 PREMIOS DE 1.000.000 PTAS.
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.

FELANITX 7  

EL CADAFAL
Sr. Director:
Amb motiu dc les lestes de Sant

Nicolau, a • a's Coneys, varen ins-
tallar una mend de cada! al devora
Ja plaça rodona. Les testes varen
acabar pel setembre; el cadafal,
fusta, ha parat tota l'aigua que ha
caigut de flavor., ença i les llebatja-
des. Potser, l'ajuntament ha decidit
fer un cadafal nou cada any i pen-
sa que no ho val la pena retirar-lo.
Jo pens que l'ajuntament haut -ia de
mirar més prim amb les coses que
són de tots. Si haguessin de pagar
de la seva butxaca, ferien uns al-
tres comptes. No ho creis?

Una concurrina

L'EXPOLIACIÓ DE LA BODEGA
Senyor Director:
Permeteu-me dir el que cova de fa

temps dins el meu capet.
La situaciú on ha arribat Es Sin-

cheat, no la puc acceptar de cap de
les maneres. Som soci i a cada Jun-
ta que es fa, me pega plorera quan
veig que de cada dia hi ha menys
sods que hi acodeixen. Dóna la im-
pressió que els socis no recordam
que Es Sindicat nostre.

I per quê m'he decidit a dir-hi la
meva? Idõ perqw:-: no puc consentir
que de cada dia que passa, cis deu-
tes nostres s'inflin i tornin grossos.
Crec que tots els socis tenim clar
que no hi ha res a fer i que cada dia
el deute es ales gros. Els que hi fan
feina no cobren del mes de juny
cl Gerent segueix cobrant, segons ha
dit el President. Ara «els comptes»
els fan a Cala d'Or. Ningú sap quê
ha pasat aquests anys, ni que passa
ara. És ben hora de dir prou. Si Es
Sindicat no pot seguir, i a això ho
sabem cert, no tenim perquè deixar
que a trossets el se berenin.

Voldria demanar al President que
convocas la Junta que demanarem
cent sods i que el Jutge li ha dit
que convocas. A aquesta Junta vol-
dria que es discutis la següent pro-
posta:

I.—One la Junta General cessi
l'actual Junta Rectora i el Gerent,
Director o el que s'anomeni.

2.—Que la Junta General acordi
liquidar el deute extern d'Es Sindi-
cat amb iportacions proporcionals
als sods que vulguin participar en
pagar el deute extern.

3.—Que la Junta General acordi
excloure ciels drets i accions que te-
nen al Sindicat, als sods que, dins
eis quinze dies segiients a la notifi-
cació de l'acord, no signin el com-
promis de participar en la liquida-
ció ciel deltic extern.

4.—En cas de venda d'Es Sindi-
cat, cis socis que no hagin partici-
pat en el deute extern, en cas de te-
nir-ne (frets, les descomptaran la
pm - t de &inc. extern, mes cis inte-
ressos de demora.

D'aquesta manera, pot ser no ens
expoliaran el que queda propictat
dels socis i que, si no prenim una
decisiá, aviat no quedara res.

Un soci
(Passa a la pag.



Curs de formació
d'adults:
Gradas, ara pot

Des del passat dilluns dia 15
d'octubre, TV3 i Canal 33 emeten
els cursos de formació d'adults
«GRADUCS, ARA POT».

Aquesta nova fase només s'eme-
trà de dilluns a divendres amb la
següent distribució:

TV3
De dilluns a divendres de
9.30 a 10,00 h.

Programa:
dilluns: Català
dimarts: Ciències Socials
dimecres: Francès

— dijous: Matemàtiques
divendres: Castellà

CANAL 33
De dilluns a divendres de
18.00 a 18,30 h.

Repetició de la lliçó emesa per
TV3 el mateix dia.

La distribució del curs sera de la
següent manera:

— Primer trimestre: del 15 d'oc-
tubre al 21 de desembre de 1990.

— Segon trimestre: del 14 de ge-
ner al 22 de març de 1991.

— Tercer trimestre: de l'l d'abril
al 7 de juny de 1991.

Com en l'etapa anterior, aquests
cursos són fora la «Carta d'ajust.

DE NUEVO CLASES DE INGLES
Y ALEMAN. Inicio mediados de
noviembre.
Información, Tel. 5800044

Ajuntament
de Felanitx

ANUNCIO

BENEFICENCIA MUNICIPAL

A tenor de lo previsto en el artícu-
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 Benef
cencia para el próximo ejercicio de
1991 podrán presentarse en la Se-
cretaría 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

PORTO COLOM
CASAS PAREADAS -DIRECTAMENTE DEL
CONSTRUCTOR
1.000.000I1AS. ENTRADA Y RESTO EN
COMODOS PLAZOS

3 DORMITORIOS DOBIES 2 BAÑOS+ASEO,
SALON/COMEDOR, COCINA, DESPENSA,
COLADURIA, TERRAZAS, JARDINES Y PISCINA.
-TODO EN ?CALIDADES-

INFORMES TEL:82 43 45 Y 20 10 61

VENDO PLANTA BAJA en Felanitx,.
3 dormitorios, 2 barios, sala-co-
medor, cocina y techos de ma-
dera.
Informes, Tels. 581479 y 825145.
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Carrer Baleria, 14 - Z 84 38 27 - MANACOR (Maliorca)
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4 pistes squash, sauna, jacuzzi, bany turc, sala massatges, sala bronzejat,

temp
I 	

•
earells d'entrenement cardio-vascular, gimnastica passiva,

• 'Yt I

- -to_ ,rtimnàqtrra mant-I.nimpnt rítmirn riRrisa fisroculturisme

a l'esport
piscina coberta climatitz a bar-recepció

Electrónica
MOREY

REPARACIONES E INSTALACIONES URGENTES

— TELEVISORES

— VIDEOS

— ANTENAS individuales y
colectivas

C/. Sol, 3

— AUTORRADIOS

— HIFI

— LAVADORAS, etc.

Tels. 583459 y 581580

Gimnasia Columna Vertebral
Dirigida por fisioterapeuta.

Cifosis, Escoliosis, Lordosis, etc...

Policlínica EVAN!
Via Ernesto Mestre, 36 - Tels. 582233 582464

FELANITX

Giorids Sant Agustí
Gloriós Sant Agustí
si miracles sabeu fer
ja pocleu intercedir
pes poble felanitxer
que just falta cantar-li
un requiem a lo darrer.

Ses festes mos han passades
i jo no m'havia enterat
tanta sort que in‘lio han contat
ahir en quatre grapades
i segons diuen han estat
com a coques mal tovades
que molt poc s'han estufades
per falta de bon Ilevat.

Què es de lletja sa magror
i mos ha entrada en sos oros,
mos cau sa plaça de toros,
mos cau es «Joan Capó».
Verge de Sant Salvador!,
Aquesta administració
pareix un jac sense forroA:'

I perdonau si vos dic lloros
per no dir-vos poc aguts,
cnguany bé mos heu fotuts
tant a cristians com moros.
Mira que que no fer-nos toros
anant tan barato es banyuts.

Un a s'hora de pensar
ho fas lo millor que pots,
jo qui plany són ets allots
tenir mal estudiar
i si cap aula bona hi ha
que s'aguanti amb quatre blocs
hi podem tancar endiots
es temps que s'arreglarà
i si gens de ganancia hi ha
pentura mos servirà
un dia per comprar vots.

Amb sos polvos que rentam
feim molt poca sabonera,
s'ha donat sa trobiguera,
ni ses calces mos aguantam,
si de marca no canviam
ses taques faran crostera.

Ja m'acost a sa darrera
1 no ho don per acabat
que no n'haja embolicat
un parell a sa somera.

No sé quina verbena era,
es fet és que va passar,
que un homo se presenta
en so bono per entrar
acompanyat d'una somera.
Aquí un poc va demostrar
sa classe de gora que era.

Ës un fet molt poc amable,
ruca, que et va fer es senyor
en aquesta ocasió;
hauria quedat millor
haver-te deixat dins s'estable.

Somera et vull defensar,
sense ofendre ningú,
messions voldria posar,
i ben segur de guanyar,
que en deixaren passar
molt més goranes que tu.
De lo que si m'he enterat
que ses brusques han arribat
i obres sense estar acabades
altra volta han esbucat
i es cervell m'ha refrescat
que encara no havia oblidat
nafres que havien quedades.

Aquestes quatre ruixades
per dos pies han avisat
que donen poc resultat
ses coses mal començades
i ses persones més tirades
s'engaten de vi i conyac
i altres perden es cap
pes duro moltes vegades.

Gloriós Sant Agustí,
vos que éreu tan bullós,
qualque idea donau-nos
que un poc mos poguem Iluir,
perquè si seguim així
prest mos podem despedí
de ses festes i de Vós.

Ralei



IMPAGADOS
MOROSOS

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

Informes comerciales Tel. 461111 MAÑANAS

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 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 CHAMPÁN!

Disculpen las molestias por la avería telefónica del día 20.

Parriquia ð 	raive!
CONVOCATORIA

La ParrOquia de San; Miguel convoca per a la catequesi de
nins, joves i adults a tots els gui puguin i vulguin donar una ma.

Dilluns dia 29, a les 9 del vespre hi haura una reunió a la
Reel oria.

Ens esperen 260 nins inscrits, amb els seus pares i 70 joves
de confirmació.

Farem el que podrem.

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
PSIQUIATRA

MEDICINA PSICOSOMATICA
(Ansiedad, Depresión, Trastornos del
sueño, Desajustes de personalidad, En-
fermedades psicosomáticas o de origen
nervioso).
HORARIO DE CONSULTA Y PETIC1ON DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX

Autocares J. Caldentey
Linea Felanitx - Porto-Colom - Felanitx

Horario que regira a partir del 4 de noviembre:
DIAS LABORABLES SALIDAS DE FELANITX: 7, 14'15 y 17 h.
DIAS LABORABLES SALIDAS DE PORTO-COLOM: 730, 14'45 y

17'30 h.
DOMINGOS SALIDAS DE FELANITX: 9, 1230 y 17 h.
DOMINGOS SALIDAS DE PORTO-COLOM: 930, 13 y 18'15 h.
ADVERTIMOS LOS SIGUIENTES CAMBIOS.
Desde esta fecha queda suprimido el trayecto y parada de Cala
Marsal.

FELANITX

Grup Municipal Socia-
lista...

(Ve ile la pig. I?)
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27.247.974
Les sumes globals de les clues re-

lacions són:
ELECTRICISTES,
MATERIAL ELLCTRIC I

	DE FONTANERIA 	1987

	TOTALS
	

21.361.535

1988
	

1989

	

12.587.954
	

16.730.468

1990*
	

TOTAL

	18.250.000	 68.929.956
( " Les (lades crenguany son apro-

ximacies i fins al mes de setembre.)
No ás que tenguem res en contra

de cap dels professionals contrac-
tats, però creim que tota entitat
cl deure de cercar sempre una bona
relació qualitat-preu en les seves
contractacions. L'alta xifra que
anualment s'ha de pagar per agues-
ta feina crcim que justificaria per-
fectament la creació d'una plaça d'e-
lectricista, que durant tot l'any po-
rues atendre les necessitats dei mu-
nicipi, i lògicament preveure amb
temps les necessitats extraordinà-
ries (per exemple, les festes) per a
poder dedicar-hi el temps suficient.

Per això hem calculat el que cos-
taria la contractació d'una plaça d'e-
lectricista i la d'un peó, es a dir els
sous i assegurances que segons hei
pertoca:
OFICIAL La

	ELECTRICISTA	 2.065.000
PEO ELECTRICISTA	 1.538.400

'TOTAL ANUAL 3.603.400
Es evident que el sou de dues

persones a jornada completa no
arriba ni de molt a les despeses ac-
tuals per aquest concepte.

Es clar, que crear una plaça
fica tumbé planificar i controlar la
funciú del personal, i ajudar el seu
rendiment amb una previsió adequa-
cia basada en un estudi de les ne-
cessitats, cosa que correspon a la
tasca del regidor d'Obres i Serveis.
Per6 com sabem, aquest estil de fei-
Da, per aqui, no s'usa.

L'Unic que demanam és que els
qui ara comanden es preocupin una
mica más de gestionar els doblers
públics, pensant que són de tots;
molts són empresaris, haurien de
demostrar - tenir zel professional al-
manco similar al que se'ls suposa
per a les seves pròpies empreses.

Per actuar a cop de talonari, sen-
se els interessos de la casa,
la feina la pot fer qualsevol funcio-

i almanco ens estalviariem la
paga ciel regidor.

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

TENGO PISO para alquilar esquina
plaza Espana.
Tel. 403255 y 825217

( l'e de 1(1 pi(/. ;)
CASA DE CULTURA

Senyor Director:
No tenc ni idea de com quedara

la Casa de Cultura després d'haver
servit d'escola als alumnes del
«Joan Capó».

El que sí pot comprovar ara ma-
teix qualsevol persona es Festal de
les jardineres que varen esser situa-
des a rentrada quan l'Ajuntament
va decidir resoldre el problema de
restacipnament dels cotxes a cop
de jardinera.

Ara, per acabar d'arreglar-ho, han
clavat una paperera a l'entrada, pe-
re) d'això, naturalment, no en tenen
la .Ciilpa eis allots.

Res més. Gracies, senyor Director.
A.B.

(Retirada de l'edició anterior)

vida social
NOCE

Dissabte passat horabaixa, al
santuari de Sant Salvador, es varen
unir en matrimoni els joves Apol-16-
nia Cerda Capó i Cristòfol Covas
Bonet. Benef renila; i celebra l'Eu-
caristia Mn. Joan Cerda, oncle de
la nuvia.

Apadrinaren els contraents els
seus pares respectius, al nuvi, clon
Cosme Covas Vidal i D. a Catalina
Bonet Sitjar; a la nuvia D. Macia
Cerda Vicens i D.a Catalina Capó
Martorell.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi el seu germa Nadal, cl seu
oncle Miguel Covas, la seva cosina
Margalida Sitges i Maria Roig; per
la nuvia ho feren el padrí de fonts
Anclreu Capó, els seus germans Mi-
guel Angel, Sebastià i GlOria i
els seus eosins Sebastià i M." Fran-
cisca Capó.

Després de la cerimònia familiars
i conviciats es reuniren en un sopar
que fou servit en el restaurant Ce-
sar de Portocolom.

Enviam als novel's esposos la
1 1 0 5 t ra más corclial felicitació.

VENDO CASA NUEVA sin terr a i-
Fiar. Solar 400 m2., construcción
220. En C. Jaime I, 07
Inf. Tel. 821272 y 821473

TENGO PARA ALQUILAR PISO en
Felanitx.

Informes: C/. Lepanto, 31.
Porto Colom.

SE VENDE CASA planta baja en
C. Agua, Felanitx.
Inf.: C. Parras. 5 - 'rel. 824130

SE VENDE PISO en Porto-Colom.
Nlagnilicas vistas.
Informes,	 575103 (') 299361.
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AZIMAIT,

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 años 20 % Descuento
de 18 a 20 años 	 10 % Descuento

y para los mas pequeños (menores de 12 años) ademas un
sorpresa», durante los meses de Octubre y Noviembre.

«rcgalo

Rafa i José Luis
Pidanos hora al 58231G 	 Mayor, 27 - 1." FELANITX

e-a

o
o
o

DISPONEMOS DE ALMACEN, EXPOSICION
MONTAJE Y SERVICIO TECNICO EN:

PALMA - CALA D'OR - MANACOR

07009 Palma de Mallorca
Poligono Industrial Son Castelló

Gremio de Herreros, 46
Telf. 20 60 02

c-C>

MMus
SANITARIOS Y CALEFACCIONES

CALDERASVI Ea MAN N

RADIADORES Y SUELOS RADIANTES
SANEAMIENTO EN GENERAL (BAÑOS)

SAUNAS, WHIRLPOOLS
BANOS TURCOS, ACCESORIOS BAÑOS

ESPEJOS
TENEMOS MATERIAL ESPECIAL PARA RENOVACION,

DESHUMI DIFICADORES.

O

O

lo 	 FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• BONA VICTORIA, molt bona,
ciel C.D. FELANITX enfront del
SANTANYL Un partit que be po-
cira haver acabat en 2-0 envers del
TRES a UN final. Però l'a'rbitre
Navarro va pitar dos penals - massa
rigurosos. Va esser un enContre
molt disputat, amb futbol rapid i vi-
brant, pie d'emoció... Amb gos d'A-
DROVER i GALLARDO per dos pics,
el darrer, com el primer, de bella
factura Jugant sempre així l'equfp
fclanitxer tendra sempre contenta
l'afició.

• Por cierto que la hinchada
vuelve a animar al C.D. FELANITX.
Como botún de muestra está la
«PENYA BAR CRISTAL» que se de-
ja oir en los terrenos de juego apo-
yando al equipo. Buena iniciativa.

• El passat dissabte al «CAFt
CAN MOIX» tingué lloc un BERE-
NAR molt especial. El motiu no era
altre que l'amic FRANCESC RIGO
SERRA es despedia del treball
tiu, amb una paraula, esta ja
lat. Trenta dos anys fent feina per
Ia mateixa empresa «LADRILLE-
RIAS MALLORQUINAS SA.». En
Xisco s'ha fet famós a Ia segonp
edat per les seves intervencions a
les pel.lícules de «L'equip Tulsa»,
com per exemple «Ratapinyada», on
feia el paper de protagonista abso-
lut. Durant aquesta festa de compa-
nyonatge li fou entregada per l'em-
presa una PLACA commemorativa.
¡Molts d'anys, Xesc!

• L'altre dia a «Sa Recreativa»
es desplaça un equip de TELEVI-
SIÓ espanyola del programa regio-
nal per entrevistar a GUILLEM TI-
MONER i al «PATRO ESTEVE». Al
front de l'equip televisiu hi figuravi*
el polèmic RAPHAEL PHERRER.

• També el passat divendres s'i-

naugura un nou bar, alla per dar-
rera la Via Argentina. Desitjam als
responsables de «BAR JUANITO.,
molta sort amb aquesta nova inicia-
tiva.

• Hem de donar l'enhorabona a
TOMEU RAMON MAYOL, que fa
unes setmanes es proclama SUB-
CAMPIÓ de BALEARS de PESCA
DAMUNT ROQUES.

• El «CINEMA PRINCIPAL »
ofereix aquesta setmana dues no-
ves pellicules. «EL JOVENCITO
EINSTEIN» es una divertida i des-
cabellada comèdia australiana. Una
versió molt especial damunt el fa-
mús savi. «EL ANGEL DE LA
MUERTE» té com a protagonista a
DOLPH LUNGREN (el boxador so-
viètic de «Rocky IV»); es una cinta
de molta acció i violencia.

El dia 1 de novembre hi ha un
GRAN FESTIVAL INFANTIL amb
dues conegudes pellicules «CARIÑO
HE ENCOGIDO LOS NIÑOS.
LOS RESCATADORES».
• Per aquest fi de setmana al

camp de «Es Cavalier» tenin amb
partit de 1.a regional, CAS CON-
COS - ATCO. RAFAL.

• Mentre el C.D. FELANITX
un compromís prou difícil a LLUC-
MAJOR, uns dels equips més forts
de la categoria que entrena el co-
negut PEREZ. El partit ESPAÑA-
FELANITX sens dubte sera el plat
fort d'aquesta jornada a la 1.a re-
gional preferent.

JORDI GAVINA 3.. y 4..

PLANTA BAJA EN PORTO-COLOM,
parte Aduana. 3 o 4 dormit. Co-
medor con chimenea, cocina con
despensa, cisterna, coladuria, te-
rrazas, bado, trastero, agua ca-
liente.
Alquilo con referencias sin mue-
bles.
Informes, Tel. 461894.

VENDO CUNA de madera lacada.
Informes, Tel. 581233.

SE NECESITA AYUDANTE CAR-
NICERO.
Informes, Tels. 583131 y 581766.

SE VENDEN cliALETs AposA-
DOS en Urbanización LA FE.

• Llave en mano. Facilidades.
Informes: Tels. 289790 y (93) 4251958

Tenis
RANKING '90

Fins el proper dissabte dia 3 de
novembre hi ha temps per apuntar-
se al RANKING DE TENIS 1990,
que començarà el dimecres dia 7 a
les pistes del Camp d'esports i es-

previst que acabi per a cap d'any.
Hi haura dues categories: mascu-

lins i dames i les inscripcions es po-
rer fer al camp d'esports.

Gori

Escaes
El passat dissabte horabaixa va

tenir lloc la celebració de la pri-
mera ronda de la segona volta del
campeonat de Mallorca d'escacs. El
Club Escacs Felanitx, te dos equips
en competició un a categoria prefe-
rent i l'altre a Primera i els resul-
tats d'aquesta primera ronda varen
esser:
PREFERENT
CLUB ESCACS FELANITX, 	 3
COSTA DE CALVIA, 	 3

Per part de l'equip felanitxer va-
ren jugar Juan Cerrato (1); Toni
Fiol (taules); Pascual Girart (0);
Llorenç Canaves (0); Wuhrmann
(1); i Joan Canaves (taules).
PRIMERA
CLUB ESCACS FELANITX, 	 - l'5
SON ESPANYOLET, 	 3'5

L'equip local va estar compost
per Miguel Gaya (0); Ricard Marti-
nez (0); Toni Canaves (taules); Ma-
nolo Fernandez (0) i Joan Pont (1).

Cada dissabte horabaixa a partir

de les 5 juguen les particles al bar
de s'abeurador.

Gori

Tenis tub
PALMA AT., 3 - BAR ETS ARCS, 5

Primera victória de la temporada
de l'equip felanitxer «Bar ets Arcs»,
una victòria que va esser molt dis-
putada per part dels dos equips. De
les cinc particles guanyades per l'e-
quip de la vila, quatre varen esser
guanyades per la minima (2-1). Per
part de l'equip local varen jugar:
Mendez (3); Alonso (0) i Vidal (0).
Per part de l'equip Bar ets Arcs va-
ren jugar: Miguel Ginard (2); Mi-
guel Caldentey (2) i Nofre Bauzd
(1).

Per aquest passat dijous hi havia
previst un partit amistós contra
l'Anubis del Port de Pollença. Avui
dissabte, dia 27 a partir de les 5 de
s'horabaixa, tendra lloc una partida
que parcix esser molt interessant i
si els allots de la vila volen guanyar
s'hauran d'emplear a fons. Sera
contra el C.T.T. Ciutadella.

Gori Vicens

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).

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



Restaurantr CESAR
- PORTO-COLOM:.*

Banquetes,  bádas, comuniones,
aniversario etc.

Especialidad en Carnes a la brasa

Les comunicamos nuestro nuevo 	 de Teléfóno .: 825302
(noligura en la guía).
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FELANITX

FUTBOL BASQUET

GRAN PARTIDO DE FUTBOL
Felanitx, 3 - Santanyí, 1

A 3 3. «Autocares 6rimat» derrota
l'«Imprenta Bahía»!

Aceptable entrada en «Es Torren- (Rubén, Salvita, Rafael, Francisco y
tó» pese al «Canal Plus». J. Vidal).

FELANITX: M. Roig, Surier, Sa-
grera, J. Roig, Adrover (Borrás),
Aznar, Torres (Javi) (Biel), Maimó,
Gallardo, Alfonso y Agustin.

ARBITRO: Navarro. Se le protes-
taron los dos penalties que señaló.
Tarjetas amarillas a Patxi, Torres,
Barceló, Reina, Adrover y al banqui-
llo visitante.

GOLES: (1-0) min. 11, Adrover;
(1-1) min. 30, Amengual, de penalty;
(2-1) min. 41, Gallardo, de penalty;
,(3-1) min. 92, Gallardo.

COMENTARIO: Partido jugado a
'fuerte ritmo en el que el Felanitx
llevó la mejor parte, aunque el San-
tanyí nunca se rindió. El partido fue
:del agrado de la afición local.
I.* REGIONAL

CONSELL, 4 - CAS CONCOS, 2
SITUACION GRAVE

El Cas Concos dio la cara en su
visita a Conseil, pero no pudo evitar
Ia derrota. Un resultado adverso
.que hunde en la cola de la tabla, a
un paso de su vecino el Alqueria,
.este ya «tocado y hundido» como el
(que dice, así que «cuando las bar-
bas de tu vecino veas pelar, pon las
luyas a remojar...».
2: 11 REGIONAL

J. BUNYOLA - S'HORTA
SUSPENDIDO

Este partido por causas que des-
conocemos fue suspendido.
JUVENILES

PETRA, 2 - FELANITX, 4
GOLES SON TRIUNFOS

Espectacular victoria de los juve-
niles felanitxers en el feudo del Pe-
tra. Funcionó el contragolpe que fue
Ia clave de la victoria.
INFANTI LES

MANACOR, O - FELANITX, 3
SENSACIONAL 2.• PARTE

Tanteo durante los cuarenta y
cinco primeros minutos, donde los
locales mostraron su impotencia. En
la 2. a mitad con la salida de Oscar,
llegaron los goles visitantes que
demostraron su total superioridad
sobre el terreno de juego y en el
marcador.
; FELANITX: Acosta, Esteban, Ja-
vier, Roig III, Santi, Frías, M. An-
gel, Miró, Manolo, Paquito . y G. So-
ler (Manolo, Paquito y Osear).

Los goles fueron obra de Oscar
(2) y Paquito.
BENJAMINES
FELANITX B, O - SANTANYI A, 8

DEMASIADA. DIFERENCIA ,
Pugna desigual entre dos equiPos,

no sabemos hasta que punto puede
Ser conveniente, tanto para unos co-
mo otros, hacer confrpntaeiones de:
este tipo, donde existe entre-uno,y,
otro equipo una diferencia-:abisrrial

FELANITX A, 8 - SANTANYI B,
TOTAL SUPERIORIDAD

El comentario anterior podría ex-
tenderse hasta este partido. Los fe-
lanitxers dominaron, marcaron go-
les a placer. Los tantos fueron obra
de Valentin (3), Campos (3) y T. Vi-
dal (2). Si bien destacaron todos.

FELANITX: Cosme, Juan, Gori,
Andres, Socias, Jose, T. Vidal, Obra-
dor, Nadal, Valentin y Campos. (Si-
mó, Simón, San Nicolas, Matas III).

GINA CACHEMIR
Fiji BOLET ESCOLAR
PEGASO II, 4 -
ST. ALFONS/CAF. «ES GLOP», 12

FÁCIL GOLEJADA
El banquet de l'equip St. Alfons/

Cafet. «Es Glop», aconseguí golejar
un dèbil contrari, que en tot mo-
ment ana darrera en el marcador.
M. Talavante alinia tres jugadors
cle la categoria benjamí, j al jove
jugador aleví manacorí Nicolau F.
Morales que debuta, essent l'estre-
lla del partit i aconseguint foradar
la porteria contraria per cinc vega-
des i fer «passes» de gols en tres
ocasions. Dani P. (5), Nicolau F.M.
(5), Ramon i Colau «Eskilachito»,
foren els golejadors per part de l'e-

! quip St. Alfons/Cafet. «Es Glop». I
Esteban (2) i Bonifacio (2) marca-
ren per part de l'equip PEGASO II.

Jer TROFEU HAMB. RECRE.
«ES LLEVANT»

CONS. PUIG HUGNY, 2 -
OLD STARS, 3

EMOCIONANT
Partit jugat en el Camp Munici-

pal d'Esports «Sa Mola», on l'equip
veterà CONS. PUIG HUGNY diri-
g,it pel Sr. D. Fructuoso Torres, ju-
ga una molt bona primera part, cai-
guent derrotat a la segona part, on
l'equip OLD STARS pogué obrir
buits i marcar. Cal destacar la molt
bona actuació dels porters i en es-
pecial la de Pedro T. «Abortillo» que
demostrà esser peca clau en el seu
equip.
BANCA MARX, 2 -

AUTOLAVADO FELANITX,
PARTIT IGUALAT

Partit molt igualat, on els dos
equips oferiren nn molt bon joc, i
tots dos tengueren ocasions de mar-
car. Però la sort va estar de part de
l'equip B. MARX, que aconseguí
marcar i endur-sen els dos punts en
joc. Els golejadors d'aquest partit
foren M. Picornell i A. Prohens
(B. MARX).

. M. oESKILACIII» i COLAU -

— SE VENDEN o se cambian por vi-
viendas, 2 casas, 1 solar y 1 jar-

; 	 din en Felanitx.
Informes, Tel. 582289.

RESULTATS
Júniors:
ESPANYOL,	 95
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 88
Sènior Provincial:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 45
PLA DE NA TESA, 42
III Divisió:
AUTOCARES GRIMALT, 	 70
IMPRENTA BAI-HA, 	 62

COMENTARI
La victòria de l'EQUIP DE 3.2 en-

front del «Imprenta Bahia» es el
que cal destacar de la jornada. Els
de S'Arenal,, amb molts de fums i
amb jugadors d'experiencia a 2.a

3. Divisió, foren superats pels fela-
nitxers, ambiciosos i plens de corat-
ge. La primera part va ser de lleuger
domini visitant; arribaren a superar
l'«Autocares Grimait» per 7 punts
(17-24), però al descans ja s'hi arri-
ba amb un 32-35. El parcial de 10-0
entre els minuts 5-8 del segon temps
(33-39 a 43-39) dona el comanda-
ment en el marcador que ja no s'a-
molla en tot el temps, si be hem
d'assenyalar que els 8 punts del fi-
nal suposen la diferencia més grossa
enregistrada. L'actuació de Guillem
Amengual es difícilment superable,
amb 31 punts (13 de 16 tirs en joc),
19 rebots (14 ofensius) i 6 taps,
aguantant els 40 minuts en pista.
També fou extraordinari el partit dé
M.S. Perelló que juga igualment tot
el temps i que amb les seves accions
encarrila el nostre joc i va rompre
el ritme de l'adversari, encara que
en atac no va estar tant inspirat
(13 punts). L'aspecte negatiu de tot
l'equip va ser el pèssim encert en
els tirs lliures, només 16 transfor-
mats de 50 intents! El públic s'ho
va passar pipa i participa de l'es-
pectacle.

Previ al partit de 3.a s'havia jugat
el de SENIOR PROVINCIAL que
tambe obtingue una victòria un poc
costosa perquè després de tenir un
clar avantatge (28-12, minut 18) les
coses se varen complicar (32-28, mi-
nut 29) i arribaren a 40-40 (minut
35). Afortunadament, Pep Sagrera
que no havia trobat la cistella con-
traria en tot el partit, n'anota una
en el dan-er minut que va ser defi-

nitiva. Una altra vegada el júnior
Tomeu Maimél fou el més destacat
amb 24 punts. Villalonga anota dos
triples.

El dissabte els JÚNIORS foren
victimes d'un desgraciat arbitratge
(d'Orón) i d'una fluixa defensa que
les costa la derrota, malgrat anotas-
sin uns espectaculars 88 punts. L'es-
mentat arbitre la va agafar amb els
felanitxers i les pita faltes personals
i tec-niques a balquena, a més de
fer.Jos perdre un partit ben encan-i-
lat -(39-46, en el descans; 48-58, mi-

ttlisf,26; 75-75, minut 35). En els dar-
• ers Minuts, l'Espanyol va saber
aprofitar molt be els tirs lliures,
conseqüência de les personals i les
tecniques. Qui va sortir més mal pa-
rat, va ser l'entrenador Andreu Ser-
ver a qui, amb tres faltes a la ban-
queta, feren abandonar el seu lloc.
R. Lladó, M. Julia i P.J. Fullana
arribaren als 21 punts en el seu
marcador particular i Tomeu Mai-
mó n'aconseguí 15.

ELS CADETS
L'equip de cadets masculí del

Club Joan Capó participa en el grup
A, el dels més forts. El grup esta
format per 12 equips, dels quals no-
més itres són de fora de Palma (Per-
las qIe Manacor, Andratx i els fela-
nitxil-S). La passada setmana s'en-
frontaren al Perlas en partits de
preparació. A Manacor guanyaren
els locals per 49 a 27 i a Felanitx
fou el Joan Capó el vencedor, per
50-48, després d'un emocionant en-
contre.

AQUESTA JORNADA
El dissabte tindrem el debut dels

cadets a la pista del Sant Agustf
(com l'any passat) i els júniors ju-
garan a Felanitx contra el Cide.

El diumenge jugaran fora els dos
equips seniors. El de Provincial ani-
rà a Esporles i el de 3.2 ha de visi-
tar la "pista del Cide.

El dia de Tots Sants (dijous, 1
de novembre) hi haura competició
oficial per dos dels equips. Cadets
i senior provincial jugaran a Fela-
nitx contra Penya Madridista i Mon-
taura, respectivament.

LARRY CISTELLES I

FELANITX: M. Angel, Vicente I, '.ES'; VENEN PISOS PER ESTRE-
13al1ester, Gallardo, Martíneí; Lnis, 	 'NAR al C/ del Call, 9, Felanitx.
Nadal, , Vicente II, Tortella y Covas •- Informes, C/ -Major,' 40, Felanitx:



INFORMATICA FELANITX,
Informática Felanitx S.L. como siempre y desde siempre, está en el

pueblo colaborando en todos los aspectos, CULTURAL, DEPORTIVO,
CREANDO EMPLEO, POTENCIANDO LA PEQUEÑA Y MEDIANA EM-
PRESA, conservando la gran empresa que supone todo un pueblo.

Aportamos cultura informática en nuestros cursillos de diferentes ni-
veles y extructuras:

Procesos de textos 	 Informática Básica
Bases de datos	 Informática Especializada
Hojas de cálculo	 Contabilidad

Los cuales pretenden cubrir diversos puestos de trabajo necesarios en
nuestra comarca.

Todo un amplio abanico donde elegir y para cubrir las más variadas
exigencias y, como siempre, a los precios más asequibles del mercado.
CURSOS DESDE 5.000 pts. sin matricula, los hacemos en grupos reduci-
dos de no más de 4 PERSONAS, buscando el máximo aprovechamiento
del tiempo y de su dinero.

Potenciamos el DEPORTE, participando en los campeonatos dc futbi-
to ciudad de Felanitx.

Nuestros contratos de mantenimiento desde 9.000 pts. anuales permi-
ten a la pequeña y mediana empresa acceder a un mantenimiento barato
y efectivo.

Nuestros programas CONTABILIDAD, FACTURACION, NOMINAS,
RENT A CAR, y un largo etc. dan a nuestros clientes la seguridad de una
gestión BIEN HECHA.

Aparte de nuestros programas, disponemos de todos los PROGRAMAS
MICROSOFT, PRISMA, REDES LOCALES, ETC...

También ponemos a su disposición nuestro servicio gratuito de con-
sultas del ámbito que sean ( SIEMPRE A SU SERVICIO).

En la misma linea estan nuestros equipos dc ALTA TECNOLOGIA y
potentes prestaciones a bajo precio. Ahora puede comprar Vd. a precio dc
distribuidor, pues somos mayoristas. Un ejemplo ORDENADOR 100(Vo COM-
PATIBLE DESDE 88.000 pts.

En definitiva, somos LA INFORMATI CA DE FELANITX y procurarnos

al mismo tiempo SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS.

RECUERDE:
NO BUSQUE EN OTRO SITIO, LO QUE SOLO PUEDE ENCONTRAR

EN «INFORMAT1CA FELAN1TX».

OFERTAS

Ordenador XT:1 Mb. 12Mhz. 	 89.000

Ordenador AT:1 Mb. 	 110.650

Ordenador 386 SX:1 Mb. 	 148.480

Ordenador 386 33 Mhz. 	 309.726
Nota: Estos precios no incluyen IVA

Todo tipo de
cursillos

Via Ernest Mestre, 5-A.
Tel. 582882

FELANITX
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Cf,tionis a la Sala
COLOMS A LA SAIA SOLLICITA
A LA CPU QUE EMETI UN NOU
INFORME SOBRE LES EXCAVA-
CIONS FETES AL CAMP DE GOLF
VALL D'OR DE FELANITX, PERO
QUE HO FACI SOBRE ELS TER-
RENYS 1 NO A SOBRE UNS
PLANS ESCALA 1:500 PRESEN-

TATS PEES PROMOTORS

El grup COLOMS A LA SALA de-
nuncia el mes de juny passat la des-
aparició d'un puig al camp de golf,
en contra del que disposa el Pla
Parcial que només permet les exca-
vacions d1,50 m. L'excavació feta a
Vall d'Or supera a segons quins in-
drets els 10 m.

Personat l'arquitecte municipal
uls terrenys del camp de golf con-
firma :a nostra denúncia i emeè un
informe en aquest sentit.

Els politics del ,PP felanitxers; no
cs fiaren del tècnic municipal i. -sol-
licitaren a la Comissió Provincial
d'Urbanisme un nou informe. La
CPU en data de dia 27 de juliol eme-
le un informe en el qual es • diu tex-
tualment: «La documentación verni -
lida consiste en un piano escala
1:500 de situación general de una
serie de edificios, en el que se se-
flab la ubicación de las nueve sec-
ciones a escala 1:100 desarrolladas
en los otros dos pianos que se
acompañan. = De lo grafiado en es-
ias secciones parece deducirse se ha
realizado una excavación para adap-
tación del edificio al terreno' natu-

ral, a efectos del cumplimiento de
1,50 ni. sobre cl nivel del mismo im-
puesto por ordenanzas, y que las su-
perficies de los desmontes y terra-
plenes grafiados pueden considerar-
se de similar magnitud. ...D.

Davant aquest informe de la CPU
que es qualifica per ell sol, el nostre
grup ha sollicitat a la CPU que es
desplacin els tècnic s als terrenvs de
Vall d'Or per fer l'informe i que no
cs facin mes informes amb plans es-
cala 1:500 enviats pels promotors.

El tema de Vail d'Or i els camps
de golf no pot esser mes escandalós
i ningú ja no sap qui són cis verita-
bles promotors: la CPU, el Batle dc
Felanitx, el Delegat d'Urbanisme o
qui.

Hem de recordar que hi ha dues
ordres de suspensió d'obres; una
per fer un segon camp de golf sense
cap Ilicencia i una altra per fer un
complexe turístic d'unes 100 viven-
des, sense la preceptiva Ilicencia.
Cap dc les dues ordres de paralitza-
ció d'obres s'ha feta complir i les
obres segueixen amb la complicitat
de l'Ajuntament de Felanitx, la col-
laboració de la CPU i el vist i plau
del Conseil Insular, al qual sol.lici-
tarem també la paralització de les
obres i tampoc ha intervingut.

SE ALQUILAN APARTAMENTOS
para todo el año en Porto-Colom.
1 y 2 habitaciones.
Informes, Tel. 824669.

VENDO CASA planta baja en Fela-
nitx, en C/. Roca den Boira.
Informes, Tel. 463822 (de 15 a 17
horas).

La sempre clubtosa capacitat del
grup que governa l'Ajuntament ens
obliga aquesta 1.•egada a traslladar-
vos la reflexió que repetidament
hem feta a la sala, sobre la necessi-
tat de racionalitzar la feina i plani-
ficar de manera flies rendable les
despeses.

Avili ens referim a la política de
contratacions de serveis, del perso-
nal electricista.

Si observam la taula següent, po-
dreu veure quines han estades les
despeses efectuades en concepte d'e-
lectricistes:
ELECTRICISTES 1987

Eléctrica Vicens sa. 5.154.641
Antonio Picó Jaume 522.685
Hnos. Segura cb. 859.166
Antonio Sierra 7.907.604
Eléctrica Manresa sa. 0
Mas Nicolau cb. 0

TOTALS 14.444.046
1988 1989

5.819.784 8.249.320
0 O
0 O

1.048.202 O
620.378 600.252

0 0

7.488.364 8.849.572
1990* TOTAL

	8.900.000
	

23.123.745
	o

	
522.685

859.166
o 8.955.806

800.000 2.020.630
1.200.000 1.200.000

10.900.000 41.681.982

Apart d'això hi ha devers 27 mi-
lions en material elèctric i de fon-
taneria duran aquests quatre anys
clesglosats en la forma segticin:

MATERIAL ELECTRIC I
DE FONTANERIA 1987

Electr. Puigcercós sa. 3.029.350
Electr. Stres. Balear sa. 505.243
Electro Hidráulica sa. 2.308.261
B. Obrador Ricart 0
Eléctrica Española sa. 1.0746:i5
Forteza y Tobajas sa. 0

TOTALS 6.917.489

1988 1989

2.485.532 2.065.852
1.137.230 1.718.458

0 2.163.655
536.939 0

0 654.626.
939.889 1.278.304

5.099.590 7.880.895

1.990*
	

TOTAL

	4.800.000	 12.380.734

	

300.000	 3.660.931

(Passa a la pág. 9)

Grup Municipal Socialista PSOE Felaniix




