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diumenge. al carrer &Ernest Mestre.
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El Disbe de Plasência entre nosaltres

Dilluns que ve es compleixen
cent dies de maiiament de l'Ajunta-
ment que sorti de les urnes en els
comicis del passat dia 26 de maig.
Ë.s aquesta una fita que els comen-
taristes i observadors solen aprofi-
tar per fer les primeres avaluacions
i temptejos arran de la gestic!, asso-
lida pels politics.
, A Felanitx, a més de la circums-
tancia cronològica esmentada, s'ha
produït darrerament un esdeveni-
ment que ha sacsat tot l'aparell po-
litic local. Ens- referim - 14ricament
a la desfeta de l'Entesa que perme-
t& canviar el govern i accedir a l'al-
caldia' a Miguel Riera.

Per parlar d'aquest fet i fer un
repas al panorama municipal, en-
trevistam al batle de Felanitx, al
qual escometern sense més preàm-
buls.

—Els darrers esdevéniments éns
'obliguen a començar per una qües-
tió que ha cobrat de cop un inte-
rès inusitat. L'Entesa acaba de ser
desfeta per decissió de «Coloms a
Ia Sala». Quina es la impressió que
t'ha produit el fet i quines les con-
seqüències que preveus d'imme-
diat?

—La desfeta m'ha produit una
certa sorpresa, tot i que ja tenia in-
dicis que la cosa no acabava de fun-
cionar de tot. Sabia que els Coloms
són una espècie de consciencia crí-
tica, i m'hi resignava; pei.6 m'havia
pensat que abans d'arribar a tal
punt, hi hauria hagut unes explica-
cions. Jo vaig sebre la notícia de
la ruptura de l'entesa a través d'un
diari.

Les conseqüencies sem conegudes
de tothom: sense el concurs dels
Coloms, els sis regidors socialistes
i la regidora independent governa-
rem en minoria.

—Que ens dius dels retrets que
fan Coloms a la Sala i que posen
com a motiu del seu trencament?

—No hi estic gens d'acord. Res-
pecte dels quatre punts en que se
basava l'entesa, jo pens que s'hi
ha treballat intensament, admetent
que l'estiu, les vacances, les festes,
no es el temps més favorable per
a avanços espectaculars. Vull preci-
sar que en cap moment no ens va-
rem comprometre a girar l'ajunta-
ment com un calcetí en qüestió de
tres mesos.

—Quina valoració te mereix el
pas de Colon's ala Sal& per la co-

missió de Govern?
—M'agradaria que fos la gent la

que fes aquesta valoració; que els
ciutadans se plantegin quins han
estat els avanços en matèries d'e-
ducació i guarderies, en el camp de
la informació municipal, en el tema
de la joventut i el de les depurado-
res, etc., que són els ambits que
ells gesti oriaven directament.

—I ara, passem ja a d'altres te-
mes que ens interessen tractar
aprofitant la fita dels cent dies._
Ara- cine lid' his-list Ciuiries
et semblen les qüestions més greus
que pateix er poble?

—Les mateixes que veia quan es-.
tava a defora: la manca de normes
subsidiaries i la delimitació del sòl
urbà, el desordre urbanístic, els
deutes del municipi, que condicio-
nen la nostra actuació, la reorganit-
zació de l'administració municipal,
etc.

—Un tema que ha esdevingut
molt conflictiu es el de l'urbanis-
me i sobre tot la suspensió dels
permisos d'obra. Com està aquest
assumpte?

—Esper que el problema de la
manca de perMissos quedi resolt
en qüestió de dies. Posar ordre en
el tema urbanístic exigirà més
temps.

Són les dues qüestions que ens
han preocupat més durant els cent
primers dies; però vull fer notar
que són problemes heretats.

—Hi ha una manifesta impacien-
cia dins els estaments esportius per
les installacions poliesportives pro-
jectades. A quin punt es troba
aquest projecte?

—Hem de resoldre el problema
de la ubicació i hi estam fent feina.
Afegiré que l'empresa constructora
s'ha mostrat molt comprensiva i es-
per que la collaboració del Consell
Insular sera, mantenguda.

—Un altre tema preocupant és la
manca de sell industrial. Són molts
anys els que se'n ve parlant i tot i
que hi ha uns terrenys comprats
ningú no té gaire fe amb el polígon
industrial. Teniu intenció d'abordar
el tema amb serietat?

—Aquest punt té una relació molt
directa amb la redacció de les nor-
mes subsidiaries. Divendres d'a-
questa setmana, després d'una sè-
rie de reunions preparatòries, hi
ha una trobada a • la Casa de Cultu-

El Bisbe de Plasencia (Caceres)
Dr. Santiago Martinez, ha passat
uns dies a Mallorca, acompanyat
del Rector d'Orellana la Vieja don
Fermin i, naturalment, ha dedicat
una bona part de ta seva visita a
Ia colónia extremenya de Felanitx.

El Sr. Martinez, que dona proves
d'una senzillesa exemplar, compar-
ti fraternalment aquestes jornades
amb els antics feligresos d'Orella-
na i d'altres pobles d'aquell indret.

La «visita» s'inicia formalment
amb una Eucaristia que concelebrà
el prelat amb el Rector i clero de
Felanitx el dissabte horabaixa a la
parròquia de Sant Miguel. Val a dir
que en el decurs de la Missa rebe-

...ren__ les aigties Iaptismals_dos
fants del coHectiu extremeny i que
el Bisbe dirigí una exhortació als

ra amb tots els regidors i l'equip
que ha de redactar les normes. Do-
tar la població d'un document ur-
banístic adequat es un dels grans
temes d'aquest període (un dels

-quatre punts _de l'entesa, ja ho he
dit), i, essent tan decissiu, s'ha de
resoldre amb el concurs de totes
les forces politiques de la Sala.

—Sabem que la qüestió finance-
ra es prou compromesa. De quina
manera condicionara els possibles
plans d'inversions el deute eleva-
dissim contret per l'Ajuntament an-
terior?

—D'una manera molt negativa.
Tenint present que, durant deu
anys, l'Ajuntament ha de tornar, al
Banc de Credit Local, uns 112 mi-
lions de pessetes. De poder-los in-
vertir en tnillores o haver-los de
pagar, treis comptes. Davant aim!),
hattrém de procurar que sien altres
organismes, els qui facin grans in-
versions a Felanitx.

—I, per acabar, ens pots fer una

avaluació personal de les passades
festes i donar-nos compte, damunt
damunt, del seu balanç econòmic?

—Les festes, al meu parer, i no
sols les de Sant Agustí (pens en les
del Port, Santa Margalida i les de
Cas Concos) han anat molt bé, i ho
die perquè el grau d'assistència a
tots els actes, ha estat molt elevat.
D'altra banda, hem procurat no ex-
cedir-nos en el pressupost i, respec-
te de les verbenes, els resultats
econòmics, tenint en compte les
presses i altres condicionaments, se
poden considerar acceptables. Les
verbenes ens hauran costat en-
guany uns deu milions de pessetes,
xifra molt inferior als vint-i-tres de
l'any passat. A més, les despeses,
que l'any 1990 foren de 38 milions,
enguany han estat de 31 milions.

—Vols afegir qualque cosa més
—som conscients de que hi ha
molts més temes interessants- que
vulguis exposar als felanitxers?

(Passa a la pàg. 7)

Conversa ant el bade Miquel Riera
ais cent dies de maimed

«Iniciarem contactes amb totes les forces politiques per tal que el
diàleg i la comunicació sien constants»

assistens.
Durant la seva estada entre nos-

altres, ana a saludar malalts, benel
les dependencies de la Casa d'Ex-
tremadura, passa per la Llar de la
Tercera Edat i en companyia del
nostre Rector visita els convents i
temples de la Ciutat.

El diumenge dematí el Dri Marti-
nez compartí un romiatge . a Sant
Salvador amb tota la colònia extre-
menya que culmina amb un dinar
comperol, durant el qual, el bon
humor i la germanor donaren testi-
moni de l'estima que es professen
mútuament poble i pastor.

El Batle Miguel Riera compli-
mentà...g1 prelaL Liu! , p.rvsent a di-
ferents moments de la seva estada
entre nosaltres.
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Diu. 29 Sts. Miguel, Gabriel
i Rafel

Dill. 30 St. Jeroni
Dim. 1 Dcd. Seu de

Mallorca
Dim. 2 Sts. Angels Custodis
Dij. 	 3 St. Franccsc cie

Borja
Div. 4 St. Francesc d'Assis
Dis. 5 St. Placid

LLUNA

Quart minvant dia 1

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 b

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 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.

Portocolom-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:

Cat. Ticoulat
Francesc Pif a
Gaya-Melis
Miguel-Nadai
Jaume Rotor
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat

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

580448-581144
Ambulancies

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

MINAS ESPORT ES PORT
Activitats que durem a terme a partir

d'octubre del 91 al juny

I	 FRANITX 	 I	 PORTO-COLOM 
C. Ses Sivines s/n.

Tel. 825183

— GIMNASTICA DE MANTENIMENT
— GIMNASTICA CORRECTIVA
— GIMNASTICA PER A LA TERCERA EDAT
— ASSESSORAMENT TËCNIC ESPORTIU

— GIMNASTICA ARTÍSTICA
ESPORTIVA

— YOGA
— TAIXI

— FISIOCULTURISME
— INICIACIÓ ESPORTIVA A:

— FUTBOLET
— MINI-BASKET

BASKET
VOLEIBOL
IIANDBOL

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

C. Mar, 16  

FELANITX      

FELANITX
si.tmanari dl :At regs 	 lo ais

ar44)
41` ikt(fr

PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.325

Obres
A la reunió de la Comissió de Go-

vern celebrada cl dia 9 passai., va
esser aprovat el plcc de condicions
per a les obres d'elevaciú d'aigües
ciel soncleig número 3 de la Via Ar-
gcntina, per un import de 3.434.596
pessetes.

Aquestes obres, a la reunió de la
dita Comissió de dilluns passat, fo-
ren adjudicades a l'empresa, «Elec-
tro-Hiclraulca, S.A.» de Manacor
que té un termini de tres mesos
per dur-les a terme_

A la sessió de dia 16, la Comissió
de Govern aprova el plec de condi-
['ions i va convocar la contractació
directe de les obres de restitució
del clavegueram del carrer Bennas-
sar que costaran 1.848.218 pessetes.

El dia 23, dilluns passat, va esser
aprovat el plec de condicions i va
esser convocada la contractació de
l'obra de restitució del sanejament
i renovació de la canonada de l'ai-
gua potable ciels carrers Santueri i
Gabriel Vaquer per un import de
38.865.115 pessetes.
Administració

dilluns dia 16, a la Casa de
Cultura, se varen fer les proves per
contractar dos funcionaris interins.
El senvor Bernat Fortesa i la se-
nyorete Margarida Luque collabora-
ran en l'administració municipal
fins que les places s'veian adjudica-
des en propietat.

Canipanya contra la
Processionaria

El passat mes d'agoSt, l'Ajunta-
ment, amb la collaboració de la
Conselleria d'Agricultura del Go-
vern - Balear i la Cambra Agraria
Local, ha duit a terme una campa-

INFORMA
nya per esvair la Processionaria

. dels nostres pinars.
La resposta ciels particulars ha

estat molt important. S'han distri-
buït 190 capses i 269 dosis de Fero-
mona durant el mes d'agost. L'A-
juntament, per part seva, ha ins-
tallat capses a diferents punts del
municipi: camps dc deports, esco-
les, etc.

Normalització lingüística
Aquest clivendres, havia de fer

una visita oficial a la Sala la Coor-
dinadora General de la Campanya
de Normalització Lingüística, Se-
nyora Aina Moll i Marqués. L'Ajun-
tament, en cl seu dia, s'adherí ofi-
cialment a la dita campanya. De la
visita, en donarem compte pròxi-
mament.
Auditori Municipal

El Centre Cultural de :Felanitx,
que ja té a càrrec el funcionament
de la Casa de Cultura, assumira la
gestió de l'Auditori Municipal. El
Ba t le ha firmat un decret en
aquest sentit i, a partir d'ara, cl
Conseil Directiu del Centre, que
acaba de reorganitzar-se, comptarà
amb un element ms per dur a ter-
me noves activitats.
Santa Margalida

L'escultor felanitxer Jaume Wi -

se farà càrrec de reparar, pel pro-
cediment que resultara mes viable,
Ia destrossa de que va esser objec-
te recentment la imatge de la
Santa.
Cas Concos d'Es Cavalier

La Comissió de Govern, a la reu-
nió de dilluns passat, va aprovar el
projecte; el !lice de condicions i la
convocatória per a la contractació
de 'les obres d'electrificació del

Camp Municipal de Futbol de Cas
Concos que costaran dos mitions
de pessetes.
Bahia

El Batle, en representació de la
Corporació Municipal, va assistir,
dimarts passai., al runcral pet Bat-
le de Manacor j, els dies 21 i 22 als
actes organitzats per la «Casa de
Extremadura», amb motiu de la vi-
sita del Bisbe de Plasencia.

ANUNCIS
Fins el dia 4 d'octubre sera temps

hitbil per la presentaciú d'ofertes
optant a la contractaci6 directa
ICS obi -os de restitució del clavegue-
ram ciels carrers Samuel . ' I Gabriel
Vaquer i renovaciO ilc canooades
craigua potable.

El tipus de licitació, a la baixa,
es xifra en la quantitat de 38.865.115
ptes., I.V.A.

Les empreses licitadores hauran
de tenir la classificació empresarial
que correspongui.

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

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

Felanitx, 24 de setembre de 1991.
El Batte,

Miguel Riera i Nadal

Aquest Ajuntament informa que
per tal d'avançar en la tasca de Nor-
malització Lingüística de la nostra •
Llengua ha posat en funcionament
una ASSESSORIA LINGUISTICA
que esta al servei de tots els ciuta-
dans. de Felanitx que s'hi vulguin
adregar.

HORARI: DILLUNS 	 DIME-
CRES de 1030 a 14 hores.

Felanitx, 24 de setembre de 1991.
El Batle,

Miguel Riera i Nadal

Fins el dia 4 d'octubre sera temps
babil per la presentació d'ofertes
optant a la contractació directa de
les obres . d'installació elèctrica del
camp de futbol de Cas Concos.

El tipus de licitació, a la baixa, es
xifra en la quantitat de 2.000.000
ptes., I.V.A.

L'expedient es troba de manifest
a les Of icines de Secretaria.

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

Felanitx, 24 de setembre de 1991.
El Batle,

Miquel Riera i Nadal

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

Muy pronto.
el nuevo

OPEL «ASTRA»

Bulluelos
Se despacharán día 6 de

octubre al mediodía y los

días 20 y 21 todo el día.
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Centenari e la Providência 	 Recidaige a! CoLicgi FilEic Inspector Joan Cap6
ENCONTRE D'EX-ALUMNES

Passat l'estiu, es reprèn el fil de
la celebració jubilar dc les religio-
ses Teatincs, o méS ben dit de la
Congregaoi6 de Filles dc la Provi-
dencia, institució nascuda a Fela-
nitx i que l'any 1948 s'uní a la soca
teatina.

Avui dissabte sera una jornada
dedicada i protagonitzada pels ex-
alumnes del collegi.

A les 6,30 del capvcspre, a l'ora-
tori hi haura una celebració Euca-
rística presidida pel P. Domingo
Andreu, C.R., superior de Sant Al-
funs, qui concelebrara amb altres
sacerdots també ex-alumnes. Canta-
ra un grup d'antics alumnes.

Després de la missa es farà un
Poe cie festa en el claustre i el ves-
pre sopar a la barbacoa La Ponde-
rosa.

Es comunica a tot el professorat
dc la comarca, que durant aquest
curs 91-92 es fara, al Collegi
1'. «I. Joan Capó», el primer nivell
de reciclatge cie llengua catalana,
que compren Ics assignatures Llen-
gua I i Cultura I.

En el proper curs 92-93 es dura
a terme el segon nivell i el superior
en el curs 93-94, per així poder
completar cis estudis que permeten
l'obtenció del títol de Professor/a
de Llengua Catalana.

Això s'ha fet realitat gracies als
esforços del Grup de Treball de Ca-
tala, quc des de fa més de tres anys

es dedica a fer feina per aconseguir
que la nostra llengua tengui un ús
normal dins la comunitat escolar.

El professorat interessat en assis-
tir a les classes pot fer la • preins-
cripci6 fins dia 5 d'octubre cridant
per telefon al número 580206, oc 9
a 13 h. de dilluns a divencires, o 136
al 582489 cls vespres.

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

NECESITAMOS MECANICO.
Info.rmes: linos. Nadal, S.A.
CI. Creuers, 30. Manacor.

ENDREÇA
A les Monges Teatines de la Providencia
del carrer «des juevert» de Felanitx, en
el centenari de la seva fundació.

Hort segellat, florit de semprevives,
ungit de rou, flairant de juevert;
Casal antic que serva encara vives,
dins l'ampla quietud renovellada,
les joies d'un record que mai se perd.

Del cim de la centúria s'ovira
de sembres i collites l'avenir:
el món barqueja i fita la guspira
de l'Esperit que crea nova vida
i ens surt la Providencia a camí.
I Vós, oh Verge, obriu l'ala segura
del vostre mantell blau teixit d'estels
damunt aqueixa Llar santa on perdura
la Font pregona d'aquell viure .ange.lic .
que a Felanitx te el fruit i les arrels.

Francesc Andreu, C.R.

Bali de Bot
Boleros, jotes, mateixes...

Curs 91-92

Per nins, ¡oyes i gent gran
Tota la gent interessada, queda convoca-
da a una reunió dijous que ve, dia 3, a les
21 h., - al carrer de Campos, 51-1r. (Opel)
per decidir dies i horari dels cursos.

si usted no conoce afin el placer de conducir un GTI
quizá sea porque RIO existia el nuevo Tipo GTi.e.1.800.

Nuevo Tipo GT1.e. 1.800
Tratándose de un GTI podríamos comenzar diciéndole

que se abrochara los cinturones de seguridad, que acelerara
y sintiera sus 110 CV. pero empezaremos hablándole de placer.

Aíslese, cierre la puerta y comience a disfrutar del espacio.
Su dirección es asistida, su panel digitalizado, el cierre

de puertas centralizado y sus elevalunas son eléctricos.

Sienta el placer de conducir un GTI con todas sus
prestaciones: 110 CV., 1.800 c.c., sistema de frenos potenciado
y neumáticos de perfil bajo.

A todo esto nos referíamos cuando le hablábamos del
placer de conducir el Tipo GT1.e.1.800. 	 113=1
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Concesionario Oficial:

AUTOS MARTORELL, S. An.e
alrrg8r Socors 8.



informació  

Electrónica SOLBIN
Distribuidcr TELYCO (;I' Telefónica)

Telefonia . y -el4UPos complementarios.

C. Costa Llobera,	 Tel. 827265        

Dra. Linda Caldentey
-PARTITS MÈDICS.

Consulta particular i d'Assegurances
(ASISA, ALIANÇA, NOVOMEDIC,

PREVIASA, IMECO, etc)
NOU 11011A111 DE CONSULTES:

De dilluns a divendres: matins &II a 13. horahaixes, de 5 a 8.
Diumenges, d'I 1 a 13 h.
PER A mrs INFORMACIÓ, dirigiu-vos al C/. Pelat, 61

Tel. 583464       

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

TE OFRECEMOS DISCRECION Y CONFIANZA

Para información sin compromiso llamar al tel. 583393 dc 17 a
20 horas.
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Una bona noticia
El nostre company i amic Gui-

Item Fe liu i Ramis, fins ara predia-
ca de la Parròquia, sera ordenat
Diaca per D. Teodor Obedzt, bisbe
de Mallorca, diumenge dia 6 d'octu-
bre a les 19 h. a la Capella del Sc
minani veil de Ciutat.

En Guillem, per l'ordenació i en-
brui amb el dó de l'Esperit Sant,
ajudara al bisbe i als seus preveres
en el ministeri de la paraula, de
l'zdtar i de la caritat, al se rvei de
tothom. Com a ministre de l'altar,
proclamará l'Evangeli, preparara el
sacrifici i distribuirà als fidels el
Cos i la Sang del Senyor.

A més, d'acord amb la missió re-
buda del bisbe, haurd d'exhortar i
educar en la doctrina santa tant eis
fidels com els infidels, presidir la
pregaria, administrar el baptisme,
assistir al matrimoni i beneir-lo,
portar el viatic als moribunds i pre-
sidir !es exequies.

Des d'aquestes planes volem do-
nar-li l'enhorabona i esperam dins
el curs que vé, poder assistir a la
seva ordenació.

Delictes
Dcsgraciadament el s successos

delictius no deixen d'esquitxar de
tant en tant la nostra contrada. Fa
una partida de setmanes que el bar
de l'Hotel Estoril de Portocolom
fou objecte d'un atemptat protago-
nitzat per uns, individus que un cop
vesada una llauna de benzina sobre
les taules i cadires de la voravia els
calaren foc, produint greus perjudi-
cis al local.

La setmana passada el conserge
de nit de l'hotel Las Palomas fou
lligat i immobilitzat a una cadira i
mentrestant ii foren sostrets els di-
ners que hi havia a la dependencia.

Expressam una vegada més la
nostra indignació pels freqüents
successos delictius que es procluei-
xcn.

Celebració Ecumènica a Cala d'Or
El dijous dia 10 d'octubre tindrà

lloc a Cala d'Or una celebració ecu-
mènica amb la participació del Bis-
be de Mallorca Dr. Teocior Úbeda
i del Bisbe Angliea d'Europa
Rdm. John Satterthwaite.

L'acte es fará a l'es&sia de San-
ta Maria del Mar i començarà a les
7,30 de la tarda.

lii són convidats tots els creients.

Exposició d'Antònia Fleixas
Des d'ahir es troba oberta a la

Casa Municipal de Cultura, una ex-
posició d'olis, escultures i gravats
de l'artista Ant)nia Fleix as.

La mostra restara oberta fins dia
9 d'octubre i pot ser visitada de 18
a 21 h. els Wes feiners i d'I 1 a 13
i de 18 a 21 h. els diumenges.

Ceràmica de Maria Ramis a
Ciutat

A partir de dimarts, a la Banca
Marck de Ciutat, hi haura una rues-

tra de eel-arnica de la nostra paisa-
na Maria Ramis.

Podrà ser visitada fins dia 11,
(1'1 1 a 14 i de 17 a 20 h. excepte
dissabtes i diumenges.

La inauguració sera dimarts a les
19,30.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
JORNADES CULTURALS. — Els

dies 3, 4 i 5 d'octubre a la residèn-
cia dc l'Inserso de Can Picafort, hi
haura tines jornades dc convivencia
cultural.

TALLERS.—Començarà la tempo-
rada pels que se relacionen tot se-
guit:

Tall i confecció, dimarts dia 1 de
les 3,30 a les 6,30 del capvespre.

Gimnàstica, dimarts dia 1 de 9 a
10 deI mati.

Ball de pages, dimecres dia 2, de
4 a 6 ciel capvespre.

REUNIÓ D'ACCIÓ SOCIAL.—Di-
mecres dia 2, a les 4 de l'horabaixa.

Clt.b d'Esplai «Albada»	 .
El .Club d'Esplai «Albada» comu-

nIca que des del dilluns dia 30 fins
al di % end res dia 4 restara oberta la
matrícula per a tots els nins i joi
ves que vulguin formar part d'a-
quest coHectiu durant cl curs . que
ara comença.

vida social
PRIMERES COMUNIONS

Diumenge passat dematí, a la
parròquia de Sant Miguel, varen re-
bre per primera vegada l'Eucaristia
els nins Jose Manuel Gonzalez Pc:-
relic"), Pere Vera Gomila i Blai i
cristelfol Vera Bosch.

Rebin tots ells la nostra felicita-
ció que feim extensiva als Sells
pares.

BODES
El passat dia 21 de setembre, a

Ia parr3quia de Sant Miguel varen
contreurc matrimoni la jove parella
d'amies, En Julia Main-16 Leon
(ales conegut per «Juli», ex-jugador
del C.D. Felanitx) i Na Fanny Guz-
man Martin (coneguda basketista
del «Joan Capó»).

Els nombrosos convidats foren
obsequiats esplèndidament a un
renombrat restaurant de Porto
Cristo.

Desitjam al novell matrimoni to-
ta classe de ventures.

Dissabte passat horabaixa, al
santuari de Sant Salvador, s'uniren
en matrimoni cis joves Jaume
Monserrat i Catalina Fullana Adro-
ver. Beneí l'enllaç Mn. Pere Xa-
mena.

Apadrinaren els nuvis els seus pa-
res respectius, D. Andreu Fiel Bor-
day i D. a Catalina Monserrat Mar-
torell; D. Llorenç Fullana Fens i
D.a Anna M.a Adrover Mestre.

Testificaren l'acta matrimonial,

pel nuvi els seus germans Sebastià
i An timia; el seu cunvat Josep
111 11 i Maria Vadell; per la núvia ho
fet en la seva gcrmana M.  Antónia
i els seus eosins Narcís, Pere i Ca-

ina.
Després, a l'hotel Ponent de Cala

Ferrera, nuvis i convidats es reuni-
ren en un sopar.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells esposos.

OPOSICIONS
lia superat satisfactòriament la

prova d'oposició a professorat
cl'E.G.B., la nostra paisana Margali-
da Ferrer Mora.

Enhorabona.

Semi() Religiosa
ESGLESIA DE ST. ALFONS
FESTA DE L'ÀNGEL DE LA

GUARDA
El proper dissabte dia 5, a les 7

de l'horabaixa, a l'església de Sant
Alfons hi haura Eucaristia solem-
ne en honor de l'Àngel de la Guar-
da. La presidira el P. Domingo An-
dreu, qui dirà la homilia.

Es convida a tots els fidels.

GERMANES DE LA CARITAT

FESTA DE SANT VICENÇ DE
PAUL A LA PARROQUIA DE

SANT MIQUEL

Avui dissabte dia 28, les Germa-
nes de la Caritat celebraran la fes-
ta de Sant Vicenç de Paül.

A les 8 del capvespre, a l'església
parroquial de Sant Miguel, missa

concelebrada amb homilia que dira
Nin.	 F...rra, rector de la par-

quedati tots convidats.

RELIGIOSES TEATINES
A partir del proper dia 2, tots els

dimecres, a les 6 del capvespre hi
haura exposició del Santíssim i
missa a la capella de la Providen-
cia.

SE PRECISA CIIICA para Guarde-
ría Matalda en Porto-Colom.
Diplomada en puericultura.
.Informes, Tel. 824515.

FINCA ENTRE 3 Y 10 CUARTERA-
DAS. Buscamos para comprar o
alquilar entre Porto-Colom y Por-
to Cristo o también entre Fela-
nitx y Manacor. Zona liana, sin
arboles, ni lineas eléctricas, para
campo de vuelo. No es impres-
cindible exista edificación.
Ofertas, al Tel. 833623 (A Vall-
bona).

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

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



CALA D'OR
VENDO LOCAL

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

para Banco, oficinas o negocio de gran prestigio

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

Ball de Saló
Temporada 91-92

mid dels cursos,
dissabte, dia 5 d'octubre.
ir. nivell de 17 a 18'30 h.
2n. nivell, 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)

RESTAURANTE

Esmeralda
Park

CALA D'OR
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJAHDINADAS, PARKIN(', PARQUE INFANTIL„

VISTA PANORAMICA SOBRE El.  MAI I

L()CAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA .150 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

Droguería y Ferretería
Santueri

OFERTA DE OTOÑO
Sólo mes de octubre

Oferta Máquina de Disco 2.200 W.
Antes 32.500 pts. ahora 24.500 pts.

Oferta Máquina de Disco Bosch 2.000 W.
Antes 35.900 pts. ahora 27.000 pts.

Oferta Pintura plástica Interior-Exterior 5Kg.
Antes 1.600 pts. ahora 995 pts.

Oferta Berbiquí 500 W.
Antes 8.600 pts. ahora 5.500 pts.

Oferta Carretillas 3.950 pts.
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Mitjançant un comunicat remes
al Conseil Insular de Mallorca i a
la Conselleria d'Agricultura, el Grup
Balear d'Ornitologia i Defensa de
Ia Naturalesa ha reiterat la seva
oposició a la celebració de les cur-
ses automobilístiques que, com la
«pujada a Sant Salvador» realitza-
da el passat diumenge 25 d'agost,
Ia que va tenir lloc entre Bunyola
i Orient el passat dia 8 de setem-
bre, o Panunciada Pollença-Lluc
pels 28 i 29 de setembre, es venen
celebrant cada vegada a un major
nombre d'indrets de les nostres
illes.

Aquestes act iviit  canalit-
zen- gran quantitat de gent poc o
gens sensible amb l'entorn cap a
zones que, com aquestes, contenen
una riquesa ecològica important.
El Puig de Sant Salvador de Fela-
nitx, la carretera Bunyola-Orient i
Ia carretera Pollença-Lluc es troben
incloses dins Arces Naturals cl'Espe-

cial Interès segons la Llei d'Espais
Naturals, pel que haurien d'esser
objecte d'una cura especial per tal
de garantir la seva conservació.

En uns moments en que han sor-
tit publicades unes estadístiques
que demostren que la velocitat és
Ia causa principal d'accidents de
transit i que la major part de les
victimes mortals a la carretera són
joves menors de 25 anys, sembla
parad6xic que per altra banda es
fomentin «espectacles» com aquest,
que no fan sinó incitar a la veloci-
tat, a la competició i a la conduc-
ció temeraria, agressiva i perillosa.

Apart del renou produït pels cot-
xes i l'impacte provocat per l'a-
fluencia massiva de gent, la cursa
deixa les voreres de la carretera en
un aspecte francament deplorable,
amb gran quantitat de fems deixat
pels espectadors i amb pintades i
altres tipus de senyalitzacions
cades per Vorganitzaci6. Per altra

banda, els assistents no es priven
de fer foc dins el pinar, pel que po-
sen en greu perill la conservació de
l'indret per la possibilitat d'origi-
Elar un fatal incendi forestal.

Per tot aix6 cl GOB ha sollicitat
a les institucions autonòmiques que
no es permeti la celebració de pro-
ves com aquesta, molt manco a pa-
ratges considerats com a Ai-ces Na-
turals, i que, pel contrari, es pren-
guin les mesures necessaries per a
garantir la conservació dels valors
ecològics i paisatgístics dels nos-
tres espais naturals. Denunciant el
cas concret de la pujada a Sant
Salvador de Felanitx, el GOB ha re-
mes també el comunicat al Bisbat
de Mallorca demanant-li que no per-
meti la celebració d'aquesta cursa,
ja que n'es el propietari de part im-
portant del puig.

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

Ciístia

Premis
«Siutat de Palma» 1991

A la nostra administració dispo-
sam de les bases ciels Premis «Ciu-
tat de Palma» 1991 que, enguany es
convoquen per a les segiients mo-
dalitats:

— Pintura.
— Literatura.
— Fotografia.
— Periodisme.
A ruLs es convoca la concessió dc

sis beques d'Investigació en l'area
de la cultura, humanitats i ciències
i un Premi d'Estímul d'activitats
artistiques consistent en una beca
d'estudis a l'estranger.

Les persones interessacles poden
passar per Ia nostra administració
per a consultar les esmentades ba-
ses.

El GOB denuncia una nova modalitat d'agressió
al medi natural:

Proliferen les curses autembilisti-
gees als espais naturals



Electricitat Tontarieria

ANDREU uomiLA
Instal.lacions - Reformes

Reparacions, etc.
C. Lepanto, 32 - Tel. 825885 	 Portocolom

Pròxima obertura a Felanitx:

FELLINGUA
-IDIOMES-

Alemany - Anglès - Espayol

CLASSES i TRADUCCIONS
a partir d'OCTURRE

CARR ER DE LA MAR, 12 a
(inform. 58 299.))

SE TRASPASA
Bar-Restaurante-Pizzeria LOS PINOS

Porto-Colom
RENDIMIENTO A LA VISTA
INFORMES EN EL MISMO

11=1■••.

Si quiere amsebiar su casa, piso, chalet...

Visítenos en

PR BUS 	 TENDA
5 PLANTAS DE EXPOSICION

FABRICACION PROPIA

Sábados, ABIERTO todo el día

C. Salvador Juan, 11 Tel. 844021 	 MANACOR

FELANITX

GRACIAS A LA GENTE
DE FELANITX

Este carta es para dar las gracias
de parte de un artista inglés por la
paz y tranquilidad que le ofrece el
vivir en el ambiente de la isla y que
le permite pintar las cosas que más
quiere de Mallorca, y luego presen-
tar sus obras en varias exposiciones
para que las personas de Felanitx
las pueden contemplar.

Algunos de ustedes se han conver-
tido cri buenos amigos y clientes. A
todos les doy las gracias.

Quiero expresar mi agradecimien-
to la Caja «Sa Nostra» por su asis-
tencia cultural tan maravillosa, tan-
to a mi como a todos los otros ar-
tistas que se han promocionado en
Felanitx y por toda la isla. Ustedes,
que son conocedores de esta ayuda
desde hace mucho tiempo, quizá no
se pueden dar cuenta del gran apo-
yo que esta ayuda da a la gente
creativa, permitiendo a los artistas
promocionarse, vender sus obras a

un precio justo para el público y
para ellos y crear un aprecio públi-
co. Puedo decir que en el extranjero
ro hay tal apoyo. Muchos artistas
en Inglaterra nunca tienen las posi-
IT ilidades de exponer sus obras y el
público a un nivel local nunca tiene
Ia misma oportunidad, como aquí,
dc desarrollar su apreciación para
Ias cosas artísticas y estéticas. Que
yo, como un señor inglés, he podi-
do exponer mis cuadros aquí sin
ninguna voz de disento entre otros
artistas, parece poco menos que un
milagro.

Quisiera incluir mi agradecimien-
to especialmente al señor Antonio
Xamena, Director de Sa Nostra, por
todos sus consejos y ayuda, que
siempre ha sido muy comprensivo
y simpatico.

Al terminar, quiero decir que la
isla de Mallorca es una de las más
bellas del mundo. lie podido, con
mis clases de arte a bordo dc cru-
ceros, viajar extensivamente. Por
eso puedo hacer comparaciones. Lo
es muy bella. Son muy afortunados
viviendo aquí. Yo también soy muy
feliz al estar aquí con todos uste-
des.

Una vez más, muchas gracias a
te dos.

Benjamin Smith
Cala d'Or, Septiembre '91

LA DESFETA
Sr. Director:
Davant la desfeta de l'Entesa

govern municipal, no puc estar sen-
se dir que cis Coloms m'han dece-
but plenament. Jo havia dipositat
certa confiança en ells i per demos-
t rar-ho de lúnica manera que
m'era possible els vaig atorgar cl
meu vot. Creia, que exageraven
quan deien que no es podia dialo-
gar amb ells i que tot ho passarien
a sang i a foc. He de confessar que
estava totalment equivocat, perquè
això és lo que han demostrat.

El marge de temps que han donat
als del PSOE per dur a ternie els
punts de l'Entesa em pareix ridícul.
Cent dies no són suficients per ava-
luar una cosa tan complicada com
es la gestió municipal i molt man-
co quan en aquests cent dies hi en-
tren els mesos de juliol i agost (que
tots sabem com funcionen els orga-
nismes oficials en aquest temps de
xracances), i a més a més han hagut
d'organitzar les festes.

Per altra part, crec que les seves
compeCmcies no han estat duites

amb tanta cura com ells exigeixen
als altres. Per posar sols un exem-
plc, pensem amb els jardins, que si
rnal no record sún de la seva coin-
petencia i fa vertadera pena veure-
los.

Vull dir que les declaracions del
batle a través de la TvF em varen
parèixer honestes, i crcc que han
fet feina de bondeveres, però feina
assenyada i posant eis peus ben
plans, cosa que crec impossible de
fer amb les presses dels Coloms.

Per a mi, els Coloms l'ham errada
de cap a peus, i això sera el princi-
pi de la seva escampadissa. Estic
segur que a les properes eleccions
molta gent que els va votar s'ho
pensara seriosament abans de tor-
nar-ho fer. En conjunt, una verta-
dera llastima.

(Passa a la pig. 7)

SE ALQUILA LOCAL con vivienda
adjunta. Sin traspaso. Situación
céntrica en calle Jaume I.
Informes, Tels. 237370, 717743 y
727843.

°TOR FELANill
SERVICIO OFICIAL

PROXIMAMENTE
Presentación de la nueva

FURGONETA COURIER En versiones Gasolina y Gasoil

C/. Alonso Rodriguez, 5 - Passeig R. Llull; 18
	

Tel. 580331
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HORARI A PARTIR DEL MES D'OCTUBRE:
DIVENDRES, DISSABTE, DIUMENGE, DE 15 H. FINS...

PA AMB OLI TORRAT 	 PA I TALEC TORRAT 	 PATLS
FORMATGES 	 ENSALADES 	 SANWITXOS

Chimeneas
CONSTRUGÇION DE-4HINIE- ;

NEAS de obra y inóntaje. de
cualquier otro '

Esteban Albons Barceló
.A•

C. N'apo• Santueri, 331
Tel. 834800
1'ORTO-COLON1

e

ji-L,zo.	 tA, iol 	 :

Foil
EXPOLI
Antic policia.

EXPRLS
Café que pot arribar a anar a
molta velocitat.
EXPURGACIO
Antiga purgació.
EXTINTOR
Antic propietari de tintoreria.

VENDO ROPERO (madera norte)
y CANTERANO, antiguos.
Informes: C/ Forats, 18.

Venta de motcs y
ciclornotoro5 nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
--- Honda CUR GM
-- Yamaha RD 350
— Sanglas -100

Mohilettes
- Morini Seal ¡luir

SrzuKi lido 73
- - Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller .

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580260
eil-OUILER DE COCHES

Y MOTOS

SE VENDEN PISOS
en Porto Colom. C. Marina.

PRECIO INTERESANTE
Facilidades

Tei. 82,1683

Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obierto todos tos días
Para reservas llamar a los

Tels. 837034 y 658033

MOTOS FELANITX, C.B.
C/. CAMPOS, 32 - TEL. 583137

Les ofrece .su gania SUZUKI
con sus modelos del 92

disponibles en breve.

SUZUKI BANDIT GSF 400 730.950 Ptas.
MATRICULADA

SHE INTRUDER VS 75061 9MATRI CULADA76950  

Gil	 OFICIAL
DISPONEMOS TAMBIEN DE TODA CLASE DE MARCAS Y
RECAMBIOS:

Yamaha, Vespa, Peugeot, Derbi, etc...

Avis° estudiantes Inglis
Reapertura clases de

inglés a partir del 7 de
octubre

Para información y matrícula dirigirse a
Peter

TEL. 82 50 76

FELANITX

(Ve de la pàg. 6)
REPRESSIO?

Sr. Director:
Fa devers un any, l'autoritat

competent, del PSOE, naturalment,
va fer precintar eis repetidors de
TV3 al País Valencia. L'any passat
per aquestes dates cl programa en
catala de TVE a les Balears, que
acabava a les 3 de l'horabaixa, va
ser escurçat mitja hora. Enguany,
a principis d'estiu, ha estat clausu-
rada Radia 4, l'única emissora en
català a les les; l'informatiu del
vespre de TVE a les Balears ja no
es farà i «suma i sigue», que enca-
ra podríem continuar.

Tanmateix no seré jo qui dira
que els mallorquins que voten el
PSOE són uns degenerats mentals,
però.

JOANOT COLOM

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

Cenversa
(Ve de la pagina 1

—Potser val ms no allargar-nos
massa i per s que tendrem ocasiú
de parlar amb la gent, a tacs /Va-
guest setmanari i cralires mitjans
de comunicació, de totes les qiies-
tions d'interés. Personalment
decidit assumir el tema de la infor-
mació municipal. Vaig tenir ocasió
de fer una sortida per la Televisió
Felanitxera, les meves intervencions
per radio són constants, i en aquest
mateix número iniciam un espai
que pot donar molt de joc. Crec
clue estam treballant intensament i
que, a la curta o a la llarga, si no
manca la collaboraciú de tots els
grups representats al municipi, po-
dem fer una feina eficaç. En un fu-
tur immediat, iniciarem contactes
amb totes les forces politiques per
tal que el diàleg i la comunicació
sien constants.

Ben prest,
el nou

OPEL «ASTRA»



electrónica

L--MOREY
VENTA Y REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
VIDEOS -- TV — RADIO ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

NUEVO DOMICILIO
Carnal, 4 - Tels 583459 y 827182 07200 FELANITX

8 	 FELANITX

Concurs de Monopati
TOT UN EXIT

' Diumenge passat al Camp Muni-
cipal d'Esports de «Sa Mola», se ce-
lebra l'esperat ler. CONCURS DE
MONOPAT1 de Felanitx. Un Con-
curs que tingué molta d'acceptació,
omplint-se la pista de públic. con
curs de Monopati patrocinat per
l'Excelentissim AJUNTAMENT DE
FELANITX, organitzat pel GIM-
NAS ESPORT «ES PORT», i hi ha-
gué la collaboració especial de la
tenda de roba esportiva PISCIS.

Una gran pista s'alçava davant
un nombrós públic, amb rampes,
etc., la qual fou muntada a la pista
de futbolet d'asfalt. Els petits com-
petidors feien gaudir a leS persones
que hi assistiren d'un espectacle de
del:6. Un total de 25 párticipants
repartits a les dues diftrents cate-
gories.
' Entre el públic
veure el conegut
T.V.F., En Bernat
d'aquest Concurs
resultats foren:
Categoria A, 1978'i 'posterior;
(18 participants)

1.—Gabriel klrover Palmer (Cala
d'Or).

2.—Francesc Polo Martinez (Ciu-
tat).

3.—Xavier Perez Gómez (Porto

4.—Antoni Rigo Vallbona (S'Hor-
ta).
Categoria B, 1977 i anteriors
(7 participants)

1.—Xavier Adrover Rigo (Cala
d'Or).

2.—Zacarias López (Felanitx).
3.—Rafel Nadal Riera (Cala Mi-

nor).
4.—Jaume Llul Sales (Cala Mi-

llor).
Els dos campions dins les dife-

rents categories, foren tots dos de
Cala d'Or. Un total de vint-i-cinc
participants de diferents pobles:
Felanitx, Portocolom, S'llorta, Cala
d'Or, Cala Millor, Porreres i Ciutat.

CRÓNICA DE: Jaume Binimelis
i Marino Talavante 

Ben prest,
el nou

OPEL «ASIDA))
1     

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

ATLETISME

El passat dissabte es va celebrar
a Manacor, la carrera de la Torre.
En la categoria sénior i veterans,
amb una distancia de 5.000 m. el
guanyador fou Francesc Gomariz,
que s'imposa al sprint al nostre pai-
sit Toni Peña. La classificació fou la
següent:
SENIORS:

1	 F. Gomariz, 15.45:02, Pollensa.
2. T. Peña, 15.45:03, Pollensa.
3. J. Pérez, 15.54:09, Pollensa.
4. T. Riera, 16.04:04„ Fidipides.

10. P. Algaba, 17.15:02, Opel Fela-
nitx.
VETERANS:

1. T. Jurado, 16.39, Fidipides.
2. M.A. Juan, 17.03, Olimpo.
3. F. Parano, 18.07, Opel Fela-

nitx.
També el mateix dia es celebra

una carrera a Cala Ratjada, amb
vita distáncia. de 7.5410 m. El gua-
nyador fou l'atleta del Opel, Fran-
cesc Vives.

Classificació:
SENIORS:

1. Francesc Vives, 27.30, Opel
Felanitx.
VETERANS:

1. Sebastià Adrover, 27.34, Opel
Felanitx.

- Joan Tur, 29.15, Opel Felanitx.
3. Pere Vera, 33.23, Opel Fela-

nitx.
Opel Felanitx

Festes de Calonge
Fútbol Sala

AUTOCARS ROIG, 6
CAS CONCOS, 2

Alineació:
R. Roig, Juli, M. Roig, j. noig.

Tomeu Mestre (J. Vidal, Augusto).
Gols: J. Roig, J. Vidal, Augusto,

Juli i Mestre (2).
L'Autocars Roig havia de dispu-

tar la final davant el conjunt ca-
longi ahir divendres. El tercer i
quart lloc havien de disputar-se'l
el Llombards amb el Cas Concos.

El Calonge que, com hem dit
s'havia de jugar la final amb l'au-
tocars Roig, guanya per 7 a 6 al
Llombards en un partit on hi ha-
gué els seus pros i contres i on al-
guns jugadors del Llombards pro-
vocaren al públic.

R. Roig

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

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

asistent ppdiern
Director de la
Ricart. A la fi

de' Monopati, els

MARMOLES
esgramar

Granitos, mármoles, piedra arenisca,
piedra Santanyí.- 	 -

Pida presupuestos sin compromiso
C/. S. Miguel, s/n. Tel. 554302 (FAX) MANACOR

DESFILADA DE MODA !VERN- 92
Boutique Siurell
KA. ESPANYA, 17
FELANITX - TEL. 580998

Fotografia Bennésar
C/. MAJOR, 5
FELANITX - TEL. 580314

Estética Cati
C/. COSTA I LLOBERA, 5
FELANITX - TEL. 581384

Peluqueria Coloma i Pilar
C/. S'ABEURADOR, 26
FELANITX - TEL. 583485

Vos convidam a la desfilada de moda que tendrà Hoc a S'EIXAM el proper dissabte
dia 5 d'octubre a les 24 hores.

Les invitacions les podreu recollir als establiments anoments. Vos esperam.
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I FUTBOL

Partido jugado en «Es Revolt»
con aceptable entrada.

FELANITX: Roig I, Sagrera, San-
s& Aznar II, Roig II, Colau (Felix),
Gelabert, Mico (Borrs), Felipe Az-
nar I y Cori (Artigttes).

ARBITRo: \lunar. Correcto. Tar-
jetas antarillas a Campos, Mas, Go-
mila, juanjo, Felipe y Gelabert.

Roja a Aznar II.
GOLES: 0-1, min. 15, Felipe. 1-1,

min. 38, Mariano. 2-1, min. 78, Ma-
nolito, de penalty.

BUENA PRIMERA PARTE
J. Felanitx contraatacó- en Ia 1.a

parte con gran facilidad, el Montuï-
ri dominaba ficticiamente, pero de-
jaba claros huecos en defensa, lás-
tima que sólo aprovechase una sola
ocasión —por mediación de Feli-
pe— que significaría adelantarse en
-el marcador (0-1) apenas cuando se
llevaban jugados 15 m. El equipo
local se jugaba el liderato y.pese a
su gran presión sólo consiguió igua-
lar (1-1) antes ciel descanso.

CAMBIOS DESACERTADOS .
En la segunda mitad el Felanitx

defendió cl resultado positivo, pero
los cambios —especialmente— de
Porrás por Nico y de Fax por CO-
ldti Veity, todavia empeoraron la si-
tuación, que se agravaría aim más
con la expulsión del jugador Aznar
II, que vería la tarjeta roja. Ten-
dría que .ser de penalti a , falta de
doce minutos para el final cuando
el Montuïri materializaría la victo-
ria y le otorgaría cl primer puesto
de la tabla clasificatoria.

Por transcripción: MAIKEL

PROXIMOS PARTIDOS SEGUN
CALENDARIO OFICIAL.
PREFERENTE: «Es Torrentó»:
FELANITX - MURENSE.
2.. REGIONAL: «Sa Lleona»:
S'HORTA - VILAFRANCA.
Puigpunyent:
CAS CONCOS - PUIGPUNYENT.
3.. REGIONAL:
ANDRATX - ACOS. PORTOCOLOM.
JUVENILES: «Es Torrenió»:
FELANITX - CAMPOS.

NOTA: En la crónica de la pasa-
da semana por un error dc compo-
sición no figuró en el titulajc el
resultado del partido FELANITX-
ALARO (1-0). La mayoría de lecto-
res, menos los que vieron el parti-
do o se enteraron por otros medios,
no acertaron a saber —conocer—
el rival del club felanitxer, ya que
tampoco figuraba ningún indicio a
lo largo del breve comentario. Ro-
gamos disculpas. Un lapsus de bul-
to que procuraremos enmendar.

2. REGIONAL
S'ARRACO, 4 - S'HORTA,

El S'Arracó decidí l'encontre en
els darrer minuts, en un partit en
el que els visitants (S'Horta) opo-
saren una resistência tenaç i feren
força difícil la vict3ria final pet
conjunt local. El primer gol del
S'Arracá es produí en el minut 70

cn una falta clara al porter del
S'Horta que Várbitre no pitá. Abans
(I arribar al descans requip s'hor-
tarri haguera pogut marcar dos
gols per.) sengles rematades topa-
ren amb el pal del marc, de mane-
ra que de la possibilitai d'un zero
a dos a favor del S'Ilorta es passi
a tot el contrari.

Alineació: Muñoz, Antich, Adro-
ver, J. Barceló, Carrasco, J. Piña,
Monserrat (m. 70 Llamas), Rami-
rez, Juli, G. Muñoz y R. Martinez.

Demà diumenge, a les 16,30, a Sa
Lleona, S'Horta-Vilafranca.

R. Boig

ALTRE RESULTAT
CAS CONCOS,

VALLDEMOSSA, 1

3 • a REGIONAL
ATCO. PORTO COLOM, 2

R. P. CALVIA, 1
PRESENTACIÓ AMB VICTORIA

Partit que servia com a presenta-
0(5 del CLUB ATLETICO PORTO-
COLOM. Primer partit que l'anome-
nat club disputava a ca seva. Una
presentació que donava Hoc a la
pt imera viet'll ta chits el que va de
lliga per aquest novell equip. Jugat
al Camp «Es Torrentó», on el pú-
blie assistent va podbr v'eure en
acció aquest equip que en tot mo-
ment va lluitar de valent per cum-
plir amb el seu públic. El rival, el
PLAYA DE CALVIA, venia en con-
dicions d'invicte, sense haver per-
dut cap deis partits jugats i amb
Ia tercera posició a la Iliga..0.sigui,
un equip que venia a per totes,
però al que els gois de PERE BA-
LLESTER i MARIANO HOYAS ser-
viren per derrotar per la minima.
Ara l'equip del Port de Felanitx,
amb aquesta victòria ha quedat
sembrat a la dotzena posició amb
cios punts, sense cap negatiu ni cap
pusitiu, però amb un partit menys
que cis altres equips. Una posició
de tranquilitat des d'on aquest nou
equip mirará d'anar pujant.

D'entre tots els jugadors, recalca-
rem un d'ells, el darrer fitxatge, En
MATEU MIQUEL ALOU, que sorti
a la segona part d'aquest «match»
i va lluitar de valent.

M.T.F. (Jtinir)

JUVENILS

GESA •LCCDIA, -1
C.D. FELANITX, 0

L'equip juvenil d'en Domingo Az-
nar, caigué derrotat clavant un
GESA ALCUDIA molt regular, que
des del començament del partit
doblegà l'equip local. Els nostres
juvenils no tingueren el seu dia, no
sapigueren emmotHar-se en cap mi-
nut durant tot el partit.

Els noranta minuts de joc foren
tots pel GESA ALCUDIA, que
els aprofità ben be, i golejà així a
un (F2bil conjunt felanitxer, de for-
ma rotunda i clara.

BASQUET

Amb l'arribada del mes d'oettibre
se posen en marxa les competicions
oficials de bàsquet. Endarrera que-
den les vacances, la pre-temporada
i els partits de preparació. Enguany
la primera jornada se disputara el
cap de setmana ciels dies 5 i 6 d'oc-
t ubre.
EL CLUB JOAN CAPO

Començara LI seva 12.' singladit-
ra amb una inscripciú de 6 equips
que iguala el maxim nombre de par-
ticipants que tingué Hoc la tempo-
rada 88-89.

Cinc dels equips són masculins i
un Os femení. Els masculins són: la
formació de III Divisió, un equip
senior provincial, els júniors, un
equip juvenil i un altre de cadet.
El conjunt senior d'allotes farà pos-
sible que a la pista de Sa Mola tor-
ni el bàsquet femení, després de
dos anys d'absència.

Una nota que cal destacar emfa-
ticament Os la collaboració de l'em-
presa «Autocars Grimait» un any
més, i ja són sis. L'equip de Terce-
ra, el mês representatiu del basquet
local, dura el nom de l'empresa fe-
lanitxera.
PRESENTACIÓ DELS EQUIPS

Avui, dissabte horabaixa, jugaran
.quatre deis ,equips locals. Esta pre-
vist que els juvenils s'enfrontin als

niors i que els ‹Itiors de provin-
cial juguin contra cis seniors

S'HORTA, 2 - BOGER, 1
Merescuda victria del conjunt

local davant un incòmode Búger.
NOTICIA

Pròximament vendra. a S'Horta
un equip infantil alemany a dispu-
tar un partit. Prest confiam de po-
der informar-vos.

C -1 DETS
TORNEIG CALONGE, 1991

3er i LLOC
CAS CONCOS, 3
C. D. FELANITX, 4

L'equip que dirigeix el conegut
mister CREUS, guanyava a un fort
equip conca rri, format bàsicament
per jugadors de la cantera del
C.D. FELANITX. Mes que un tercer
i quart Hoc, era una finalissima.
El C.D. FELANITX quedava amb
aquesta victòria tercer d'aquest im-
portant torneig de Calonge. Els
gols del C.D. FELANITX foren obra
de: Miguel Angel (2), Estrella, Ja-
vier.

M.T.F. (Junior)

neniumins
rroRNEIG DE poivro clusTo
Final

PORTO CRISTO, 2
C.D. FELANITX, 4

EL C.D. FELANITX CAMPIÓ
L'equip benjamí del C.D. FELA-

NITX s'imposa a la final de Porto
Cristo a l'equip amfitrió per un
tanteig de 2-4.

Els felanitxers donaren una clara
mostra de la seva qualitat i estil,

Entre un partit i l'altre, se tard
entrei2a (le distincions als compo - '
nents de les plantilles per la cam-
panya passada.
PARTITS AMISTOSOS

Els Mes destacats són els de l'e-
qui•  de 3.". Jugaren a - Inca contra

ziscenclit aquesta tem-
poracla passada i guanya l'«Autoca-
rs Grinialt» per 78-90. La setmana
passacla els telanitsers fore]) derro-
tats aqui per .81-82 per l'equip «Ge-
sa Alcúdia».
TORNEIG. DE SANT MIQUEL
DE CAL0kGE

Els dieS ,. 21 i 22 fou'disputada la
cflieió..d'aquest torneig. El dis-

sabte, a les semifinals', el. Joan Ca-
pó de Felanitx s'imposa a l'equip
de Calonge «Dies i coses» per 76-56,
i «La Salle» (júnior) guanya a un
combinat cle Porreres per 48-46.
A la jornada ciel diumenge el

Porreres s'adjudica clarament el
tercer hoc (71-43) i la final, ¡titre .
cep, fou guanyada pel 'conjunt fela-
nitxer per 45-38. El Joan Capó
sentava l'equip júniór, amb l'ajuda
d'alguns jugadors del segon equip
senior. Destacaren, gratament, To,
neu Nadal i Jordi Sánchez. En el
eônjunt ciels dos encontres els ma-
xims anotadors foren Damia Amen-
gual (26), Jordi Sanchez (22); To-
meu Nacral (17) i Bernardi Mon-
serrat (15).

• LARRY CISTELLES'LL ES

derrotant clarament a u nequip que
no li posa les coses gens fàcils.

El . partit fou jugat a Porto Cris-
to, i l'equip felanitxer es presenta-
va a la final després de derrotar un ,

fluix Cardassar per 0-15 . El pú-
blic hi fou present, flavors al ma-
teix Camp feren l'entrega de Tro-
feus on el capita felanitxer alçava
el desitjat trofeu de campions. La
bona ma del mister NINO SIMA-
RRO, servia per que el seu equip
jugas be, i practicas jugades perfec-
tes amb comoditat. Marcatges forts
en defensa, jugades al primer toc,
moviments ràpids de l'esfèric, mar-
carien la .cliferlmcia al marcador en
aquest match.

Quatre magnifies gols, tots ells
obra de l'estrella (Vaguest encontre,
En BARTOMEU VIDAL, servien
per aconseguir aquesta gran victò-
ria. L'alineació fou la següent: Cos-
me, Miguel Angel, Simó, Pedro,
Joan, Pedro Alcolea, David Campos,
Torneu Vidal, Tomeu Nadal, Jose
Garcia, Martin, Paquito Muñoz,
Sergio Moreno, Obrador, Adrover,
Oliver, Nicolau, Francisco i Jose
Luis Rodriguez.

La petita furgoneta del nostre co-
negut amic MATG1 VIDAL, parei-
xia un eixam, tornava vessar
d'allots. Corn ve sent habitual feia
Ia funció de taxi per ells, els petits
jugadors.

Marino Talavante

S E NECESITA MECANICO d e
automóviles y motores marinos.
Informes: Taller Muntaner, Por-
to-Colom, Tel. 825218.

I• a Pit EFERENTE

El Her Montuiri doblegó a un Feianitx con diez
jugadores, merced a un penalty

Montuïri, 2 — Felanitx, 1

La Temporada 91-92 is a puni ðe riBe43r
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Coloms a la Sala
L'EIXIDA DE COLOMS A LA

SALA
Dimecres de la setmana passada

gequircm dc l'Entesa i gicarern tots
els carrecs, eis motius queden clars
a l'escrit que presentarem al senyor
Batle i creim que val la pena re-
produir perque quedin clars.

L'escrit deia:
En Bartomeu Marc Obrador i

Adrover, major creclat, domiciliat a
Felanitx al carrer Major 44 i amb
DNI 78 194 584.

Na Maria Obrador i Rosselló, ma-
jor d'edat, domiciliada a Felanitx a
Ia Tercera Volta 21 i amb DNI
78 199 365.

Tot actuant com a Regidors del
nostre Ajuntament, pel grup
cipal COLOMS A LA SALA, compa-
reixem davant Vós,

EXPOSAM: 1!'
Que al Congres Extraordinari de

COLOMS A LA SALA, rkentment
celebrat, l'assamblea decid per una-
nimitat:

1.—Jaquir l'Entesa formada pels
grups PSOE, CALS i la Sra. Con-
suelo de Santiago.

2.—Gicar tots cis' errecs de res-
ponsabilitat del Govern Municipal.

Les raons per les quals hem pres
aquesta determinació són:

a) Que pi-tssat vis Cent dies pri-
mers, no hem víst una voluntat que
auguri el compliment dels ¡words

. pels quals es va formar l'Entesa.
- Reorganització d e l'Ajunta-, ment.
— Compliment de 1a'.1egalitat'	 •

urbanística.
Democratització &..l'Ajunta-
ment.;
Racionalització económica.

b) Aquests cent dies, els repett ,

.sentants de Coloms a Aa Sala Ian
estat els responsabits, aavant

públiCa, de tot el que ha succeït
fora de l'àmbit de les competencies
del nostre grup.

Alguns dels fets que han motivat
el prendre aquesta determinació
han estat, entre d'altres.

— Els Espais Naturals els han
destrossats d'ença que el nostre
grup participa en el govern, sense
que la nostra veu per impedir-ho
hagi servit per res. 	 • ,,.-,•

— El Camp de golf Vat d'Or i
les obres que s'estan exectitant, se-
gueix sense legalitzar i a ,mes s'ha
posat en. marxa el seu. .segon camp
illegal sense que el govern munici-
pal hagi mogut un dit.

— Per canviar la manera de go-
vernar anterior, Coloms a la Sala
tenia assumit des del primer mo-
ment que s'haurien de prendre me-
sures contundents que, en principi,
serien impopulars i el grup
PSOE ha seguit l'estil

del govern anterior. Això afecta
a la gestió i a la reorganització
de. l'Ajuntament. (D'aquest retret
n'hem d'excloure al Sr. Garcia i a
la Sra. Consuelo).

— Les qiiestions plantejades pel
nostre grup els quatre anys pas-
sats, segueixen sense iniciar-se la
seva resolució.

— El nostre grup ha .denunciat
aquest quatre anys l'incompliment
de la legalitat vigent de l'anterior
Ajuntament, l'actual equip de go-
vern segueix incomplint-laiColoms

a la Sala no en vol esser còmplice.
La illusió i confiança que en un

principi ens va einrh:myer a voler
participar en les tasques de Go-
vern, s'han esvaïdes clavant les rei-
terades mostres de continuïtat i mi-
metismes amb et govern anterior
que, tot sigui dit, van en contra dels
Estatuts del nostre grup.

Aquesta decisiú deixa una fines-
tra oberta a una possible rectifica-
cio del grup del PSOE i no exclou
que cl nostre grup participi en les
decisions que considerem que s'a-
venguin en l'esperit de l'Entesa.

«Qui pensa en be, coué que n'o-
bre, e qui no vol %Titre mal, coué
que se'n jaquescua».

Ês per tot això que,

DEMANAM:
Que admateu aquest escrit de re-

núncia de tots els càrrecs de res-
ponsabilitas que varem esser nome-
nats.
Ad juntam cópia de l'ingrés al

compte de l'Ajuntament a «Sa Nos-
tra» n. 517 070-34 de 390.135 ptes.
(tres-centes noranta mil, cent tren-
ta cinc pessetes) de les despeses de
S'Algarroc que, en principi havia
patrocinat l'Ajuntament. No volem
sentir-ne parlar més, vists els re-
trets que hi ha hagut, quan en un
principi s'havia acordat així.

Felanitx, 18 de setembre de 1991.
Bartotneu M. Obrador
Maria Obrador

- No podia- esset- formar . -part-d'un -
govern i no governar, no podia es-
ser que ens ignorassin, basta dir
que per la roda de prernsa del Bat-
le ens entertsrem (.4.,(.! coses que no
sabiern, coses tan importants com
que el pressupost per l'any 1992
tava fet. Hi ha details que són prou
significatius i que ciemostren el que
clan, eulfi ds ara cRie la roda de
prernsa d'un govern - que hi . ha' trdS
forces politiques nomes hi "sis-
tesqui una força de . iéS Wes i les
altres dues ni els hagin eunviclades.

Per cert, el Batle ha manifestat
que eis Coloms no havien fet res
aquests tres nieSOs i això cau dins
l'apartat de llacunes i oblits.que té
darrerament i és clar, xerra amb
tanta de gent i tant... que no ho
pot recordar tot.

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

COMPARIA PIS o PLANTA BAIXA
a Felanitx.
Informes, Tel. 825036 (de 8 a 10
de la nit),

SE NECESITA CHICO/CA para:
trabajos 'oficina.
Informes, Tels. 5817289 y 5S2011.!

SE ALQUILA CASA DE 'CAMPO
con luz y agua corriente.'arrete-
ra Cas Concos-Santanyí.
Inlormes, Tel. 286638 (tardes).

VENDO SOLAR en 'Porto-Colom,
calle Lepanto. 200 m 2 apriaxima-
damente. Zona intensiva.
Informes, Tels. 825022 y -824926
(noches).

SE OFRECE MUJER Para trabajos
domésticos por horas.
Informes en esta Admón.

El Delegat de
a Portocolom ha pre-
sentat la dimissiú

Dilluns passat, el Delegat de l'Al-
caldia a Portocolom, Antoni Joan i
Albons, presenta la seva dimissió al
Bade. Antoni Joan, que pertany al
partit de Coloms a la Sala, argu-
menta amb els ternies següents la
seva renúncia:

Sr. Bade de l'Ajuntament de Fe-
lanitx:

Després que el propassat dia 18,
Coloms a la Sala gigues l'entesa
que hi havia entre el P.S.O.E., la re-
gidora Consuelo de Santiago i l'es-
mentat grup, C.A.L.S., jo, Antoni
Joan i Albons, batte pedani de Por-
to Colom, present amb aquest es-
crit la DIMISSIO del meu càrrec.

Els motius d'aquesta dimissió
són:

a) Recoliar en tot moment al
grup Coloms a la Sala.

b) Estar d'acord amb les (Ieci-
sions pel que aquesta entesa es va
gicar.
c) Per entendre que no puc es-

tar supeditat a una mena de govern
que va en contra dels meus princi-
pis i de la meva ideologia política.

Porto Colom, 23 de setembro de
1991.

ES DONEN CLASSES DE REPAS
de• matematiqüeS, física i quími-
ca (nivell BUP i COU).
Informació, C/. Quatre Cantons,
4-1r. Tel. 580190 (horabaixes).

Reñault 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 Descai).
Opel Vectra. GT 2.0
Opel Kadett GLS

Recaptaciel
contribucions

El Servei de Recaptació de Tri-
buts de la Comunitat Aut6noma de
les Illes Balears (zona de Mallor-
ca), anuncia el període voluntari
de pagament de les contribucions
corresponents a l'any 1991 pels con-
ceptes següents:

Imposts sobre bens immobles de
naturalesa urbana i rústica, Llicen-
cia Fiscal d'activitats Professionals,
Artistiques, Comercials i Indus-
trials Regim especial Agrari, Arbi-
tris i Impost sobre vehicles de trac-
ció mecimica.

Els contribuents podran cumplir •
les seves obligacions en període vo-
luntari de la manera següent:

Del 8 d'octubre al 30 de novem-
bre, a les oficines de recaptació de
Felanitx, carrer de la Mar, 15, de 9
a 14 hores.

A Portocolom, els dies 1 i 2 d'oc-
attire, de 9 a 14 h. en el local de
Ia Duana.

A S'llorta, els dies 3 i 4 d'octu-
bre, de 9 a 14 h. al collegi Reina
Sofia.

A Cas Concos, els dies 5 i 7 d'oc-
tubre, de 9 a 14 h. a l'Escola.

SE NECESITA DEPENDIENTA..
Informes en esta Admón.

ES DONE N- -CLASSES --D'ALE- --
MANY, ANGLÈS I ESPANYOL.
Informació, Tel. 581156.

CERCAM AL.LOTA de 16 anys per
ajudant de taller de confecció.
Informació, carrer Molins, 30.

PM-AG
PM-AM
PM-AM
PM-AG
PM-All
PM-X

GC-X
PM-BB
PM-BC

FELANITX

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

•	 ,una AUTOMOVILES

Y otras marcas y modelos

FACILIDADES HASTA 4 Y 5 AÑOS

 	 Compruerbelo.

Passeig Ramon (Jul!, 12
Carrer de Campoc, 51 - Tel. 581521




