
;7-,Dissabte 7 de setembre
de 1991

Preu: '75 Ptes.

'interessos locals

Any LVII

Núm. 2761

Medalla
«Ciutat de Felanitx

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

Les testes

els presents, als qui volgué fer are-
na d'un poema escrit expressament
sota el mateix títol del llibre, el qual
ens plan reproduir a un altre indret
d'aquest setmanari.

Clogué l'acte el batle Miguel Rie-
ra, qui es congratula de la tasca
duita a terme pel Centre C1tura1 i
en especial dins el camp de- les pu-
blicacions, per al qual augurava i
desitjava un millor futur. Feu vots
perquè el predicament immerescut
de poble cult del que gaudeix Fela-
nitx es veiés justificat algun dia i
per últim tingué paraules d'admira-
ció per l'obra del P. Prohens, de la
qual en -sostregué alguns-fragments.--_

Diguem per últim, nomes a títol
'de refenCricia sense entrar en el
contingut, que el nou llibre consta
de vuitanta planes, porta un iirôleg
de Francesc  Riera i una coherta
dissenyada per Antoni Vis.ens i illus-
trada per Pere Bennasar Riera. L'e-
dició es de Gràfiques LIbpis, S.A.
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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

Fan 4ffesen1at eLlihre «Salmi» (lei
P. Jamie ProhensNadal Batle, rector de la Universi-

tat de les les Balears i felanitxer,
obrí oficialment les festes d'enguany
amb un pregó de factura directa i
contundent. Espurnetjat d'ironia,
dugué implícita una forta crítica a
la comunitat mallorquina, la situa-
ció de la qual pel que fa al reconei-
xement de la seva identitat no pot
ser ignórada ni menys dissimulada
perquè és certament preocupant.
L'exposició de Nadal Batle es con-
creta en un decàleg en el qual s'ins-
ta el poble —als felanitxers en
aquest cas— a no malbaratar uns
valors genuins i legítims amb quin-
calleria i miratges de grandeses i
progrés grollerament concebuts i fo-
namentats a partir de la desintegra-
ció de la nostra personalitat coHecti-
va i del nostre territori. No hi ha
dubte que el llenguatge de Nadal
Batle molestà algunes persones, pe-
r6 la veritat es _que davant aquesta
mena de collaboracionisme que s'ob-
serva a molts nivells de la riostra so-
cietat no hi són de sobra algunes
admonicions. Ara be, tot i que, com
hem dit no hi manca la ironia, el
to del "parlament difícilment es po-
dria associar per alguns al so que es-
peren d'un pregó de festes conven-
cional i certes alusions han estat
considerades impertinents. Nosal-
tres, que no pretenem esmenar la
plana a ningú acceptam de bon grat
el pregó que ens oferí Nadal Batle.
És el seu pregó i creim que es im-
portant, per damunt de tot, que nin-
gú no se'ns presenti amb caretes,

Demà diumenge és la festa de la
Mare de Den de Sant Salvador, 57
aniversari de la seva coronació pon-
tifícia.

Per aquest motiu, a les 6 del cap-
vespre hi haura Eucaristia solemne,
cantada per la Coral de Felanitx.

Es dóna la circumstancia de que

ans be així com es i pensa i res mes.

No entrarem en detalls entorn a
Ia fortuna o desventura de cadas-
cun dels actes que han integrat el
programa festiu. Com sempre, uns
han sortit millor i d'altres pitjor.
Hi hagué manifestacions per a tots
els gusts. Un intent' de renovació
que hagué de Iluitar contra la inex-
periencia i la premura de temps.
Manifestacions veteranes dins el
programa com la cursa popular, la
carrera ciclista i la pujada automo-
bilística a Sant Salvador, han man-
tingut la seva bona t nica, d'altres
més novedos s han mare of també
una bona acollida: el cinema, la
desfilada de modes, el circuit ciclis-
ta de la Tercera Edat... Mereix men-
ció especial la revetIa de Sant Agus-
tí, amb ballades populars i Nit de
Foc de la Iguana. Tant les verbenes
com es festival de Maria del Mar
Bonet acapararen ratenció adequa-
da dels distints sectors de públic
adients a llurs tendencies. El Coso
complí també la seva missió engres-
cadora entre el jovent amb renova-
da impetuositat...

Diguem, per últim, per tal de dei-
xar-ne testimoni, que el dia de Sant
Agustí compartiren amb les nostres
autoritats la presidencia de la fes-
ta, el President del Parlament Ba-
lear Cristòfol Soler, el Delegat del
Govern Gerard Garcia, el Director
General de Presidencia Gabriel Go-
dino i el Director General d'Esports
del CIM Andreu Riera.

enguany s'han complit 100 anys de
l'establiment dels ermitans al san-
tuari i l'Ajuntament vol commemo-
rar aquest fet amb un senzill acte
que consistira en un parlament de
Mn. Pere Xamena i en el descobri-
ment d'una lapida commemorativa.
Aquest acte tindrà lloc a continuació
de la Missa.

Dijous de la setmana passada tin-
gué Hoc a la Casa de Cultura la pre-
sentació del llibre 1<Santueri. Endre-
ça i comiat», un recull de poemes
del–nostre benvolgut paisà el pare
Jaume Prohens, Teatí.

La presentació del llibre fou a car-
rec del P. Antoni Oliver qui, amb el
discurs clar i planer que el caracte-
ritza en comentà els trets, al seu cri-
teri, més destacats. El llenguatge
que empra el P. Prohens —féu
observar el P. Oliver—, tot i que
s'ajusta a una cosmovisió oberta i
actual, marcada per la seva llarga
permanència a Estats Units, es el
llenguatge que . aprengué de boca
dels seus pares i que ha estotjat pur
i incontaminat dins el seu cor, i en
f. - d'expressió dels senti-
ments més nobles i del més preuat
exercici literari.

El pare Prohens agrar en breu par-
lament la publicació del llibre al
Centre Cultural, les paraules del P.
Oliver i la fervent acollida de tots

El passat dia 24 d'agost queda
constituída l'Associació - de- Violers
de les Dies Balears, una entitat que
té per finalitat l'assistència als pro-
fessionals de la violeria i la seva tu-
tela davant les organitzacions esta-
tals o entitats públiques, l'assistèn-
cia a l'estudi, l'anàlisi i les solucions
d'eventuals problemes tècnics que
efectin els seus socis, la participta-
ció mitjançant aquests darrers a
mostres de violeria de caracter na-
cional o internacional i garantir el
propi suport a entitats, comissions
o associacions espanyoles o estran-
geres, collaborant en l'organització
de mostres de violeria i altres mani-
festacions d'aquest camp.
I Aquesta associació ha quatllat gra-
cies a la iniciativa del nostre Nish
N'Andreu Fiol i Montserrat, alumne
de l'Escola Internacional de Violeria
«Antoni Stradivari» de Cremona i
tendra la seu a Felanitx.

A l'acte de constitució, al que as-
sistiren una vintena de socis, es pro-
cedí a la votació dels membres del
consell directiu, que quedà integrat
de la forma següent:

President: Andreu Fiol i Montser-
rat.

Vocals: George M. Bowden, violer;
Bernat Pomar Pomar, músic violi-
nista; Antoni Morales Noguez, vio-

ler; Bartomeu Fiol Obrador; Jaume
Vidal Buchens, violer; i Agustí P.
Aguiló i Bordoy, músic.

Entre els projectes immediats de
l'Associació hi figura pel proper mes
de desembre, la celebració de la pri-
mera assemblea general i el II Se-
minani de Violeria «Ciutat, de Fela-
nitx» dedicat a la guitarra mallor-
quina. La data d'aquest seminari es
preveu pels dies 27, 28, 29 i 30 de de-
sembre i, a la manera del prime],
les lliçons pròpies del cicle es corn-
binaran amb audicions i una exposi-
ció de guitarres.

Mes endavant pensam poder ofe-
rir mes informació sobre aquesta
Associació de Violers i les seves ac-
tivitats.

Les Festes de —

Gas Concos
Ahir, divendres, amb un conceit

de la Banda de Música i la lectura
del pregó per Jaume Obrador Soler,
s'havien d'iniciar les festes patro-
nals de Cas Concos, el programa de
les quals hem oferit als nostres lec-
tors.

Com es costum s'ha editat un pro-
grama que recull diverses collabora-
cions relatives a aquest nucli urbà.

la testa de la Mare de Déu de Sant Salvador

AJUNTAMENT DE FELANITX
Per tal de commemorar els cent anys de permanência al San-

tuari de Sant Salvador de la Comunitat d'Ermitans de Sant Anto-
ni i Sant Pau, demà diumenge dia 8, després de la missa que se
celebra anualment, sera descoberta una lapida.

Prèviament hi haura una intervenció de Mossèn Pere Xamena
i Fiol, Cronista oficial de Felanitx.

Tota la població hi es convidada.

Felanitx, setembre del 1991.

Es constitui l'Associació de Violers de fes
Illes Balears
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.325

SAN'r011tAL

Diu. 8 Nat. M. de Deu
Dill. 9 St. Pere Claver
Dim. 10 St. Nicolau de

Tolenti
Dim. 11 St. Protus
Dij. 12 M. de Deu de Lluc
Div. 13 St. Joan Cris6stom
Dis. 14 Exalt. de la Creu

LLUNA

Lluna nova dia 8

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges I fes-
tius, a les 8, 14 119 11

Palma - Felanitx des de Vesta-
eV,: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 12, 1415, 17 i
2030 h. Diumenges, a les 7, 9,
1230, 15'30, 17 i 20'30 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 930, 12'30, 14'45,
1730 i 21 h. Diumenges, a les
730, 9'30, 13, 16, 1815 i 21 h.

Felanitx - Cala d'Or: A los 630
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11.15 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18 . .30
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

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

Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
ri .ncecc Fina
Gaya.-Melis
Miquel-Nadal

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

580448-581144
Ambulancies

581715 - 580051 • 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil	 58004A
Bombers	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582385     

SE VENDE CASA en Felanitx, Pla-
ça Arraval, 316 m2 superficie.
Informes, Tel. 825320.   

Análisis Cliniques 

Joana Gardas Grimait
(FARMACÈUTICA ANALISTA)

Carrer de la Mar, 11 - FELANITX
Tel (Fax) 58 16 14

Anàlisis:  

HE PERDUT UNA CUSSA NEGRA
amb les cames blanques, mescla
de bestiar i eïvissenc, a Felanitx.
Se gratificara la seva devolució.
Informes, Tel. 580287. 

Fundat per
Climent Garau

i Arbona 

GENERAL DE SANG I ORINA
MOSTRES MICROBIOLOGIQUES

POTABILITAT D'AIGUES
CONTROL DE MANIPULADORS
D'ALIMENTS, ETC.       

SE ALQUILA PISO anniehlado, en
Palma, teh'fono, 3 dormitorios.
En C. Archiduque Luis Salvador,
a 100 in. Pl.a. Fleming.
In formes, Tel. 821117.         

ROGAD A DIOS EN CARIDAD Poll EL ALMA DE

Dedvo Huguet Borcloy
que falleció en Felanitx, el dia 27 de agosto de 1991, a los 58 años,
!tableful° recihido los santos Sacramentos y la Ilendición Apostólica.

E.	 P. 	 D.

Su esposa Consuelo de Santiago; hijos Pedro Juan, Silvia y lickn Paloma; mad re An-
tonia Bordov y deinas familia, suplican una oración por el eterno descanso de sil alma.

Casa mortuoria: C. Aigo, 12

t.•
1 1

FELAN1TX

Fesies d a Cas Concos
(Ve de la pag. 3)

DIMARTS, 10

FESTA DE SANT NICOLAU.

A les 10,00. Cercavila amb  eis xeremiers, dimonis i capsgrossos.

A les 10,30. Missa solemne concelebracla. Presidirá i dirà el sermó
Mn. Miguel Serra i Lloclra, arxiprest de Felanitx.

A les 11,30. Carreres de joies, carrera de l'ensaïmada i del pollastre,
i prova de pujar al pal ensabonat disputant-se una porcella.

A les 18,00. Partit de futbol de fadrins contra casats disputant-se una
porcella que pagara l'equip perdedor i la se menjaran tots plegats.

A les 21,30. Festa de carrer.

Primera mostra-concurs dc cuina concarrina on uns cuiners profes-
sionals donaran el veredicte.

Hi haura tres premis i obsequis als altres concursants.

Fora de concurs, convidam totes les families a fer un plat de turn-
bet, de trempó, coques, panades, dolços i tot el que vos ocorri i que sigui
bo per menjar, cosa que farem tots plegats al mig del carrer.

Animará de vetlada el grup l'ALTINA de Santanyi.

A les 24,00. Castell de focs d'artifici a  càrrec de la Pirotècnia Jordà.

NOTA: La Comissió de festes, composta de TOTES les Associacions
i Entitats del noble i presidida pel batle de Ca's Concos, vos convida a
participar molt activament a tots els actes.

Al mateix temps agraicx per endavant la vostra collaboració.

També declina qualsevol responsabilitat que sobtadament es pogués
produir.

Associació de Pires d'Aluinnes
de l'Institut de Fermació
Professional. Llibres de text

Aquesta Associaci6 posa en conci-
xemera ciels alunmes, que els Il ibres
de text pel curs vinent es vendran
a les Ilibreries de Felanitx que es
relacionen a continuació:

«Cóndor»: Ir. FP1 Administratiu.
«Ramon Llull»: 2n. FP1 Adminis-

tra tiu.
«Oliver»: Ir. FP2, 2n. FP2 i 3r.

FP2 Administratiu.
«Orfí»: Ir. FPI, 2n. FPI Electrici-

tat-Metall i Ir. 1132, 211. FP2 i 3r.
FP2 Manteniment Electromechnic.

APA Col.legi Joan Capó
La present nota informativa, es

per comunicar, als pares dels alum-
nes del Collegi Joan Capó, que els
llibres del curs 1991-92, es vendran
a Felanitx, a la Ilibreria Oliver.

Felanitx, 23 d'agost de 1991.

Pere Mayal i Rosselló

President A.P.A.Collegi Joan Cap6

VENDO CHALET en Porto-Colom,
4 dormitorios, 2 baños, garaje y
jardín. 17 millones.
Informes, Tel. 824769.

COMPBABIA CASA VIEJA grande
en Felanitx o en el campo, cerca
del pueblo.
Inf.: Tel. 5S1574



RESTAURANTE
cc, Esmeralda
	 Park

CALti D'OR

Banquetes, Bodas, Comuniones
y Fiestas

ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL,
VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDA D PA BA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL 643085 - SR. RAMON

f
ax,-; :wI7 4,-1 471	 e-

•

Llibres de text
Els llibres de text dels Instituts de BUP i FORMACIÓ PRO-

FESSIONAL, es vendran a les llibreries de Felanitx d'acord amb
la següent relació:

«CONDOR»: lr. de BUP i lr. FP1 Administratiu.
«RAMON LLULL»: 2n. de BUP i 2n. FP1 Administratiu.
«OLIVER»: 3r. de BUP, COU i lr., 2n. i 3r. de FP2 Adminis-

tratiu.
«ORFI»: Ir. i 1 2n. de FP1 Electricitat-Metall i Ir., 2n. i 3er.

FP2 de Manteniment Electromecanic.

La Cerámica
«CAN POLLA» C/. Mar, 19 - Tel. 580356.

Comunica als seus clients i públic
en general, que disposa d'imatges i d'un
catàleg d'imatges religioses en diferents
acabats, a partir de 20 cm. i fins a 2 m.

ENCARRECS PER A LA FESTA DE TOTS SANTS, S'HAN
DE FER DINS EL MES DE SETEMBRE.

FELANITX
	

3

Un recital agradable
El dissabte passat, a les deu del

vespre, es presenta a la vila - cl duo
de violí i piano Walus-Jagla, format
per un matrimoni polac resident a
Mallorca des de fa un any.

Ella es violinista de la nostra sim-
fònica i ell un pianista que treballa
sovint a l'estranger com a solista i
acompanyant.

En el programa dues parts ben
diferenciades: a la primera, més
«mengívola», una sonata de Tartini
i dues peces del compositor polac
Wieniawski, plenes de subtilesa i
virtuosisme i amb clares reminis-
cències nacionalistes. A la segona,
en canvi, tota la densitat de l'Opus
100 de Brahms, la sonata en la ma-
jor escrita el 1886 i en la qual el
piano- tingué l'oportunitat de mos-

SE VENDE SOLAR en Felanitx en LLOGARIA CASA DE CAMP, amb
calle Molins, junto a «La Favo- 	 aigtta corrent, hum i camí asfal-
rita». 	 tat. Zona de Son Negre.
Informes, Tel. 827174 (noches). 	 Informació, Tel. 581282.

Festes de Cas Concos
PROGRAMA de les festes que en honor a Sant Nicolau es celebraran

a Ca's Concos d'Es Cavaller els dies 6, 7, 8, 9 i 10 de setembre, patro-
cinades per l'Excellentíssim Ajuntament de Felanitx.

DIVENDRES, 6

A les 21,30. A la Plaça de l'Església, concert per la Banda de Música
de Felanitx.

Pregó de les festes a càrrec d'En Jaume Obrador i Soler.

A les 23,00. Cine a l'aire lliure on es projectara la película «MI AMI-
GO MAC».

DISSABTE, 7

A les 11,30. Partit de futbol infantil entre cis equips S.D. CAS CON-
COS - C.D. FELANITX, disputant-se uns trofeus donats pel Banc Hispano-
America.

A les 17,30. Al Camp Municipal d'Esports, presentació dels cavalls del.
Puig Gros per part dels seus criadors.

Exhibició de doma i salt a cárrec de l'escola d'equitació d'En Rene
Bessons. Aquest acte es fa amb el suport de la Banca March.

A les 20,00. Torneig local d'escacs.

A les 22,30. Verbena amb els conjunts OCULTS i ATLANTIS.

DIUMENGE, 8

A les 10,30. Festa a Nostra Dona Santa Maria de Sant Salvador.

Missa solemne.

A les 11,00. Tirada de guatleres per tiradors locals.

A les 18,00. Partit inicial de lliga entre la S.D. CAS CONCOS
C.D. ALGAIDA.

A les 20,00. Final del torneig d'escacs.

A les 22,00. Presentació del número 41 de la Collecció «Coses Nostres»
titulat PAPERS VINCULATS A «COSES NOSTRES».

Comedia a la Plaça de l'Església on la companyia POU DEL REI de
s'Alqueria Blanca posara en escena l'obra de Na Catalina Rigo «QUI NO
LA FA DE JOVE LA FA DE VELL».

DILLUNS, 9

A les 10,00. Diada dedicada completament als nins i nines.

Jocs de tota classe: carreres de sacs, estirar corda, rompuda d'olles,
carreres amb xancles, etc. Aquest acte es fa amb el suport de la Caixa de
Balears «Sa Nostra».

A les 17,00. Passejada amb bicicleta fins a l'Aljub den Mel. Alta men-
jarem meló, síndria i beurem un refresc.

En tornar ser al poble, Carreres de cintes i cucanyes.

A les 19,30. Passacarrers amb les Xeremies, els Dimonis de Ca's Con-
cos i els Caparrots de Felanitx.

A les 21,00. Missa de Vigília i benedicció dels panets de Sant Nicolau.

A les 22,00. Revetla. Ball de bot amb les músiques de s'Estol des
Gerricó i de s'Estol des Picot.

(Passa (1 la página 2)

trar-se corn a protagoniste, deixant
de banda cl paper d'acompanyant.
I fou aquí on descubrírem un inter-
pret de primera categoria. Ireneusz
Jagla es un pianista extraordinari,
el qual ens agradara sentir en un
recital (podem dir que els encarre-
gats de programar la Setmana dc
Música estudien la possibilitat d'o-
ferir-li un recital en solitari).

Com a polacs que són, arribaren
a conectar més amb el públic en les
dues peces nacionalistes de la pri-
mera part, encara que la interpre-
tació de les altres, sobretot la sona-
ta de Brahms, estigué a una altura
considerable.

Com a propina oferiren un estudi
també de Wieniawski.



Muebles SAMU S.L.
Fábrica —C. Pelat, 74-81 —Tel. 580427
Tienda—C. Maior, 18—Tel. 581801

Fabricamos los muebles_de.cocina y
baño a su medida

PIDANos PREs -rvrEsTo SIN COMPROMIS()

Comedores - Tresillos -, Dormitorios -
Cortinas

OFERTAS-SEPTIEMBRE
MESA ESTUDIO 4 cajones
SILLA PLEGABLE maclera laca
COLCHON MUELLES 90 cm.
GUARDAESPALDAS 90 cm.
CONJUNTO COLCHON Y GUARDAESPALDAS

90 cm.

16.500 ptas.
2.900 ptas.

11.500 ptas.
5.000 ptas.

15.900 ptas.

Todos los pedidos de cortinas que se
hagan durante septiembre se las

confeccionamos GRATIS

FELANITX

Casa de Extremadura
Os invitamos a todos, hoy sa ba-

(lo dia 7 de septiembre, para la
celebración del DIA DE EXTRE-
MADURA, que se desarrollará de
acuerdo con cl siguiente programa:

A las 12 de la mañana, aperitivo
en el local social.

A las 20 h., Misa en honor- de
Ntra. Sra. de Guadalupe.

Seguidamente, Verbena popular
en Ia Casa de Extremadura.

Os esperamos a todos.
Casa de Extremadura en
Mallorca

Pluviometria de Sliorta
Durant el passat mes de juliol

nomes es va registrar un dia de plu-
ja a S'Horta, que fou dia 28 en que
es registraren 0,4 litres per m2. I les
quantitats de pluja registrades du-
rant el passat mes d'agost, són les
següents:

Dia 9
	

0,4 litres per m2.
Dia 10
	

0,4 litres per m2.
Dia 11
	

12,3 litres per m2.
Dia 12
	

21,8 litres per m2.
Dia 22
	

0,3 litres per m2.
Així ictà ens dóna un total de 35,2

litres per m2.

Mostra d'estovElles brodades de
punt mallorqut

La Comissió de Cultura i la Junta
de Govern de la Tercera Edat de

.-z,..l'Inserso de Felanitx agreixen la ge-
nerositat de totes aquelles famílies
que amb les seves aportacions han
fet possible el muntatge d'aquesta
mostra, i les fan saber que el pro-
per dia 9 d'aquest mes,,de.10. a Il
hores, podran retirar-les a la Casa
Municipal de Cultura.

Adoració Nocturna
Dilluns dia 9 de setembre, a les 9

del vespre, a l'església del Convent
hi haura vigília d'Adoració Noctur-
na, amb motiu del 86 aniversari de
.1a seva fundació.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
PRINCIPI DE CURS; Dimarts

dia 17, a les 5 del capvespre tindrà
lloc a la Llar la festa dc principi de
curs, amb un petit refrigeri j l'ac-
tuació del conjunt ARIES.

EXCURSIÓ A MENORCA; Dilluns
dia 16, a les 5 del capvespre es farà
cl pagament de l'import de l'excur-
sió a Menorca ciels dies 25, 26 i 27.

EXCURSIÓ RECREATIVA A CAL.
VIA; Sera el divendres dia 20. Es
visitara Calvia-Capdella i les illes
Malgrat. Dinar i espectacle a «El Pi-
rata». Preu subvcncionat, 1.900 ptes.
Inscripcions de dia 10 a 18 de 10 a
12 hottes del mati.

TRES DIES A MENORCA.—Els
dies 25, 26 i 27 de setembre. Pensió
completa a l'Ilote! «Los Gavilanes»
de Cala Santa Galdana, autocar, guia
i passatges de Felanitx a Felanitx,
19.700 ptes.

Queden poques places.

Fe (Parades
A l'edició de dissabte passat va-

rem cometre una errada que lla-
mentam de bon-de-veres. A l'anunci
de la «Bodega Cooperativa de Fela-
nitx» sobre l'assamblea general or-
dinaria, aparegué errónioment que
Ia data de celebració era diumenge
dia 1 de setembre, quan en realitat
es demà dia 8, a les 10,30 i 11 h. del
mati en primera i segona convoca-
tbria respectivament.

Valga la rectificació.

Secció Religiosa
ESGLESIA DE ST.. ACZIJSTI

FESTA DE ST. NICOLAU
Dimarts dia 10, a les 6'45 h. del

capvespre, rosari i a les 7 missa so-
lemne en honor de Sant Nicolau i
benedicció dels panets.

ESGLËSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE LA DOLOROSA

Dissabte dia 14, se celebrara la
festa de la Mare de Deu del Dolors.

A les 7 del capvespre hi haura
Eucaristia solemne, que presidira el
nostre paisà Mn. Joan Rosselló Va-
quer, rector de Llubí, qui dira la
homilia.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Bartomeu Gaya Bau-
za i M.a Lluïsa Adrover Barceló, han
vista alegrada la seva llar amb el
naixement del seu primer fill, un
nin, que en cl baptisme rebra el
num de Miguel Arnau.

Enviam la nostra felicitació als
novells pares.

PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat, en el Convent de

Sant Agustí, va rebre per primera
vegada l'Eucaristia el nin Joan An-
toni Huguet Barceló.

I cl sendema, a la mateixa esglé-
sia, la va rebre el nin Mique! Angel
Binimelis Peña.

El mateix diumenge dia 1, a la par-
ròquia de Sant Miquel la reberen els
nins Pedro Cañas Bermejo i Fran-
cisco Javier Valera Rodas.

Rebin tots cils la nostra enhora-
bona que feim extensiva als seus
pares.

BODA
Dissabte passat a migdia a l'esglé-

sia de Sant Alfons, s'uniren en ma-
trimoni els joves Antoni Adrover
Sastre i Eva Ruiz Alba. Beneí l'en-
Ilaç el superior de Sant Alfons,
P. Domingo Andreu Sastre.

Apadrinaren el nuvi els seus pa-
res D. Miguel Aclrover Cascsnoves i
D.a Margalida Sastre Gomila, i a la
núvia la seva mare Teresa Alba
Vda. de Ruiz i cl seu germa José.

Testificaren l'acte matrimonial els
dos germans dels contraents Miguel
Aclrover i Jose Ruiz, així com d'ai-

I tres familiars.
Dcspres de la cerimónia els- con-

N'iclats es reuniren amb els nuvis en
un dinar que fou servit a la barba-
coa La Ponderosa.

Enviam la nostra mes cordial fe-
licitació al novell matrirnoni.

NECROLOGIQUES
El passat dia 25 d'agost entrega

l'anima a Deu a Portocolom, a
l'edat de 83 anys, després de rebre
cis sagraments, D. Pedro J. Riera
Mesquida. D.c.p.

D. Pedro Riera dedica tota la seva
vida professional a l'ensenyament.
Un cop obtinguda la titulació de
Mestre Nacional, exerd algun temps
a les escoles de Can Picafort i San-
tanyí. Perã fou l'escola de Portoco-
lom la que absorbí la part mes vas-
ta i fecunda de la seva comesa pe-
dagògica, tota vegada que li dedica
30 anys, els millors sens dubte de la
seva vida. De manera que es pot dir
que gairebé tots els homes ara grans
.que visqueren la seva edat escolar al
Port passaren per la seva aula. Els
darrers anys d'exercici els passa a
l'escola graduada de Felanitx.

D. Pedro Riera, tal volta per una
d'aquelles coses que no es poden
explicar amb un simple raonament,
aclucà els seus ulls en el seu Port
estimat.

Descansi en pau D. Pedro Riera i
rebin els seus fills Francisca i An-
dreu, fills politics Gabriel i Antò-
nia, la nostra mes sentida condolen-
cia.

El passat dia 27 a vespre, morí
sobtadament a Felanitx, a l'edat de
58 anys, D. Pere Huguet Bordoy
(Reus), D.e.p.

Els darrers anys, en Pere Huguet
els visqué condicionat per una afec-
ció cardio-v,ascular precoç que l'a-
parta de la seva activitat professio-
nal i que de qualque manera el feu
renunciar a una vida social força
activa que l'havia portar a exercir
successivament Irsç presideneios del
Centre d'Art i Cultura i del Cercle

Recreat lu.
Tot i que dies passats la seva sa-

lut havia sofert una crisi, aquesta
semblava superacia quan de sobte es-
cicvinuue el set' traspàs.

Reiteram la nostra condolencia a
Ia seva esposa D.  Consuelo de San-
tiago, fills, l'ere Joan, Silvia i
Belen, a la seva mare D.  Antónia i
ais altres familiars.

Empresa aplicación de
pintura

NECESITA:
1 APRENDIZ de 16-18 años.
1 PINTOR con experiencia.

INFORMES:
Tel. 65 90 05, de 8 a 9 tarde.

Chimeneas
CONSTRUCCION DE CHIME-

NEAS de obra y montaje de
cualquier otro tipo.

Esteban Albans Barceló
C/. Vapor Santueri, 351

Tel. 824800

PORTO-COLOM

A 4 Km. de Cala Domingos, SE
VENDEN 2 CUARTERADAS
(14.206 metros cuadrados), rodea-
dos de pared, magnífica vista al
mai, con muchos árboles: naran-
jos, perales, algarrobos, etc., con
pozo de agua propio, con casita
antigua de piedra. Lugar muy
tranquilo. Precio 3.000.000 ptas.
Informes: Tel. 552227.

S'OFEREIX AJUDANT DE CUINA,
amb experiencia.
Informació, Tel. 580827.

[informació
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Novillada San Agustin 1991

Al fin se celebró la tradicional novillada
de San Agustin

SHIVER!
Dalt del serrat que guaita a la mar gran
hi ha un niu d'un N , e 1 1 voltor pirata;
llegenda viva de la mar veina
encara hi fan el niu unes gavines.

Arrecerat a l'ombra, un veil casal
amb hurt de tarongers i de pomeres;
va esser un temps seguretat i
lo que sán runes ara a Santueri.

Al mirador del cim perdura un aire
dc força i senyoriu d'uns quants de segles,
el gran portal altiu n'és testimoni,
fiança Walla deixa d'aquell pubic
amb memorables anys de convivência.

A l'hort dels tarongers ressona una harpa...

know Pro/zens

Agost 15, 1991

ro.

ory.'ini:ntiores

y I wen);

De nuevo hubo toros después que
el año pasado no se celebrara la
corrida de San Agustin por motivos
de todos conocidos. Está claro que
al señor Balañá lc importa un co-
mino que se den o no toros en Fe-
lanitx y alegando los posibles des-
perfectos que pueda sufrir nuestra
preciosa plaza de la «MACARENA»,
entre este señor y la pasividad de
nuestros anteriores gobernantes pa-
só lo que dice el viejo refrán: «los
unos por los otros la casa sin ba-
rrer».

Sería muy importante que nuestro
recién estrenado Ayuntamiento to-
rnara cartas en el asunto, pues tiene
un año entero para hacer todas las
gestiones necesarias para poder sub-
sanar errores pasados. Esperamos
que así sea.

Pues como decía al principio de
esta crónica, después de un año en
blanco al fin se celebró la tradicio-
nal novillada de San Agustin, gracias
al buen hacer de un puñado de afi-
cionados y sobre todo al propio to-
rero Gabriel Nadal y a los hermanos
Obrador que se volcaron en todo.

Y ciñiéndonos a lo que ocurrió en
cl festejo, diremos que la gente res-
pondió excelentemente, ya que acu-
cliá en masa a la improvisada plazita
que se instaló justo detrás del ins-
ti tu to.

En tarde de verdadera solanera se

lidiaron tres añojos de la ganadería
de Joan Montoliu Ortelles, y un eral
cle Jimenez Pasquau que resultaron
manejables, menos el de Pasquau
que tuvo dificultades, y que en ge-
neral estuvieron bien presentados.

Gabriel Nadal, de burdeos y oro,
recibió al primero de su lote con
una larga cambiada de rodillas, ins-
trumentándole después un par de
chicuelinas y un quite por gaoneras.
Con la muleta estuvo voluntarioso y
aseado, toreando en redondo y al fi-
nal mató de un pinchazo al encuen-
tro y una estocada lionda, algo con-
traria, lo cual le valió una vuelta al
ruedo. El segundo burel de Nadal
era un eral algo bronco y pegajoso,
al cual Cl torero no encOntró el sitio
y anduvo con más voluntad que pre-
cisión y que le propinó algún que
otro arreán. Con el capote no se
pudo ver nada y con la muleta las
cosas fueron por los mismos derro-
teros; mató de cios pinchazos,
espadazo que asomaba v una buena
estocada en la cruz, la cual tuvo que
ser refrendada por cuatro golpes de
descabello. El balance final fue de
pitos.

Hay que reseñar que en el inter-
medio de la novillada, se hizo una
pequeña exhibición de doma a cargo
de una bella amazona, lo cual aportó
tina nota de colorido y plástica al
festejo.

Nos sorprendió gratamente el cha-
al Miguel Angel Puertas, enfunda-

do en un terno azul pavo y oro, que
tuvo empaque y planta torera. Ojo
a este mocito, que si no lo llevan
or mal camino, puede ser un buen
epresentante del toreo mallorquín.
Al primero de su lote, un añojo

negro mulato, lo saludó con una bue-
na tanda do verónicas bien remata-
das con la media de rigor, brindis al
público e inició su faena de muleta
con un pase cambiada.por la espal-
da, y a continuación le enjaretó un
par de buenas tandas de derechazos
quc tuvieron garbo y sabor. Mató de
un pinchazo y media estocada que
fue suficiente para que le concedie-
ran las dos orejas del astado.

En su segundo oponente los pri-
meros lances de capa no fueron muy
lucidos ya que al burel le faltó un
poco de fijeza y a continuación G.
Nadal hizo un quite por chicuelinas,
Ias cuales no resultaron del todo
muy vistosas. El toricantano brin-
d6 su segundo enemigo a los herma-
nos Obrador, e inició su faena sobre
Ia mano derecha con muy buena
concepción del toreo en redondo.
Luego se echó la muleta a la mano
izquierda en la que bajó el tono de
la faena. Al final, molinetes y ma-
noletinas mirando 'al tendido, lo
cual fue del agrado del público que
estuvo en todo momento con el to-
rero. Mató de media estocada que
fue suficiente para que el burel ro-
dara por la arena del improvisado

redondel. El premio fue de las dos
orejas y el rabo, lo cual fue un poco
excesivo, pero el público estaba de
fiesta y fue generoso.

Hay que destacar la gran afluen-
cia de peñistas del «Coso», que se
lo pasaron bomba, ya que estuvie-
ron toda la tarde bullangueros y con
ganas de fiesta, «chapeau».

No quiero dejarme en el tintero
un apunte y fue el olvido de guardar
un minuto de silencio al principio
del festejo, puesto que era cl cuaren-
ta y cuatro aniversario de la muerte
del que fue gran figura de la tauro-
maquia, Manuel Rodriguez, «Mano-
!etc», muerto en la plaza de Linares
el 28 de agosto de 1947.

Así pues, esto fue lo acontecido el
.dia de San Agustin. Esperamos que
para el año que viene podamos dis-
frutar de nuevo de nuestra tradicio-
nal novillada, pero eso sí, en la
«MACARENA».

José M. San Nicolás

Chimeneas
CONSTRUCCION DE CHIME-
NEAS de obra y montaje de
cualquier otro tipo.

Esteban Albans Barceló
C/. Vapor Santueri, 351
Tel. 824800

PORTO-COLOM

Dra. Llucia Caldentey
Consulta particular i de Segurs
(ASISA, ALIANCA, NOVOMEDIC,

PREVIASA, IMECO, etc)

També recorda la creació de PAR-
TIT MÈDIC.

PER A MÊS INFORMACIÓ, dirigiu-vos al C/. Pelat, 61
Tel. 583464
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DECIBELIUS DESCONTROLATS?
Vos que també veniu a Porto-

Colom en busca de reciós i aixo-
plug? Doncs pareix que de cada dia
ho tindrem més dificil. Sobretot si
intentam queixar-nos a les autori-
tats pertinents i ens surten com vos
han sortit amb aquell enfilall de
«jutipiris» o no sé com qualificar
ho. No ens quedara altre remei que
arrufar el nas i fer com els eriçons
per por que no ens esclatin.

Sr. Valverde, cal que rcconside-
rem les nostres idees. Pareix que
això de demanar que es baixi el vo-
lum de la maquinaria es senyal d'in-
cultura, de reaccionarisme, de dre-
tes... Exactament no sé que volen
dir aquestes paraules, perquè les
paraules les conservam o jo les
conserv dins el men cervell com a
retrats de qualque cosa. I el que
tenc d'aquestes aplicat a vostè no
en veig cap semblança. Però potser
que el meu diccionari, c6pia exac-
ta, segons conte, del Pompeu Fabra,
ja no sigui adient als moments que
vivim, i on diu negre hagi cie dir
blanc...

Jo concebia, pensava que quan un
exposa una queixa, un emperò a una
autoritat, aquesta havia de donar
una sOltició, • o fer-li veure el seu
error. Però també vostè, com jo, pa-
reix que no sabem de què anam.
Com els mestres d'antany se'ns fot
coscollada i us diven (veurem ara
que em diuen a mi) incuit, reaccio-
nari, dreta...

Crec Sr. Valverde, que voste es-
tara d'acorci amb mi, que el món
actual es diferencia cada dia més
del ciels segles passats en que les
persones «pensen» mes per si ma-
teixes. No necessiten tant que els
duguin dc la maneta. per6 pereix
que ni en això l'hem encertada. Ara
ens diven, ballar i haurem de ba-
llar perquè la música toca i tant se
val si tenc Son com mancira.

Sr. Valverde, enyorava, anys pas-
sats, unes autoritats que escoltassin
Ia gent, que intuissin els seus clesit-
jos i que casassin aquells- que pre-

scntassin enfrontaments, autoritats
que cngrescassin la gent, autoritats
que endevinassin els sentiments i
an sies del poble, autoritats que fos-
sin la dinàmica o espinada del po-
ble... Hi ha símptomes que ens di-
ven que pareix que ho tindrem difi-
cil. Per6, per ventura, és que som
incults, reaccionaris, de dretes...
Torn repetir que exactament no sé
què volen dir aquestes paraules.
Però se m'acocleix una idea: Per
què aquest regidor que pareix tan
Iletrut no ens fa un reciclatge, vuil
dir un curset (o un curs, perquè
amb un curset no se si en sortirem)
i aprenguem a no ser «incuits, reac-
cionaris, de dretes», perquè això
pareixen coses dolentes.

Sr. Valverde: que no hem anat a
Ia mateixa escola Cs evident, però
vull demanar una cosa. Veiam si
coincidim: No li pareix que aquesta
carta que ii varen dedicar a vostè
enlloc d'ironia vessa pels quatre
costats ressentiment? Vos ho de-
man. Per ventura ni vós ni jo tam-
poc sabem distingir una cosa de
l'altre.

Sr. Valverde, si la proposta del
reciclatge va endavant esper que
ens hi vegem. Jo no vull quedar en
Ia.

Un abraç
UNA FELANITXERA

P.D. Comentat a l'hotel: Na Ma-
ria Antònia té un minyonct cie me-
sos. A les cinc d'aquest dia d'infer-
nal memòria (ho clic amb el bon
sentit cie la paraula) va acabar la
son i venga plors perquè no podia
agafar-la de bell non. Ni amb els vi-
dres tancats ni la cortina corregu-
da... Ara li diven, a na Maria  Antò-
nia: Aquest nadó 'es incuit, reaccio-
nari, de dretés i fèiem la rialla.
EL TASSO QUE VESSA

Sr. Director del setmanari FELA-
NITX:

Li agrairia la publicacó de la
present carta. Gracies per endavant.

De tots es sabut que quan un tas-
só és ple d'aigua, si n'hi afegeixen,
vessa. Dic això perquè crec que pas-
sa d'hora de que qualcú tengui la
suficient valentia per dir dos mots
de la veritat i no s'empequcesca de
dir «nyiferos» als que tenen el po-
der de fer i desfer dins la Casa del
Poble. Una marginació ben clara i
precisa se'ns presenta, no se si amb

traia llet o amb cara dc marbre,
perquè S'llorta no va votar els qui
avui comanden o be perquè el qui
en nom d'aquest partit ens repre-
senta no els te ben posats o no se
sap imposar.

Uns quants dies abans de comen-
car les verbenes, un venedor d'abo-
naments (no nomes d'enguany sinó
també d'altres anys) va dir clins
una conversa que enguany per a ell
hi havia una novetat un tant pinto-
resca que consistia en la prohibició
de vendre abonaments als de S'Hor-
ta, Cas Concos i Portocolom (ho dic
així perquè tenc testimonis que me
guarden de mentir). Una altra cosa
per l'estil de maca es que tenien
dret a passar de franc tots els jove-
nets i jovenetes de menys de setze
anys, però pareix que a la nostra
rodalia se'n varen cuidar com de
caure de comunicar-ho al banc on
venien les entractes per poder així
fer un poc més l'abús al ja molt so-
frit pubic s'hortarri.

Passant a un altre ordre de coses,
till dir quesi passa u qualq tie pie pels

camins de foravila veureu de quina
manera ha crescut la natura, d'arit-
ges, romaguers, mates, ullastres i
csperigueres. Ara si, tot es ben na-
tural i cal recordar que es ben ver
que alla no hi ha ordre, mando ni
concert i com a colmo i afegitó ens
envien el caminer a fer feina a Fe-
lanitx i Portocolom per cuidar els
seus jardins, -mentre deixen que els -
nostres es morin de set i tampoc no
se sega el gram. El jardí de la Uni-
tat Sanitaria que hi ha en el pati
esta totalment abandonat. Una cosa
si hem de dir, que cada mes i mig
ens renten un pic la cara, vull dir
que ens envien l'agranadora, però
ara fa 'molt de temps que no ha
passat. I parlant de la brutor vos
he de dir que si mirau el plec de
condicions que regula el funciona-
ment de l'empresa de la recollida
de ferns, veureu que aquesta s'ha de
cuidar de netejar els contcnidors,
cosa que no ha fet de tot l'estiu i
puden com a carronya.

No fa molts de dies varen venir
els menescals titulars per vacunar
els cans i en varen vacunar un o
cap, i no es que no hi hagi cans a
S'Horta, perquè, parlant clar, a
cada casa en tenen. I el cas no es
que no els vulguin vacunar, el que
passa és que els iv? avui comanden

en el pubic no es volen rebaixar a
avisar els propietaris dels cans per-
clue collaborin. Amb una paraula,
podria clir moltes coses ales, peró
no cm vull fer cansat.

Una cosa vull afegir, i es que han
servit per pactar, per6 no serveixen
per mandar.

Josep Bonet Grimait

ENTORN ALS LLIBRES DE TEXT
Sr. Director:
Després de les notes i noticies

aparegudes a diferents mitjans de
comunicació locals, sobre els Ilibres
de text del Collegi «Joan Capó», i
amb la finalitat de clarificar les co-
ses clavant l'opinió pública i evitar
tota polèmica, les llibreries «Ra-
mon Unit» i «Cóndor», després
d'haver consultat a la Delegació
Provincial del Ministeri d'Educació,
volen fer les puntualitzacions se-
güents:

— Els llibres de text de qualse-
vol centre ct'ensenyament es poden
vendre a tots els establiments de
llibreria, i no existeixen «Ilibreries
oficials» per a la seva vencia.

— Els centres d'ensenyament no
poden rccomanar l'adquisició dels
llibres a un Hoc determinat, i tenen
l'obligació de fer pública la llista de
Ilibres pel curs vinent (tins el mes
de juny, per tal que la gent sàpiga
quins Ilibres ha d'adquirir i les l li-
breries quins llibres han d'encarre-
gar; per tant   «Cóndor».
i «Ramon Lint!» tenen a la venda
els llibres que la Direcció del Colle-
gi «Joan Capó» els ha indicat.

— Que les recomanacions per
els ilibres del collegi «Joan Capó» a
un sol establiment de Felanitx pro-
cedeixen de l'Associació de Pares i
no del Centre, ja que aquesta asso-
ciació té interès en que els !fibres
es venguin a aquest establiment.

— Les llibrerics «Ramon Liull» i
«Cóndor» des de fa uns anys han
oferit la seva collaboració a l'Asso-
ciació de Pares i aquesta ha estat
rebutjacta.

— Les nostres llibreries volen ofe-
rir als alumnes que hi comprin cis
'fibres una série de facilitats i avan-
tatges econòmiques en l'aciquisició
del material escolar que precisin du-
rant tot cl curs escolar.

Llibreries 000ndoro
«Ramon Llullo

(Passa a la pag.7)

Elécirica SIERRA
Comunicamos a nuestros clientes y público en general
nuestra REAPERTURA para el próximo día 10, después
de la reforma efectuada.

Ultimas novedades en ilui • 4
'-,

C. Nuno Sanç, 23 	 Tel. 581823

inación
FELANITX
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Cmoten	 directer
(Ve de la pig. 6)

LES AUTO1I1TATS A I:I.:MAJ.:SI:\
Scnyor Director: eviclentment no

•estic gens d'acord amb una carta
que va sortir fa unes setmanes on

comunicant amb poques paraules
ycnia a dir que avui dia, tal com
•estan les coses, els Ajuntaments no
tenen cap feina dins les esglésies
presidint actes.

No hi estic d'acord per dues
raons: primera, aquest comunicant
ignora que tot Ajuntament legítima-
ment construh, sia de dretes o
d'esquerres, representa tot el poble
i no únicament als ciiie l'han votat.
Per altra banda i si això fos poc,
los estadístiques demostren que els
•católics encara són majoria.

Segona, el dia que l'Ajuntament
•deixi de presidir els actes litúrgics
de les testes patronals, rompra una
tradició set vegades centenaria, es
a dir, des de que el rei En Jaume
posa peu damunt Mallorca l'any
1229, les autoritats civils han ac .s
tumat de presidir els actes de les
principals festes religioses, primer
acompanyats dels joglars i en els
segles més recents, acompanyats

•deis cavallets, cossicrs, àguiles, etc.
Cornamicsa

:S'ALGARROC, ENCARA
Benvolgut Tomeu,
Conten que, pels voltants del co-

mençament d'aquest segle, un pro-
fessor d'una universitat alemanya
—matemàtic per més senyes— es va
trobar un día que, incomprensible-
ment per a ell, els seus alumnes no
li entenien les seves explicacions,
tant es •-així - quê-exclama una cosa
semblant a «Com és que no entenen
això: és tan facil que fins i tot els
generals prussians ho entendrien!».
Eren temps de dictadura militar i,
per tant, f6u cridat immediatament
a capitol i comminat a rectificar
baix amenaça d'empresonament. Es
així que en la classe següent va dir
als seus alumnes: «Se'n recorden
Calk) que els hi vaig dir que era tan
fàcil que fins i tot els generals prus-
sians ho entendrien? Ara cm veig
obligat a rectificar: no ho enten-
•drien de cap manera!».

Afortunadament, ni avui aquí hi
I -s:a cap dictadura militar, ni jo em
veig obligat a rectificar res perque
res he dit d'altri que s'hagi dc pro-
var o desprovar: he rellegit la meva
-carta un caramull de vegades i en-
lloc hi veig • cap afirmació o insinua-
ció injuriosa per ningú, com tampoc
es diu que ningú faci mangarrufes
4.) embuts; ben al contrari, en ella
s'afirma que jo faig la nieva feina
sense emprar aquests artilugis, es-
sent —a més— aquesta una frase
subordinada a una de principal que
parla dels meus esforços per concen-
ti ar-me en el meu exercici profes-
sional.

Tot indica, idà, que en Hoc d'anar
al jutjat, amb un repasset de grama-
tica per ventura bastaria: si els
meus inquiridors llegeixen acurada-
ment la meva carta potser podran
arribar a entendre que el que jo dic
niés cuvant —després d'avisar sobre
possibles interpretacions
es que m'agradaria veure corn el

meu replicant fa el mateix: concen-
trar-se en el seu exercici professio-
nal. I dic ben clar que m'agradaria
retire, la qual cosa no prcsuposa
sobre cl que realment faci o deixi
fer. En definitiva, fins aquí, cll
l'únic qui, en la seva carta, s'ha per-

d'emetre judieis de valor sobre
un altre, en particular sobre la me-
va compostura davant la societat en
Ia que vies i coses semblants rela-
tives totes elles a la meva vida pri-
vada.

Només em queda afirmar que el
meu segon cognom es Garcia no
Barben, i que no he de menester
—n'he donat proves— que ningú
parli en norn meu: el que jo vull
dir, ho dic a la cara i firmant amb
el meu nom. Això no treu que sus-
crigui tina per una les afirmacions
que fa el Sr. Barbed a la seva carta
—àdhuc les que qüestionen la opor-
tunitat de la meva primera lletra—.
El Sr. Barberi, igual que jo mateix,
no ha fet •• cosa que exercir un
dels drets reconeguts per la Consti-
tució. Exercici que, naturalment,
també reconec als meus inquiridors,
encara que sigui —com fa M. Adro-
ver— per a explicar-me el que es
fa amb els teoremes, cosa que li
agraesc; tot i que em sap greu ha-
ver-li de remarcar que en la meva
carta no n'hi ha cap ni una d'insi-
nuació: tot són afirmacions contun-
dents. El que passa és que no hi ha
la que ells diuen haver-hi vist. Tant
de b6 que m'he atrevit a posar-ho
tot en lletres de motllo perquè ara
aquest motilo em guarda de mentir.
En qualsevol cas, no sembla que si-
gui jo qui tengui por de res.

Crec, Tomeu que es ben hora de
que cadascú es dediqui a la seva
leina i que acabem amb aquest es-
pectacle tot clonant pas a que les
planes •d'aquest setmanari-que.diri-
geixes siguin dedicades a afers més
útils i necessaris per a la nostra co-
munitat que aquestes inacabables
estrils polemiques. De tota mane-
ra, moltes gracies per la teva . ama-
bilitat i paciência.

Atentament,
Lloreng Valverde

Portocolom, 31 d'agost de 1991.

Venta de motos y
ciclomotores nue-

. vos y usados.
MERCADO DE OCASION

— Yamaha 750 E
-- Yamaha RD 350
— Yamaha DT-80 LC
— Yamaha TZR-80
— Peugeot ST 50

— Honda MBX 80
— Vespinos varios

CICLOMOTORES VARIOS
EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580288
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

SE NECESITA OPERARIO para
trabajos en cristalería.
Informes, Tel. 580566.

Avantatge ie lavors

6141a Antimia de MRS
Scui-ament que pot cridar l'atenció aquest nom d'estrangera, que 136

es podria pensar que vé d'Inssbruck, i pot estar estiuejant coin tantes al-
tres rosses cstrangeres a Mallorca. Però lo bo és que no la veureu a cap
platja per ara, com no sia un dissabte o diumenge, que Ines aviat la podreu
trobar a Felanitx, just alla on era un temps «Ses tres pessetes».

És clar que no he conegut allô que amb tant d'humor, com s'ha fet
gala sempre, els felanitxers anomenaven «Ses tres pessetes» perquè no
en daven pus, però bastaven com expressió dc solidaritat d'un primari mu-
tualisme, vitalment arrelat entre els felanitxers de principis de segle, tant
que jo iecord que fins després «de sa guerra», mon pare cobrava cada mes
de «Los previsores del porvenir» a Buenos Aires, on un senyor Bach 011er
Ii pagava aquells quatre o cinc «pesos».

De «Ses tres pessetes» nornis n'he sentit parlar, i de Iluny, perquè ja
me direu si ara que torn esser entre voltros podré completar els dos anys
viscuts aqui, després de set viatges separats per la friolera de 55 anys, en-
tre el primer i aquest darrer. Però tornem al carrer de S'Abeurador, 17,
que d'això es tracta avui. No és la primera vegada que he d'acudir a l'Ins-
titut Nacional de la Seguretat Social corn «emigrat retornat», i lo bo és
que emigrat era mon pare, o ma mare, per?) mira per on ells visquerert
tota una vida de sacrifici, enviant moltes vades lo poc que podien aquells
anys,,que més .val,no recordar, i ara jd,'Sense haver fet cap merit ni un,
ho venc a aprofitar. I en bona hora ho digui.

Sempre que parlam d'administració pública, pensam en una cosa freda.
on el sentiment es el que manco compta, però si he de dir la veritat aquí
m'ha sorprès, i no tan sols d'ara, allò que sempre dcim, qualcú no massa
convinçut: Mallorca es un país apart. Ja l'any 1987, a l'I.N.S.S. de Palma
vaig trobar el Sr. Lorenzo, encarregat de «Convenis Internacionals», i en
un dos per tres m'ho va tenir resolt. Com que ara no som tan jove com
fa quatre anys, per a més comoditat, aquesta vegada he acudit a Felanitx,
i com que era el primer cas que se'ls plantejava, cridaren telefònicament
a l'encarregat de Palma. No me'n podia avenir quan digué que em recor-
dava, repetint els meus dos noms i dos llinatges. I En Lorenzo no es ma-
llorquí, i estic segur que no llegeix el FELANITX. Però Mallorca es un
país apart.

I no és cas únic, es que aquesta vegada encara m'ha tocat millor. Avui
mateix ,En Lorenzo era ja de vacances i també el jove que m'havia atès
aquí la *setmana .passada. Me disposava resignadament a començar la histò-
ria de bell nou. Ile explicat el cas a una empleada, Maria Antonia, i li he
mostrat la documentació que tenia. Ha ciTiclat a Palma, segurament per no
passar l'arada davant els bous, i en cosa dê minuts ho ha tengut tot en-
Ilestit. Mai havia vist un emplcat públic fer la seva tasca tan de pressa,
aquella maquina volava i les mans volaven més encara. Mecànicament, se-

igur, ha demanat .a la mcva dona: «Data de neixement?» i ella ha contestat
«7 d'agost de ...» essent tallada per un c lolts anys senyora!». Allô era
estar en tot. Naturalment, l'any era el 1926 (que n'hem de fer). Vaja un
detall!

Quan li he dit que el meu malnom era «Enginyer» ... el tractament
afectuós s'ha convertit en familiar, i no hem seguit més per no perjudi-
car l'Administració, però ja crec que devem esser parents.

Gracies, Maria Antònia, i si te sents empegueïda pel que dic, es la teva
modestia que sumada a l'eficàcia et fa exemplar.

Els teus companys i superior segurament ho saben. Si l'administra-
ció no t'ho reconeix, es que no té vergonya, ni sentiments, ni res, corn
passa a alguns paissos
Porto Colom, 7 d'agost de 1991	 Miguel Antoni Enginyer

Bodega Cooperativa de Felanitx
Se convoca a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar

el Domingo día 8 uc Septiembre de 1091, en la Casa de Cultura
de Felanitx, a las 10'30 h. en primera convocatoria y II h. en se-
gunda convocatoria, bajo el siguiente •
ORDEN DEL DIA:

1." CAMPAÑA 1991.
2.° INFORME DE LOS ASESORES.
3 •" RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Presidente de la Comisión Gestora

CALA D'OR
VENDO LOCAL

100 m2 y 100 m2 de sotano (aprox.)
Zona comercial céntrica. Situación inmejorable

P"' a Banco, oficinas o negocio de gran prestigio

Entrevistas e informes: Tels. 583 189- 583293 - FAX 583293



'Aiistlintineas
GADGETS

FELANITX

I•441 .1 bit

, -rt	 t	 •

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Mkrobnses.

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

• Gran expectación y una gran
multitud de público se dio cita, el
domingo pasado, en el circuito de
SES FEUES. El II AUTpCROS
tuvo un exitazo. Entre toçlos" los
grandes pilotos hay que • destacar
uno, JAUME MONSERRAT,," 'clue
con tan sólo seis años dio una eran
demostración como piloto.

• Ultimamente, en el mundo dF1
tenis, resaltan buenos jugadores. lb-
cales tales como TÕFOL BENNA-
SAR, XISCO MAIM() y el jovencito
JAUME CIRIA, este,último recie,nte-
mente cuarto clasificado del MAS-
TERS. Hay que dar ánimos a estos
jóvenes jugadores «felanitxers», su-
biendo el tenis local.

• Empezaron los entrenos del equi-
po de futbito federado Benjamin,
del C.D. Felanitx, que el próximo
día 14 tiene que disputar el TRO-
FEU FOTOS J. MONSERRAT fren-
te al novel Atlét. Porto Colom.

• Por causa extraña, el joven ju-
gador recientemente ascendido al
primer equip() del C.D. Felanitx, G.P.
ORP1 no mojó. Sempre aigua, mol-
ta d'aigua!

• La revelación de las ver-benas

tiene un nombre: FONDO OSKURO,
que consiguió llenar la pista de baile
a las 11 de la noche, culminando con
una gran actuación. ¡Animo!

* Hasta aquí hemos llegado.
* Con estas simples palabras ce-

rramos cl «kiosko». Esto viene a sig-
nificar que la sección «INSTANTA-
NEAS EN GADGETS», tal dia como
hoy, DESAPARECE... Es una deci-
sión premeditada, motivada por un
sin fin de causas, que no vienen al
caso, ya que no pienso aburrirles
enumerándolas.

Al margen hay que reconocer que
los tiempos han cambiado, soplan
aires de renovación, de normalitza-
cid lingüística, y no queremos ser la
«oveja negra» de la «familia». Esto
sin ser cl motivo fundamental —ya
digo que son muchos y de variada
índole—, tiene también su peso es-
pecífico en esta determinación.

La noticia va a alegrar a unos,
mientras que otros van a echarnos
en falta. Pero a lo hecho, pecho, va-
mos a tomarnos un respiro, un tiem-
Po de reflexión, poner las ideas en
orden y de paso quitarnos el muer-
mò que hemos acumulado después
de tantos años de estar semana tras
semana guiñándoles el ojo desde es-
tas columnas, de horas de soledad y
sacrificio tratando de contarles de
un modo informal y poco objetivo
Ia «movida felanitxera».

Desde aquí mismo pido perdón a
las personas que he podido moles-
tar con mis comentarios, lo siento
en el alma, pero a veces es imposi-
ble corresponder a todos y no fal-
tar a nadie, son gajes de este ofició.

También pido disculpas a esa ga-
viota llamada «Jordi» que mtirió
hace ya muchos años en Porto-Co-
lom, que se había acostumbrado a
vivir entre los malditos humanos,
hasta que sufrió las consecuencias

Con las finales del Torneo «Mas-
ters» que contó con la participación
de los 16 primeros clasificados en
cada categoria, finalizó el III Cir-
cuito Illes Balears de Tenis que
anualmente se viene celebrando en
distintos Clubs de Mallorca, Menor-
ca e Ibiza, y que en esta ocasión ha
reunido a unos 300 jugadores repar-
tidos en las distintas categorias, y
que han demostrado un alto nivel
competitivo.

Por parte del Club Tenis Felanitx
acudieron a los distintos torneos los
jugadores Jaime Cira en categoría
alevin, Jaime Barceló, Sebastian
Mestre y Pere Mestre en infantil;
Juan Isidro Albons y Bernat Bennas-
sar en cadetes, sin olvidarnos del te-
nista felanitxer Tõfol Bennassar,
actualmente afincado en Barcelona,
que jugó en categoría absoluta.

Cabe destacar el buen nivel de-
mostrado por nuestros jóvenes te-
nistas a lo largo de todos los tor-

de un coche que segaría su vida. De
ella tomamos este pseudónimo, le
pedimos disculpas por no haber he-
cho debidamente buen uso de su
santo nombre.

JORDI GAVINA se va para no vol-
ver. Pero ahí quedarán sus más di-

• rectos colaboradores MAIKEL y
MARINO TALAVANTE, que segui-
ran colaborando en las tareas infor-
mativas de este «Semanario».

Así pues, adiós, saludos cordiales
y hasta siempre, amigos.

JORDI GAVINA

neos del circuito, lo que viene a con-
firmar el buen momento en que se
encuentra cl tenis local.

Cabe resaltar las actuaciones de
Tófol Bennassar y Jaime Cira que
han sido los dos únicos en elasifi-
carse para la disputa del «Masters»,
que se celebró la pasada semana en
las pistas del Sporting Tenis Club de
Calvià.

Tõfol Bennassar después de reali-
zar un buen torneo sucumbió en
1/4 de final ante Mateo Palmer por
6-4/7-5, en un disputado partido, en
el que la mayor veteranía de Palmer
fue determinante en el resultado fi-
nat.

Finalmente hay que destacar la
gran actuación de Jaime Círia Rot-
ger, en clase alevín, que se ha con-
solidado como uno de los cuatro me-
jores de Baleares en su categoría,
realizando un extraodinario Masters,
eliminando en 1/4 de final al cabe-
za de serie n.° 2 y campeón de Ibiza
S. Flaquer por 3-6/6-4/6-4 en el me-
jor partido del torneo, plantándose
en semifinales contra Ramón López
Toledo, rival teóricamente más flo-
jo, pero en donde los nervios y la
responsabilidad le jugaron una mala
pasada, no pudiendo ganar un par-
tido que estaba a su alcance.

Desde estas líneas- no nos queda
más que dar la enhorabuena a estos
jóvenes tenistas del Club Tenis Fe-
lanitx, animándoles para que se si-
gan entrenando con ahínco para po-
der conseguir toda clase de triunfos
que sin duda se merecen.

TENIS

III Circuito «iiies Balears» de Tenis
Excelente actuación de Jaime Cira

GRAN INAUGURACION
Mañana DOMINGO, a las 19 h., inauguración del pri-

mer gimnasio en Felanitx,"SPOIRT ENEIPIGY"
las mejores instalaciones y más modernos aparatos del mercado

Entrenadores
titulados

Se ofrece:

personalizadas 

)
— CULTURISMO maculinq y femenino
— AEROBIC
— FITNESS - Gimnasia mantenimiento
— ELASTICIDAD - Estiramientos
— MUSCULACION y MANTENIMIENTO
— PREPARACION FISICA para otros deportes
— INICIACION DEPORTIVA (niños a partir 5 aims)
— GIMNASIA 3' EDAD
— SOLARIUM - Rayos Uva
— SAUNA
— AUMENTO DE PESO
— ADEI GAZAMIENTO
— PRODUCTOS DIE TETICOS
— ROPA DEPORTIVA
— PROGRAMAS y DIETAS

GIMNÀS SPO T
ENE' GY

Un gimnasio de hoy
para el futuro

.*
. 	 C. Pelat, 60 FELANITX



FELANITX

Cvinoescalada Ciclista a St. Salvol.):or

Floja entrada en «Es Torrent60.
El tiempo veraniego y la competi.

, cián automovilística restaron perso-
nal a las gradas.

FELANITX: M. Roig, Felipe (P.
julid), Aznar, J. Roig, Sagrera, Co-
lau (GJabert), Oliver (Borras), Ni-
co, Gori (Suñer), Teruel y Alfonso
(Artigues).

ARBITRO: Díaz Ortega, bien. Tar-
je!as amarillas a Alfonso, Felix,

.J. Roig e 'Ilan.
GOLES: 1-0, min. 22, Alfonso. 2-0,

min. 70, Borrás.
NICO, LA FIGURA

Partido de diversas alternativas,
cic ,nde la lucha en el centro del
campo fue el factor decisivo. El
Andraitx nunca se dio por vencido
pero le faltó más acierto en ataque
para llevarse algo positivo de «Es
Torrentó». El Felanitx, con un equi-
po que todavía no está ensambla-
do, ni mucho menos, fue mejor. La
gran labor de Nico Maimó en el

•centro ciel campo, sirviendo los go-
les, cortando y mandando fue fun-
damental para conseguir esta labo-
riosa victoria; tanto en defensa co-
mo en ataque Nico fue el factor que
decantó la moneda. Cabe destacar
las internadas por la banda de Fe-
lipe, que siempre llevaron peligro y
el derroche de fuerzas que gastaron
los demás compañeros, que para
principios de temporada vienen a
,demostrar que la labor del mister
Acuitas es importante ele cara con-
seguir un estado de forma exce-
lente.

Isidro Teruel demostró talento y
facultades, pero le faltó un poqui-
tín ele fuerza para redondear su la-
bor.

Los goles vinieron en el min. 22
•el 1-0: pase de Nico a Alfonso, se
anticipa el meta que tras liarse con
.el defensor deja el balón a Alfonso
que ccnsigue meterlo a puerta va-
cía con ciertas dificultades. En el
min. 70 otro pase de Nico cedido a
Ia izquierda donde se interna el jo-
ven Borras que dispara con la zur-
da por la misma escuadra.

¡En fin!, para empezar bastante
bien.

MAIKEL

4iutat de Felanitx»
FELANITX, O - CARDASSAR,

El pasado día 28 se disputó esta

nueva edición del «Trofeu» donado
por el Ajuntament felanitxcr.

Partido muy nivelado en el que
ambos conjuntos dispusieron
pocas ocasiones de gol. Al final ta-
blas, con el resultado inicial. Am-
bos equipos alardearon de un gran
espíritu de lucha, pero estuvieron
faltos de inspiración de cara al gol.

Al final el Alcalde entregó el tro-
feo de vencedor al equipo visitante
por el mérito de haber empatado
fuera de su feudo, mientras que el
concejal de deportes entregaba el
otro al equipo felanitxer.

Antes de empezar el encuentro se
guardó un minuto de silencio por
Ia muerte de «Es Mestre Riera».

JUVENILES
SOLLER, 4 - FELANITX, 3

En la matinal del domingo los pu-
pilos de Aznar empalmaron la fies-
ta verbenera sabatina con el auto-
car que les llevaría al Valle de los
Naranjos. Todo un episodio. Los fe-
lanitxers pese a las condiciones en
que se encontraban jugaron bien,
marcaron cuatro goles, pero con la
mala lortuna de que uno fue en
propia portería, de ahí la derrota.
De todas formas el resultado es un
aliciente de cara a nuevas confron-
taciones.

MAIKEL
PROXIMA JORNADA:

LA UNION - FELANITX.
En «ES TORRENTO» partido de

JUVENILES:
FELANITX - POBLENSE.

OPORTUNIDAD UNICA. PORTO-
COLOM alquilo RESTAURANTE,
o doy participación a cocinero
con experiencia en pizzas y pla-
tos italianos. Abstenerse curiosos
sin referencias profesionales.
Informes, Bar Restaurante BOB'S
en plaza Cas Corso, Portocolom.

VENC UNA CASA DE CAMP, a Son
Macia, amb 3.000 m2 de terreny i
current eléctrica.
Informes: Tel. 824884.

VENDO CHALET DE LUJO en Por-
to-Colom, 5 dormitorios, 3 bafios,
garaje, jardín. 30 millones. Facili-
dades.
Informes, Tel. 824769.

Este sábado dia 31 de Agosto de
1991 se disputó una crono-escalada

bicicleta a Sant Salvador, orga-
nitzada por el Club Ciclista de Fela-
nitx, patrocinada por el Ayuntamien-
to de Felanitx y con la colaboración
especial clel Conseil Insular de Ma-
llorca.

Hubo una participación ele 59 co-
rreclores de los cuales 57 termina-
ron la prueba.

La distancia a recorrer era dc 5
Kms., saliendo un corredor cada
minuto.

El mejor tiempo de la cronoesca-
'facia file para el corredor Antonio
Serra con un tiempo de 14 minutos
y 6 segundos, subiendo a una velo-
cidad media de unos 21 km./h.

Los cuatro mejores tiempos si-
guientes fueron:

2." Jose Machado 14 min. 48 seg.
3." Antonio Frau 15 min. 01 seg.
4." Juan Lluil	 15 min. 05 seg.
5.0 Eulogio Alarcón 15 min. 15 seg.
Comentaremos la clasificación de

nuestros corredores locales, el me-
jor en esta prueba fue el cadete Jo-
se Oliver Ortiz con un tiempo de 15
minutos y 29 segundos, clasificándo-
se en sexto lugar de la clasificación
general.

16." Gregorio Aceituno 1603"
28." Pedro Artigues 16'55"
34." Francisco Artigues 17'21"
35." Antonio Sagrera 17'49"
36." Guillermo Oliver 18'00"

Nombrós públic es dona cita per
presenciar el II Autocros de Fela-
nitx, al circuit de ca Ses Falies. Tam-
be foren molts els participants, i
dentre ells en volem destacar un,
.aume Monserrat, que amb tan sols
sis anys feu una excellent demostra-
ció.

Molt bona l'organització conjun-
ta de Tallers Jaume Monserrat i Mo-
tos Barceló ciel Port, que treballa-
ren de clebá perquè la prova fos un
exit.

A la fi de la cursa aquests foren
cis resultats: 1.-Rafel Binimclis
(Citroen AX), 2.-(Ford Fiesta
1300), 3.-Antoni Morag,ues (Re-

Com ja es habitual s'ha celebrat
aqucst torneig de basquet, contant
amb la participació de 11 equips, de-
mostrant tots ells un bon nivell
basquet i molta deportivitat.

Durant un mes i mig s'han jugat
un total de 61 partits per dilucidar
cis quatre primers que fonren els
guanyadors dels trofeus. La classi-
ficació final queda així: 1.-Foi quin

2.-Gazapos, 3.-Dies i coses,
4.-Bons Allots i fellers, 5.-Els més
millors, 6.-No tenim remei, 7.-
San Antonio Spurks, 8.-Els Estri-
kers, 9.-Piculines, 10 Hobby Bar,
11.-Licosta.

Tamb es celebra cl I Torneig de

37." Jean Elard 	 18'13"
41." Lucio Aceituno 18'22"
Al finalizar la crono escalada se

dio la salidla a la primcra baiada en
bicicleta sin cadena, esta prucha fue
idea de nuestro campeonísimo Gui-
llermo Timoner. Comentaremos
que consiste esta bajada: se quita
Ia cadena del plato de la bicicleta y
se precinta la cadena con unos pre-
cintos de plástico al tubo cie la bici-
cleta quedando los pedales libres pu-
(fiend° hacer cualquier movimiento
con ellos cl corredor, solamente que
Ia bicicleta queda sin la fuerza mo-
triz de la cadena y solamente puede
ser impulsada por la fuerza de iner-
cia que coge la bicicleta cuando va
bajando.

Así el corredor que es más hábil
al entrar en las curvas y apurar la
frenada, o aprovecha el rebufo de
los de'rriás corredores, es el que ga-
nara.

Se dio la salida a los corredores
en las escaleras ele Cristo Rey, te-
niendo que recorrer a pie o empu-
jando la bicicleta hasta encontrar
cuesta abajo para poder lanzarse
con la bicicleta.

Esta prueba fue ganada por Anto-
nio Barceló, que corrió magnífica-
mente con otro corredor, Fullana,
los cuales llegaron sólos a la meta
tardando menos de siete minutos en
bajar.

Club Ciclista Felanitx

nault 14), 4.-Sebastià Uguet (Ci-
troen AX-GT), 5.-Miquel Nadal
(Simca 1200), 6.-Pere Joan Adro-
ver (Seat 124-2000), 7.-Damia Ni-
colau (Opel), 8.- Cas Concos (Seat
124), 9.-Domingo Pere Adrover
(TT), 10.-Matgí Vidal (Talbot Ho-
rizon ).

En la categoria de damas una sola
clasificada, Cati Irene Adrover (Re-
nault 9).

Veterans: 1.-Joan Nicolau, 2.-
Antoni Nadal, 3.-Rafel Seguina.

I en la categoría d'iniciació cl ja
clestacat Jaume Monserrat.

Marino Talavante

triples, quedant la classificació així:
1.-Toni Ortega, 2.-Xisco Acirover,
3.-Andreu Lladó, 4.-Toni Oliver.

Volem agrair l'ajuda de l'Ajunta-
ment de Felanitx, en especial del re-
gidor de deports Jaume Binimelis, i
de l'amo En Jaume del Camp d'es-
ports, i esperam que l'any que ve,
encara surti millor.

Torri

NECESSITAM JOVE AMB SERVEI
MILITAR COMPLIT i amb carnet
de conduir per venda i reparti-
ment arreu de l'illa.
Informes, Tel. 580806.

	morm■lilAI

FUTBOL
PREFERENTE

ralenitx comenzti la Liga en
(is Torrentó» ganando

Felanitx, 2 - Andratx,

Fiatholet (C. D. Felanitx)
TEMPORADA 1991-92

Tots els allots que vulguin prendre part a l'equip de Futbolet
Federat, nats eis anys 1982-83, poden assistir a l'entrenament que
tendra lloc el proper dimarts dia 10 de setembre, al Camp Muni-
cipal cl'Esports «Sa Mola» a les 18 hores.

Atentament, l'entrenador
Marino Talavante

Felanitx, 2 setembre 1991.

Automovilisme

II Auto Cros de Felanitx,
Festes de Sant Agustí 91

Torneig de liàsquet, Sant Agusti 91



Pompas Fúnebres Felanitx, C. B.
Comunica al público en general sus

teléfonos:

En Felanitx, 580448, 581144 FAX. 827122
En Porto Colom, 824740

Disculpen las molestias

El Hotel Estoril
de Porto-Colom

ANUNCIA:
Due en su comedor, con más de

200 plazas de capacidad, le organiza-

mos el banquete o fiesta que Vd. piensa
ofrecer.
INFORMACION: TELS. 825278 y 824701

C. Costa Llobera, l'el.S97265

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

Telefonía y equipos complementarios.

gr

, r7.1

Puertas ExtenstbleS
Galvantzadas y
lacadas
sancta colores.

Nrstanas de Aluminid
Color Plata. Bronce y
iticadas vanos colores.

C l F. A 07 204571
C! Esliella r - Te.etono sa 03 St
FELANITX (Mallorca)

,

CARPINTERIA METAL1CA

TALLERES
1AECANICOS

■ 44444 I

wwv■A
PrOM

Puertas Cancela
Fierro y Alumno y
Con mando a Ostancia

Puertas Basculantes
Galvan,zadas. lacadaS
Imeacten madera

Puertas Arrollables
Galvantzadas y lacadas
Manual y mando a Oistanco

10 	 FELANITX

I Campionat Local de Cap "Ciutat 	 Feranitx»
amb Cans Eivissencs

Co:oms a la Sala
Dimaris passat la Televisió Fela-

nitxera havia de Ilegir el nostre co-
municai que hi enviarem per sortir
eel pas a acusacions infundades: Re-
produïm el comunicat perquè creim
que encara hi ha algú que no ho
sap.

«Desprs de veure a la TVF la bo-
na acollida que ha tengut la indigna-
ciú de la Regidora del PP Sra. Cata-
lina Picó, indignació que li va surgir
pel fet que l'elaboració i aprovació
del programa de festes de Sant
Agustí no va passar per la Comisió
Informativa de Cultura, de la qual
en som responsables el nostre grup,
COLOMS A LA SALA volem fer pú-
blic que la Sra. Catalina Picó es pot
desindignar en voler perque, . (cles-
prés de rossegar el cul per l'Ajunta-
ment quatre anys i haver estat a
l'equip de govern, tocaria saber que
les despeses que no superin .el cinc
per cent del pressupost no ctil que
passin per Comissió InformatiVa i el
tema de les festes precisament no
supera aquest cinc per cent.

En un altre ordre de coses, volem
recordar que COLOMS A LA SALA
no ha tcngut res a veure amb la con-
tractació de les berbenes ni en res
rehacionat amb el Parc Municipal o
sigui: el volum escandalós del so, la
localització dels bars i cis firaires,
cl tancament del Pare el divendres .

23 i dissabte 24 horabaixa,- l'actua-•
ció de l'Estudi Zero a qualsevol lloc
i de qualsevol manera, que l'equip
d'Estampes Felanitxeres no t;ngués
un tecnie esperant, corn tinnpoc
hein tengut res a veure amb els
actes esportius de les festes, ni que
fes vent i el globus de «Sa Nostrat
no es pogués enlairar.
• I dehn això perquè hi ha gent que
sembla ignorar aquests fcts.» 4

Dilluns hi va haver Ple a l'Ajunta-
ment i el PP va intervenir fent un
parell de preguntes sobre el que més
els preocupa del funcionament de
l'Ajuntament. La primera va ser
com així l'Ajuntament va pagar dos
conjunts de S'Algarroc, l'equip de
so i el generador de current, tot per-

que el cartell dc propaganda varem
oblidar dc posar: «Amb cl patrocini
de l'Ajuntament». Ês clar que els pe-
peros no s'havien fixat que el cartell
de les festes de Sant Jaume també,
es va obviar posar que l'organitza-
dor de les festes era l'Ajuntament
dc Felanitx i no varen entendre que
les testes de Sant Jaume cstavcn
patrocinades per un no ningú. En
definitiva que l'Ajuntament ha pa-
trocinat diferents actes de les fes-
is d'enguany i els peperos han fet
foc i algú no ha dormit perquè s'Al-
g-arroc hi va collaborar l'Ajunta-
ment. El nostre grup proposa al PP
que organitzi actes que, segurament
!'Ajuntament les patrocinara anti)
molla més imparcialitat que quan
ells governaven.

D'aquest ple també s'ha de fer
menció a la Segona intervenció del
Sr. Seb-astia Llaclú dins el Ple. Di-
Huns va demanar quina casta d'in
clepencEmcia demanava el Batle de
Pertocolom damunt l'escenari del
parc municipal el dia de Sant Agustí
a un descans de les actuacions mu-
sicals, percifie . aixi) podia acabar amb
violencia. Hem de recordar que l'al-
tra intervenciú del Sr. Sebastià Lla-
(16 va ser per manifestar que al pro-
grama de festes de Sant Jaume la
«visita al portell de S'Algar» incita-
va a la violencia. 0 sigui que el Sr.
Lladó veu violencia per tot arreu i
I '«enteniment» que programava pot
esscr molt perillós si veu violència
per tot allà on hi•ha - reivindicacions
personals o de grup. s perillosis-
sim que un senyor vegi violència
perquè una persona amb una quiCa
embalsamada el vespre de Sant
Agustí pronuncii la paraula «inde-
pendencia», què dou fer el Sr. Lla-
de) quan cada dia els parlaments de
les repúbliques soviètiques acorchen
la independencia? Que . farà el Sr.
LiadO quan els partits Politics indi-
genes reivindiquin la independencia
del nostre petit país? Esperem que
s'hagi posat de la nostra part.

SE OFRECE AYUDANTE COCINA,
con experiencia.

Informes, Tel. 580827.

Sota el patrocini de l'Exeelléntís-
sim Ajuntament, i organitzat per
l'Asociació . de Caçadors de Felanitx,
el passat dia 24 d'agost tingué Hoc
cl primer campionat de caça amb
cans eïvissencs per guardes del ter-
me de Felanitx. Form nou Ics guar-
des que hi prengucren part, se con-
centraren a les sis del mati (la ver-
bena encara no havia acabat), se
feu el sorteig de finques i de jurats
i damunt les set els cans ja caga-
•cn. Era una matinada de molta
calor, amb una bascota i una boira
que s'aferrava a la pell, i. si tenim
en compte cl poc temps que fa que
han obert la caça i que els cans no
estan encara en la millor forma, els
resultats obtinguts donen fe del bon
nivell de les guardes participants.
També s'ha de valorar que les fin-
ques on caçaren tcnen unes carac-
toistiques que les fan males d'es-
cIovellar, i els cans que cacen be en
aquests flocs ja es poden considerar
uns bons cans.

Anomenarem a continuació el ca-
çador, o manador de la guarda, i el
Hoc alla on caça: En Marc Vadell
Rigo a n'Es Puig des Cero de Ca
N'Alou des Jurat. En Tomeu Nadal
Suñer a Sa Mola d'En Bordoy, En

- Miguel -Garcia --Moreno - a n'Es Puig
de Sa Palla de S'Horta, En Bcrnat
Julia Barceló a Can Gelat. En Toni
Barceló Maimó a n'Es Puig de Sa
Murtera de S'Horta. En Miguel Car-
dell Sagrcra a Ca N'Alou de Sa
Torre, En Bernat Amengual Binime-
lis a Sa Mola de Can Blahi, En Joan
Julia Mestre a n'Es Puig dc Ses Ca-

ses de Ca N'Alou des Jurat i En
Toni Bordoy Servera a n'Es Puig
Mulct.

Entre totes trobaren 57 conills,.
dels quals 13 foren els agafats es--
sent la guarda que millor percentat-
ge i puntuació s'anotà la d'En Mi-
quel Cardell Sagrera, que de deu
conills trobats, n'agafà cinc, obtin-•
gucnt una puntuació de 52 punts.

Si Deu ho vol soparem tots pic-
gais el proper dia 13, divendres,
«La Ponderosa» per acabar dc fer la
bauxa completa, i el que es vulgui
afegir a nosaltres pot treure el ti-
quet pel sonar als flocs que anoinc-
nam a continuació:

Al Bar La Puñalada i a la Caixa.
Rural de Felanitx.
Al Restaurant MARIVENT dc

Cala d'Or.
Al local de l'Associació de Caça-

dors de S'Horta.
I als tatters Barceló Adrover dc

Calonge.
D'aquí volent agrair fort ferrn l a .

collaboraciú de tots els que han let
possible aquest esdeveniment
molt especialment, als propietaris i
titulars de les finques i vedats que-
tant gentilment ens han cedit.

L'ASSOCIAC1O DE CAÇADORS .

'DE FELANITX—	 .

TENGO LOCAL PARA ALQUILAR
en Via Argentina, núm. 19.
Informes, Tel. 580738.

CERCAM PLANTA BAIXA o PIS.
per a llogar a Felanitx.
Informació, Tels. 580606 i 582685..




