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S'aprovaren les retribucions del	 ta imatge de Santa
battle regidors 	 Margalida altra

vegada thstrossadaSetze punts, incloses les mo-
cions i els precs ipreguntes, es po-
saren a la discusió de la plenaria
municipal dilluns dia 2 de setembre,
dels quals, deu es someteren a apro-
vació i nou d'ells foren aprovats
amb els VEns favorables del grup
socialista, del Partit Popular i la
regidora independent, abstenint-se
gairebé a tots, el grup «Coloms a la
Sala» i el regidor del CDS.

L'agilitat fou el caire característic
de la sessió ja que, tot i que s'ad-
judicaren per sorteig trenta solars
del cementiri, ben aviat s'arriba als
punts de les mocions i els precs i
preguntes.

Entre les qüestions a debatre hi
havia els sous dels membres de la
Corporació, els quals quedaren
aprovats, -amb i'abstenció de CALS,
dc la forma següent:

Batle, 159.825 ptes. mensuals.
Tinents de batle, 95.000 ptes.
Delegats de la batlia, 60.000 ptes.
Regitiors, 16.000 ptes.
Els punts anteriors es referien a

qüestions comptables regulars que
no suscitaren cap tipus de contro-
vèrsia i tan sols el que es referia a
l'aprovació del Compte General del
Pressupost de 1990 s'aprova només

amb els vots del PP. Els punts 13
i 14 contemplaven donar compte
d'alguns expedients de suplements
de credits mitjançant transferencies
de despeses.

Com a moció de la batlia, la ur-
gència de la qual s'aprova per una
nimitat, es planteja la qüestió del
camí de S'Algar. A la vista dels in-
formes jurídics es proposa la rati-
ficació de l'acord de l'Ajuntament
del passat dia 5 d'agost de recupe-
rar la propietat d'aquest camí, així
com l'obertura d'un període prova-
tori de 30 dies per tal de que es
puguin aportar proves i justificants.

Encetà el capitol • de pregs la :re- •
gidora Maria Binimelis, qui s'inte-
ressa per l'horari de les cameres
mortuòries així com per la possibi-
Tite –intallar-ne una -áT cernenteri
de S'Horta.

Després Cosme Oliver i Antoni
Grimait obriren una disputa entorn
a S'Algarroc, que qualificaren d'una
festa gairebé exclussiva de CALS,
patrocinada per l'Ajuntament. Tam-
be Catalina Picó denuncià la margi-
nació del grup del PP en l'organit-
zació de les festes i concretament la
d'ella, malgrat la seva condició de
membre d'aquesta comissió.

Dilluns passat la imatge de Santa
Margalida que presideix la font del
seu nom, aparegué amb el cap ta-
llat i sense part del palmó que
porta a la ma.

Aquesta es la segona vegada que
la imatge es mutilada, i fa una par-
tida d'anys fou objecte d'una ma-
gistral restauració per part de l'es-
cultor felanitxer Jaume Mir.

Aquesta restauració la restitui
amb prou legitimitat al lloc que ha-
via ocupat des de l'any 1830 i del
qual en fou retirada temporalment

- a - la dècada del-s - substituint-la
per una escultura de Josep Boyer
de traça molt moderna i de valor
artistic discutible.

ATa des de feia 6 anys, allibera-
da de successives capes de pintura
i restaurada amb molt. d'encert per
Jaume Mir, presidia de bell nou el
retaule petri de la font.

A l'hora d'escriure aquesta nota
no es té noticia de qui hagi pogut
fer tal barbaritat ni se sap on pu-
guin parar el cap i el palmó de la
imatge.

Des d'aquestes planes condem-

La imalge fill com quedà des-

pres dela restauració de 'Jaume •

Mir.

nam enèrgicament aquest atemptat
al nostre patrimoni artistic, perpe-
trat sens dubte per persones que
no mereixen la consideració de con-
ciutadans.

Les festes de
Cas Concos

Diumenge passat horabaixa se ce-
lan.a. a Sant Salvador la tradicio-
nal festa aniversari de la coronació
pontificia de la imatge de Nostra
Dona.

Com es habitual un nombre molt
considerable de fidels ompli l'esglé-
sia i àdhuc part de la clasta. Pre-
sidi l'Eucaristia l'arxiprest Mn. Mi-
guel Serra, qui digué la homilia i
Ia Coral de Felanitx, dirigida per
Jaume Estelrich, executa la part de
cant, que es tanca amb l'himne de
Ia coronació.

Hi assisti una representació de
l'Ajuntament i després de la missa,
a la clasta, es dedic à un senzill ho-
menatge a la congregació d'ermi-
tans pel fet d'haver-se compit cent
anys del seu establiment en el San-
tuari.

Aquest consisti en un parlament
de Mn. Pere Xamena, cronista de
la ciutat, qui féu un esbós històric
del Santuari i de la dedicació dels

Ermitans de Sant Pau i Sant Anto-
ni a la casa de Sant Salvador.

Es descobri una placa de ceràmi-
ca amb la següent inscripció:

EN ELS CENT ANYS DE
PRESENCIA DELS ERMITANS

DE LA CONGREGACIÓ DE SANT
ANTONI I SANT PAU EN AQUEST

SANTUARI.
L'AJUNTAMENT I EL POBLE

DE FELANITX
1891-1991

E1 Batle Miguel Riera també feu
un breu parlament, en el qual agrai
la consagració dels ermitans al san-
tuari maria, al qual correspongué el
superior, ermita Pau, amb uns
sentits mots de reconeixement.

El poble de Felanitx, representat
pets que eren presents a l'acte, de-
dica uns sentidissims aplaudiments
als Ermitans.

Divendres passat a vespre comen-
çaren les festes patronals de Sant
Nicolau de Cas Concos. Un concert
de la Banda de Música de Felanitx
i el pregó a càrrec del concarri Jau-
me Obrador n'obriren la porta. El
ruixat que caigué damunt el nostre
terme dissabte passat destorb à els
actes programats per aquella tarda,
precisament la presentació dels ca-
valls àrabs del Puig Gros i l'exhibi-
ció de doma i salt eqüestre a càrrec
de Rene Bossons, una manifestació

que havia despertat expectació i
que s'hagué d'ajornar pel dimarts.

A l'hora dé redactár aquesta nota
—dimarts— Cas Concos viu la dia-
da patronal entre música popular i
festa de carrer. El vespre s'havia de
celebrar la I Mostra-Concurs de
cuina concarrina, la qual pressen-
tim que haurà estat un exit, perquè
d'això de cuina en saben i hi tenen
gust les mestresses/os concarrines.

La festa de la Mare de Déu de
Sant Salvador

Roda de premsa informativa
Dimarts dia 17, a l'emisió de la Televisió Felanitxera, tendra

Hoc una roda de premsa informativa al complir-se els primers
cent dies del nou govern municipal.

El Batle de Felanitx comentara les preguntes dels represen-
tants d'alguns mitjans informatius referides a qüestions relacio-
nades amb la gestió municipal.
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.325

SANTORAL

Diu. 15 M. de Deu dels
Dolors

Dill. 16 Sts. Corneli i Cebrià
Dim. 17 St. Robert Belarmi
Dim. 18 St. Josep Cupertino
Dij. 19 St. Gener
Div. 20 St. Eustaqui
Dis. 21 St. Mateu, ap.

LLUNA

Quart creixent dia 15

COMUNICAC1ONS
AUTOCARS

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

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

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

Port3colom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 12,30, 14,45
i 17,30 h. Diumenges, a les 7,30,
9,30, 13 i 18,15 h.

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

Cala d'Or - Felanitx:A les 1830
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

Dissabte
Diumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Jaume Rotger
Amparo I rueba
Cat. Ticoulat
r 	 Fina
Gaya Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

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

580448-581144
Ambulancies

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

Bar EL TOBOSO
Comunica a sus clientes y público en

general el cambio de Dirección.
Les esperamos. Cordialmente

Mary, Norberto y Mabel
N'. Ernest Nlestre, S 	FELANITX

Restaurante CESAR
Porto-Colom

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en carnes a la brasa
Nuestro teléfono es el 825302

Hoy sábado tenemos el comedor reservado todo el día.
Disculpen las molestias

V. A.f.9.    
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Sebastià Boyer Orrí      
mori a Felanitx, el dia 2 de seteinhre, de 1991, a l'edat de 85 anvs,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció A1)ost6lica.

Al eel sia

Ii seva esposa Francisca Barceló Adrover; fills Sebastia, Catalina, Francisca i Maria; fills
politics Joann, Joan i Pere; njts; germana Nliquela, germans politics, nebots, eosins i els :titres
I' rents N'os ma nen que el N'olgueu tenir present en les vostres pregaries.   

Casa mortuòria: C. Calder6, 9

FELANITX

Ajuntament
Felanitx

EDICT E
MIQUEL RIE RA I NADAL,

BATLE-PRESIDENT DE L'AJUN-
TAMENT DE LA MOLT LLEIAL
CIUTAT DE FELANITX

FAIG SABER: Que acabada la
confecció del Padró Municipal d'Ha-
bitants corresponent a 1991, en
compliment del preceptuat a les
disposicions vigents, des d'aquesta
data queda de manifest al públic a
la Secretaria d'aquest Ajuntament
pc( termini d'un mes, durant
qual i a les homes ordinaries d'ofi-

podra ser examinat als efec-
tes de reclamació; advertint-se que,
transcorregut el termini esmentat,
no en sera admesa cap.

La qual cosa r s'anuncia; pera in-
formació dels

Felanitx, 9 de setembre de 1991.
El Bath::

Miguel Riera i Nadal

ANUNCI 	 •
Fins el dia 20 del present mes de

setembre sera temps habit per la
presentació d'oferts optant a la
contractació directa de les obres
d'elevació d'aigües en cl sondeig
núm. 3 de la Via Argentina.

El tipus maxim de licitació es ci-
fra en la quantitat de 3.434.596 pts.,
I.V.A. inclòs.

L'expedient es troba de manifest
a les oficines de Secretaria.

El que es fa públic per coneixe-
ment dels possibles interessats.

Felanitx, 10 de setembre de 1991.
El Batle:

Miguel Riera i Nadal

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

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

Felanitx, 23 d'agost de 1991.

Pere Mayal i Rosselló

President A.P.A.
Collegi Joan Capó

IN PACE VIVAT

D. Antonio Rosselló Adrover
1-10-1892 - 22-9-1952

Y

D. Juan Rosselló Lladó
5-9-1931 - 16-9-1979

Sus familiares y allegados,
agradeceran a sus amistades
quieran encomendar a la mise-
ricordia de Dios el eterno des-
canso de sus almas, en las
misas de aniversario que se
celebraran en la parroquia del
Carmen de Portocolom los
dias 16 v 22, a las 8 de la larde

11•■■

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
-- Honda CUR 60 ( )
— Yamaha RD 350
— Yamaha DT-80 LC
— Peugeot ST 50
- Derbi Scooter
— Vespinos varios

CICLOMOTORES VARIOS
EXPOSICION Y VENTA..

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580253
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

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.



Llibres de text
Si adquiriu els llibres del Col.legi «Joan Capó»

a les Ilibreries

Cóndor i Ramon Llull
Tel. 580120 	 Tel. 580160

obtindreu uns beneficis en tot el mate-
rial escolar durant el curs

Distribuïm els Ilibres de text dels Instituts de
BUP i Formació Professional d'acord

amb el següent detail:
«CONDOR»: Ir. de BUP i Ir. FPI Administratiu.
«RAMON LLULL»: 2n. de BUP i 2n. FPI Administratiu.

Retorn a l'escola 
Gran assortiment de carteres,

motxilles i tot el material
escolar que necessiteu.

El trobareu a

Papereria

RAMON WM
C. Major, 25 	 Tel. 580160

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO („ri,,)„

Telefonía y equipos complementarios.

C. Costa 1.1ohera, 6 	 Tel. 827263

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
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MOZANY Un concert molt agradõs Lfibres•

LES CIUTATS MOZART
Tres sán les ciutats que porten el

segell de Mozart: Salzburg, Viena i
Praga. Si be es veritat que el nos-
tre músic visita moltes altres capi-
tals i viatja per ben diversos in-
drets d'Europa (primer de nin amb
el seu pare es mostra com a prodigi
a diverses corts europees, i mes en-
davant corn a compositor arriba a
Italia i Anglaterra), aquests tres
noms representen molt mes que cap
altre dins la seva vida i obra.

A Salzburg, Mozart hi visque la
seva infancia i hi rebé els concixe-
ments musicals. Eiìl1j tambe treba-
lla a les ordres de l'arquebisbe
CoBored° amb el qual arriba a te-
nir unes relacions desastroses. Re-
lacions que motivaren l'any 1781 el
trasilat del compositor a la segona
ciutat: Viena. A Viena, Mozart hi
fou a moments molt feliç i en altres
molt clesgraciat. Viena entengué i
aplaudi les obres del jove Mozart
nornés a mitges. Sovint l'admirava

I l'aclamava però tambe sovint el
despreciava i el deixava sol. I la
cort, amb les intrigues, odis i mise-
ries privies de l'aristocràcia del
XVIII en fou gran culpable d'aques-
ta situació canviant cl'exit/fracas.
Els altres músics de la cort i tambe
artistes diversos procuraren fer-li la
traveta.

Praga, en canvi, l'admira i l'esti-
ma sempre seguit. A Praga el músic
hi estrena la tardor de 1787 una de
les obres mes sublims de tot el re-
pertori: «Don Givanni». Installat al
palau de la Bertrainka, a uns pocs
quilèmetres del centre de la capital,
Mozart retoca l'òpera i revisa els
assajos previs a l'estrena. Fins i tot
conta la història que la nit abans
de la primera funció  escriví l'ober-
tura. Una genialitat mes per apun-
tar a la llista dels fets sorprenents.
«Si non e vero, e ben trobato», que
dirien els italians.

P.E.M.

Divencires de la setmana passada
la Coral «Estudi Vocal» i l'orques-
tra «In Tempo» de Manacor ens ofe-
riren un concert que ens impacta
molt gratament. A part la seva fi-
nalitat filantròpica —ja que entre-
ga els seus honoraris al nostre pai-
sa Andreu Fiol, per a collaborar en
Ia seva formació a l'escola cie lute-
ria de Cremona— ens sorprengué
Fait nivell assolit per ambues agru-
pacions, integrades exclussivament
per gent jove.

Un nivell que atribuim en bona
part a l'entusiasme i sólida torn -la-
ck) del seu director, el tambe jove-
níssim Martí Saez Madrona. La se-
va aplicació —ardent i pacient, ho
intuïm— a aquests collectius de jo-
ves estudiants de música, dóna uns
fruits musicals extraordinaris.

La Coral «Estudi Vocal» ens ob-
scquia amb un grapat de cançons
de caire popular cl'arreu del món,
executades amb un afinament i una
textura vocal tan delicada, que ens
sembla fenomenal.

Però la nostra sorpresa fou enca-
ra mes grata en escoltar l'orques-
tra «In Tempo». Sota la batuta del
mateix Marti Sacz, interpreta Mo-
zart, Grieg, Händel, Berlioz i Vival-
di. Es un conjunt orquestral inte-
grar per una trentena de músics on
hi te presencia gairebé tota la gam-
ma instrumental; i la veritat es que
sona cle meravelia. Atesa la seva
proporció, no es pot demanar gaire
mes quant a. volum sonorós i equi-
lihri d'instruments. 1 la batuta
Martí Saez harmonitza magistral-
ment tot aquest torrent de melo-
dies.

Ens complau saber que aquest
jove director ha d'ocupar una pla-
ça de professor de música al coHe-
gi «Joan Capó» durant aquest curs.

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

«Homes..., 	cel..•
i mar: Portopetro»

Vet ací un llibret que ens permet
comprovar els estralls produits pel
creixement incontrolat de l'urbanis-
me que, en cis últims quaranta
arys, ha fet malbe moltissims in-
drets de la riostra ilia. En Josep
Grimait i Vidal acaba de treure a
Hum el número 40 de la collecció
«Coses nostres», el qual sota el
Itol «Homes..., terra..., eel... i

mar: Po rt ope tro», ens presenta una
collecció de lotograties (Vaguest
portet llevantí, que en recolleixert
perspectives cies de principis de se-
gle —any 1907— fins devers l'any
1978. Amb una cinquantena de re-
produccions fotogràfiques, aquest
llibre constitueix un testimoni do-
cumental de gran interès per be que
l'autor diu que es conscient de que
n'hi ha d'haver moltes més de foto-
grafies, que de recollir-se, podrien
donar una perspectiva encara més
completa de Portopetro i de la seva
evolució.

La torre, el moll, les casetes del
Caló d'Es Moix i de Sa Platja, el
Caló (lets Hornos Morts, són inclrets
que podem veure fixats en aquestes
plaques i que_eas mostren_un.. POT-
topetro gairebé verjo i incontami-
nat que ha passat ja a la història.

Al final del Ilibre es reprodueixen
quatre fotografies de l'admirat Je-
y1,11i juan que teu l'any 1958 en una
estada a Portopetro.

Agraim de debó aquest nou llibre
de Josep Grimait i Vidal.

Muy pronto.
el nuevo

OPEL «ASTRA»



VENDO APARTAMENTO jun to
Restaurante Cesar en Porto Co-
bm.
Informes: Tels. 825516 y 825553.

SE PRECISA CHICA para guarde-
ría. En Porto Colom.
Informes: Tel. 824515.

Ben prest,
el nou

OPEL «ASTRA»       

--821219219---
Clíniea de Ortodoncia

(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en
niños y adultos)

Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.0 318

llorario: Lunes a viernes, de 16'30 a 20'30. 	 Previa vita.

C/. Miguel Borcloy, 22
	

Tel. 582623 	 FELANITX    

4
	

FELANITX

Fou inaugurat el gimnàs Sport
Energy

Diumenge passat, la inauguració
d'un gimnas a Felanitx, constitui un
esdeveniment cl i n s els ambients
proclius a la cultura física i l'es-
port.

El Gimnàs Sport Ener y, ubicat
en el carrer d'F.n Pelat, es un esta-
bliment que ofereix una amplíssima
garni-na de possibilitats dins aquest
camp —avid en dia tan divercisifi-
cat i especialitzat—, que abraça des
del simple manteniment fins a la
preparació especial per a determi-
nats esports i que alhora s'adreça
a persones de totes le edats.

Equipat amb els mes moderns
aparells, ofereix doncs tot el mate-
rial auxiliar necessari per a la prac-
tica gimnàstica, tant de caracter ac-
tiu com passiu.

Felicitam eis propietaris del nou
gimnàs, Esteve Noguera, Apollónia
Vidal, Miguel Rigo i Miguel Obra-
dor, alhora que els desitjam molt
d'exit en la novella empresa.

El felanitxer Mn. Teodor Suau i
Puig, director del C.E.T.E.M., a
TVF.

La setmana qui ve a la programa-
dó habitual de T.V. Felanit xera
tindrem ()cask) de veure i sentir
nostre paisa Mn. Teodor Suau el
qual loci entrevistat pets aquips

d'aquesta emisora. Un dels mo-
¡his d'aquesta entrevista són els
nous cursos que adreçats als se-
glars oferirà a partir d'aquest curs
el Centre d'Estudis Teològic per tal
de poder aprofundir la seva fe.

Pluja
Durant el m'es 'de juliol no es re-

gistra cap dia de pluja a Felanitx
i - a l'agost plegue els dies següents:
,Dia 9, 0'8 litres
Dia 10, 1 »
Dia 12, 1
Total, doncs, recollit durant el

riles, 20'8 . ntres per metre quadrat.
Dissabte passat, dia 7, a les pri-

nieres hores de la tarda, caigué un
ruixat bastant intens que afecta
gaircbe tot el terme. A Felanitx es
registraren 19'1 litres per metre
quadrat.

A Patenció dels ex-alumnes de Ia
Providència

El próxim dissabte, 28 de setem-
bre, tindra lloc la trobada d'ex-
olumnes de la Providencia; un dels
actes que s'han organitzats per
cornmemorar el centenari de la con-
gregació.

La diada començarà amb la cele-
bració de l'Eucaristia a la capella
de la Providencia a les 18,30, i a
continitaciú hi haura un petit refri-
geri al pati nou del convent.

Es cloura la trobada amb un so-
par de germanor a La Ponderosa a
les 21 h. tal com ja fou anunciat
des d'aquestes mateixes planes
temp.i enrera. Des d'aquí mateix vo-

lem fer una convidada general a
tot horn, ja que per l'amplitud de la
convocat6ria es impossible fer-ho
particularment.

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

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

EXCURSUS A MENORCA; Dilluns
dia 16, a les 5 clel capvespre es farà
el pagament de l'import de l'excur-
sió a Menorca dels dies 25, 26 i 27.

EXCURSUS RECREATIVA A CAL-
VIA; Sera el divendres dia 20. Es
visitara Calvià-Capdella i les illes
Malarat. Dinar i espectacle a «El Pi-
rata». Preu subvencionat, 1.900 ptes.
Inscripcions de dia 10 a 18 de 10 a
12 hores del matí.

Omissió
A l'edició passada, a la crónica de

la novillatla de Sant Agustí, varem
ometre involuntariament assenyalar
que les fotografies que la illustra-
ven, eren del nostre benvolgut colla-
boracior Marino Talavan te.

Quedi, clones, subsanada l'omis-

vida sociail
PRIMERA CONIUNI6

Dissabte passat horabaixa, al con-
vent de Sant Agustí, va rebre per
primera vegada l'Eucaristia el nin
*Santiago Diaz Fernandez.

Rebi la nostra felicitació, que
feim extensiva als seus pares.

BODA
El sábado día 7 al mediodía, se

unieron en matrimonio, Salvador
Gómez Senties i María Francisca
Rodriguez Quetglas. Apadrinaron
los respectivos padres Salvador GO-
Inez Arribas y Monserrat Senties
Lecina, y florentino Rodriguez Ali-
que y Ana Quetglas Nicolau.

Testificaron el acta matrimonial
Jose Antonio Ramón Aceitero y
Magdalena Bennassar Binime-
lis. Despues de la ceremonia, los
nuevos esposos y familiares se reu-
nieron en una comida en el restau-
ratite Vista Hermosa. Actualmente
están realizando un crucero por cl
Mcditerrneo. Deseamos a los novios
muchas felicidades.

NECROLÓGICA
El passat dia 2 de setembre, en-

trega l'anima a Deu a Felanitx, a
l'edat de 85 anys j despres de rebre
els sagraments, D. Sebastia Hover
Orfí. D.e.p.

Enviam el nostre mes sentit con-
dol a la seva família i d'una mane-
ra especial a l'esposa D.a Francisca
Barceló i fills D. Sebastià, D. Cata-
lina, D." Francisca i D. Maria.

J3 fa cinc
MIJAC-GAVINA (INFANTIL).
CURS 1991-92.

lnscripcions: dies 19, 20, 23, 24,
25, 26 i 27 de setembre.

Horari: de 6 a 8 h. de la tarda.
Lloc: Xauxa (baixos de la Recto-

ria ) .
Preu per inscripció: 2.000 pies.

Sapigueu, però, que no quedara cap
allot (Mora per problemes de do-
biers.

Edats: des de 5e d'EGB a Ir de
BUP-FP.

Places limitades.
Enguany tenim una novetat per

comunicar-vos. Aquest curs, fruit
cle l'experincia d'aquests anys pas-
sats, s'ha format un grup de joves.
El nou grup tendra una dinámica
totalment cliferent de la dels in-
fants, així com uns objectius tambe
clistints. Des d'aquest escrit feim sa-
ber als joves i al-lotes que tenguin
almenys 16 anys i estiguin interes-
sats en prendre part a les activitats
que es duran a terme durant aquest
curs, la segiient informació: per a
Ia inscripció podeu venir els matei-
xos dies, horaris i doe citats ante-
riorment.

Aiximateix, aprofitam l'avinentesa
per donar les grades als animaclors
i a tota la gent que, juntament amb
els allots i joves, han fet possible
aquests cinc anys de camí. Així n'es
el resultat, ja que no només sera
un MIJAC infantil, sin() que en-
guany ho feim extensiu als joves.

Arrelats alla on som...
MIJAC - FELANITX

Secció Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE LA DOLOROSA
I COMMEMORACIO DE LA CREU

ALÇADA
Avui dissabte, se celebrara la fes-

ta• de la Mare .de Deu dels Dolors.
A les 7 del capvespre hi haura
Eucaristia solemne que presidira el
nostre paisà Mn. Joan Rosselló Va-
guer, rector de Llubi, qui dira la
horn ilia.

La Comunitat de PP. Teatins con-
vida tots els fidels a aquesta festa.

EL PANORAMA MUSICAL

Sr. Director: Després d'assistir el
passat divendres al concert que ofe-
riren la Coral Estudi Vocal i
questra «In Tempo» de Manacor, no
puc inkS de fer algunes considera-
dons, aplicables al nostre poble.

Primerament ull fer constar que
Factuació de la Coral i FOrquestra
(ambdues compostes per gent molt
jove i estudiants de música), va ser
molt digne i agradable, i totes dues
assoliren un nivell que per a ells
voldrien molts grups musicals for-
mats per gent mes adulta. Des d'a-
quí la meva enhorabona. Llàstima
que la gent de Felanitx no respon-
gues a la cita.

AixO cm féu pensar que es una
vertadera llastima que a Felanitx,
On hi ha tants de joves amants de
Ia música, no tenguin l'oportunitat
d'estudiar cis instruments de corda
(violí, violoncel, contrabaix, etc.).

Is ver que l'Escola «Pare Ault»
fa una meritria labor en favor de
Ia música, pet -6 no sé per quines
rauns (supós que deven pesar molt
les raons econ3miques), pareix que
l'escola funciona a mida de la Ban-
da de Música i es deixen un ERR:
apart totes les altres modalitats
musicas que surten d'aquest camp.

Això es una gran mancança que
pens que l'Ajuntament 'mu hativia
d'intentar remeiar. No vull dir amb
aixe) que l'ensenyança musical ha-
gués de ser grattata, situ.") que l'es-
cola servís de vehicle perque a tra-
ves d'ella s'hi canalitzassin totes les
iniciatives musicals que sorgissin
(corn mes millors), i entre elles
crec que una part molt important
poden ser cis instruments de corda.
-A la vila tenim gent preparada

per posar-hi el seu sebre, tot seria
agafarho amb illusió i procurar Ile-
var les traves que es presentassin;
crec que molts dels nostres joves
ho agrairien.

Maria



SE DAN CEASES DE INGLES
AL F.
Informes: Tel. 580004.

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

Muy pronto.
el nuevo

OPEL «ASTRA»

SE TRASPASA
Bar-Restaurante-Pizzeria LOS PINOS

Porto-Colom
RENDIMIENTO A LA VISTA
INFORMES EN EL MISMO

FELANITX 5

Cronicó Felanitxer

APL.NDIN

per Ramon Rosselló

Iniciam avui la transcripció d'un nou apèndix del oCronicó
feleant.ver» duit a terme pel nostre collaborador Ramon Rosse116.
Lac:Quantal recerca documental motivada aquests darrers anys per
Ia confecció (le lpoca medieval referida a diversos pobles de Ma-

dels quals s'ha anat editant llur història, lia estat ocasió
de ;loves troballes rclerides a FeMinix. Aquestes notes, així CO)?? el
restart d'un llibre de clavaria de Felanitx de l'any 1437 localitzat a
Lisboa, (d conlingut del qual vet poder accedir Ramon Rosselló, és
el que conformara aquest petit apèndix que ajuda a completar la
J(  uodrida historiografia del nostre pubic.

1372, 14 gener.—Martí CardiIs ven a Joan Barruf6, mercader ciutada,
esclau grec anomenat Nicola, preu 32 Inures.
24 abril.—Guillem Saturní ciutada ven a Bartomeu Sunyer una c.,-

clava tartra anomenada Baga, preu 32 lliures i 10 sous. (ACM Pere
n." 14.726 s.f.)

1373, 16 gener.—,Romeu Tomas (a) Fullana de ..Santanyí ven .a Bar-
tomeu Servera prevere beneficiat de l'església de Santa Maria de Fela-
nitx i a la dona Suau muller de Berenguer Font un csclau tartre anome-
nat Joan, pieu 38 lliures. Tot seguit eis nous amos fan gracia de talla
a dit catiu Latial , que per la seva !libel - tat i alforria donara 38 lliures ço
Cs, el que podrà cada setmana, qualsevol dia no feriat. (ACM Mateu Sal-
Jet n.- 14.710 s.f.)

1384. 24 gener.—Romia viuda de Guillem Sunyer ciutadà, habitadora
de la vila de Felanitx, volent agrair cis scrvicis d'Antoni Castell notari,
fan donaciú entre vius 15 quarteres de blat censals sobre l'Alqueria Blanca
de Santanyí. (Id n." 14.714)

1385, 6 octubre.—Joan de Moya apotecari ciutadà ven a Bernat Bor-
doy un esclau turc anomenat Andreu, preu 64 Mures. (Id n." 14.714)

1388, 26 novembre.—Bartomeu ses Eres i muller Caterina, ciutadà
habitadors de Felanitx, x .erich a Pere Savenal notari un esclau batiat sartal,
anomcnat Antoni Marti (he 25 anys d'edat, preu 60 Iliures.

Dit notari i muller Valença venen a dit ses Eres una esclava tartra
twomk.nada 'Lucia i uti 1111 dc 17 meso, ;Inomenat preu 60 Iliures.
Ili ha carta del notari Mateu Salzet adre -;acia al notari Ramon Comte de
Felanitx, pregant prengui escriptura de dita venda. (Id n." 14.717)

1515.—Amb.motiu_de l'ajuda de Mallorca en la defensa de pugia, es fa
una mostra militar segons la qual a Felanitx hi havia 277 homes d'armes,
40 cuirasses, 232 espascs, 294 llances, 88 rodelles, 45 hailestes i 32 pavesos.
El document posa la relació nominal de cada home d'armes: Jaume Bordoy
una cuirassa, 3 espases, 12 llances. Joan Valls de Padrina una cuirassa, una
espasa, clues !lances, una ballesta, etc. (ARM AH 6.638 f. 83-87)

1379, 5 setembre.—Bartomeu Sunyer i Miguel Sabet-de•Felanitx-venen
a Joan Llobera doctor en lleis un captiu tartre, ncòf it, anomenat Antoni,
per pi - err de 56 lliure. (ARM Nicolau Cases C-18 f. 82)

1454, 7 maig.—Pere de Padrina ven a Bernat de Pacs cavalier 3 Inu-
res censals sobre unes cases clins la vila, que són del seu zdou, per preu
de 37 lliures. (ARM Antoni Catany-Pere Martorell M-177 f. 184)

SE TLQUILA BAR DIANA en Porto SE VENDE CASA en Calle Campet
Colom. 	 34.
Informes: Tel. 824184 (de 6 a 7

	
Informes: C/. Soledad, 20.

tarde). 	 Tel. 580824.

Just bah( de l'11 Elul
Un ve:pre d'aquests, quan ja no força moral chic mos envaeix de

cren p'es mig es picaclors, vuil dir Poe ença i zicabarii annb sos nostros
es qui se piquen, quan un terç che pecats si no anam Viii,. I vaig sen-
la molt lleial dormia com un tronc, tir molts che crits. 1 normé cridava
un altre terç era a presumir de un (fells o aix.1) va esser lo que cm
Port en es Port i la resta produïa vaig pensar. Prest, pera, vaig sortir
riquesa a can Fella, vaig fer una de s'erro perquè ficant, amb molt
volta per devers es carnpanar. I de «cuidado» i prou leines, es meu
vaig tenir molts de problemes. No nas i es barram d'es meu ca per
varen esser certament, ni proble- una retxillera, vaig guipar un homo
mes religiosos, ni problemes de tor- mudat amb ulleres ajupit an es ha-
nar canvi, ni tan sols d'aparcament, lustres lluents d'una especie de ca-
com deveu pensar. Aquell horabai- chiral marron en es centre che s'edi-
sa no hi aparcava ningú, per alla fici. Cuidava rebentar-se ses venes
daft. Es banes, es vidriers i es fora- cl 'es coil predicant a sa concurren-
dulls d'arbitres tenien tancat i S'Es- cia. No se pot chi - que estigues ani-
colania, com podeu suposar, ja no mant-los pet -que mes be eis estava
fa bores d'excés. amenaçant, ara de fer-los sopar ca-

Eren coses més grans, perilloses ciascú - a ca seva amb sa dona, suara
I definitives, ses que em captivaren de fer-los anar a peu i, fins i tot, de
s'animeta i em deixaren fet un tras- regalar-los un abonament per ses
to. Es ca, que com sabeu td.roes fa- verbenes. Duia un cartell penjat a
çana que flassades, es compixa sa corbata que deia que era Mister
d'es trastorn. Jo no. Jo vaig fer un Gornals de Rocks Shamelessness
esforç perque, amb aquest cosset and Company. Era s'insignia d'es
de torero que amenaça romatic, no poder, sa senya de sa força, s'em-
puc abusar de s'humitat. Vaig blema d'es basto, es segon rapte
comptar-hi tres grues, sis «retros», d'Europa. D'alla on estava seria ben
una pala gran, vuit che menudes, sis incapaç de dir-vos si era tan lleig
formigoneres de vuit-cents cava- com semblava o si no pareixia tan
lions, set muntacàrregues, setanta feo com era.
mil sacs de ciment, tres uixols, un —No bade u, re-cents Ilamps!
cavec, nou cerveses buides i quatre- —cicia fent foc p'es barram pos-
cents denou picapedrers, un més un tís, tot i collaborant a sa normalit-
manco. Espantaven. No eren com zació lingüística—. No podem per-
aquests que estam acostumats a dre sa batalla. Feis via, vatuadell!!
\ 'cure per aquí. Ni s'aturaven de fu- A veure si acabam sa plaça abans
mar per fer una mica de feina quan que tomin es «Joan Capó». Mem si
l'amo no cis veu, ni tudaven mescla tornen ,aviat ses tres placeres, sa
ni feien malbé trossos d'aquella pe- peixatera i aquell horno que agra-
chia ni.trhre que val una orella d'es na i arruïrhun es clos súpers, que
cap, ni parlaven de lamelles. s'economia de Felanitx es d'es fela-

No ho creureu perõ feien fues. nitxers! Aquell d'allà baix o fa més
Era com un esvalot, com una revo- via o li fare precintar sa motota.
lució, corrr s'eclosió d'es comunis- -Re-coranta mil overbookings!!
me, com sa renaixença d'aquesta 	 P. Art igues

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

PREVIASA, IMECO, etc)

També recorda la creació de PAR-
TIT MEDIC.

PER A mrs INFORMACIÓ, dirigiu-vos al C/. Pelat, 61
Tel. 583464

Bar-Restaurante
Don Pepone

Comunica a sus amistades y públi-
co en general, su REAPERTURA bajo la
dirección de los Hermanos Suher.

15-9-91 	 Porto-Colom
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C. Ses Sivines s/n.

Tel. 825183

A:
GIMNASTICA ARTÍSTICA
ESPORTIVA
YOGA
TAIXf

FISIOCULTURISME
— INICIACIÓ ESPORTIVA

— FUTBOLET
— MINI-BASKET
— BASKET
— VOLEIBOL
— HANDBOL

electrónica

L-MOREY-
VENTA Y REPARAC1ON DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

NUEVO DOMICILIO
Carila 4 - "[cis 583159 y S271N2 	 117200 FELANITX

GIMNAS ESPORT ES PORT
Activitats que durem a terme a partir

d'octubre del 91 al juny

— GIMNÁSTICA DE MANTENIMENT
— GIMNÀSTICA CORRECTIVA
— GIMNÁSTICA PER A LA TERCERA EDAT
— ASSESSORAMENT TECNIC ESPORTIU

M.a ANTÒNIA CALDENTEY
(LLICENCIADA EN EDUCACIÓ FÍSICA) 	La professionalitat

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.

MOBLESSA FONT
17 al 29 setembre

Darrers dies de liquidació
Descomptes interessants

Autocares J. Caldentey S. A.
HORARI .OS QUE REGIRAN A PARTIR DEL DIA 15

DE SEPTIEMBRE 1991

DIAS LABORABLES

SALIDAS DE FELANITX: 7,00, 9,00, 12,00, 14,15 y 17,00 h.

SALIDAS DE PORTOCOLOM: 7,30, 9,30, 12,30, 14,45 y 17,30 h.

DOMINGOS

SALIDAS DE FELANITX: 7,00, 9,00, 12,30 y 17,00 h.

SALIDAS DE PORTOCOLOM: 7,30, 9,30, 13,00 y 18,15 h.

FELANITX

Concurs de Monopatí
Aquesta setmana passada el C.D.

S'Horta va començar la temporada,
amb mes clecisió que l'anterior i
amb una plantilla força jove, la
qual, tot i que encara fallen alguns
fitxatges, es perfila com segueix:

Porters: J. Adrover, Muñoz (i
Santamaria).

Defenses: Antich, Acirover, Rober-
to Martinez, J. Barcelú i J. Barceló

Mitja: Gaspar Muñoz, Bernardi
Pons, Francesc Carrasco, J. Piña,
M. Roig i Augusto Nelson.

Davanters: A. Adrover, Julia Gar-
cia, Janine Monserrat )Cas Concos),
Vicente Llamas (At. Albacete) i An-
toni Ramirez (Santanyí).

Han causat baixa F. Aznar .kFela-
nitx), Vaca, Cristian (Cala d'Or).
Alou, Alabarce i Palmer.

L'entrenador es Ignaci Marqueño
i cl rnassatgista Bartomi:u Amen-
gual.

Mentre que els cadets són entre-
nats per Miguel Ramis, 'cis infan-
tils per Marc Acirover, els benja-
m ins continuaran sota les ordres de
Rafe! Mas i els juvenils ho seran
per A. Caldentcy. .

Diguem pe rúltim que la presi-

ciencia del Club l'ostenta Antoni
Rigo i la secretaria l'exerxeix Rafel
Roig.

CURSET DE FUTBOL
PER ALEVINS

El passat mes d'agost finalitzá el
curs d'estiu de futbol per alevins di-
rigit pel preparador Joan Tauler.
Un cop acabat foam entregats els
diplomes corresponents als juga-
dors participants.

Esperam que l'any que vé es pu-
gui repetir amb tant d'exit com en-
guany.

AVIS ALS SOUS
Es comunica als sods que demà

diumenge podran recollir el seu car-
net en el mateix camp de futbol,
abans de començar el partit contra
el Pla de Na Tesa.

Rafel Roig

NECESITAMOS MECANICO.
Informes: Hnos. Nadal, S.A.
C/. Creuers, 30. Manacor.

SE ALQUILAN APARTAMENTOS
pequeños en Porto Colom. Planta
baja. Para todo el año.
Informes: Tel. 824331 (mediodía).

Un cop acabades les festes de
Sant Agustí, i corn a responsable
&Is esdeveniments esportius, vull
donar les gracies a tots eis partici-
pants a aquests actes, tant als es-
pcctadors e o m als competidors.
Pet-6 d'una manera molt especial als
clubs i collectius que han duit en-
davant una tasca tan complexa com
és la d'organitzar unes competi-
cions esportives. També he d'agrak
Ia collaboració del Conseil Insular
que ha aportat trofeus a la Cursa
Popular Sant Agusti, a les curses ci-
clistes, a la Tirada de Coloms i a
Ia Pujada a Sant Salvador.

Hi va haver un acte que no es va
pcder celebrar el dia previst, el con-
curs de monopati. Aquest concurs
es farà el diumenge dia 22 de se-
tembre a les 16 hores al Camp d'Es-
ports de Sa Mola, amb la collabora-
ció de l'establiment especialitzat en
articles de mOnopati «PISCIS»
Cala d'Or i l'organització de l'Ajun-
tament de Felanitx i del Gimnàs
Esport Es Port. .

Hi haura dues categories: - fins d
13 anys i de 14 en amunt. El gua-
nyador rebrà una taula, el segon un

parell de fuells, el tercer quatre ro-
des i cl quart una prenda esporti-
a. .Tots els articles són de marca.

La inscripció tendra lloc una ho-
n.' abans dc començar la competi-
ció al mateix Camp d'Esports.

El Delegat d'Esports
Jaume

ES VEN APARCAMENT a la plaça
de les Palmeres.
Informació: Tels. 580194 i 580576.

SE NECESITA CHICO con nocio-
nes de electrónica, menor .de 18-

aItsrmes: Tel. 827182.

VENDO MOTO YAMAHA TZR 80.
PM-BD.
Informes: Tel. 824986.

VENDO PLANTA BAJA en Felanitx.
Buen estado y buena situación.
Informes: Tel 580651 (de 13 a
14,30 h.).

Ç., D. Nona



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

LOCAF, CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENCIS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA ¡FOR

Banquetes, Bodas, Comuniones
y Fiestas

FELANITX

Regular entrada en el campo de
Ia barriada palmesana.

FELANITX. — Roig, Sansá (Arti-
gues), J. Aznar, Antonio, Nico,
Ven y, Ti,a, Oliver, Marino, Alfonso,
Isidro Teruel y Borras (Juan).

ABITRO: Benitez Pinto. Mal ca-
SC FU.

TARJETAS AMARILLAS para
Fontanet, Antonio, J. Vidal y Ma-
rino.

GOLES: 1-0. Min. 15. Fornes. 2-0
min. 21 Gelabert. 3-0 min. 70 Llisto.
3-1 min. 81 Artigues. 4-1 min. 89 Ge-
labert.

A REMOLQUE
El Felanitx salió un tanto relaja-

do. De ahí que los locales contaran
con las mejores ocasiones al princi-
pio del partido. No se había llegado
al ccuador del primer tiempo y el
partido estaba prácticamente deci-
dido. No obstante el Felanitx quiso
acortar distancias antes del descan-
so, contó con un par de buenas
oportunidades, pero se fallaron
inexplicablemente. En la segunda
mitad la tónica del partido no va-
rió, el Felanitx tuvo que adelantar
lineas, mientras los anfitriones po-
dían jugar cómodamente a verlas
venir. El tercel - gol de la Unión vi-
no ya a sentenciar. El Felanitx em-
pero supo sacar fuerzas de su fla-
queza y acortó distancias por medio
ciel avispado Artigues. Incluso el
Felanitx llevó la intranquilidad
las gradas ya que en caso de mar-
car un nuevo gol no sabremos nun-
ca lo que hubiera pasado... Con las
lineas defensivas cantando todo el

- mundo -como en «Eurovisión», llegó
el gol definitivo. Cuatro a uno, un
resultado negativo, una paliza, ¡va-
mos!. Habra que rectificar de cara

futuras confrontaciones.
Por transcripción MAIKEL

OTROS RESULTADOS:
2» REGIONAL

CAS CONCOS, 0 - ALGAIDA,
3." REGIONAL

ATCO. PORTO-COLOM - PTO.
POLLENÇA, suspendido.

JUVENILES
1." REGIONM,

FELANITX, 1 - POBLENSE, 1
Buen partido de los chicos que

instruye Aznar, pese al resultado fi-
nal. El gol (lc Tomas solo bastó pa-
la  Cl encuentro, que nunca
fue Lied para las huestes felanitxe-
ras ya que su portero fue expulsa-
do, según la nueva reglamentación.
Una sanción que los árbitros sólo
aplican a los clubs modestos. A los
grandes, ni hablar.

S'HORTA,.1 - SON PIZA, 6

•
2.a REGIONAL: En «Sa Lleona»:

S'HORTA - ES PLA DE NA TESA.
En Valldemossa: ATCO. VALL-

DEMOSSA - CAS CONCOS.
REGIONAL: En el « N o u

C a m p» de Inca: CONSTANCIA -
ATCO. PORTO-COLOM.

JUVENILES 1.a REGIONAL:
PORT DE POLLENÇA-FELANITX.

7.'

LLUCMAJOR, 2 - S'HORTA, 1
MALA SORT!

Alineació. — J. Adrover, Antich,
Adrover, Barceló, J. Barceló, Ca-
rrasco (min. 70, Llamas), Dino, G.
Muñoz, Augusto, R. Martinez (min.
46, Ramirez), J. Piña.

Partit disputat la tarda del dis-
sabte en el Camp del Llucmajor, on
el S'IlOrta, malgrat les nombroses
baixes que acusava per motius la-
borals, va fer un gran partit, que
hagués pogut guanyar de no ser per
Ia mala fortuna dels jugadors s'hor-
tarrins davant la porteria contraria.

Per altra banda, el pròxim diu-
menge a les 17,30 h. a S'Horta l'e-
quip es presentara oficialment a la
seva afició en partit contra cl Pla
de Na Tesa.

B. Roig

Futbolet
Torneig d'estiu 101

TOT JOVE, BAR CRISTAL,
THE PAKS I KORNOT'S,

SEMIFINALISTES
Acabada la segona fase (Vaguest

llarg Torneig d'Estiu, organitzat pel
Comité de Futbolet de Felanitx, ja
tenim els quatre campions de grup.

Recorclau que quan comença
aquest torneig el nombre d'equips
era de vint-i-vuit, ara nomes que-
dcn els quatre que han aconseguit
passar, victòria rera victòria.

Un torneig força clisputat on TOT
JOVE, BAR CRISTAI„ KORNOT'S
i THE PA KS, han liagut (IC Iluitar
de del* per poder arribar on són.
No hem d'oblidar tots els bons
equips i la gran rivalitat que ha
regnat fins arribar a aquestes semi-
finals.

Avui dissabte es jugaran al Camp
Municipal d'Esports «Sa Mola» el
3r. i 4t. Hoc i després la final. Acte
seguit, al local del mateix Camp
d'Esports hi haurà l'entrega de tro-
feus corresponent.

Què Bd Orpi

Felip Risco Alonso, millor
jugador de la temporada
1990-91

El passat divendres fou premiat
a Ciutat, el jugador del C.D. FELA-
NITX, FELIP RISCO ALONSO com
a millor jugador de la temporada
1990-91. El premi fou donat pel dia-
ri ULTIMA HORA amb collaboració
amb els (lac:rents estaments i perio-
distes deportius.

L'esdeveniment tingué Hoc al saló
d'actes de la BANCA MARCH. L'ex-
capità del C.D. FELANITX, rebé el
trofeu de mans del president de la
Federació Espanyola de Futbol, An-
gel Maria Villar.

Molta d'animació i un bon grapat
de figures del món del futbol es do-
naren cita en aquest acte. Des d'a-
guest setmanari volem felicitar-lo i
donar-li l'enhorabona per aquest im-
portant fet.

M. TALA VANTE

SE NECESITA OPERARIO para
trabajos en cristalería.
Informes, Tel. 580560

FUTBOLET ESCOLAR
Benjamihs

Trofeu fotos Jaume Montserrat
C.D. FELANITX

.4TCO. PORTO COLOM
Avui dissabte, al Camp Municipal

cl'Esports «Sa Mola» a les 11,00 ho-
res del mati, tindra Hoc l'enfronta-
ment entre dos equips nous, for-
mats enguany. Un l'equip d'es Port,
Atco. Porto Colom, entrenat pel jo-
ve SALVADOR VIDAL, i l'altre el
C.). FELANITX, que enguany de-
buta al campionat de futbol-sala es-
sent el ler. equip federat d'allots
dins 	 Li 	 lii.tjiia 	 (IC 	 Felanitx.
equip dirigit per l'eficaç tandem
MAKINO-XISCO i format per juga-
dons que l'any passat jugaven a les
diferents canteres de futbol i als
equips del Club Futbolet Escolar.

Un partit força interessant en el
guar- ef - guanyador s'adjudicarà cl
ler. Trofeu Fotos Jaume Montser-
rat. L'àrbitre de l'encontre serà el
veterà i conegut amic KIKO PO-
RRAS.

PERETE, PERETE

Ben prest,
el nou

OPEL «ASIDA»

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.

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

C$4 FUTBOL
	„

PREFERENTE

Fuerte correctivo.
La Unión, 4 - Felanitx, 1

PROXIMA JORNADA SEGUN
CALENDARIO OFICIAL:

1.. REGIONAL PREFERENTE:
En «Es Torrent60: FELANITX -
ALARÓ

El Hotel Estoril
de Porto-Colom

ANUNCIA:
Que 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



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

Fabricamos los muebles de cocina y
baño a su medida

PIDANOS PRESUPUESTO SIN CONIPRONIISO

Comedores - Tresillos - Dormitorios -
Cortinas

OFERTAS SEPTIEMBRE
MESA ESTUDIO 4 cajones
SILLA PLEGABLE madera 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

Se traspasa peluquería en
Portocolotn

a plenti rendimiento, por no poder atender

INFORMES: TELS. 581257 o 825167

FELANITX     

Coloins a la Sala
TENIM LA CULPA DE TOT?

Si anau pels bars, cassinos i al-
tres flocs on es teoritza sobre la
vida ciutadana i es donen les mi-
llors de les solucions, darrerament
hi trobareu un element massa co-
mú que pot esser conseqüência de
dues coses: cleSinformació o idiel-
cia. L'element comú es l'inculpació
al nostre grup de tots els mals que
hi ha, hi ha hagut i hi haura al
terme de Felanitx i part de ['estran-
ger, fins i tot hi ha els nies mc-
sells que ens volen atribuir l'esbu-
cada de la timba.

Aquesta desinformació e n s
farts i les murmuracions també,
perquè arriben a extrems qt.te inci-
ten a la violência, però nO 'la vio-
lência dc la quica embalsarriacla o
Ia visita al portell, una -violencia
personal que parla de pallisses
d'atemptats. Nosaltres volem pegar
un crit d'alarma • perquè la situació
ha arribat a un punt que no és bo-
na per a ningú. Aquest crit d'alar-
ma és pels que creuen que amb una
pallissa o un atemptat soluciona-
ran el problema, nosaltres els de-
manaríem que primer s'informas-
sin, però que ens clemanassin infor-
maci6 a nosaltreS•e no s'eseoltassin
a segons qui que nomes pretén con-

fondre i embullar fil. També el crit
d'alarma és pels que arnb el seu
silenci mantenen aquesta situació
de confusió, perquè parlin i expli-
quin el que realment passa, sense
omissions, potser així podríem es-
tar tots - rri.-•sç tranquils i no només -
uns quants.

Passant a un altra cosa, hem d'a-
grair al Sr. Bonet de S'Horta la in-
formació relativa a la rebellió dels
cans sense vacunar. No es ara que
heu d'informar, era quan creu regi-
dor d'informació. En relació al can-
vi de llengua dels vostres escrits ens
afalaga moltíssim que escrigueu en
català, tot i que la vostra ploma no
es tan fluida, per() esperam que
amb el temps podrem gaudir de la
vostra prosa poètica que, això sí, se-
guirà essent plena de metàfores i
buida de contingut.

Suggeriment a la Televisió Fela-
nitxera: En els resums dels progra-
mes de les festes d'enguany hem
trobat que heu dcdicat molt de
temps a magnificar els errord'or-
ganització que, de fet, hi ha hagut,
com també heu dedicat molt de
temps a certs actes oblidant donar
imatges ni citar d'altres que han
tengut molta audiencia com per
exemple el cinema a Sa Plaça o l'es-
pectacular Nit de Foc. Aim) no dei-
xa de ser un suggerimcnt.

En resposta a l'escrit de Coloms
a. la Sala aparegut en el setmanari
Felanitx de dia 7 de setembre pas-
sat, el PP de Felanitx vol ver les se-
güents consideracions:

a) Volern manifestar la nostra
solidaritat amb totes les afirma-
cions d'indignació manifestades per
la regidora del nostre grup D. Ca-
talina Picó Pou, vocal de la Comis-
sió de Cultura, Educació, Festes i
Joventut, Esports i Informació, de
Ia que n'és president D. Bartomeu
Obrador i Adrover.

D. Catalina Picó, que va ser res-
ponsable de part de les competen-
cies que té aquesta cornissió, sap
molt be que les despeses que no
superin el cinc per cent del pressu-
post, no cal que passin per Comis-
sió Informativa. Però D. Bartomeu
Obrador tocaria saber, i tot l'equip
de Govern actual també, que hi ha
una cosa que es diu ética política,
esperit democratic i tarannà de dia-
leg, que de tot aixd se n'han omplit
molt la boca, pert) els fets demos-
trats fins ara són molt uns altres.

La informació que el PP ha ten-
gut dc tot el que s'ha cuit —si s'ha
cuit res— a la Sala, han estat fins
el present fets consumats. El nos-
tre grup que no ha estat gens con-

-flictitt fins • ara -amb -les- actuacions -
del senyor Batle i del seu equip de
Govern, hauria pogut fer algunes
aportacions constructives al Progra-
ma de Festes de la nostra contra-
da; això creim que hauria anat en
benefici del poble i sobre tot si
s'hagués obert un diàleg, s'haurien
evitat molts de ressentiments este-
rus.

Aixi que D... Catalina Picó i tot el
PP de Felanitx seguim indignats i
així seguirem mentre duri aquesta
forma de fer les coses que te el
grup governant i sobretot el seu
primer tinent batle D. Bartomeu
Obrador de CALS.

Per la nostra part, malgrat que
al Sr. Obrador li molesti, continua-
rem denunciant el que considerem
que no esta be, i ningú no ens farà
callar.

b) Seguint amb la indignació,
x,olem denunciar les falsetats de
Coloms a la Sala quan diven que
no han tcngut res a veure amb la
contractació de les verbenes ni amb
res rclacionat amb el Parc Munici-
pal i un llarg etcetera que enume-
ren en el seu cscrit.

Ha deixat el Sr. Obrador de per-
tanyer a l'equip de Govern del nos-
tre Ajuntament?

0 el Sr. Obrador no vol assumir
els fracassos dc l'equip de Govern

quan les coses no surten be, ell
se'n renta les mans, com Pilat, i

dóna la culpa als altres?
Crcim que seria convenient que

el Sr. Obrador, delegat d'informació
del nou ajuntament, ens informas
amb tota claretat del que passa per
Ia Sala, i sobretot dins la Comissió
de Govern.

Ens sembla que hi ha molta gent
que ignora molts de fets.

c) També volem fer a saber, que
si a la Plenaria passada cl PP va
preguntar si l'Ajuntament havia pa-
gat part de la festa Algarroc de S'A-
renal de Portocolom, organitzada
per CALS, es perquè consideram in-
dignant que l'Ajuntament pagui
prop de mig milk) de pcssetes
(490.135 ptes., si no en surten ales)
per una festa organitzada amb un
marcat interés politic. Com que el
PP no vol polititzar les festes ni la
cultura, mai no demanarem cap do-
bier a l'Ajuittament amb aquest sen-
tit. Les festes han de ser de tots i
per a tots; no com les d'enguany.

El PP denuncia públicament
aquest fet protagonitzat per Coloms
a la Sala i ja que el Batle a la dar-
rera sessió plenaria va dir que la
festa Algarroc entrava clins el pro-
grama de festes de Portocolom, pa-
&Marla i exigeix que Color-11s a la
trocinades per l'Ajuntament, el PP

-•Sala •ingressi a les -argues •munici-
pals els doblers recaptats per l'ex-
plotació del bar muntat a la platja
de S'Arenal sense•cap casta de per-
mis ni adjudicació.

cl) 1 per acabar avui, volem dir
al Sr. Baile que el PP no es xupa
dit i que les seves mentides, de mo-
ment :es hem considerades piado-
ses, però que estigui alerta i no vul-
gui seguir per aquest camí; que es
podrien convertir en perilloses.

Senyor Batle: Vós sabcu que el
programa dc testes de Portocolom
i de Sant Agustí, i no sabem si el
de Cas Concos, no han estat apro-
vats per l'Ajuntament. Ja sabem
que això es una formalitat burocrà-
tica i no li volem donar nies impor-
tancia; per() quan vos ho demanant
a una plenaria, no ens digueu el
contrari, que això són mentides i
Felanitx no es mereix un batle men-
tider.

Pel PP signat
El Portaven nnmicipal

P.D.: La regidora Catalina Picó
vol agrair al Sr. Obrador el reconei-
xernent d'aquests quatre anys que
va trepitjar l'Ajuntament —la seva
frase no la vol posar, perquè les
groseries a ella no li van—; el que
vol dir que va fer feina, com era cl
seu deure, promis de forma clara i
Rampant sense cap niena d'ambi-
giiitats davant la Constitució Espa-
ny()Ia.

Partit Popular - Felanitx
Nata informativa

CALA D'OR
VENDO LOCAL

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

para Banco, oficinas o negocio de gran prestigio

Entrevistas e informes: Tels. 583189-583293- FAX 583293




