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&Awns a lei Sala renuncien als
seus crrecs deixen ei govern

municipal en minoria

Daunt la tercera temporada de la Simfònica

Dimecres passat a migdia, el
grup Coloms a la Sala presenta un
escrit al batle Miguel Riera, 'en el
qual explicitava la renúncia dels
seus regidors Bartomeu Obrador i
Maria Obrador dels càrrecs que
fins ara havien compartit dins el
grup de govern, amb el PSOE i la
regidora independent Consuelo de
Santiago. Aquesta renúncia deixa
des d'ara al grup governant en mi-
noria.

La decisió sembla que fou presa
per Coloms a la Sila a la reunió
que havien celebrat - dissabte passat

pareix que els motius que adduei-
xen és l'incompliment dels acords
pels quals es vi formar l'Entesa i
que es concretaven en quatre punts
que eren riles o manco els següents:
la democratització de l'Ajuntament,
la racionalització en * l'ús dels re-
cursos econòmics, la reorganització

Dilluns passat va començar a tots
els centres d'EGB del terme el
curs escolar 1991-92.

S'ha de dir que, malgrat certs sen-
sacionalismes periodístics que vo-
len suposar l'existència de deficièn-
cies molt greus, les tasques s'han
iniciat amb prou normalitat. Es ver
que el Collegi «Joan Capó» conti-
nua a les aules prefabricades que
installa el MEC al solar de darrera
el Parc, pet-6 creim que aquestes
son tan dignes com molts edificis
escolars que funcionen com a bons
arreu de la Geografia illenca. Era
illusori creure que la construcció
d'un nou centre es duria a terme en
el curt termini d'un any i pensam
que aquestes aules prefabricades co-
breixen eficazment la provisionali-
tat.

Ara bé, això no lleva que recla-
mem amb energia l'activació del
procés de construcció d'un nou edi-
fici o edificis escolar que resolguin
de manera satisfactòria el problema
creat per la degradació de l'antic
centre.

En un altre orde, cal constatar
amb satisfacció la implantació de
l'ensenyament en català als dos pri-
mers cursos dels collegis «Joan Ca-
pó» i «Sant Alfons», règim que s'am-

administrativa de l'Ajnutament i el
control urbanístic. Com que diven
que el govern municipal ha incom-
plit, no volen la complicitat de ges-
tió i abandonen l'Entesa.

Els Coloms havien adoptat darre-
rament una postura victimista que
els dugué a manifestar reiterada-
ment que sel's atribulen tots els
mals que patia l'Ajuntament.

No coneixem a l'hora de redactar
aquesta informació el contingut de
l'escrit de renúncia dels Coloms,
per la_ qual cosa no podem comen-
tar tal com desitjaríem la qüestió.

De totes maneres la nova situació
en que es troba el govern munici-
pal condicionara la seva futura ac-
tuació i, ara mateix, el fet de Pes-
campadissa dels Coloms ha provo-
cat un rebombori de no dir dins
gairebé tots els estaments locals.

pliara de manera progressiva a me-
sura que es succeesquin els cursos.
L'escola de Cas Concos imparteix
íntegrament l'ensenyament amb la
nostra Ilengua.

Això, al costat del fet de que a la
resta de cursos s'impartesquin algu-
nes asisgnatui es en català a gairebé
tots els centres escolars d'E.G.B.,
suposa un cert avanç cap a la nor-
malització lingüística i cultural a
l'àmbit docent.

Tornant al CoHegi «Joan Capó», el
curs s'ha iniciat amb la plantilla de
professorat totalment coberta, aug-
mentada enguany amb un professor
de música, i amb l'increment d'una
aula compensatòria per a la qual no
es disposa encara de local. Per so-
lucionar aquesta mancança, la Di-
recció del Centre i l'APA duien a
terme aquests dies unes gestions
per llogar una dependència ade-
quada a aquesta funció.

Diguem per últim, i amb referèn-
cia al projecte del nou edifici esco-
lar, que a mitjam mes d'octubre, el
Delegat del MEC Andreu Crespí té
prevista una visita als centres del
terme per tal de planejar adequada-
ment la futura estructuració de l'en-
senyament a Felanitx, amb base a
la imminent reforma educativa.

El proper divendres dia 27 a l'Au-
ditórium de Palma inaugurarem la
que sera la Tercera temporada de
l'Orquestra Simfònica de Balears
«Ciutat de Palma», formació que es
dona a conèixer fa dos anys en
aquest mateix espai per a la Música.

En el programa una de les obres
més populars de tots els temps: La
Novena Simfonia de Beethoven.
L'anomenada Simfonia Coral.

Entre els intèrprets dues Corals
mallorquines, sumant cent cinquan-
ta veus: El Cor del Teatre Principal
i La Coral Universitaria.

Des d'aquel 30 de
setembre de 1989, data de presen-
tació de la nova Orquestra han pas-

_ sat algunes coses. Alguns. fets Aue
han consolidat la nostra primera
orquestra professional: un cert mo-
viment de músics (alguns ens han
deixat a la vegada que han apare-
gut cares noves), increment de la
plantilla (la quad cosa ens perme-
trà interpretar altres partitures),
augment considerable dels pressu-
postos, creació d'una Comissió ar-

AUTOMOMLISM1

Sebastià Uguet Gonzá-
lei, campió de la l a.
divisió a l'autocros
Manacor

El pilot felanitxer la setmana pa-
sada es proclamava campió a Mana-
cor, concretament al Circuit de Can
Perot d'aquest important Autocros.
Sebastià queda campió dins la seva
categoria, la 1.a Divisió, amb un
CITROEN AX-GT. Un corredor que
amb aquesta victòria demostrá el
gran futur que té per davant i do-
nava la sorpresa davant un gran
nombre d'espectadors. També hi
hagué un altre pilot felanitxer, en
Domingo Adrover, que queda tercer
a la 3.a Divisió correguent amb un
TT.RENAULT 1300.

M.T.F.

tística que treballa en l'assessora-
ment al director, nomenament de
dos concertinos que alternen el tre-
ball dins i fora de l'escenari, parti-
cipació a cicles i festivals fora de
Palma (amb orgull hem de dir que
l'Orquestra s'ha mostrat a molts
d'indrets de les illes), augment del
número d'abonats (ens acostam als
dos-cents)... Poc a poc, en defini-
tiva, anam trobant l'espai en el qual
la jove orquestra s'ha de situar.

Però tenim encara alguns reptes.
I aquesta tercera temporada, amb
l'escusa del 92, pot servir per supe-
rar-los. Així, per exemple, tenim un'4
convidada per participar en els ac-
tes de Madrid Capital Cultural 1992
i estam pendents de confirmar una
actuació a Sevilla al llarg de l'Ex- ---
po 92. Dos esdeveniments que po-
drien marcar el futur de l'orques-
tra ja que el fet de donar-se a co-
nèixer fora representa ampliar au-
ditoris i l'inici de possibles ofertes.
També ens hem de plantejar la
creació d'una formació de cambra.
Es urgent a Balears, disposar d'una
petita orquestra que pugui oferir un
repertori diferent a la vegada que
collaborar amb el moviment coral,
de cada vegada més ric i entussias-
ta. I més coses, l'aventura conti-
nua...

Els resultats, però, es veuran
dins un termini. Haurem de tornar
per avaluar-los. Ara, de moment, ens
espera Beethoven. Que soni la Mú-
sica!

Pere Estelrich i Massutí

Concurs de monopatí
Recordam als nostres lectors, que

dernà diumenge, a les 16 h., al Camp
d'Esports Sa Mola, se celebrarà el
Concurs de Monopatí.

Hi haura dues categories: fins a
13 anys i de 14 en amunt. La ins-
cripció tindrà Hoc una hora abans
de començar, al mateix camp d'es-'
ports.

Ha começat	 normalitat el curs
escotar ð'EGB

AJUNTAMENT DE FELANITX
ANUNCI SOBRE LA FIRA DE SANT MIQUEL

Es comunica a tots els comerciants, venedors i públic en ge-
neral, que la fira de Sant Miguel, que tradicionalment se celebra
el diumenge abans de la festa, enguany es fara el diumenge dia
29 de setembre.



SANTORAL

Diu. 22 St. Florenci
Dill. 23 Sta. Tecla
Dim. 24 M. de Dal de la

Mercê
Dim. 25 St. Cleofas
Dij. 26 Sts. Cosme i Damia
Div. 27 St. Vicenç de Paül
Dis. 28 St. Wenceslau

1.I.UNA

Lluna plena dia 23

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 i 19 11

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 i festius, a les
9,30, 15,45 1 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.

Portocalom-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
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

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

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

580448-581144
Ambulancies

581715 - 580051 - 580080
Servei medic d'urgencies 580254
Guardia Civil	 58009(1
Bombers - 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

FULA, N ITX
Sctn,a ant d'interessos locals

Aarga
PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.325

agenda

, 	 - •

n1iq Ltd, Illonserpat Vaguer
va morir a Felanitx, el dia 14 de setembre, de 1991, a Pedal de 71 anvs,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Aposkilica.

Al eel sia

I,a seva esposa Barbara Soler Prohens: fills, Mateu i laria: fills politics, Nlaria Nicolau i
Pedro Mas; nets Barbara, 1..irgalida, Francese Xavier, Nliquel i Nlargalida: net !milli(' Guillem;
germans Antoni, Margalida. Mateu, Jzoone i germans polities, nebots, eosins i els nitres
parents vos demanen que el volgueu tenir present en les vostres pregaries.

Casa mortuOria: C. 'Fritillaries, 13-1r.

■*••• •
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n •Hiuniament
Felanitx

ANUNCI

Fins el dia 26 del present mes de
setembre sera temps habit per la
presentació d'ofertes optant a la
contractació directa de les obres de
Restituciú del Sanejament del car-
rer Bennaser de Felanitx.

El tipus maxim de licitació es xi-
fra en la quantitat de 1.848.218 pts.,
IVA inclès.

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

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

Felanitx, 48 de setembre de 1991.
El Batle
Miguel Riera i Nadal

APA CoLlegi Joan Capó
La present nota informativa, és

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

Felanitx, 23 d'agost de 1991.

Pere Mayo! i Rosselló

President A.P.A.
Collegi Joan Capó

Chimeneas
CONSTI1UCCION DE CHIME-
NEAS de obra y montaje de
cualq tiler otro tipo.

Esteban Albans Barceló
C. Vapor San tueri, 351
'Fel. 83480()

PORTO-COLOM

A 4 Km. de Cala Domingos, SE
VENDEN 2 CUARTERADAS
(14.206 metros cuadrados), rodea-
dos de pared, magnifica vista al
mar, 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.  

Patronat Local de PAC/mica
Felanitx

ESCOLA DE MUSICA «PARE AULI»
CARRER MATEU OBRADOR N.' 23

MATRICULACIO
CURS 1991-92

DEL 23 AL 30 DE SETEMBRE
DE 18 A 20 IIORES

Solfeig
Piano
Guitarra
Conjunt Coral

- Instruments de Vent i percussió
- Acompanyament Instrumental

*) Escola integrada a la xarxa (l'Escoles de música de la
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS
DEL GOVERN BALEAR.
ESCOLA TIPt'S —A-                                       

MORES SA FONT
Darrers dies de liquidació

Fins a finals de setembre
Descomptes interessants                    

SE TRASPASA
Bar-Restaurante-Pizzeria LOS PINOS

Porto-Colom
RENDIMIENTO A LA VISTA
INFORMES EN EL MISMO                           

CALA D'OR
VENDO LOCAL

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

para Banco, oficinas o negocio de gran prestigio

Entrevistas e informes: Tels. 583189 -583293- FAX 583293    
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Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO „up() Ttdt,16nica)

Telefonía y equipos complementarios.

electrónica

i---MOREY-
VENTA Y REPARAC1ON DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

NUEVO DOMICILIO
Ca rila t, 1 - 'Fels 583459 y 827 182 	 117200 FELIX rrx
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Les festes 1e Ca's Concos
Les festes patronals de Ca'S Coll-

cos cl'Es Cavai ler marcaran una fita
difícil de superar, tant per la bona
acollida que han rebut per part de
tothom, corn per l'alta participació
que va reunir cada acte del progra-
ma.

Fent un resum dels principals,
celebrats durant els cinc dies de
festa, direm que el clivendres co-
mcnça amb un magnifie concert per
Ia Banda de Música de Felanitx i
l'acurat pregó que pronuncia En
Jaunie Obrador Soler, tot plegat re-
sulta iin acte cultural de primera
magnitut.

Del diumenge destacaríem la re-
presentació de la comédia de Na
Catalina Rigo «Qui no la fa de jove
la fa de veil», a càrrec del grup Pou
del Rei de s'Alqueria Blanca. Agues-
ta vetlada dc teatre agombola a un
nombrós públic que disfruta de de-
be) amb la correcta interpretació
l'obra, acompanyada d'un bon mun-
tatge de decorats, llum i so, que va
mantenir l'interès (leis assistents de
Ia primera a la darrera escena.

El dilluns s'ho passa pi-
pa ja que era el dia dedicat als Ines
petits amb jocs i entreteniments de
tota classe. L'horabaixa la passeja-
da amb bicicleta fins a l'Aljub den
Mel, per la seva senzillesa, fou un
dels .actes més simpàtics d'aquests
dies. Era impensable que a Ca's
Concos hi hagués tantes bicicletes i
que des de nins de tres anys fins a
persones ben majors se sumassin a
aquesta hulla col.lcctiva.

El vespre la Revetla no podia ser
més animada, on les jotes, mateixes
i fandangos ompliren la rotlana de
balladors i balladores que de cada
dia eis augmenta l'estima pels nos-
tres balls tradicionals.

La diada de Sant Nicolau s'ence-
ta amb la solemne missa concele-
brada, el ball de l'oferta, la rcpar-

tick') (leis panets miraculosos i la
sentida ofrena que per primera ve-
gada feu al Sant Patró el nostre
bathe, En Joan Rigo, en nom de tot
el poble.

L'horabaixa es feu la presentació
dels cavall del Puig Gros que no
es va poder celebrar el dissabte
abans per culpa de la pluja i també
arreplega un bon nombre d'aficio-
flats per tal de retre un homcnatge

l'eguada més antiga de Mallorca
en la cria del cavall arab, i amb un
prestigi reconegut arreu del món.

El vespre la Mostra-Concurs de
cuina contrapassa totes les previ-
sions dels organitzadors procluint-se
una allau d'aportacions de plats i
pastissos cie tota classe, dels quals
donaren bon compte a l'hora dc tas-
tar-los el nombrós públic que no
donava fe als sentits, tanta era la
varietat i la bona presentació de
tots i cada un (Fells. Llàstima dels
quatre golafres de sempre que pa-
reix no haver menjat a voler mai,
provocant la indignació del perso-
1 , al, per?) això és gairebé inevitable.

Tot seguit. l'Altina, un grup san-
tanyiner dc música popular, amb
ses tonades i romancos, serenaren
per uns moments l'esperit de tants
dc dies de tràfec. El castell dc foes
d'artifici, que esclataren a balquena
com no s'havia- vist mai al nostre
noble, posaren punt i final a unes
festes viscudes ben intensament per
tots els concarrins.

Creim sincerament que Ca's Con-
cos &Es Cavalier esta d'enhorabo-
na. Tot el poble ha obert les portes
de caseva i ha sortit al carrer per
gaudir i fer festa, per posar damunt
Ia taula el millor que tenia pels con-
vidats: l'hospitalitat, la germanor,
les ganes de compartir una mateixa
Music:).

Que per molts d'anys.

MV Greenpeace, Badia de Ku-
wait, 15 de setembre de 1991.—ns
Ines O manco original passar l'ono-
mastica a Kuwait. Josep Pla diu
que esta be que tots cultivem al-
guna excentricitat. El passat dia 10
de setembre, dia de Sant Nicolau,
amb una llanxa pneumàtica varem
anar a recollir un periodista de The
Guardian que s'afegia a l'expedició
de Greenpeace al Golf Pèrsic.
narració dels lets es senzilla, per6
Ia part descriptiva es tan peculiar
que caldria una ploma romàntica
—preferentment alemanya i tortura-
da— per exposar-la amb tota la seva
foscor. Un servidor ha let el que ha
pogut i esper que el/la lector/a es
farà càrrec de la resta.

Haviem quedat a les 5 de l'hora-
baixa al portet de Fahaheel, a la
costa sud de Kuwait, uns 3 km. al
nord de la terminal petrolífera d'AI
Ahmach, d'on vessaren els entre 6 i
8 milions de barrils (uns 1.000 mi-
lions de litres) que causaren la co-
neguda marea negra de la guerra.

Fahaheel resulta ser un port es-
portiu artificial, construit al mig
d'una ilarga platja. Dos espigons de
blocs de formigó, una boca molt pe-
tita, un varador i uns mollets - flo-
tants als quals es baixava des de la
part interior deis espigons per unes
rampes de fusta. El petroli havia
ennegrit els espigons fins a la 11-
nia dc la rnarea alta. Les depen-
dencies del port constaven de dos
cdificis grossos (ais quals no entra-
rem ), piscina, tres pistes de tennis i
un aparcament. Tot això havia estat
saquejat pels iraquians. No molt
destruit perquè no devien tenir els
mitjans per fer-ho, però alguns jots
han estat enfonsats, altres destruits
i altres purament abandonats pels
propietaris, que encara no havien
tornat recuperar-los.

Els iraquians esperaven l'atac de
les forces multinacionals des del
mar. A Fahaheel hi havien installat
tres llocs de defensa sobre els es-
pigons. Alguns sacs d'arena, blocs,
pedres i res més. No semblqva de la
mateixa guerra a la qual es va uti-
litzar bombes intelligents dirigides
per ordinador. Imaginar els pobres
soldats iraquians, ignorant durant
sis mesos què dimonis feien darrera
aquells sacs d'arena és patetic. Els
espigons tenien, a la part exterior,
la que mira cap a la mar gran, una

filferrada. La platja que s'estenia a
les dues bandes del port també es-
tava plena de reixa de fillerro i pro-
bablement sembrada de mines. No
ho comprovarem. En resum, no res
que les forces amlibies de desem-
bare de la US Navy no haguessin
superat.

El quadre no es complet sense dir
que l'aire era calent, feia olor de
petroli i que obligava a una desagra-
dable respiraeiC conscient. El fum
del cel només deixava suposar on
s'amagava el sol.

El record d'aquell paisatge em fa
repassar els actors de la guerra del
Golf. Nomes em surten dolents i
victimes. Probablement, els kuwai-
tians propietaris ciels jots enfon-
sats pels iraquians se'n poden com-
prar un dc rués gros explotant tre-
balladors paquistanis i venent el pe-
troli que ens contamina el planeta.
Molts (Yells ni tan sols han tornat
al país. Sadam Ilusseein es una ma-
la bestia i les forces multinacionais
un instrument en mans hipòcrites,
brutes de petroli. Vet ad els do-
lents.

Les victimes han estat les 4.000
dones violades pels iraquians, els
kuwaitians assassinats o empreso-
nats, els nins que s'emmaialteixen a
causa de la contaminació, els kurds,
els palestins, els iraquians morts i
els que pateixen fam, ... Ben pen-
sat, també hi ha uns altres actors:
els que voluntàriament o involuntà-
riament ho ignoren.

—La guerra del Golf? Ah, sí, ague-,
lla série americana que posaven
l'hivern passat. M'agradava molt i
la vaig veure tota.

Nicolau Barceló

CLASES DE CORTE Y CONFEC-
CION, sistema Marti, a partir del
2 de octubre.
Informes, Margalida Nicolau.
Tels. 580682 i 824631.

Muy pronto.
el nuevo

OPEL «ASTRA»

•■••

articles d'oferta

CARIES MORES II

Dra. Linda Caldentey
Consulta particular i d'Assegurances

(ASISA, ALIANCA, NOVOMEDIC,
PREVIASA, IMECO, etc)

També recorda la creació de PAR-
TIT MEDIC.

PER A MES INFORMACIÓ, dirigiu-vos al C/. Pelat, 61
Tel. 583464
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Bernat Sansó exposa a la Galeria
Ferran Cano de Barcelona

Dijous d'aquesta setmana s'havia
d'inaugurar, a la Galeria Ferran Ca-
no - 4 gals de Barcelona, una expo-
sició de pintures i dibuixos del nos-
tre paisà Bernat Salim").

La pintura de Bernat Sans(*) s'ha
let present, a la darrera decada, a
les mostues nies significatives de
l'art d'avantguarcla dels Països Ca-
talans i també s'hi ha TO, des del
88, a ARCO de Madrid. Per altra
banda «Art-Base!» de Suïssa i la
itinerancia de la collectiva «Pintors
joves de Mallorca» ha fet possible
de promocionar l'obra del nostre
paisà a Zurich, Londres i algunes
capitals espanyoles. Mentre que a
Felanitx hem tengut ocasió de veu-
re obres de Bernat Sansó amb mo-
tiu de la magna exposició «Felanitx,
el temps i l'art» i de la també col-
lectiva «6 Felanitx 6».

Desitjam un bon exit a aquesta
mostra de Bernat Sisó.

Projecte,Mercuri al C.P. Inspector
Joan Capó

La setmana passada finalitza una
part del curs ACD-A de perfecciona-
ment del professorat, que dins el
marc del Programa de Noves Tec-
nologies de la lid ormació, ha tingut
Hoc al CEP de Ciutadeila de Me-
norca.

Aquest s'ha desenvolupat en dues
fases, la 1." de 11 al 19 de juliol i la
2.3 del 9 al 13 de setembre. La fina-
litat del citat curs era formar als
responsables de mitjans audiovi-
suals ciels centres que han obtingut
cl Projecte Mercuri en la seva fase
.d'extensió. Cinc en total a Mallorca,
clos Menorca i un a Eivissa. Ili as-
sisti tambe la responsable del pro-
jecte esmentat del «Liceo Español»
de París.

El director del curs es En Pere
Ferrer Benejam i la Coordinadora
Na Catalina Seguí de Vidal. Ambdós
han fet una feina admirable i es per
aixó que la responsable del Projec-
te Mercuri del Collegi Joan Capó

nostra ciutat vol agraïr la seva
tasca i donar-los la rites sincera fe-
licitació.

Els deu anys de «Coses Nostres»
Les passades festes de Cas Con-

cos sortí a hum  el número 41 de
Ja collecció «Coses nostres», un vo-
lumet de 45 pagines que es titula
precisament «Papers de "Coses nos-
tres"» i que surt a tall i amb mo-
tiu de complir-se els1Cell anys
l'existència d'aquesta collecció.

A manera d'endreça, les primeres
planes del Ilibre recullen un poe-
ma de Miguel Gaya, un article ciel
pare Antoni Oliver i un altre poe-
nia. do-Joan Mairn6 i tot seguit es
reprodueixen una serie de parla-
ments i presentacions referides a
diversos esdeveniments socio-cultu-
rals i religiosos de Cas Concos.

Des d'aquestes planes facilitam
Josep Grimalt i Vidal per aquests
deu anys de tasca editorial.

Agrupado de Felanitx GOB
Dissabte dia 28 de setcmbre, a les

4 del capvespre, a la Casa de Cul-
tura, reunió de soeis del nostre ter-
me.

No hi falter!!!

Llar de la Tercera Edat - Inserso
CONFERÈNCIA.—Dijous cija 26

de setembre, a les 5 del capvespre,
a carrec d'Andreu Pons i.sobre el
tema «Fruits de Mallorca al Nou
MOn». Ës patrocinada per la Con-
selleria de Cultura. Un cop acabada
Ia conferencia es podran apuntar
per a l'excursió a Can Picafort ciels
dies 3, 4 i 5 d'octubre. Places limi-
tacks. Si hi ha demanda suficient es
repetira els dies 10, 11 i 12. Preu
3.700 ptes.

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-

pre, a la capella de la Caritat, hi
haura Vigilia d'Adoració Nocturna
femenina.

vida social
NAIXEMENTS

Na Maria Artigues Juan, esposa
de Salvador Mesquicia Aguiló, ha do-
nat a hum el primer fill, una nina
preciosa que en cl baptisme rebrà
el nom tie Maria.

Enviam la nostra felicitació als
novells pares.

Els esposos Antoni Rotger Capó
i Maria Mas Sbert s'han vist ale-
grats ainb el naixement del seu se-
gon fill, una nina preciosa que re-
bra el nom de Barbara.

En horabona.

Els esposos Gerard Auber i Bea-
triu Zamorano, han vista augmen-
tacla la seva llar amb el naixement
de la seva segona filla.

La patitona ha rebut el nom de
Clara Maria.

Felicitam els venturosos parcs.

PRIMERES COMUNIONS
Disabtc passat horabaixa, a l'es-

olésia de Sant Algons, varen rebre
per primera vegada l'Eucaristia els
germans Bernat i Pere Damia Ros-
selló Mestre.

Diumenge, a la parróquia de Sant
Miguel, la va rebre el nin Antoni
Requena Nieto. I el mateix dia ho-
rabaixa, al Santuari de Sant Salva-
dor, la reberen els germans David
Manuel i Maria Mercedes Ortega Es-
tuclillo.

BODES
El passat cija 7, al Santuari

Sant Salvador i clins una Eucaris-
tia que celebrara Mu. Pere Xamena,
s'uniren en matrimoni els joves An-
toni Vicens Siquier i Maria Soler
Ginart, els quals foren apadrinats
pels seus pares respectius, D. An-
toni Vicens i D.  Magdalena Siquier
i D. Guillem Soler i D. Magdalena
Ginart.

Des d'aquestes planes enviam la
nostra ales cordial enhorabona als
novells esposos.

Dissabte dia 14 a migdia, a la
parròquia de Sant Miguel, s'uniren
en matrimoni els joves Jose Muñoz.
Bueno i Catalina Estarellas Adro-
ver. Bend l'enllaç. Mn. Pere Xame-
na i els nuvis foren apadrinats pels
seus pares D. Jose Muñoz i D. a Isa-
bel Bueno, D. Francesc Estarellas i
1). 3 Ll nc i a Aduovcu.

Testificaren l'acta matrimonial

pel nuvi les seves germanes Isabel
i Na»i, el seu germa politic Fermin
Cerro i la -.-;eva cosina Carmen San-
tiago; per la ouvia ho I civil la seva
gcrirana Margalida, el sell cunvat
Miguel Bordoy i els sects eosins To-
mas Piza i Micpwla Adrover.

Després de la cerim6nia els con-
vidats es reuniren en un dinar que
fou servit al restaurant Cesar cle
Portocolom.

Enviam la nostra més cordial en-
horabona als novells esposos.

Diumenge passat, a l'església de
Son Mesquida, se celebraren les
noces de Bartomeu Cerda Uguet i
Patricia Manresa Barceló. Les be-
neí en nom de l'Església cl P. Mi-
guel 1.1iteres, C.O.

Apadrinaren els nuvis els seus pa-
res D. Bartomeu Cerda i D.a Aina
Uguet; D. Francesc Manresa i D. 3

Miquela Barceló.
Signaren l'acta en qualitat de tes-

timonis, pel nuvi les seves ties Ma-
ria Uguet i Barbara Batle i En Gui-
liem Barceló, i per la desposada la
seva germana M.a Magdalena i els
seus eosins Maria i Miguel Trobat.

Poe després, al restaurant Son Co-
lom, nuvis, familiars i amics es reu-
niren en un dinar.

La nostra enhorabona al nou ma-
trimoni.

NECROLÓGICA
Dissabte passat descansa en la

pau de Deu a Felanitx, a l'edat de
74 anys i després dc veure's confor-
tat amb els sagraments, D. Miguel
Monserrat Vaguer. D.e.p.

Reiteram la nostra més sentida
COlIclOklICia a la SCVa f,iiiiílj,t j d'una
manera especial a la seva esposa D.
Barbara, fills D. Mateu i D.a Maria i
fills politics D.  Maria Nicolau i D.
Pedro Mas.

SE ALQUILA LOCAL PARA DES-
PACHO O TIENDA.
Informes, en esta Adm6n.

"FENGO PARA ALQUILAR PISO
AMUEBLADO e n Portocolom,
parte Aduana. Para todo el año.
Informes, Tel. 581426.

A PARTIR DEL DOMINGO día 22
habrá BUÑUELOS en la calle
Eres, 35 y Soler, 12.
Informes, Tel. 580683.

ALQUILO HABITACION con servi-
cio de bafio y cocina, en Portoco-
lom.
Informes, Tel. 824051.

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

informació 

DR. HERRERO
MEDICO TITULAR

ESPECIALISTA PULMON Y CORAZON

CONSULTA DIARIA

de medicina general de especialista de
Corazón y Pulmón

HOSPITAL VIRGEN DE SAN SALVADOR

C/. Hospicio, 1
	

Tel. 580146

MEDICO DE:

ASISA, SANITAS, IMECO, LA ALIANZA, MARE NOSTRUM
y PREVIASA.

BOTIGA ALLOTS
Roba infantil i juvenil

Tenim a la seva disposició la moda
TARDOR-HIVERN

- C. Proïssos, G
	

Tel. 581883
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INSULTS

E.r. Director:
El núm. 227 del periOdic «S'Are-

nal de Mallorca», corresponent a
dia 15 (Vaguest mes, publica a la
pagina 13 una entrevista amb els
des regidors del partit «Coloms a
Ia Sala», a la qual afirmen que la
gent d'aquí que va votar cerl part i !

sóii degenerats mentals.
Podria esscr que l'expressió «de-

generat mental» tengues un sentit
específic dins qualque area de la
medicina; però, tenint en compte
els qui l'empren i el context en qué
l'empren, en aquest cas té tota la
pinta d'esser un insult.

En bona democracia, el vot
Iliure, i qualsevol ciutadá amb dret
a vot el pot donar a qualsevol de
les llistes presentades. Deis qui vo-
ten un partit que no és el nostre o
no ens agrada, podem dir que s'e-
quivoquen, i fins i tot que no són
conseqiients amb la seva condició

mallorquins, aportant arguments
que ho abonin, pelt no insultar-los
ni desqualificar-los personalment.

No se qué se proposen, els inte-
ressats, amb aquesta tàctica. En tot
ca3, em fa l'efecte que se fan poc
favor a ells mateixos, a Ja formació
que representen i potser també a
les idees que defensen, i es una
Hastima. Per aquest carril no [aran
sinó crear-se enemics sense gua-
nyar-hi res en compensació.

Un comentari semblant mereix la
qualificació d'escòria que apliquen
indiscriminadament als forasters i
als presos.

Un votant

UN QUE ESTA CURAT D'ESPANTS

He !legit dins el raconct de les
alucinacions del setmanari el siste-
ma com es posen floquets, borletes
i medalles els «Coloms a la Sala»,
desmarcant-se de tots els actes de
les festes que han tcngut fallides i
mancances. Enhorabona pet betum
que vos posau.

Per altra banda me pareix molt
be que recordeu a la Sra. Picó que
vos ajustau a la Hei amb el vostre
espectacular comportament pel que
fa a la contractació de conjunts i
orquestres, ara be he de dir que
«lo cortCs nu quita lu valiente», i
aquí lo valent seria tenir, al menys,
sentit de l'ética, que es l'ornament
que embelleix cl compliment de l'es-
mentada llei. Perque no basta com-
plir, aquest ha de ser amb dignitat,
fent honor al càrrec temporal que
un ostenta. Mc pareix molt be que
l'ajuntament pagui les despeses de
les festes de Sant Jaume, malgrat
que en el programa no figuri el pa-
trocini de l'Ajuntament, perquè són
les festes populars i aquestes les ve
patrocinant des d'anys enrera. Això
és molt clar i tothom ho entén. Ara,
cl que no es tan clar es com un grup
d'intelligents, malgrat aquest sia
politic, i que a més pretén ser l'es-
sencia dc la perfecció, pugui fer un
fallo tan vistable, a no ser que
aquest sia intencionat per tal de
sentar precedent, per llavores a

conveniencia i a qualsevol moment
carregar a l'Ajuntament les despe-
ses de les seves possibles festes par-
ticulars.

Per tant, pens que aquest capitol
destinat a festes hauria cle ser ma-
neja amb Ines dignitat i responsa-
bilitat política, perquC aquests do-
biens són doblers de tot el noble i
d'això n'es ben conscient cl Sr.
Ooraclor.

Si aquesta situació f6s a la inver-
sa, es a dir que el fallo fós dels
PPs, a l'hora d'ara ja seria al jutjat
denunciat com a delicte per mal-
versació de fons públics i, qui sap,
quantes coses mes.

Per tant, Torneo, cree que ja és
ben hora (o es que jo no ho en-
tenc) de que actuis com a regidor
que sap manar a la sala, i no com a
colom que s'espolsa dins el colomer

dirigint-se al noble diu: —Mirau
com ho feim de bé!

Com contribuent, pens que les
despeses de S'Algarroc per ser pa-
gades per l'Ajuntament no basta
que duguin l'informe d'intervenció
dient si. LI leigic es també que s'a-
companyi de l'informe juridic fent
allusió al procediment seguit i si
aquest es negatiu per all() d'haver
seguit un camí alegre i pintoresc de
clara irresponsabilitat, ho paguin
els Coloms dels seus doblers.

Quan encara no havíem assumit
les declaracions a que faig referèn-
cia, surt la tempesta de «S'Arenal»,
on els coloms que volatejen des del
cel tracten de degenerats mentals
als votants• del PSOE, quedant in-
closos batle i regidors d'aquest par-
tit que avui governa l'Ajuntament i
I 11 t. les banderes espanyules
eels balcons com si fossin padaços
bruts, en clara ofensa als qui de-
fensam les institucions dins un res-„ .
pecte a la Constitució ,a la qual en,
com regidor, per primera vegada a
Ia present legislatura, va dir públi-
cament que respectava i faria res-
pectar.

Pens que aquestes declaracions
.són poc conscients i que només les
pot fer un colomot gavatxut disfres-
sat, amb un llenguatge totalment in-
coherent que ni esta en lo cert ni
d'acord amb el càrrec que ocupa.

I per acabar dire que malgrat la
llei sia de lo mes perfecta que ela-
boren els humans, es pot dir que
encara s té defectes ja que no hauria
de permetre que cap home com
aquest ocupas un càrrec dins l'Ajun-
t amen t.

Jose p Bonet

EL COMUNICAT DEL PP

Sr. Director:
M'ha alegrat molt veure que els

del grup del PP per primera vegada
han descobert «que hi ha una cosa
que es diu ètica política, esperit de-
mocratic i tarannà de dialeg». Llàs-
tima que ho hagin entes ara, quan
tot el temps que ells han estat en el
poder, no han clown ni una sola
mostra de totes aquestes qualitats.
Per tant, posat en els seus Ilavis,
no deixa de ser un pur sarcasme.

Els pobres estan indignats, i així
(liven que seguiran. Ho sent per a
ells; però crec que val la pena re-
cordar que molts de felanitxers,
durant els seu clotze anys de go-
vern, hi estarem constantment in-
dignats i no ens va quedar més re-
mei que aguantar. Es just que ara
nosaltres estiguem tranquils i tam-

Ha mort Sor Catalina de la
Cr eu

Agraiment
La familia Monserrat-Soler,

davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Mi-
guel Monserrat Vaguer i en
Lt impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moltes gracies.

SE NECESITA MECA -NICO de
autcmóviles y motores marinos.
Informes: Taller Muntaner, Por-
to-Colom, Tel. 825218.

be es bo que ells sàpiguen el que
es ..indignar-se.

Per últim, crec que tampoc no
són ells els Ines indicats per ame-
naçar cl Batle i titllar-lo de menti-
der. Seria just que meditassin un
poc (ells que són tan humanistes
cristians), la frase evangélica que
diu que el que esta net de pecat,
tiri la primera pedra.

Una I elanit xera

N. de la D.—Aquesta Direcció ha
rebut una nova carta de Bartomeu
Obrador acireçada a Llorenç Val-
verde i referent a la qUestió susci-
tacla entorn a S'Algarroc. Com sia
que consideram que l'essumpte ha
estat prou debatut i que la polémi-
ca no aportara res nou, sinó que
corre el perill de derivar cap
a qiiestions marginals, consideram
prudent de donar-la per acabada.

Ja fa cine anyE...
MIJAC-GAVINA (INFANTIL).
CURS 1991-92.
Inscripcions: dies 19, 20, 23, 24,

25, 26 i 27 dc setembre.
Horari: de 6 a 8 h. de la tarda.
Lloc: Xauxa (baixos de la Recto-

ria).
Preu per inscripció: 2.000 ptes.

Sapigueu, però, que no quedara cap
aliot defora per problemes de do-
biers.

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

Places limitades.

Secció Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

MISSA SUFRAGI
Avui dissabte dia 21, a les 7 del

capvespre, se celebrarà una Euca-
ristia en sufragi de Catalina Obra-
dor, Vda. de Francesc Grimait, que
va morir el passat dia 10 d'agost.

NECESITO MUJER para trabajos
domésticos por horas.
Informes, Tel. 580800.

SE ALQUILA BAR DIANA en Porto
Colom.
Informes: Tel. 824184 (de 6 a 7
tarde).,

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, PortocoIom.

Muy pronto.
el nuevo

OPEL «ASTRA»
Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
--- Honda C13I 1 (;00
— 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. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

Diumenge passat entrega Vanima
al Crcadcr a Felanitx, Sor Catalina
de la Creu Gelabert, Germana de la
Caritat.

Sor Catalina, que era natural de
Vilafranca i comptava 83 anys, ha
dedicat gairebé tota la seva vida re-
ligiosa a la riostra població, tota ve-
gada que feia 51 anys que s'havia
incorporat a la comunitat felanitxe-
ra, on després de dos anys de per-
manéricia a la Casa Ilospici, passa
a! Convent del Call. Amb anteriori-
tat havia restat algun temps a la
Cuna cle la Pau de Ciutat.

La seva cledicació preferent fou
durant molts anys la cura i instruc-
ció dels pàrvuls, faceta en la que
demostrà sempre unes qualitats es-
pecials. Però Sor Catalina alterna
aquest quefer amb ia [unció de ca-
piliera j amb una curolla que no
abandona fins que el pes dels anys
l'hi obligà: Sentia una estimació tan
gran per la residència de la Bella
Vista, que no passava setmana que
no pujas unes quantes vegades al SE NECESITAN MUJERES para
puig del Call i maldava de tenir-ho ensartar perlas y hacer nudos.
tot sempre ben net i espinzellat. Informes, Tels. 580977 y 580379.
Tant es així que fa anys i amb mo-
tiu de la restauració de l'oratori
duita a terme per la Creuada, es vol-
gué perpetuar aquest fet tot dedi-
cant-li el carrel-6 que va des del pa-
ti de l'oratori a la terrassa de la
Bella Vista.

Que clescansi en pau Sor Catalina.
El seu record restara viu per molt
dc temps dins la memèria de molts
felanitxers que aprenguerem d'ella
a conéixer les primeres lictres.



PROXIMA APERTURA A FELANITX:

FELLINGUA

Alemany - ngIès - Espayol
CLASSES î TRADUCCIONS

a partir d'OCTUBRE
CARRER DE LA MAR, 12

(Inform. 58 29 95)

JurFinanz
Si quieres invertir tu dinero, llámanos!!
TE ASEGURAMOS ALTA RENTABILIDAD,

TE OFRECEMOS DISCRECICN Y CONFIANZA

Para información sin compromiso llamar al tel. 583393 che 17 a
20 horas.
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III Carrera de relleus de Ciclisme i ritletisme
de Manacor a Sant Salvador

Futbolet
Lliqa d'estiu 1991

El Club d'Atletisme Opel-Felanitx
i el Club Ciclista Felanitx, amb el
patrocini del Conseil Insular de
Mallorca i dels Ajuntaments de Fe-
lanitx i Manacor, organitzarà la III
Carrera de relleus de Ciclisme-Atle-
tisme, que tindrà Hoe el dissabte
dia 12 d'octubre a les 10'00 h. del
mati.

REGLAMENT
1.—La sortida es donara a Mana-

cor, al carrer Miguel Cristet n» 14,
davant cl Bar Fraus. L'arribacla se-
rà a l'explanada de Crist Rei, al
Puig de Sant Salvador, de Felanitx.

2.—E1 recorregut per als ciclistes
sera de 12 quilèmetres.

El relleu entre el ciclista 'f l'atle-
ta s'haura d'efectuar obligatoria-
ment a la zona de 50 metres espe-
cialrnent senyalitzada. L'equip que
no realitzi el relict' en la ,zona es-
mentada sera penalitzat.

3.—E1 recorregut per als atletes
sera de 5 quilòmetres. Despres d'e-
fectuar el relleu corresponent haura
d'arribar a la meta situada a l'ex-
planada de Crist Rei.

4.—L'atleta que arribi en primer
Hoc, sera el guanyador per equips.
No es tendril en compte cl lloc que
ocupava a l'hora d'efectuar el re-
lieu.

5.—La prova tendrà una durada
maxima de 1 hora i 30 minuts. Des-
prés d'aquest temps es tancarà cl
floe de control.

6.—Les categories que s'establiran
sán les segiients:

(Els anys especificats correspon-
(I ran a la suma de les edats dels dos
components de cada equip.)
I A Masculina - Menys de 40 anys

Masculina - De . 41 a 60 anys
Masculina - De 61 a 80 anys
Masculina - De 81 a 100 anys
Masculina - Més de 100 anys

6 F Femenina
7.—Les inscripcions seran gratin-

tes i s'hauran d'efectuar abans ciel
cija 10 d'octubre
Club d'Atletisme Opel-Felanitx
Carrer d'ets IIorts, 63 - 2on
Telèfon i Fax - 58 16 62 - Felanitx

IMPORTANT: El dia de la prova
no s'admetrà cap inscripció.

8.—A la prova hi podran partici-
par totes les persones que ho disit-
gin, tenguin o no la llicencia federa-
tiva.

9.—Per als ciclistes es obligatori
l'ús de case protector.

10.—L'organització no es fa res-
ponsable dels danys morals o mate-
rials que puguin sofrir els partici-
pants, abans, durant o com a con-
seqüència de la prova.

1 l.—L'organització contractarà
una assegurança que cobrira a tots
els participants.

12.—La inscripció implica l'accep-
tac ió ciel present Reglament.

13.—Els participants hauran d'a-
creditar la seva personalitat i edat
si l'organització els ho sollicita.

14.—Les clausules podran ser
modificades si els organitzadors ho
estimen oportú i les possibles even-
tualitats es resoldran al seu criteri.

15.—En acabar la cursa es farà
l'entrega de trofeus.

Els 5 primers equips classificats
de cada categoria rebran trofeus es-
pecials. I tots els participants que
acabin la prova rebran un obsequi.

THE PAKS, CAMPIONS
Resultats semifinals:
THE PAKS, 9 - TOT JOVE ,1
BAR CRISTAL, 3 - KORNOT'S, 2
3er i 4rt Hoc:
TOT JOVE, 3 - KORNOT'S, 2
GRAN FINAL:
BAR CRISTAL, 3 - THE PAKS, 5

Acaba aquesta Lliga d'Estiu, on
l'equip de Ciutat THE PAKS ha
quedat campió. Una lliga plena d'es-
trelles i d'equips força competitius.
The YAKS es proclamava campió
guanyant a la final per un tempteig
favorable (3-5), al virtual favorit,
BAR CRISTAL. El titol de campió
que ostentava CONST. CALDERON,
quedava en mans d'aquest gran
equip, THE PAKS.

L'entrega de trofeus i les semifi-
nals fou tot un exit. El magnifie
trofeu, digne d'admirar, fou donat
enguany, per la coneguda RELOJE-
RIA BRUJULA. L'organització, per
part del Comité de Futbolet de Fe-
lanitx, demostra la seva veterania i
una serietat perfecta.

La classificació ha quedat així:
CAMPIÓ: THE PAKS. SUBCAM-

PIO: BAR CRISTAL. 3er CLASSIFI
-CAT: TOT JOVE. 4rt CLASSIFI-

CAT: KORNOT'S, fins un total. de
28 equips.

Golejadors: 1. —Manolo (THE
PAKS) amb 27 gols, i 2.—Javi Mu-
fliz (TOT JOVE) amb 24 gols.

MARINO TALA VANTE

FUTBOLET ESCOLAR
Benjamins

TROFEU FOTOS
JAUME MONTSERRAT

C.D. FELANITX, 10 -
ATLCO. PORTO COLOM, 4
BON ESPECTACLE

Alineacions.—C.D. FELANITX: J.
Jose, T. Vidal, C. Forteza, R. Forte-
za, J. Vidal, V. Blanco, R. Muñoz,
D. Campos, J.P. Covas, P. Alcolea,
A. Garcia, B. Maria, O. Barceló, T.
Gardas, T. Albert, Raimundo F.,
Juan C., J. Carlos, S. Sierra, M. Sie-
rra, J. Garcia, J.L. Rodriguez, I. Al-
varez, J.M. Cañas, J. Gari, F. Blan-
co, J. Blanco i A. Pou.

ATLCO. PORTO COLOM: A. Ta-
boado, L. Link, Ivan Pantoja, Al-
berto, César, Francisco Marcos, Mai-
kel, Manolo, Vicente i Daniel.
-• Quin partit! L'equip Benjamí del
C. D. Felanitx cntrenat per la colla
XISCO - MARINO dona el seu pri-
me r fruit, adjuclicant-se de forma
clara aquest ler TROFEU FOTOS
JAUME MONTSERRAT. L'equip fe-
ianitxer comença el partit molt be,
ja al 'Mimi 14 tenia el marcador fa-
vorable (5-0), el que propicia que
els seus «misters» moguessin tota
la banqueta d'alt a baix.

Un partit força entretengut on cl
públic hi fou present i gaudi de de-
bõ. L'equip del Port juga molt len-
rament i deixant-se dominar ches ciel
principi, cosa que els jugaciors del
C.D. FELANITX aprofitaren. Els
gols ciel C.D. FELANITX foren mar-
cats per: David Campos (3), Tomeu
Vidal (2), Pedro Alcolea (2), Ismael
Alvarez, Jose Luis R., i Santiago Sic-

rra. I per part del ATLCO. PORTO
COLOM; L. Link (2), Cesar i Al-
berto.

Tot l'encontre fou filmat pel nos-
tre amic Jaume Montserrat (Fotú-
graf), i acte seguit al mateix Camp
Municipal d'Esports .Sa Mola», tin-
gué lloc l'entrega dels trofeus cor-
responents. A més dels dos trofeus
donats per FOTOS JAUME MONT-
SERRAT, hi bagué un preciós plat
de ceràmica mallorquina, fet a Fela-
nixt, que fou entregat per part del
Club Futbolet Escolar de Felanitx,
a l'arbitre Sr. FRANCISCO PORRAS
RAMOS pets serveis desinteressats
fets a l'anomenat Club, la tempora-
da 1990-91. Llavores l'equip campió,
el C.D. FELANITX, tingué festa al
seu lloc de reunió al BAR CRISTAL,
on feren entrega del trofeu conque-
rit i festejaren la victOria.

O'Rey, 91

Futbolet
BENJAMIN .;
TORNEIG 	 CALONGE, 1991

DIES I COSES, 2
C.D. FELANITX, 11

«SUPERIORITAT CLARA»

altre .trofeu s'adjudicaven
Benjamins del C.D. FELANITX, en-
trenats per En NINO SIMARRO. En
dos dies els Benjamins han dispo-
tat tres partits, aconseguint 36 gol s
a favor i tan sols encaixant-ne sis.
Victõria que venia propiciada ¡m -

ini molt bon joc d'aquestes petites
figures i nova golejada que corria
a càrrec de Bartomcu Vidal (4),
David Campos (3), Jose Garcia (2),
Pedro Alcolea (1) i Totneu Nadal

M.T.F. (JUNIOR)

Festes de Wage
Amb motiu de les festes de Ca-

longe, la Comissió d'aquestes ha (r-
ganitzat torneio de futbol-sala
amb la participació de cinc equips.
Di ions de la setmana passada es
disputaren dos partits.

Llombards, 8 - «Dies i coses» Ca-
longe), 7.

Autocars Roig (Cala d'Or), 10 -
Rte. Migjorn (Santanyi), O.

L'Autocars Roig domina l'encon-
tre, poguent iser encara inés gros-
sa la golejada. L'estrella del partit
fou Tomeu Mestre que aconsegui
cinc gols. La resta forcn marcats
per M. Roig (2), J. Roig (2) i el
conegut Jeroni Vidal.

La final d'aquest torneig es dispu-
tara el divendres dia 27 de setem-
bre, a les 21'30 a Calonge.

Dilluns dia 16 havien de jugar
Calonge contra Santanvi i dijous dia
19, l'Autocars Roig s'havia d'enfron-
tar al Cas Concos.

R. Roig

SE ALQUILA APARTAMENTO en
Portocolom, zona Cala Marçal,
amueblado, 2 habitaciones y lava-
dora.
infornies, Tel. 825014.

alili1MICEMENrO
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Banquetes, Bodas, Comuniones
y Fiestas

ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL
vis•A vANoitAmicA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA -150 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

RESTAURANTE

Esmeralda

FELANITX

En «Es Torrent& la entrada no
pasó de regularcilla. La 2." parte de
este ene re tenido part ido coincidi

nucvo con el «match» de Canal
plus Atco. Madrid-Español, lo que
hace que algunos aficionados aban-
donen a su cquipo en cl intermedio,
otros 1:i se asoman por nuestro his-
tórico recinto. La directiva felanit-
xera debería programar los parti-
dos a una hora más adecuada y a la
postre más satisfactoria para los
utboleros.
FELANITX: M. Roig, Felipe, Az- -

mir, J. Roig, Sagrera, Colau, Oliver
(Sans6), Nico, Gori (F._Aznar), Al-
fonso y Borras (Gelabert).

ARBITRO: Canovas. Aceptable.
Mostró tarjetas amarilla a Sabater
y Colau. Roja directa a J. Roig.

GOL: 1-0, min. 84; melee en el
área visitante que acierta a rema-
tar F. Aznar.

COMENTARIO: Empezó muy bien
el conjunto visitante, pero a medida
que avanzaban las manecillas del re-
lui su juego de ataque se fue dilu-
yendo, moment° que aprovechó el
Felanitx para buScar el gol de la
victoria. En la segunda parte hubo

eiertas brusquedades. El Fela-
nitx se quedó con diez hombres y
rue cuando mejor jugó.

OTROS RESULTADOS
2.. REGIONAL:
VALLDEMOSSA, 1-CAS CONCOS,
S'HORTA, 2 - PLA DE NA TESA, 0
3. REGIONAL:
CONSTANCIA, 3 -

ATCOS. PORTO-COLOM, 1
PROXIMOS PARTIDOS SEGUN

CALENDARIO OFICIAL
PREFERENTE:

En 0 Es Revoit » Mont Lari:
MONTWRI - FELANITX

2.' REGIONAL:
En ei campo «Es Cavalier»:
CAS CONCOS - LLUCMAJOR

En «S'Arracó»:
S'ARRACO S'HORTA

REGIONAL:
ATCOS. PORTO-COLOM -

Rt. P. de CALV1A
JUVENILES:

1." Regional: En Alcúdia:
G. ALCUDIA del A. - FELANITX

Maikel

2." REGIONAL
STIORTA, 2 - PLA DE NA TESA, 0

Alineació: Muñoz, J. Barceló, A.
Adrover, J. Barceló, Carrasco (Lla-
mas m. 70), J. Piña, J. García (Ra-
mírez m. 70), Augusto (Roberto m.
75), Dino, G. Muñoz i Antich.

Gols: Min. 40, 1-0 Augusto en re-
collie un rebuig dins l'area. Min. 70,
2-0 Gaspar Muñoz de fort xut dins
l'area.
• El S'llorta juga una gran primera
part, dominant i creant moites
oportunitats davant la porteria con-
traria. Bastant de públic al graons
de Sa Lleona —no endebades era el
primer partit disputat a casa—, el
quai disfruta de debb de l'encontre.
El Pla de Na Tesa demostra ser un
equip fluix en atac.

Denia diumenge el S'Horta es (les-
plaça a S'Arracó. Pronosticam una
jornada difícil.
JUVENILS 	 . .

CAMP RODO, 1 - S'HORTA,
No va mereixer perdre el conjunt

s'hortarri en aquest desplaçament a
Ciutat, però la mala fortuna i la cir-
cumstancia de comptar amb un ju-
gador menvs per expulsió, posa gai-
rebi itnpossible la victòria. -

Demà diumenge, a S'Horta els jo-
venils s'enfrontaran al Búger a Sa
LIcona, a les 10'30 h.

TORNEIG DE BENJAMINS I
INFANTILS A SANTANY1

El passat cap de setmana, orga-
nitzat pel C.D. Santanyí amb la col-

laboració de l'Ajuntament d'aquesta
localitat, se celebrara un torneig
[Lithol de benjamins i infantils, en
el qual I!: preligueren part els
equips de S'llorta.

Els resultats foren els segilents:
Benjamins: Santanví, 7 - S'llorta,

I. El gol fou marcat per González.
Infantils: Santanyí, 5 - S'llorta, O.

R. Roig

Juveniles
PORT POLLENÇA, 2 -

C.D. FELANITX, 4
SORPRESA

Apurada victòria per part de l'e-
quip felanitxer davant un rival que
en principi era bastant mes fluix,
perú que a fi de la primera part
empatava per un tempteig d'1-1, al
combinat local. Malgrat aquesta di-
ferencia al marcador els jugaclors
pogueren remuntar el partit i impo-
sar-se. Dos positius que venen molt
be per l'equip local de cara a nous
confrontaments. Els golejadors d'a-
quest «match» foren: Acosta, Fran-
cis, Felipe i Evaristo.

M.T.F. (hinior)
Benjamins
ToRNEIG DE ' ,mu() ciusTo
C.D. FELANITX, 15 -CARDASSAR,

L'EQUIP FELANITXER
CLAR DESTACAT

Alineació. — FELANITX: Cosme,
Miguel Angel, Simó, Pedro, Juan,

Alcolea, David, Campos, Tomeu Vi-
dal, 'l'omet' Nadal, Jose García, Mar-
tin, Paco Muñoz, Sergio, Obrador,
Ad rover, Oliver, Nieolau, Francisco,
Jose Luís i Esteban.

Facil partit, per l'equip que diri-
geix en NINO SIMARRO, on els fe-
lanitxers golejaren de forma rotun-
da i contundent a un rival fluix. El
Cardassar veia com el seu rival
creava molt de perill i el seu joc era
molt efectiu de cara al gol. El com-
binat local va tenir una banqueta
ben repleta d'al-lots; dificil dones la
papereta pel seu entrenador.

Quinze magnifies i ben aconse-
guits guis que foren obra ciels arti-
Hers: Tomeu Vidal (7), David Cam-
pos (2), José Garcia (2), Pedro Al-
colea (2), Bartorneu Nadal i el de-
butant Jose Luís Rodríguez.

M.T. (Júnior)

Ben prest,
el nou

OPEL «ASIDA»
SE ALQUILA LOCAL con vivienda

adjunta. Sin traspaso. Situación
céntrica en calle Jaume I.
Informes, Tels. 237370, 717743 y
727843.

Ir:41( FUTBOL

I." PR EFEll ENTE

EI FiNanitx con diez jugarlores cane-
uuib... !ha trabajada victoriai

MOTOR FELANITX
SERVICIO OFICIAL

PROXIMAMENTE
Presentación de la nueva

FURGONETA COURIER En versiones Gasolina y Gasoil

C/. Alonso Rodríguez, 5 - Passeig R. Llull, 18
	

Tel. 580331



FELANITX

Colon's a la Sala
COMUNICAT DE
COLOMS A LA SALA

Després dc Ilegir la «nota infor-
mativa» del PP de dues columnes
del Setmanari Felanitx, conseqüên-
cia de mitja columna d'un comuni-
cat del nostre grup, no ens queda
més remei que aclarir al portaveu
del PP Cosme Oliver, un parell
d'«errors», no falsetats ni mentides,
errors que van per la línia d'actua-
ció de quan feia de Batle.

En primer lloc la festa de S'Are-
nal va ser patrocinada per l'Ajunta-
ment amb 48.535 ptes. que va valer
el Il ci guer d'una alternadora i
341.600 ptcs. que va valer l'equip de
hum i dos conjunts; a nosaltres
aquesta suma ens dóna 390.135 ptcs.
i no 490.135 ptcs. que li surt a Cos-
me Oliver. Deu haver comptat
missions que ell cobrava .:nosaltres
no cobram? 0 no deu saber que de
nou no en duen un? Aquest preu es
molt més barat del que hauria estat
el preu dels conjunts islerequip
per esser conjunts que de sempre
s'han solidaritzat amb la causa dc
S'Algar, que per cert, precisament
el Sr. Cosme Oliver volia urbanitzar
a les totes i encara a vegades fa de
portaveu dels urbanitzadors.•

El Sr. Oliver també va afirmar
que el bar muntat a la plat ja «no
tenia cap casta de permís ni autorit-
zació» i s'equivoca de totes totes, el
bar tenia el permís i l'Autorització
donada per un tal Cosme Oliver,
atès que el bar era el mateix que
te l'autorització d'explotació, i a
niés i gracies a aquesta autorització
donada pel Sr. Cosme Oliver, casual-
ment sense l'autorització de Costes,
també te una multa d'aguets orga-
nisme de prop de mig milió .de

setes que, amb el guany de la nit de
S'Algarroc podrà ajudar a pagar.

En relació a la indigestió de tot
el PP en , solidaritat amb la Sra. Pi-
có, demostra que aquesta senyora
estava indignada «per libre» i no en-
tenem com així als dós mesos d'es-
tar a l'oposició, no recorden les se-
ves actuacions dc quatre anys que
van més enlla d'una simple Comis-
sió Informativa que no hi havia per
què convocar i molt menys després
de tenir fresc el nostre grup les se-
ves convocatóries i com varen es-
coltar i assumir les nostres propos-
tes. Es cert que en dos mesos hem
comes errors i els assumin, però
allú que no compartim de l'equip
dc Govern actual no ho hem votat
a favor i els del PP ho deuen saber
si llegeixen les actes i aquí s'acaba
tot el rebumbori que heu armat per
una Comissió Informativa que no
s'havia de convocar i el PP se'n mo-
ria de ganes.
I per acabar un comentari a la

frase: «ètica política, esperit demo-
cratic i tarannà de diàleg» que tro-
barn. que ni el PP, ni el que signa el
comunicat Sr. Cosme Oliver estan
legitimats a fer-ne ús, perquè les
mostres d'ètica dc cap casta que
han demostrat tenir els quatre anys
darrers i que estan en el record de
tots els felanitxers, fins i tot molta
dc gent del PP, reafirmen aquesta
realitat que seria massa llarga re-
cordar. Esta ben clar que no tenim
l'ètica política, ni l'esperit democra-
tic, ni el tarannà de diàleg que va
demostrar tenir el PP aquests qua-
tre anys passat, Dar mos n'alliberi.

Nota aclariment al marge del co-
municat:

En relació al nirviosisme que ha
provocat alguna de les manifesta-
cions fetes pels nostres Regidors a
«S'Arenal», hem de matisar que hi

havia un error en la transcripció
l'entrevista plena de subtilescs, l'er-
ror rau en que en comptes de (Air:
«...i Iambi': gent d'aquí que SON de-
generats mentals. Havia de din
«...i també gent d'aquí que SOM
degenerats m'entals». Tot això en la
línia de la presentació d'En Jaume
ci'Aubocasser publicada al mateix
diari que, quan parla de boigs diu:
«en les interinitats ens hem hagut
de rellevar en aquest quefer» i tam-
be en la línia dels fets recents. Per-
donau si algú s'ha sentit incomodat,
perquè d'altres ho varen entendre
tot d'una.

SE NECESITA OPERARIO para
trabajos en cristalería.
Informes, Tel. 580561

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).

VENDO APARTAMENTO junto
Restaurante Cesar en Porto Co-
born.
Informes: Tels. 825516 y 825553.

SE VENDEN PISOS
en Porto Colom. C. Marina.

PRECio INTEBESAN'll'E
Facilidades

Tel. 821681

Renault Sup. Cinco
Ford Fiesta Gia 1.6 D.
Seat Panda Marbella
Opel Corsa 1.0 5 p.
Ford F. XR2
Ford Sierra 2.3 i
Seat 850
Opel Corsa Descap.
Opel Vcctra GT 2.0 i
Opel Kadett GLS

.S'Arenal de hilallerca» ha
dedicat un numero a
Felanitx

El darrer número de la publica-
ció quinzenal «S'Arenal de Mallor-
ca», corresponent al 15 de setem-
bre, dedica una quinzena de pagi-
Des a la nostra població. En elles
s'inclouen entrevistes amb el Batte,
amb Tomeu Obrador i Maria Obra-
dor, de «Coloms a la Sala», amb
regidor del PP Bernat Artigues,
amb el «Batle pedani» del port An-
toni Juan, amb Guillem Tirnoner i
d'al t res persones.

Publica també una enquesta a la
que formula la pregunta «Què pen-
sau del fet de• que tots els diaris i
emissores de ritdio es facin en cas-
tellà?», la qual contesten una cin-
quentena de persones.

Per cert, que han despertat polé-
mica certes declaracions de Tomeu
Obrador a l'entrevista esmentada.

La publicació, com hauran pogut
comprovar els felanitxers, té un es-
til directe i combatiu i representa
una opció molt clara clavant certs
ternes que atenyen l'essència
poble mallorquí: llengua, autodeter-
minació, independencia...

SE NECESITA CHICO con nocio-
cle electrónica, menor de 18:

años.
Informes: Tel. 824986.

VENDO MOTO YAMAHA TZR 80.
PM-BD.

Informes: Tel. 827182.

11011{11/M

PM-AG
PM-AM
PM-AM
PM-AG
PM-AH
PM-X

GC-X
PM-BB
PM-BC

. GM.

FELANITX

Ball de Saló
Temporada 91-92

Inici dells cursos,
dissabte, dia 5 d'octubre.
ir. nivell de 17 a 18'30 h.
2n, 'liven, de 18'30 a 20 h.

Professor: Benjamin Giménez.

lnscripcions i informació, el mateix dia 5
d'octubre a partir de les 16'30 h.

Carrer de Campos, 51-1r. (Opel)

Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

• 	 -,.
Julia AUTOMOVILES

Passeig Ramon [Alt, 12
Carrer de Campar, 51 - Tel. 581521

Y otras marcas y modelos

FACILIDADES HASTA 4 Y 5 AÑOS

OPEL .S-rakivax.satE=Airmellyxr 	
:1”l'eXIX 	 n■• -a
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