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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

El que dos bisbes espanyols, en la plenitud de facultats i de reeixida
activitat pastoral, renunciin en pocs dies al Bisbat i les seves prerroga-
tives per a dedicar-se al servei dels mes pobres i marginats, no ès un
fet anecdòtic que hagi de passar per davant els nostres ulls sens una
reflexió ponderada. Si l'opinió pública, més aviat donada a les desquali-
ficacions o afalags dels bisbes, des d'extremes postures clericals a favor
o en contra, ha rebut un fort impacte amb aquestes dues dimissions, es
perquè en els darrers anys, el collectiu episcopal ha ofert més aviat la
imatge d'un cos disciplinat i silenciós a les ordres ferrenques emanades
de Roma. De tal manera que darrerament pareixia que els bisbes no eren
éssers humans, que poguessin pensar per si mateixos, expressar-se lliure-
ment i connectar amb els creients.

Aquestes dues dimissions revelen un mar de fons. Ni Nicolas Castella-
nos ni Ramon Buxarrais no són bisbes vulgars. El de Palencia, tal vega-
da per la pobresa real de la seva diòcesi, i pel seu tarannà senzill i fami-
liar, s'ha destacat part damunt de tot en el tracte huma, trencant la imat-
ge intocable de bisbe, per a ser senzillament «Nicolas», un amic de tots,
i especialment dels més pobres i oblidats.

Ramon Buxarrais es el bisbe que-Alla connectat-millor arnb-el poble  des—
del punt de vista del llenguatge epistolar. El seu clam ha provocat la «jet»
de Marbella i la societat espanyola, com la d'un pastor que denuncia xacres 1
reals i que mai no ha callat enfront dels abusos del poder. Tot això,
només li ha costat el rebuig de sectors determinats, sine) en alguns casb4
seriosos «monitums» de Roma, no sempre satisfeta amb la desimboltura
d'aquest brillant prelat català.

Després de la contestació dels  teòlegs i dels cristians de. base pet la
restauració del Papa Wojtyla, s'esperava una certa reacció per part dels
bisbes. Aquests dos pastors, nascuts a la llum del Concili, en resposta a
Ia seva consciencia, han preferit l'eloqüència evangèlica dels fets que no
pas les paraules que s'emporta el vent. I, sense canviar gens ni mica la
seva fidelitat a l'Església, han optat pel gest d'anar-se'n a posar en pràctica
Ia Teologia de l'Alliberament a Bolívia o a viure des de l'ombra d'un cen-
tre assistencial el dolor i l'oblit dels més humils a Melilla.

Si això hauria de fer reflexionar l'Església de tota Espanya sobre
quina classe d'arguments són els més convincents per a l'home d'avui, can-
sat de política i fraseologia, també eclesiàstica, llur exemple no pot ser
manco retruc per a la societat.

Encara que aparentment s'assembli a una fuita i deixin el camp lliure
a d'altres prelats de la línia conservadora i aquí sembli que res no ha
passat, els seus gestos tendran conseqüències positives en una església
espanyola avorrida i grisa, i llur exemple colpejarà tard o prest la cons-
ciència dormida d'un bon grapat de ciutadans.

Reproduira aquesta editorial del diari «El Dia 16 de Baleares» apare-
guda el passat dia 14.

(Per a la traducció, T.P.)

Demà, esdeveniment esportiu internacional al
camp de futbol de Horta

_ El Grigp Blanquerna
	 BISBES SENSE MITRA

Acabam d'arribar del seminarï de
reflexió i estudi que per sete any
consecutiu congrega a Lluc, com ès
costum al començament de la tar-
dor, als que d'alguna manera se sen-
ten interpeliats per la realitat ma-
llorquina i volen tenir un coneixe-
ment lúcid de la nostra història
(qui som?, d'on venim?, cap on
anam?, què volem?). Unes jornades
adreçades principalment «als joves
del nostre poble que vulguin plante-
jar-se seriosament el futur del país
i com fer-ho entre tots perquè
aquest projecte de futur sigui arre-
lat en una història coneguda amb
lucidesa i en una comprensió rea-
lista de la nostra personalitat dife-
renciada».

trem dos mestfes d'EGB
acompanyàvem una parella de jo-
vençanes felanitxeres que volien
prendre part per primera vegada en
tal esdeveniment.

Pen  que ha- estat una experiência
prou interessant i engrescadora, so-
bretot en descobrir, després de con-
viure durant quatre dies amb un
grup' de més de cent joves i aHotes
de diversos indrets de l'illa (inclús
n'hi havia alguns de Valencia i del
Principat), la seva qualitat humana,
Ia sensibilitat envers els temes que
sacsen la consciencia de l'home d'a-
vui, el seu entusiasme contagiós, la
seva coneixença del moment histõ-
ric i polític que, com un repte, ens
ha tocat viure i la valoració i esti-
ma de la nostra llengua i cultura
com a pilars basics que configuren
la nostra identitat com a poble.

I quin és l'ideari d'aquest grup
BLANQUERNA? Aquests són els
seus punts principals:

— oferir primerament una refle-
xió sobre els fets històrics que han
configurat el nostre poble.

— valorar les arrels cristianes
que formen part de la nostra iden-
titat.

— recercar i proposar nous va-
lors d'acord amb una visió progres-
sista de la societat mallorquina

actual
— la defensa i promoció de la

nostra nació, llengua i cultura.
Seria desitjable que aquest fos

l'inici d'un seguit de joves felanit-
xers assistents en properes convo-
catòries als seminaris que anyal-
ment imparteix el grup Blanquerna.
I tot això seria possible si hi hagués
un recolçament decidit per part de
l'Institut d'Ensenyament Mitja en
la tasca d'engrescar el nostre jo-
vent en l'estudi, valoració i apreci
de les nostres senyes d'identitat.
Ara bé, ès ben poca la sensibilitat
demostrada fins ara pels responsa-
bles d'aquest centre pel tema que
ens ocupa, cosa que no podem dir
del Centre de Formació Professio-
nal tôt i essent el seu capdavanter
un senyor peninsular. No obstant la
decisió adoptada pels dos collegis
d'EGB de la Vila d'impartir des d'a-
ra l'ensenyament en català, creim
que ès una primera passa, urgent i
necessària i que amb els anys anirà
donant el seus fruits.

Fins un proper article, que ara
per ara tova i que si Déu ho vol
durem al forn ben prest.

G.B.

Dijous que ve serà inau-
gurada la depuradora de
Portocolom

Dijous que ve, dia 10, sera inau-
gurada oficialment la depuradora
de ,Portocolom, una obra que ha
portat a terme l'Institut Balear de
Sanejament, depenent de la Conse-
lleria d'Obres Públiques del Govern
Balear.

Aquesta installació, com saben els
nostres lectors, esta ubicada a uns
terrenys propers a Cala Marçal i ha
de rebre i tractar totes les aigües
residuals de Portocolom.

Sera el mateix Conseller d'Obres
Públiques Jeroni Saiz, el qui se des-
plaçara a Portocolom per procedir a
aquesta inauguració.

Demà, en el camp de futbol «Sa
Lleona» de S'Horta tindrà Hoc un
esdeveniment futbolístic de caracter
internacional, tota vegada que l'e-
quip infantil d'aquesta localitat
s'enfrontarà a un conjunt alemany
de la mateixa categoria, el BRAM-
SELT-FV d'Hamburgo.

Hem de dir de l'equip visitant
que queda clasificat en setena po-
sició entre els dos-cents partici-
pants a la lliga germànica, la qual
cosa, creim que ès garantia suficient

per a despertar l'interès i espectació
dels bons afeccionats.

El partit, en el qual es disputara
un magnifie trofeu, ès possible gra-
cies a que els components de l'e-
quip disfruten d'unes vacances a
Cala d'Or.

Demà, doncs, a les 4'30 del cap-
vespre, els bons afeccionats tenen
una cita en el camp de Sa Lleona
de S'Horta.

R. Roig

Commemoració del vint-i-quatrè aniversari de
l'assassinat d'Ernesto Che Guevara

CONFERt NCIA A CARREC DE

Jaume Santandreu
(Capellà i escriptor)

DIVENDRES DIA 11 D'OCTUBRE, A LES 21,30, A LA
CASA DEL MAR DE PORTOCOLOM

QUEDAU TOTS CONVIDATS
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.325

Sodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general - -

Obierto todos los días
Para reservas Hoar a los

Tels. 837034 y658033

2	 FELANITX
4.1111==1	

a gend
SANTORAL

Diu. 6 St. Bru.
Dill. 7 M. de . Deu del Roser.
Dim. 8 St. Simeó.
Dim. 9 St. Dionís.
Dij. 10 St. Tomas de

Vilanova.
Div. 11 Sta. Soldat Torres.
Dis. 12 M. de Deu del Pilar.

LLUNA

Lluna nova dia 7

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma • Felanitx des de resto-
ck): 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.

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 • Felan1tx:A les 1830
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

LES OBRES
La Comissió Insular d'Urbanisme,

a la reunió celebrada el passat dia
26 de setembre, va acordar deixar
damunt la taula la consulta forniu -
lacia per l'Ajuntament de Felanitx
respecte de les possibilitats cl'edi-
licació al nostre municipi quan no
hi ha un phi de delimilació del sòl
urba. La Comissió Instilar ha solli-
citai una ampliació dels clictamens
jurídics a carrec de l'assessor juri-
dic del Conseil Insular de Mallorca
i no resoldrà aquest tema fins a una
propera reunió.

La consulta a la Comissió Insular
va esser formulada per l'Ajunta-
ment a finals dl passat mes de ju-
liol, per() no ha estat considerada
fins a finals de setembre. La deci-
sió presa per la Comissió a la ses-
sió de la setmana passada ajorna
una resposta que podria desbloque-
jar la situació urbanística actual.

Malgrat l'informe de l'assessora
jurídica de l'Ajuntament, la Corpo-
rack) esta pendent de la decisió de
Ia dita Comissió Insular i farà tots
els possibles perque es pugui resol-
cire un tema certament preocupant
que complica encara més la situació
urbanística heretada, ja tan conflic-
tiva.

Felanitx disposa d'un Pla General
aprovat l'any 1969, que no va esser
clegudament adaptat a la Llei de Re-
forma de la Llei del S3I del 2 de
maig de 1975.

VISITA
Dilluns d'aquesta setmana va visi-

tar la Sala el professor Susnigdha
Dev Catedràtic de Lletres Hispàni-
ques i Vice-Rector de la Universitat
de Nova Delhi (India). L'acompa-
nyaven el Vice-Rector de la Univer-
sitat de les les Balears i altres per-
sonalitats.

El senyor Dey va esser rebut pel
Batle i, posteriorment, va recbrrer
les instal-lacions de la Casa Munici-
pal de Cultura.

La finalitat d'aquesta visita va es-
ser la organització d'un homenatge
al professor Antoni Binimelis pro-

mogut per la universitat Jawarhar-
lal Nohru.
LES NORMES SUBSIDIARIES

Divendres passat, a la Casa de
Cultura, va tenir hoc una reunió in-
formal per tal d'establir un primer
contacte entre l'equip redactor de
les Normes Subsidiaries que han de
substituir el Pla General d'Ordena-
ció Urbana de l'any 1969 i els mem-
bres de la Corporació Municipal.

L'equip va exposar unes idees ge-
nerals sobre la planificació urbanís-
tica del terme i va formular propos-
tes concretes relatives sobretot a les
vies de comunicació que afecten als
nuclis urbans de Felanitx, Es Port,
Ca's Concos i Sliorta.

Ben prest la Comissió Informati-
va d'Urbanisme haura de facilitar
als membres de l'equip determina-
des orientacions perquè puguin con-
tinuar la seva tasca.

Els regidors del Partit Popular -
Unió Mallorquina, tot i reconeixent
que es tractava d'un assumpte de
trascendencia, varen declinar la in-
vitació i no assistiren a la reunió.

NORMALITZACIÓ LINGUISTICA
Divendres de la setmana passada,

va visitar oficialment la Sala, la se-
nyora Aina Moll i Marques, Coordi-
nadora General de la Campanya de
Normalització LinguLaica. Durant
Ia reunió, a la qual assistiren repre-
entacions de tots els grups poli-

tics, directors de centres d'ensenya-
ment i representants de la premsa,
hi haut un canvi d'impressions so-
bre la situació linginstica del muni-
cipi. Posteriorment, la senyora Moll
va visitar totes les depen&ncies de
Ia Sala i va dialogar amb els funcio-
naris dels distints negociats.
OBRES

A la reunió de la Comissió de Go-
vern del passat dilluns varen esser
adjudicades les obres de reposició
del clavagueram del carrer d'En
Bennasser a la firma «Aglomerados
Felanitx» per un import de 1.840.000
pessetes.

LA CARRETERA
FELAN ITX-CAMPOS

El Servei de Carreteres de la Con-
selleria d'Obres Públiques ha-comu-
nicat a l'Ajuntament que els pro-
pietaris de terrenys afectats per la
rectificació de la carretera Felanitx-
Campos hauran dc comunicar per
escrit o he telef3nicament les erra-
des que hi pugui haver a les llistes
ariarcgudess perFidics pet - tal que
puguin esser degudament rectifica-
des.

SE NECESITA CIIICO/CA para
trabajos oficina.
Infoimes, Tels. 581289 y 582011.

APOTECARIES DE TORN

Francesc Pifia
Gaya-Melts
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña

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

580448-581144
Ambulancies

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

Ontoni Monserrat Ortigues

mori a Felanitx, el dia 24 de setembre de 1991, a Pedal de 91
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostèlica.

Al eel sia

La sea esposa Nlaria Binimelis; fills Nliquela, Bernal i Catalina (N'da. de N'irens); fills poli-
ties Pere Banns i Catalina llosselló; germa politic Joan llosse116; in;ts Catalina Bands; ntoni,

Bernat i Joan Monserrat; Barbara i Janine Vicens; reiu'ls; nebots, eosins i els ailres parenls
vos demanen q tie el Volgueu tenir present en les vostres pregaries.

Casa inorttiOria: C. Ca iii pos, ti

Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres: 1
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Cómo os conocí, TEATINAS
Fue uno de esos días calurosos de

Mallorca. No estábamos en pleno
verano, pero el sol empezaba a mos-
trarse rey de la situación.

Fue exactamente el 30 de junio
de 1945.

No recuerdo quien abrió la puer-
ta, pero sí se quien me recibió. Si
se ha de creer en lo del «flechazo»,
a mí me Hechó. una religiosa joven,
sumamente agradable, que más tar-
de me entere llamabais Madre Cru-
cifixión.

Lo que son las cosas. Todas las
Teatinas nie fuisteis simpaticas y
desde entonces os he querido sobre-
manera, gracias a la acertada char-
la y amabilidad de una de vosotras.
Desde entonces os he creído «al
día» y me he interesado vivamente
por vuestras cosas.

Os llamabais:
HIJAS DE NUESTRA SEÑORA

DE LA PROVIDENCIA.
Sumamente elocuente resulta eso

de hijas de la Virgen Providente. Y
Sc Os notaba. Erais todas distintas.
Conservabais vuestra esencia. Sin
embargo, había un algo que, hacien-
cloos iguales, os dinstinguía notable-
mente de todas las personas que
conocía.

Crecisteis humildes y gallardas.
Conscientes de lo que erais. Y cuan-
do oisteis la voz de la IgIe- sia qüe
os llamaba, no apareció bajo aspec-
to alguno ese apego apasionado a lo
«nuestro» que con demasiada fre-
cuencia nos sobra a los cristianos.

Se os dijo si queríais engrosar las
filas de algo muy querido de la Igle-
sia y todos los votos fueron: ¡Si,
queremos! Estabáis decididas a de-
jarlo todo; hasta el bellísimo nom-
bre de HIJAS DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LA PROVIDENCIA con
tal de seguir a Cristo en su deseo
expresado por labios de vuestros
SU periores.

Y el 7 de octubre de 1948 empe-
zasteis a llamar Padre a ese gran
Padre de la Iglesia: San Cayetano.
A ese Padre que no dudó en poner
por lema a sus hijos: «BUSCAD
ANTE TODO EL REINO DE DIOS
Y SU JUSTICIA, QUE LO DEMAS
SE OS DARA POR AÑADIDURA».
Ese Padre que propone como mo-
delo de sus hijos los lirios del cam-
po que no tejen ni hilan, y ni Sa-
lomán vistió con tanta magnificen-
cia. A ese Padre que insinúa a sus

hijos imitar las aves del cielo que
ni siembran ni riegan y nunca Dios
Ias olvida. A ese Padre que prohibe
el que pidan a los hombres sus hi-
jos, porque sabe que Dios es Provi-
ciencia infinita y que nunca, aún
aquel que le desprecia deja de dar-
le cuanto precisa.

Entregasteis lo «vuestro». Aquel
granito dc trigo, ¡tan sumamente
querido!, y brotó fructífera y es-
plendorosa, avasalladora, la espiga
de la actual Congregación. TEAT! -
NAS DE LA INMACULADA CON-
CEPCION.

Veinte años después, todavía
siento con que vitalidad, entusias-
ma,

-

 amor, celebra el gran aconteci-
miento del setenticinco aniversario.
Pasaron cinco más, seis. Un peque-
ño equívoco medico y... leve aleteo
de mariposa desencadenando pate-
tico ciclón.

No soy Teatina. No vivo con Tea-
tinas. Sin embargo, mis cimientos
son duros, irrompibles, hechos
sólido granito teatino. Leyendo des-
pacio a Juan, Mateo, Lucas, Pablo
(el pequeño gran Pablo), no sería
temerario imaginar que el mismo
Cristo pudiera haberse forjado en
una casa Teatina.

Es hermosa la vida joven cuando
no .1a llenan .utppias,, quirneraç,
tía. Es hermosa la vida joven con
un gran ideal, sensato, lógico, posi-
ble, real. Para llegar a una madurez
equilibrada, FELIZ, ;se necesita esa
juventud encantada en el amor, ab-
negación, trabajo, alegría. Mi mayor
suerte, el gran premio de mi vida,
es haber sido Teatina. Hay puedo
decir que me siento poseedora de
PAZ y eso, Teatinas, os lo debo a
vosotras. ¡Gracias! Mil veces lo re-
petiría y, eternamente, agradeceré
emocionada, lo que habéis hecho
de mí.

Bárbara Bordoy

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

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

MV Greenpeace, aigUes d'Iran,
29-09-91.—Si un vaixell d'una orga-
Pització d'origen arab o persa arri-
bas al port de Ciutat per fer un
estudi sobre l'impacte ambiental
del turisme al Mediterrani, troba-
ria cooperació de les nostres auto-
ritats? Obtinclríen els visats neces-
saris? Els deixarien prendre mos-
tres del ions mari, de l'aigua, de
les platges?

Un vaixell d'una organització oc-
cidental i de nom anglosaxó ha
arribat al port de Bandar Imam
Khomeini, a la costa Iran, al nord
del Golf Pèrsic. És la primera ve-
gada que les autoritats perses han
de treballar amb una organització
no governamental.' L'esforç d'alguns
departaments es admirable i la re-
lació es fluida. D'altres, emperú,
no aconsegueixen superar els seus
propis «mals rollos» i ens deneguen
sistemàticament els permisos ne-
cessaris per portar a terme el que
s'havia acordat amb cis altres de-
partaments. Teheran es a 1.000 km.
de Bandar Imam Khomeini, massa
Iluny a un país on les línies de te-
Won gairebé no funcionen. També
es Ia primera vegacla que .. Green-
peace viatja al Golf.

Després de 5 Ilargs dies (le lluitar
per unes autoritzacions que no arri-
baren, 5 dies sota una polsosa grua
cie fabricació japonesa al cul del
port sense poder posar peu a terra,
un equip de científics iranians han
vengut a bord i hem començat la
recerca. Són extremadament ama-
bles i discrets, el poc que tenen ho
comparteixen i es veu que es gent
de feina. Fins i tot els dos militars
s'han relaxat i s'han posat calçons
curts. Era obligatori tenir a bord
algú que vetilas pet compliment de
la hei islàmica. Ho acceptarem,
sempre i quan no portassin armes

bord. Varen ,quedar fascinats, pe-
rõ les deixaren al port.

He establert una primera des-
cripció de la meva feina: es tracta
d'un permanent exercici naval de
paciencia, flexibilitat i sentit comú
en condicions hostils a fi de portar
a terme uns determinats objectius
relacionats amb la conservació del
medi ambient. Coordinar científics,
tripulació, perioclistes, oficines de
Greenpeace i autoritats del país en
qüestió amb instint politic i sense

oblidar la necessitat de sobreviure.
És rnillorable, perit com a primera
definició ja va be.

Ahir fondejarem vora
de Kharg, que va esdevenir famós
durant els vuit anys de guerra en-
tre Iran i Iraq pels bombardejos
dels iraquians sobre la terminal pe-
trolera i sobre els petrolers. Amb
una llanxa pneumàtica anarem a
f I triLr un petroler mig enfonsat,
mentre els cientifies prenien mos-
tres del fons marí i estudiaven l'im-
pacte del petroli sobre cis coralls.
La popa asseguda al fons i la proa
sortint de l'aigua apuntant al cel,
les canonades de coberta clestrossa-
cles i el pont rovellat. Els animals
marins ja havien pres possessió dc
la part submergida.

El viatge ja ha entrat a la recta
final, com diuen cis locutors de
levissió. Ja fa cues que comptant
dies per enrere. Un dels plaers más
celebrats es tatxar, amb un rotula-
dor gruixat de color vermeil, els
dies d'un calendari manufacturat i
aferrat a la porta de l'oficineta de
treball. Qui no se conforma es [tor-
que no vol.

Bahrein, un grup .d'illes_ que for-
men un país petit i arrecerat entre
Arabia Saudi i els Emirats Arabs

sembla , casa. sortirent
i alla arribarem si no hi ha res de
non, d'aquí a pocs dies. Salut.

Nicolau Barce16

PS. Quan encara no havia enviat
aquesta carta persa, m'arriba la no-
tícia que alguns dels nostres han
estat detinguts per l'exercit quart
prenien mostres d'arena a una plat-
ja. Fantastic. Ýs exactament el que
faltava. Comença l'operació de res-
cat.

SE VENDEN PISOS
en 'Porto Colom. C. Marina.

I'llECIO INTEIIESANTE
Facilidades

Tel. S2-1683

SE NECESITA MECANICO de
automóviles y motores marinos:
Informes: Taller Muntaner, Por-
to-Colom, Tel. 825218.

articles d'oferta

Carta persa

f electrónica

L--MOREY
VENTA Y REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

NUEVO DOMICILIO
Caritat, 4 - 'Fels 58:1159 y 827182 	 07200 FELANITX

Dra. Llucia Caldentey
-PARTITS MÈDICS.

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

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

De (Minns a divendres: matins (I'll a 11. horabaixes, de 5 a 8.
Diumenges, d'I 1 a 12 h.
PER A MÉS INFORMACIÓ, dirigiu-vos al C/. Pelat, 61

Tel. 583464



Electricitat i Fontaneria

ANDREU GOMILA
Instal.lacions - Reformes

Reparacions, etc.

C. Lepanto, 32 - Tel. 825885 	 Portocolom

FELLINGUA IDIOMES
Alemany - Anglès - Espanyol

CARBEll DE LA MAII, 12 a

honni d . inscripeiú i informació

IO a 1:1 lis.

('I'd. 58 20 95)

CALA D'OR
Interesante para constructor

o promotor
Vendo o permuto solar 1600 m2., buena situación,

Puerto Cala d'Or
Informaeión; horas comidas O II ocliPs - Tel. 5832 93

FELANITX
■I=I=lf■

Començament d3 curs als
instituts

Aquesta setmana han començat
les classes a l'Institut de Bat xillcrat
itanui al de Formació Professional,
amb la qual cosa, quedara incorpo-
rat a la plena activitat tot l'esta-
nient docent local.

La matricula a l'institut de For-
mació Professional es engua .v d'uns
360 alumnes, rnentre que la de l'Ins-
titut de BUP ás d'uns

Fira passada per aigua
La fira de Sant Miguel resulta

aigualida o mes ben dit no es po-
uá celebrar degut al temps plujós

que regna diumenge passat.

Els pocs firers que acudiren, des-
prés d'alguns intents per extendre
la mercaleria, optaren per aplegar.

Reciclatge de II3ngua catalana
Es comunica a tot el professorat

interessat, que el termini de ma-
tricula del Reciclatge de llengua ca-
talana sera del 7 al 25 d'octubre i
tendra Hoc al Collegi Públic «Ins-
pector Joan Capó» de 5 a 6 de l'ho-
rabaixa, cada dia, de dilluns a di-
vendres, dels compresos dins les da-
tes esmentades ahans.

Per a matricular-se al primer ni-
vell caldra pagar la quota correspo-
nent, fer la inscripció personalment
i si es té convalidada una de les as-
signatures, presentar la documenta-
cit.) que ho acrediti.

Limbé es vol convocar tots els
preinscrits a una reunió dia 7 d'oc-
tubre, a les 5'30, a la sala de profes-
sors del Collegi, per tal de discutir
quin sera l'horari mes adient per
fer les classes, tenint en compte que
s'han de cobrir tres hores se:ma-
nais de cada assignatura.

Com a cosa excepcional, la ma-
tricula de (M'uns dia 7, i degut a la
reunió, es farà de 6 a 7 de la tarda.

Mal temps a Portocolom
La nit del dissabte a diumenge es

inogue maror a dins el Port i mot-
ta gent hagué d'acudir a asegurar
cl cordam i calabrots de les embar-
cacions que, degut a l'oneig, balan-
drejaven perillosament i qualcuna
incltis ana a parar al Fons.

El temporal es mantingué el sen-
dema gairebé fins l'hora crepuscu-
lar.

Club Altura
Pel proper dia 12, dissabte, te-

nim prevista una excursió, la pri-
mera de la temporada del curs
91-92. L'itinerari sera cl segtiem:

de Sant Jordi, Platja del
Carbó, Punta Negra, Es Caragol, i
Cap de Ses Salines. Tot per vora
niar.

La sortida sera coni sempre, a
les 8 del mati, des de la Plaça d'Es-
panya. Es prega puntualitat. Per a
mes informació cridau al tel 580339.

GJB Felanitx
A la reunió mantinguda el passat

dissabte dia 28 de setembre, s'acor-
da celebrar-ne una altra el proper
dijous dia 10 d'octubre, a les 9,30
del vespre, a la Casa de Cultura, ara
ja amb dos punts a l'ordre del dia:

— Elaboració d'un llistat de pro-
postes per presentar al govern mu-
nicipal.

— Constitució d'un grup de re-
presentants que actui com una co-
missió permanent de l'agrupació de
socis del terme de Felanitx.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
TALLER DE PINTURA DAMUNT

ROBA.—Dilluns dia 7, de 4 a 6 del
capvespre.

GIMNÀSTICA.—Dimarts dia 8, de
9 a 10 del mati.

TALL I CONFECCIÓ.—Dimarts
dia 8, de 3'30 a 6'30 del capvespre.

BALL D'AFERRAT. — Dimecres
dia 9, a les 5 del capvespre.

PROGRAMA « V A CA CION S
D'INSERS0».—Tot seguit oferim
les dates de sortides per a distintes
tandes de vacances a diversos punts
de la peninsula.

Per a Peníscola i Salou les dates
de sortida seran .les . ',segtients: 30
d'octubre, 13 de novembre, 27 de
novembre, I I dc desembre, 25 de
desembre i 8 de gener.

Per a Torremolinos: el 31 d'octU-
bre, el 14 de novembre, el 28 de no-
vembre,. el 1 2 de desembre, el 26 de'
desembre i el 9 de gener.

Per a Múrcia les sortides comen-
çaran el mes de gener.

El preu d'aquestes vacances es de
19.650 ptes. En fer la reserva s'han
d'avançar 1.177 ptes.

Per a más informació, a la Cornus-
sit') d'Excursions de la Llar.

Associació de Pares d'Alumnes
de Sant Alfons

Es convoca tots els associats
l'assamblea general que amb l'ob-
jecte d'elegir nous carrecs directius
tindrà Hoc dia 7 d'octubre, a les 9'30
del vespre, al saló d'actes del col-
legi.

Es prega encaridament l'assistn-
cia de tots.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos D. Bartomeu Benna-
sar Riera i D.  Catalina Albons Bar-
celó, han vista augmentada la seva
llar amb el naixement del seu segon
fill, una nina, que rebrael nom de
Miquela.

Enviam l'enhorabona ais venturo-
sos pares.

PRIMERA COMUNIÓ
Diumenge passat, a la parròquia

de Sant Mique!, va rebre per prime-
ra vegada l'F.ucaristia la nina Eva
Serra Adrover.

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

I3ODES
Dissabte passat a migdia, a la

parraptia de Sant Miguel, s'uniren
en matrimoni els joves Emilio Ló-
pez Gea i Catalina Ferández Otero.
Beneí l'enllaç  Mn. Pere Xamena i
apadrinaren els contraents els seus
pares D. Antonio López Teruel
D. a María GCa Gea, D. Candido M.
Fernandez Risco i Rafaela Ote-
ro Marcos.

Després de la cerimònia els nuvis
es reuniren amb Mirs familiars i
convidats en un dinar a la barba-
coa «La Ponderosa». Enhorabona
als novells esposos.

El mateix dia horabaixa, també a
Ia parróquia de Felanitx -, celebraren
les noces els joves Amparo Garcia
Forteza i Antoni Vallbona Contesti.
Mn. Pere Xamena bendi l'unió i ce-
lebra l'Eucaristia.

Foren padrins de noces els seus
pares respectius, Josep Garcia Car-
mona i Maria Forteza Cardell, Sal-
vador Vallbona Ferrer i Margalida
Contesti Burguera.

Testificaren l'acta matrimonial,
pet nuvi Matias, Bartomeu, Josep
Antoni, Blai i Guillem i per la nu-
via M." del Pilar, Scbastiana, Imma-
culada, Petra i Catalina.

Poe mes tard, familiars i convi-
dats es reuniren en un sopar que
fou servit en el Molí d'En Sopa.

Enviam la nostra felicitació al
nou matrimoni.

El mateix dissabte, (lia 28, al San-
tuari de Sant Salvador se celebra-
ren les noces dels joves Joan Mi-
guel Oliver Vadell i Maria Magdale-
na Rigo Juan. Foren apadrinats
pels seus pares respectius D. Miguel
Oliver i D. Miquela Vadell, D. Joan

Rigo i D.. Barbara Juan.
Enviam la nostra niés cordial fe-

licitació als nous esposos.

FI DE CARRERA
Acaba d'obtenir la llicenciatura en

farmacia, a la Universitat Central
de Barcelona, el nostre paisa Anto-
ni Barceló i Obrador.

Rebi la nostra más cordial enho-
rabona.

NECROLÓGICA
Dimarts de la set Mana passada

descansa en la pau de Dáu a Fela-
nitx, a l'edat de 91 anys i després
de veut-Cs -confortat amb els sagra-
ments, D. Antoni Monscrrat Arti-
pies. Dep.

Reiteram el nostre más sentit
conclut a la seva familia i d'una ma-
nera especial a la seva esposa D.a

Maria Binimelis i als seus fills D."
Nli(1uela, D. Bernal i 1)". Catalina.

Secció Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE L'ÀNGEL DE LA
GUARDA

Avui horabaixa se celebrara en
aquesta església al festa de l'Angei
de la Guarda. A les 7 hi haura so-
lemne Eucaristia, que presidira el
P. Domingo Andreu, qui dira la ho-
mina.

Tots hi sou convidats.

VENDO PLANTA BAJA, fachada a
2 caltes, 3 habit., comedor, coci-
na y 2 baños completos. 8.350.000
ptas.
Informes, Tel. 583085.

VENDO CASA, 2 viviendas, en Fe-
lanitx, con cocheria.
Informes, Tel. 582088.
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Cambra Agrària Local       Cronicó Felanitxer

APFADIX            

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
-- 1 lomia	 Mg)
-- Yamaha RD 350

- Sanglas 111()
Mobilettes
Morini Scalibur
Srzul:i lido 75

— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580258
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS   

SOL.LICITUD D'AJUDA A LA
RETIRADA DE TERRES

DE CONREU

S'informa a tots eis titulars d'ex-
plotacions agràries, que durant la
campanya 1990/91 hagin cleclicat
terres al cultiu de cereals (blat, ci-
vada, i proteaginoses (faves,
fav6), que per la Comunitat Eco-
nómica Europea, s'ha establert un
regim temporal de retirada de
terres ciels cultius esmentats, con-
sistent en una subvenció de 13.197
ptcs. per hectàrea de terra no cul-
t ivada.

Els interessats en sollicitar dita
subvenció poden passar per les
Oficines cl'aquesta Cambra Agraria,
abans del 15 d'octubre, en hores
hàbils.

Felanitx, 30 de setembre de 1991.
El Secretari,
Pere !Joni part Bosch   

per Ramon Rosselló

1387.—La Procuració reial mallorquina paga 14 Mures, 6 sous i 2 di-
ners per la compra de 243 tortugues i despeses i són per al senyor Rei.
Varen intervenir en la compra Jaume Scva notari de Manacor, Ramon
Berga de Felanitx i una altra persona de Porreres. (ARM RP 3.456 f. 66)

1466-59.—Llibre del tall del senyor Rei de la parròquia de Felanitx.
s una relació detallada de les persones i quantitats cobrades a cada una

d'elles; relació de jornals per cobrar el tall, etc. (ARM AH 6.638)

1454, 25 octubre.—Rafel Vicens i Miguel Vicens, sastre, reconeixen deu-
re a Bartomeu Andreu 9 Iliures, 5 sous i 4 diners, preu de 3 quintars i 29
Mures, netes de tares, dc Ili d'Alger. (ARM Nicolau Prohom P-140 f. 249)

1441, 9 juny.—Antoni Sagrera, picapedrer ciutadà de Mallorca, reco-
neix que els mercaders defcnedors del Collegi cte Mercaderia, li han pagat
122 lliures, 11 sous i un diner per picar pedra per al paviment de la Llotja.
(ARM Bernat Sala S-20 f. 61)

1456, 5 agost.—Agnes fadrina filla de mestre Guillem Sagrera picape-
drer ciutadà de Mallorca, difunt, i de Caterina, amb consentiment de sa
mare i del seu germa Francesc Sagrera, es colloca en matrimoni amb mes-
tre Joan . de Bretanya sastre ciutadà i aporta dot de 150 Mures; ell fa
augment de 37 lliures i l'acolleix en la mcitat de les robes de la cambra;
ella diu esser menor dc 25 anys però major de 16. (ARM Jordi Pastor
P-334 f. 100)

1456, 31 agost.—Francesc Sagrera clergue en norn propi i dels seus ger-
mans Antoni Sagrera mercader i Jaume Sagrera; mestre de cases, fills i
hereus de mestre Guillem Sagrera, ciutadà de Mallorca, prometen pagar a
fra Pere Joan, prior &Is frares predicadors, 40 Mures deudes d'aquelles
10 lliures anuals que feien sobre el camp dit del Fossar dels Jueus, i assig-
nen 40 lliures d'aquelles 100 que cleven  eis obrers de l'esglesia de Santa
Eulàlia. (Id 1. 103v). A altres escriptures consta dit Francesc Sagrcra era
procurador deis seus germans segons acta feta a Napols en poder de Ferrer
Verdaguer, notari de Barcelona. (Id f. 104)                    

Ben prest,
el nou  

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

OPEL «ASTRA»  

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 llana, sin
arboles, ni líneas 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).               

fi! ustzd cce, atin el placer de conducir un GTI
it7147:3virlz` - '1.7.'	 f:»470iSlha el nuevo Tipo GTi e 1800.4. ..., t	 •	 • 	 • 	 •

I\ II 	 Ellr!_

it) Id	 C
liatándose de un Gil podríamos comenzar dicindoie

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

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

de puertas centralizado y sus eleva lunas son eiectricos.

r-u;•	 Ark trq
A ?Ci!

Senta e placerd conducir un Gil con todas sus
11:.) CV., 1.G.C..'0 c.c., s;sterna ce fren DS pot:ncic..:.4o

'y rieumticos de perfil baio.
1-*'% todo eo nás reici iames cuando I hablábamos del

pacer oe conducir ei Epa	 irEM

Concesionario Oficial: 
Fin

q4;:.3 :17z 
Carra delSccor3,

2 Tel. 58 13 48. Felan;tx.
it

• 



VERN- 92DESFILADA DE MODA
PÇA. ESPANYA, 17
FELANITX - TEL. 580998

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

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

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

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO ( irtio Telefónica)

Telefonía y equipos complementarios.

C. Costa Llobera, G 	 'rel. 827265

DR. HERRERO
MEDICO TITULAR

ESPECIALISTA PULMON Y CORAZON

CONSULTA DIARIA
DE MEDICINA GENERAL

y 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.

C. Miguel
Bortloy, 25
Tel. 583281

FELANITX

Tenim a lá disposició les NOVETATS
TARDOR — HIVERN

';',4•Tir;,.

"i

it.44, 411$1^,X s

Aviso estudiantes Inglés
Reapertura clases de

inglés a partir del 7 de -
octubre

Para información y matrícula dirigirse a
Peter
C. Nliquel Bordoy, 13 	 Tel. 82 50 8G

Boutique Siurell 	 Estètica Cati

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

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

FELANITX

IAl MATEX JA FA ESTONA
Jo no sempre he estat igual. Per

exemple diuen que de menut era un
infant ben let. Per exemple, es Iloc-
tincnt que va haver de fer de mi tut
un caporal de terra devers es come-
llar de Genova deia que jo era molt
series i responsable. Per exemple,
quan tenia catorze anys no becava
mai mirant es telecliari, flavors no
en feien, sabeu? Per exemple, hi va
haver una epoca, que record amb
calfreds i llùstima , en que vaig te-
nir estalviades més de tres mil pes-
setes Per exemple, record corn si
los ara, que era ben capaç d'anar
fins a La Sala a peu, vull dir sense
cotxe.

El men canvia i noltros també.
Jo, al manco, no som es mateix. Hi
va haver, vos deman que ho cre-

gueu, una temporada curta en que
x'aig tenir es cap clar, 'aja, que te-
nia coneixement. Be id?), tan si ho
creis com si no ho creis, va coinci-
dir amb es fulgurant i quasi •insu-
portable exit d'un grup musical on,
perquè jo eis ho consentia hi feien
s'asc tres insurrectes més i un ninet
que li deien en Bernat Gran. Gran
ho era molt, bernat no ho sabria
dir. Era tan acabat que no varem
trobar mai a cap lloc un altaveu
que fos més gran que ell. Cerra-
ment era un fenomen. I feia riles
renou que qualsevol altaveu i fins i
tot a vegades feia quedar malarnent
qualque piano. Deu, si l'estima, no
el deixi tornar més gran, però faci
que encara per devers Porto Petro
ompli d'alegria turistes i mariners

mentre ell es menja mitja paella
amb cada sacsada. Sempre va ser
un menjamiques.

Pere, corn he dit, el men dóna
tombs i sa política en fa de segues.
Vaig anar a sentir Na Maria del
Mar al Parc i va ser gros. Molt gros!
Tan gros que, jo que d'això no en
solc passar pena, m'hi veig amb fei-
nes i trasbalsos per contar-vos-ho.
Per gros que vos ho faça encara ho
era més. A lo minor més que gros
era gran. Crec que si que era gran i
no gros. Però ho era molt, molt

Era grandíssim. Tres o quatre
mil vegades més gran que en Ber-
nat Gran. I això ja es tan gran que
s'escapoleix de s'entenença d'un fe-
lanitxer qualsevol.

Hi havia un escenari tan gran que
ningú no sabia com l'havien d'om-

plir. I, apurats, cl farciren d'alta-
veus grans, molt grans, més grans
que En Bernat. I, oh fatum!, feien
exactament cinc-centes tretze vega-
des més de renou que en Bernat
Gran. Pere ni donava alegria corn
ell ni menjaven paella de peix.

Si podeu, l'any que ve, per Sant
Agustí, no quedeu p'es poble. Diuen
que s'escenari i ets altaveus scran
tan grans que, d'un vent no hi ha
coratje de poder trobar cap músic
que els pugui fer sonar i, de s'altra,
com que serail encara mes grans i
no cabran damunt sa pista, toma-
ran sa paret i sa gent badarà ba-
llant pes carrer, devers can Ratel
Tomas, que d'això de pianos també
en sap una mica.

P. Artigues



RESTAURANTE

Esmeraida
Park

CALA D'OR
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJAIIDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL„

visT.■ pANoitAmic..■ soliBE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

• CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

Mercería ES CANTÓ
les invita en su séptimo aniversario,
a celebrarlo con nosotros.

Habrá importantes premios.
Visítenos del 1 al 13 de octubre

Cl. BARTOLOME CALDENTEY, 32 	 FELANITX

MARMOLES
esgramar

Granitos, mármoles, piedra arenisca,
piedra Santanyí.

Pida presupuestos sin compromiso

C/. S. Miguel, s/n. Tel. 554302 (FAX) MANACOR

SE VENDE CASA DE CAMPO
A 1 KM. DE FELANITX, 3 DORMITORIOS, COCINA, BAÑO, CO-

MEDOR CON CHIMENEA, PISCINA. COCHERIA DE 80 m2,
GRANDES PORCHES, CISTERNA Y MUCHOS ARBOLES FRU-

TALES. RODEADO DE PARED DE PIEDRA.

Informes, C/. Juevert, 48 (Antonio Estepoll)
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Prez Cerro,
nu lo mas, era cl mejor.

Aniien dc todos, ex trenteño cabal
donde le hava, no necesitaba nu-
dos dc pañuelos para acordarse
la palabra dada.

No había tenido estudios; pero
tenía esa inteligencia natural e in-
genio que le hacían un hombre lle-
no de chispa e inspiración. Trabaja-
der infatigable, dispuesto siempre
echar una mano allí donde fuere
necesaria.

La Casa de Extremadura en Ma-
llorca, era su gran ilusión, por el
fueron posibles muchas actividades
.organizadas por esta Asociación.
Ejemplos los Carnavales 90 y 91.

En Emilio se daban el amor a su
tierra confundido con un amor pro-
fundo a Mallorca; demostrado en
su. familia y en esas letras de jotas
extremeñas que él compuso:

a-

;Qué alegria tengo
porque estoy en Mallorca

soy extremeño!
;Que alegría tengo
mis hijos mallorquines
tambin mis nietos!

Emilio, tus amigos no te vamos a
olvidar fácilmente.

La vida a veces, nos juega malas
pasada:;, tu muerte nos ha jugado la
peor de todas por apartarte de no-
sotros.

Descansa en Paz, Emilio.
CASA DE EXTREMADURA
EN MALLORCA

CLASSES DE REPAS de física i
química i matemàtiques. BUP i
COU.
Informació, Pça. Arraval, 5.

VENDO PISO en Via Ernest Mes-
tre.
Informes, Tel. 756614 (de lunes a
viernes).

Foment cinc anys,
;_tue:tiz'

MIJA(' «GAVINA» FELANITX
CURS 1991-92

Inscripcions: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 13,
16, 17 i 18 d'octubre.

Horari: de 6 a 8 de l'horabaixa.
Lloc: XAUXA (baixos de la Rec-

toria).
Preu de la inscripció: 2.000 pesse-

tes. Encara que mai quedara fora
cap allot per problemes de cloblers.

Edats: de 10 fins a 16 anys.
Places limitades.
Volem comunic r-vos que ben

prest comet-lc:Ara el nou curs 91-92
del MIJAC «GAVINA» FELANITX
que durant quatre anys ha treballat
amb cis infants amb l'experiència i
els resultats que tots coneixeu. Per
aquest motiu convidam als vostres
fills par a compartir tots els cinquè
aniversari. Hem perllongat el termi-
ni d'inscripció per tal de ser mós
els que compartiguem aquest curs.

Buñuelos
Se despacharán mañana día
6 de octubre al mediodía y
los días 20 y 21 todo el día.

Pza. 'foros, 19 - 	 580904

Aquesta convidada també Ia vo-
lcm fey arribar a tots cis joves que
tenguin almenys 16 attys. Enguany
s'ha format un grup per a vo altres
amb una dinamica molt activa i in-
teressant. Veniu a informar-vos al
rnateix local dc les inscripcions

Seguint amb les convidades, vo-
lem fer saber que la primera reu-
nió de pares sera el dia 11 a les 9
del vespre a la Rectoria.

El compromís creix.

MIJAC «GAVINA» FELANITX

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

IDIOMAS MARCEL. Alemán, espa-
inglés. Clases en Palma (tra-

vesja calle Manacor) y en Fela-
nitx.
Informes, Tel. 581156.

SE NECESITA OPERARIO para
trabajos en cristalería.
Informes, Tel. 58056

NECESITAMOS MECANICO.
Inforntés: Hnos. Nadal, S.A.
Cl. Creuers, 30. Manacor.

CLASES DE INGLES especialmen-
te para niwos y principiantes.
Informes, Tel. 580265.

rta a un amigo

Droguería y Ferretería
Santueri

OFERTA DE OTOÑO
Salo mes de octubre

Oferta Máquina de Disco 2.200 W.
Antes 32.500 p6. 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 5 Kg.
Antes 1.600 pts. ahora 995 pts.

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

Oferta Carretillas 3.950 pts.



Restaurant BON PORT.—
Comunica als seus clients que avui

dissabte dia 5, té ei menjador reservat
el migdia.

Disculpau les molèsties

REANUDA LA TEMPORADA INVERNAL
Todos los viernes y sábados
con la magnífica orquesta

SABOR LATINO
en vivo

ESPECIAL VIERNES
espectacular baile de salón.

BOOGIE-BOOGIE, nada que ver con todo lo demás
CALA FERERA — CALA D'OR

Reservas al Tel. 659063, a partir de las 21'30 h.

NICHT CLUB — DANCING — LIVE MUSIC

a	 FELANITX
ZEIL-9= *ire • var. •	 ■••• • 1=C=-ZIL.           

FUTBOLET ESCOLAR

Avui dissabte a les 18 bores al
Camp Municipal d'Esports de «Sa
Mola», tindrà Hoc la presentació de
Ia temporada 1991-92 del Club Fut-
bolet Escolar dc Felanitx. Enguany
te equips de dos sectors diferents,
el Collegi Sant Alfons i el C.D. FE-
LANITX. Ni més ni manco que vuit
seran els equips que present aquest
Club. Uns equips que jugaran a les
scgiients categories:

INICIACIÓ ESCOLAR (1984-85):
Collegi St. Alfons «A» ( Entrenador,
PERE JOAN).

BENJAMI FEDERAT ,(1982-83):
C.D. Felanitx (Entrenador; Marino
Talavante).

BENJAMI ESCOLAR (1982-83):
Collegi St. Alfons «A»
St. Alfons «B» (Entrenador, Xisco
Blanco).

ALEVI ESCOLAR (1 9 8 0 - 8 I):
Collegi St. Alfons «A» i
St. Alfons «B» (Entrenador, Salva-
dor Vidal i Alvarez).

ATLETISME

INFANTIL ESCOLAR (1978-79):
Collegi St. Alfons 0A» i
St. Allons . «B» (Entrenador, Joan
Sebastia Picornell).

Una presentació força esperada
que aportara molt a l'esport fela-
nitxer.

M.T.F.

Festes de Calonge

Final del campionat
de futbolet
AUTOCARS ROIG, 5 - CALONGE, 4

Partit jugat de poder a poder, en
el que a l'Autocars Roig li costa de
guanyar-lo. Gols de. Tomeu Mestre
(2), M. Roig, Juli i Jeroni Vidal.

El Cas Concos es classifica en
tercer Hoc, en guanyar al Llom-
bards per dos a un.

R. Roig

¡Molts d'anys, Xisco!.

Bàsquet

Avui comencen les...
(Ve de la pàg. 9)

AVUI COMENCEN LES LLIGUES
JUVENIL I JUNIOR

La copmetició júnior compta
amb la participació de 14 equips
dividits en dos grups de 7. El grup
del Joan Cap6 inclou també: La
Glória, Joan Capó Palma, Bàsquet
Inca, La Salle, Juv. Mariana i Lluc-
major.

Trenta equips juguen a la cate-
goria juvenil masculina. El Joan
Capó forma part d'un dels grups B
que compren 11 equips: Cide, Po-
llença, Espanyol, Porreres, Espor-
les, Costa Calvià, Santa C. Tomas,
Santanyí, Sant Agustí i Gesa Alcú-
dia B.
TOMEU MAIMC)

Sera baixa, aquesta temporada,
un dels jugadors amb mes nivell i
afecció cap al basquer. Sense anar
molt enfora, tenim com exemple, la
gran temporada passada que ralit-

Pertanyia a la categoria júnior
i fou el jugador del Joan Copó que
intervingué a més partits i que ano-
ta més punts. Un total de 51 encon-
tres (21 amb els júniors, 24 a se-
nior prov. i 6 a Tercera). Fou el

zmotador del sì.miors provin-
cials (501) i según de l'equip júnior
(304). A la histèria del club, on hi
ha jugat 6 temporades, ja es el ter-
cet' en partits jueats (203) i ocupa
cl mateix lloc en el ranking d'ano-
tadors (2.699).

Pere.) cl motiu de per que ens dei-
xa ens consola; i és que ha aconse-
guit l'ingres a FINE1-7 , de Lle6 con-
cretament, que és la cosa que ell
desitjava. Enhorabona i sort, To-
meu!
AQUESTA JORNADA

Els juvenils visiten la pista del
Cide, mentre a Felanitx, el dissab-
te, els júniors debutaran contra
Biquet-Inca, disputant-se, a conti-
nuació, un amistús de III Divisió
entre Autocares Grimalt-Opel Inca.

LARRY CISTELLES

Muy pronto.
el nuevo

OPEL «ASTRA»
SE ALQUILAN APARTAMENTOS

pequeños en Porto Colom. Planta
baja. Para todo el afio.
Informes: Tel. 824331 (mediodía).

Presentació 91-92, Coilegi S. Alfons 1116B nob
El C. D. Felanitx

Els 4.500 metres de
Cales de Mallorca

Dissabte passat dia 28, se, celebra
a Cales de Mallorca la cari-era de
4.500 metres. El guanyador fou el
manacori Miguel Serra Llull, men-
tre que Paco Algaba de l'equip Opel
Felanitx es classificava el .sise lloc
de la general. Francesc Páramo
(Opel Felanitx), feu segon - a Vete-
rans i la felanitxcra M.' Dolores Gó-
mez, aconseguí el primer Hoc de IC-
mines categoria Júnior.

Taula general:
1 Miguel Serra, 13'19, Colonia.
2 Toni Riera, 13'24, Fidipides.
3 Toni Mesquicla, 13'41, Fidipides.
6 Feo. Algaba, 14'22, Opel Felanitx.

10 Fco. Páramo, 14'37, Opel Felanitx
2." Veterans.

14 José Puig, 15'14, Opel Felanitx.
19 Tomeu Vaguer, 15'45, Transalas.
20 Miguel Céspedes, 16'16, Opel Fe-

lanitx, 1.(' Resident Calas.
22 Juan Tur, 16'20, Opel Felanitx.
29 Lorenzo Páramo, 16'39, Juan

Capó.
36 M. Dolores Gómez, 17'45, Fela-

nitx, La Júnior Femení.
37 Miguel Soler, 17'49, Opel Fela-

nitx.
38 Pedro Vera, 1812, Opel Felanitx.
49 Carlos Gonzalez, 20'36, Felanitx.
57 Catalina Sbert, 23'41, Calas, 2. »

Knior Femení.

ES DONEN CLASSES DE MATE-
MATIQUES I FÍSICA I QUÍMICA
de BUP.
Informes, Ti. 581445 (horabaixa).

MUJER JOVEN, con idiomas, ha-
blando perfectamente inglés, no-
ruego, sueco, español y connoci-
mientos de alemán, BUSCA cual-
quier trabajo serio.
Informes, Tel. 653895 (de '5 a 5,30
tarde).

Com cada any en Xisco Oliver,
alias el «Soltero - de Oro», un -home
generós, simpàtic i divertit, amic de
,fer favors celebra la seva onomàs-
tica per tot lo alt. Convida a tota
una trecalada d'amies a sopar i fer
bulla a la seva casa del Passeig. Mú-
sica, cançons, acudits, rialles, ball
ben vitenc i sarau per llarg. Una bo-
na festa.

En Xisco, de professió mestre
d'escola, mos convida amb una glos-
sa que trobam convenient repro-
duir:

«Dissabte dia 5
a casa meva del Passeig
celebrarem la meva festa
de Sant Francesc.
A les nou i mitja començarem
a sopar i tots plegats
farem un vespre ple de
alegria i felicitat».

Que per molts anys sigui. Idõ això
Xisco, molts d'anys i salut que no
manqui.

El teu amic:
Maikel

A partir del próximo Ilia 12
de octubre estrenamos
sección:

«MAIKELS KIOSKO»
en rigurosa exclusiva, nuestro ami-
go Nlai kel nos contará con su pecu-
liar estilo la vida felanitxera sema-
na tras semana.

Un espacio donde tendrán cabida
los comentarios más chispeantes de
Ia apabullante actualidad que nos
auobil •

Ya saben... ¡No se pierdan nuestro
próximo número!

COMPRARIA CASA DE CAMP que
tengu6s tafona o moll de sang.
Informació,



FELANITX

	 At B SQUET

it illii COMM les Moues Juvenil Júnior

Partido jugado a deshora; con el
cambio de horario, a les seis de la
tarde sólo definían bien los gatos
pardos. La directiva felanitxera que
dirige cl amigo Miguel Puig culpa a
Ia Federación Balear de imponer es-
tos absurdos horarios, difícil
creer, pero todo es posible en este
mundo loco del fútbol.

Para colmo, el tiempo ni acorn-
paii 0, lluvia, algo de frío, cl campe
totalmente embarrado, una de las
torretas de la luz artificial estuvo
más apagada que encendida por
culpa de un mal contacto, lo que
obligó a que durante algunos minu-
tos de la segunda parte el juego es-
tuviera interrumpido, terminándose
por jugar esta mitad con notables
sombras en el terreno de juego, ya
que no se pudo solucionar el pro-
blema.

FELANITX: M. Roig, Felipe, Ge-
labert (F. Aznar), J. Roig, Sagrera,
Colau, Oliver (Felix), Nico, Alfon-
so, Teruel y Artigues (Sans6).

ARBITRO: Gonsalves. Mal. Mos-
tró tarjetas amarillas para Felipe,
Carmelo, Colau y al entrenador del
Felanitx. Roja directa a J. Roig.

GOLES: 0-1, min. 5; Vallespir, de
cabeza. 0-2, min. 36; remate de Ge-
nicio.

A REMOLQUE
El Felanitx no tuvo suerte ante

un equipo que supo hacer su parti-
do. Un gol en «frío» fue un lastre
demasiado pesado - para que el 'equi-
po que dirige Acuñas pudiera en-
contrar el camino de la victoria.
Ocasiones tuvo el club felanitxer
para marcar goles, a porrillo, pero
no hubo fortuna de cara al gol. Fe-
lipe, cr. varias ocasiones, tanto en
Ia primera como en la segunda par-
te pudo haber marcado. Artigues
dispuso de dos claras, Oliver tam-
bien lo intentó, etc... Pero unas ve-
ces la mala puntería, en otras la
madera, el balón la tocó en tres
ocasiones, y otras, el portero visi-
tante impidió que el cuero llegara
a sus mallas.

Por contra los visitantes aumen-
taron su ventaja antes ciel descanso
y jugaron algo cómodos en la se-
guncia parte, respaldados por la dio-
sa Fortuna.

MAIKEL

OTROS RESULTADOS:
2.. REGIONAL
PUIGPUNYENT, O - CAS CONCOS. I

PROXIMA JORNADA SEGUN
CALENDARIO OFICIAL:

1.a Preferente.—CONSTANCIA -
FELANITX, en el «Nou Camp» de
Inca.

2.a Regional.—LA SALLE - S'HOR-
TA, en Palma.

CAS CONCOS-PLA DE NA TESA,
campo «Es Cavalier».

3 •a Regional.—ATCOS. PORTO-
COLOM - CAMPANET (?).

Juveniles I. 	Regional.—J. SA-
LLISTA - I:ELAN:1TX, en Inca.
2. A REGIONAL:
S'11011TA,3 - VILA FRANCA, I

¡GRAN PAIITIT!
El S'Horta aconseguí diumenge

passat una important victòria da-
vant cl recent ascendit Vilafranca.
Malgrat la pluja caiguda, el camp
de Sa Lleona registra 1.-ma bona en-
trada. Els locals venceren a un Vi-
lafranca que en alguns moments del
partit tingué rampellades de quali-
tat a la mitja i davantera. Amb
aquesta victòria l'equip s'hortarrí
segueix a la zona mitja dc la taula
classificatbria, tot demostrant el
bon moment de joc que travessen.
Cal destacar tot l'equip pel coratge
que posaren al llarg de l'encontre,
durant el qual va ploure de debò.

Gols: M. 40, 1-0 Dino en aprofi-
tar un rebuig del travesser. 2-1 Juli
a gran servei de Jaume Piña. 3-1 Lla-
mas de forta engegada.

Alineació: J. AcIrover, Antich, Bar-
celó I, A. Adrover, J. Pifia, Carras-
co, G. Muñoz, Juli (Llamas), Rami-
rez, Dino i Roberto (Barceló II).

Esperem que demà portin algun
positiu en el seu desplaçarnent a la
Salle de Palma.

R. Roig

3.. REGIONAL
ANDRAITX, 2
ATI.C. 1 )011Ï0 COLOM. I,. -
«EL LIDER ES El. LIDER»

La setmana passada l'equip del
ja conegut president ANTONIO
CUENCA, deixava bocabadats a
tots els espectadors que es donaren
cita dins el camp de l'Andratx. Els
jugadors del Port plantaren cara de
forma impecable a un líder que ho
tengue molt difícil per adjudicar-se
els dos punts en joc.

L'equip ATLCO. PORTO COLOM,
es presentava amb moltes ganes de
guanyar i amb ambició. però no hi
hagué sort. A la primera part l'An-
dratx encetaria el marcador, minuts
més tard era en PEDRO, qui mar-
caria l'empat per l'equip des Port,
i posaria l'emoció al match. A falta
cle deu minuts per a la fi del partit
l'actual líder d'aquesta categoria
marcaria el gol del triomf. El gran
equip, ATLCO. PORTO COLOM, va
donar un molt bon espectacle i per
damunt ciel resultat guanya en fut-
bol i en molt més bon joc al seu
rival.

M.T.F.
JUVENILES:

Cl). FELANITX, 2 - Campos, 1
MOLT BE

Després de la passada derrota
ciel felanitxers contra cl Gesa Alcú-
dia, els jugadors locals doblegaren
(tins « Es Torren tió», a un fort rival,

El passat dissabte, a la pista de
Sa Mola, el Club Joan Capó orga-
nitza una srie d'actes que al ma-
teix temps que tancaven una tem

-porada, n'obrien una altra cie nova.
ENTREGA DE GUARDONS 90191

Tots els components de les plan-
titles reberen un record i, a tries,
foren clistingits els jugadors més
clestacats en qualque aspecte con-
cret.

Cadets. El maxim anotador fou
Cesar Sanchez, i el més regular,
Caries Guerrero.

com és cl CAMPOS, per un temp-
teig favorable (2-1). L'equip dirigit
pel vetera DOMINGO AZNAR, jugà
de lo més pràctic i s'adjudica així
els dos punts en joc.

TOMAS, fou cl golejador felanit-
xer. Entre el públic assistent po-
guérem veure una persona impor-
tant dins el món del Futbol Balear,
ni més ni manco, que el selecciona-
dor juvenil, que finalitzat l'encon-
tre, apunta dins la seva gran llista
dos jugadors del C.D. FELANITX,
en FRANCIS i n'ACOSTA.

M.T.F.
VIRGEN DE LLUC, 5 - S'HORTA,

Demà diumenge l'equip juvenil de
S'Horta s'enfronta al Cormorán.

LEV INS
PORRERES, I - C.D. FELANITX, 17

«SENSE COMENTARIS»

Alineació: Cosme, Jose Luís, Si-
mó, Miguel Angel, Juan, P. Alcolea
David, Campos, Jose Garcia, To-
meu Nadal, Tomeu Vidal i Jose Vi-
cente. També sortiren: Francisqui-
to, Paco («Buyo»), Joan Adrover I,
Joan Adrovcr II, Oliver, Nicolau, i
Alejandro.

Darrer partit de la pre-temporada
pels ALEVINS del C.D. FELANITX,
entrenats pel nostre amic NINO SI-
MARRO, que donava un altre reci-
tal de joc i de gols davant els seus
seguidors.

Els porrerencs nedaren dins una
gran bassa cie gols tot el partit.
Només començar les figuretes lo-
cals començaren el seu espectacle i
ompliren els casellers, en aquest
cas el Porreres, de gols.

L'entrenador NINO SIMARRO,
mogué els seus jugadors impecable-
ment i el joc que practicaren serví
per derrotar de forma clara i gole-
jar a un fluix adversari que no va
poder aturar-los.

Avui dissabte al Camp d'Es Tor-
rentó aquest equip comença la iliga
1991-92 del Conseil Insular de Ma-
llorca, enfront del CAMPOS.

M. Talavante

BENJAM1 AMISTÓS

S'HORTA, 1 - SES SALINES, 6
Partit disputat sota un vent molt

fort que feia gairebé impossible ju-
gar. El S'Horta comença marcant
per mediació cie Jose Luis.

Avui dissabte comença la higa, a
les 11 del mati a S'Horta i enfront
del Cardassar.

Jtinirs. Trofeu per la regularitat
a Mateu Julia, essent el maxi ono-
factor Pere J. Fullana.

Senior Provincial. El júnior To-
meu Main-16 fou el millor anotador
de la temporada, el trofeu a la re-
gularitat fou atorgat a Bernardi
Monserrat i el de major assistèn-
cia als entrenaments el s'endugué
Pcre Sansó.

Ill Divisió. L'anotador niís cles-
tacat va ser Guillem Amengual, cl
premi a la regularitat fou per Toni
Oliver i Miguel S. Perelló fou dis-
tingit per la seva constancia a l'ho-
ra d'entrenar-se.

Mencionem que hi va haver guar-
dohs especials per Toni Oliver (per
ser el Primer jugador que arriba
als 3.000 punts en partits oficiais),
per Tomeu Maimó i Miguel S. Pe-
rak') (ambdós per haver assolit els
2.000 punts): i per Pep Sanchez
(exemple de fidelitat al club, on ja
ri duu actuant la friolera de 1C1
temporades).

Distinció especial per «Autocars
Grimait» per la seva extraordinaria
conaboració, sense la que el club
no podria abarcar tant.
PARTITS DE PRESENTACIÓ

Se celebraren dos partits entre 4
dels equips del club. Els júniors
s'enfrontaren als juvenils, i els de
III Divisió. als de Provincial. Al fi-
nal, no •podia ser d'altra manera,
s'imposaren • clarament els equips
que jugueri . a les categories supe-
riors. .-

Juvenils - júniors
Dos dies abans els juvenils ha-

vien superat, a domicili, a un equip
que jugara en el seu grup, el Porre-
res, per 55-71.

En el partit que .comentam,- els
ales joves Iluitaren molt i en cl pri-
mer temps se Mostraren més con-
juntats que :els júniors. En el mi-
nut 24 encara estava el marcador
37-36 a favor dels juvenils. Per() ja
a la resta de la segona part fou
quan l'experiècia i l'envergadura
decidiren la victòria de cap als més
grans per . 56-85. L'anotador juvenil
més destacat va ser Caries Guerre-
ro (17), mentre que pels jú-
niors se, va fer notar Pere J. Fulla-
na (29), seguit de Had() (19) i
J. Sanchez (15).
III Divisió - Senior Provincial

Tots clos equips presentaven al-
gunes absències. En aquest encon-
tre no hi va haver sorpreses i des
del primer moment els jugadors
del «Autocars Grimalt» dominaren
en tots els aspectes. No obstant, cal
mencionar la magnífica entrega del
segon equip, en el que destacaríem •
a Salva (16 punts i molt bona pri-
mera part) i Bernardi (15 punts i
molt bon segon temps). De l'equip
de Tercera queda palès l'excellent
treball dels homes baixos (Perelló,
Obrador i Sanchez), aspecte que
havia fallat un poc en eis anteriors
partits amistosos. Guillem Amen-
gual arrota 18 punts i Perelló, 16.
El resultat fou 86-49.

,(Passa a la pàg. 8)

FUTBOL
1. 11 Pit EFFRENTE

Con h snit el ultra el Felan itx sucumbió
en el barro de «Es Torrent&

Felanitx, O - Murense, 2



FELANITX

Colons a la Sala
ELS FETS COM A REPLICA

Aquesta setmana passada els co-
mentaris han estat de tots els gusts
i el Batle s'ha omplit la boca
que eis COLOMS no han fet res
aquests tres mesos. Explicarem amb
fets el que ha passat, fets que expli-
quen la nostra eixida pets que en-
cara no l'han entesa o només saben
Ia versió del Batle.

Al començament de l'Entesa el
nostre grup proposa de veure'ns
cada dilluns a les set i mitja de l'ho-
rabaixa. A la reunió hi seguia la Co-
missió de Govern, essent unes jor-
nades esgotadores perquè algunes
acabaven a la una de la nit. Les pri-
meres reunions eron del tot irrope-
rants, nomes xerrava el Batle i con-
tava de la gent que havia rebut, es
passava d'un tema a un altre sense
arribar a cap conclusió
Més envant i veient la inoperativitat
de les reunions i a proposta del nos-
tre grup els temes que s'encetaven
no es deixaven fins que s'arribava a
un acord. Després va resultar que
cis acords presos, el que tenia la
responsabilitat d'executar-los, el
Batle quasi sempre, no pensava en
dur-los a terme i anaven a una altra
reunió i s'oblidaven o el Batle els
executava en contra del que havíem
quedat. Un cas concret fa referen-
da a una decisió que havia de pren-
dre el Batle i després d'estar d'a-
cord tots en dur-lo a terme i no fer-
ho el Batle, el nostre grup i per tres
vegades acudí al seu domicili a Por-
tocolom. A cada visita ens prometé
que prendria la determinaCió i en-
cara es l'hora que l'hagi presa. Tam-
be 'a aquestes reunions s'acorda
per tres vegades iniciar un expe-
dient disciplinari a un funcionari,
encara es l'hora que s'hagi iniciat

En relació al tema del portell del
camí de S'Algar, acordarem seguir
els tràmits d'una manera, el dia se-
güent el Bade les va seguir d'una
altra que no era l'acordada.

Mai ens varen dir de participar
en la confecció de l'ordre del dia
del Plens que coneixiem el seu con-
tingut quan ens convocaven. Per po-
sar un exemple fresc i que no tenia
scntit, basta dir que al darrer plc
es va dur per ratificar, l'acord que
s'havia pres a l'anterior Plenaria a
proposta nostra referit a la recupe-
ració de la possessió del camí de
S'Algar.

Altres acords que prenguèrem i
que no es varen complir va ser, per
exemple, votar tots els de l'Entesa
en contra de l'aprovació del Compte
General dc 1990, nomes votarem en
contra els Coloms, el PSOE es va
abstenir i s'aprova amb els vots fa-
vorables del PP. També ens va ferir
moltíssim cl fet que es contractas-
sin els porters i venedors d'entra-
cles de les verbenes d'amagat del
nostre grup i talment havia fct el
PP l'any passat, quan al mes de ju-
liol demanarem que es contractas-
sin així com tocava. Encara es
l'hora que s'hagi aprovat la seva
contractació i no sabem amb quin
diners s'han pagat, per() el que es
segur es que s'ha fet de manera
illegal.
I molta de gent ha dit, per-6 el

Delcgat d'informació era de Co
¡oms. Sí es cert, per-6 la informació

no sortia del Delegat i moltes ve-
pries el Delegat tenia la informa-
ció en llegir els diaris. Els qui re-
paren un poc en els fets i no en les
paraules de segons qui, harua repa-
rat que al Setmanari Felanitx en
tres mesos sortiren dues informa-
cions de la Delegació d'Informació,
la resta d'En Miguel Riera. Basta
dir que dels nomenaments dels
Batles pedanis ens varem enterar
pel diari. Però el que sorprèn mol-
tissim es que el Batle digui que es
va enterar de la desfeta de l'Entesa
pel diari i que esperava unes expli-
cacions. No sabem si ja no recorda
Ia convocatória que li varem fer de
la gent de la llista del PSOE a la
reunió a la Casa de Cultura de dia
7 de setembre que, encara no sa-
bem per quines cinc-centes, no es
va dignar convocar a la gent de la
seva llista. Deu esser que no escol-
ta, només xerra perquè a aquesta
reunió ii anunciarem que hauria de
governar en minoria, per?), com
hem dit, no devia escoltar.

I per acabar i contestant a En
Guillem i al mateix Batle en rela-
ció a les Delegacions. En Guillem
digué sentir al Batle a les declara-
cions a la TVF, on va explicar que
no hi havia jardiner a l'Ajunta-
ment, com s'arreglaria En Guillem
per cuidar un jardí sense jardiner?
En relació a les guarderies munici-
pals, la nostra idea era la de fer-ne
una de municipal. Podem esser de-
legats d'una guarderia inexistent?
De la delegació d'informació ja
n'hem parlat. De les altres podem
dir que el personal depenia d'una
altre Delegació i fa molt mal ma-
nar feines a qui depèn d'un altre
Delegat. En relació a les verbenes
ja vàrem explicar com deixàrem
que ho manejas el Delegat de fes-
tes del PSOE perquè no acudia a

les reunions de festes i pel seu cap
feia i desfeia essent inoperant la
feina quan es dispersava la infor-
mació. Una altra cosa que demos-
tra que el Batle anava del seu cap
es que a la darrera reunió del Pa-
tronat de Música hi va assistir el
Batle però el Regidor de Cultura ni
va ser informat de la reunió. Com
ja varem dir la setmana passada
ens varem enterar que el pressu-
post estava fet per les declaracions
del Batle no per la participació del
nostre grup i En Guillem hauria
d'entendre que no es impossible
dialogar amb els COLOMS ni ho
passen tot a sang i foc, senzilla-
ment participàvem d'un Govern
que ens ignorava, perquè en tres
mesos han estat moltíssimes les ho-
res de diàleg (diàleg de sords, com
hem explicat) i moltissimes les re-
núncies de COLOMS. Hem d'afegir
que algun acord que haviem raonat
la nostra postura, es va rebatre
amb un senzill: «vosaltres sou dos
i nosaltres sis».

Aquestes explicacions creim que
els hem de fer pel nostre electorat
i per desdir aixe, de que no hem fet
res, perquè les festes de Santa Mar-
galida, de Sant Jaume i de Sant
Agustí no s'han organitzat precisa-
ment totes soles. També creim que
esta clar que si no volen amollar el
mac i tenen la pella pel mànec es
difícil fer res.

Seguirem informant, perquè la
-histtrria—ens jutgi i 'encara hi ha
més per contar.

SE OFRECE MUJER para limpieza
hogar o guardar su chalet.
Informes, Tel. 653895 (de 5 a 5,30
tarde).

SE DAN CLASES DE INGLES y
ALEMAN. Inicio inmediato.
Informes, Tel. 580004.
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EL BATLE PUNTUALITZA

Sr. Director:
Voldria fer una puntualització res-

pecte de l'escrit del grup Coloms a
la Sala publicat dissabte passat cn
aquest setmanari.

No es cert que, a la roda de prem-
sa transmesa per la Televisió Fela-
nitxera jo afirmas que el pressupost
de l'Ajuntament per a l'any 1992 es-
tava fet. L'única cosa que vaig fer
va esser avançar tres quantitats que
m'havia facilitat la Intervenció mu-
nicipal. Segons els calculs d'aques-
ta, els ingressos podien oscillar l'any
que ve entre 650 i 670 milions de
pessetes. Les despeses del personal
podien csser de 250 a 270 milions i
els doblers a tornar al Banc de Cre-
dit Local uns 115 milions. Un pres-
supost (els Coloms ho saben perfec-
tament) es qualque cosa més que
això. Al de l'any 1992 hi estam fent
feina i no esta Hest ni de molt.

Tempoc no es cert que jo digués
que els Coloms a la Sala, en aquests
tres mesos, no haguessin fet res.
Potser a la vila hi ha qualat que
conservi una gravació íntegra de

televisiva; això permetria
que sortis de dubtes qualsevol que
dubti de la meva paraula.

Una cosa es certa: que pari amb
molta de gent i molt; però això for-
ma part de la meva feina.

Ben cordialment,
Miguel Riera i Nadal

EN DEFENSA DELS COLOMS

Sr. Director del Setmanari:
Ara que tothom ha dit la seva,

tame hi vull aportar la mewl opi-
nió.

Les explicacions que han donat
els Coloms per deixar el Govern les
trob encertacias. En principi pensa-
va que no havien d'entrar en el Go-
vern perquè cl PSOE es un partit
centralista, que Mallorca només es
una mamella a xuclar i algun dels
seus independents ja fa molts d'anys
que sabem quina és la seva depen-
&Aida. Crec que si eis Coloms no
hazuessin tastat el Govern haurien
estat molts que haurien dit: «No
volen fer feina». Ara han vist d'a-
pi op el Govern i les maneres de fer
del PSOE que, com ha quedat clar,
no difereixen massa de les del PP.
Jo també crec que a Felanitx no ha
canviat res aquets tres mesos i tam-
bé crec que cl PSOE ha utilitzat els
Coloms callant davant les inculpa-
cions que els han fet.

En definitiva. Endavant als Co-
loms i que seguesquin cl'aprop la
política del PSOE ells que amb la
seva feina de quatre anys han desta-
pat el mal govern del PP i l'han fet
botir, ells que ja sabem per on es
pert l'aigua. Que el PP seguesqui .

fent l'oposició constructiva que ha
fet aquest tres mesos i d'aquí a
quatre anys en tornarem parlar.

M.O.

ALQUILO HAMBURGUESERIA
BRISAS en Porto-Colom.
Informes, Tel. 825145 y 581479.

Ball de Saki
Temporada 91-92

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

Professor: Benjamin Giménez.

Inscripcions i informació, avui dia 5
d'octubre a partir de les 16'30 h.

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




