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Dijous stavien d'inaugurar la planta Es
 Replà

de compostatge i la depuradora de El pare Mani Marterell, o una vida
Portocolom 	 per a la musica

Per dijous dematí a les 12 estava
anunciada la inauguració de la
planta de Compostatge de Felanitx
i per la 1,30 l'estació depuradora
de Portocolom.

Pel que fa a la primera, diguem
que es una obra experimental, la
primera que es construeix a Espa-
nya, amb la qual la Direcció Gene-
ral del Medi Ambient de la Conse-
Heria d'Obres Públiques i Urbanis-
me vol donar solució al problema
dels fangs residuals de les depura-
dores-- - -

S'ha construit al costat de la de-
puradora de Felanitx, a m b tecnologia
totalment espanyola i amb fons pro-
cedents .de -la Comuoitat -ficonómi-
ca Europea amb càrrec a progra-
mes de protecció del Medi Ambient.

La depuració d'aigües residuals
produeix un fang de difícil tracta-
ment %te conté la major part de la
fracció contaminant de l'aigua resi-
dual i una elevada proporció d'ai-
gua. Aquest fang, mesclat amb
palla, algues o serradís, es deixa
fermentar durant trenta dies elimi-
nant així els germens patagens. El
producte final té l'aspecte de terra
vegetal I pot esser utilitzat com a
fertilitzant

El compost que s'obté d'aquest
procés conté un 20% d'humitat, un
50% de materia orgànica i un 4,5%
de nitragen total i pot ser utilitzat
corn, fettlitzant en qualsevol tipus

Miguel Pons

Amb unes paraules manllevades a Virgili, el pare Antoni Martorell i
Miralles, francisca, conjugació de calze i música i amor a la terra, en-
capçalà el seu parlament d'entrada a l'Acadèmia de Sant Sebastià, de
Ciutat, el 1985: !o som aquell que temps enrera vaig modular cançons
agrestes al so d'una escanyolida caramella. I manifesta la seva estima a
l'escanyolida caramella de la cange) popular tan profundament arrelada a
les sensibles entreteles del cor.

Després de conèixer la música del pare Martorell, com també la seva
paraula, ambdues amarades i Ilacorades de la terra del pla, em temptava
creuar claustre i clausura i tocar a la porta de la ceHa del francisca mon-
tuïrer. Després de pensar-m'ho molt, un mati acudesc a Sant Francesc,
pui les escales, vigilades per uns sants, per a mi d'un santoral ananim,

_sens .dubte fills de Francesc d'Assis,e1 Pobre. El que podria haver estat
silenci conventual es reblia de música interpretada pel pare Antoni Mar-
torell.

Era tub'dia de-primavera calenta, finestres obertes i de cridòria d'es-
tudiants, que anunciaven l'inici de l'estiu. Jo portava unes tòpiques pre-
gtitites relacionades amb e+ fet- rrrtrsieal-pare Antoni Martorell, pera...

El pare Antoni Martorell parla, Miguel Pons escolta i anota les veri-
tats de tanta dimensió humana i contingut, com el que ho diu tot sobre
el que diu perquè tot ho estima.

El pare Antoni Martorell durant molts d'anys ha estat ,un-mallorquí
francisca a Roma i a Rama i a Italia ha compost bona part -de 'la seva
música. Un dia torna a Mallorca.

—Quan vaig arribar a Mallorca tot es feia en castellà. A un poblet de
pocs habitants vaig trobar a l'altar un missal obert a les pagines del
Libro de Ezequiel. Pobre genteta! A partir del 1972 i durant tres o qua-
tre anys s'organitzaren unes Setmanes Pastorals de Música. Expressament
jo venia de Roma per a la constitució d'aquestes setmanes amb l'objec-
tiu de mentalitzar els responsables de la música, com eren els rectors
i vicari*, com -els frarer L les monges, i Naig anar introduint cants per a
la celebració. Consider que es bo que ens inspirem en el nostre
perquè el poble reacciona a favor quan ii toques les fibres sensibles. Amb
aquesta intenció vaig utilitzat motius populars, cadencies, modalitats del
poble. La tasca va ser indispensable per poder fer surar la nostra iden-
titat de poble. A partir de 1969, principi del post-concili  vaticà, Mallorca
caminava cap	 cíespersonalització incorporant a la litúrgia cançons
castellanes, estrangeres, negre-espirituals, oblidant _els càntics catalans i
mallorquins, que no fa tants d'anys que es cantaven. Jo era ben conscient
que un cant insertat dins la celebració de la litúrgia perdura la cultura
popular pròpia més que altres publicacions de tipus literari no implica-
des dins el fet litúrgic. Aquest caire el reconeixia i aplaudia el mestre
Francesc de Borja Moll. A Mallorca havíem assumit la colonització. A
canvi havíem de considerar el poble. Vaig aportar el repertori de cants
per a la celebració de la litúrgia. Era un impuls d'apostolat mallorqui-
nista, que va venir amb mi a Roma i de Roma amb mi torna. Sempre
m'he mantingut ferm davant l'adversitat d'assalt i d'atac a la nostra cul-
tura.

Arreplegat tot el material dispers en sorti Celebrem el Senyor, ma-
nual de cant, la majoria d'inspiració del nostre poble, altres procedents
del llatí i traduits i altres construits, de bell nou, per ser musicats amb
destí a ilustrar el cantoral de l'any litúrgic.

Horn fa memòria de la canturia vessada per als temples de Déu.
Em sap greu interrompre la collita de veritats, que amb força do-

llegen de la boca-i-cor del pare Antoni Martorell. Aprofitant un silenci,
mentre cerca unes partitures, li deman:

— Quina obra vostra considerau la millor? ¿Preferiu l'orgue o cl pia-
no? ¿La música i els cants populars de Mallorca han estat degudament
incorporats a la música simfònica? ¿Heu integrat les xeremies i la dansa
dels cassiers de Montuïri a la vostra obra musical? ¿En que treballau
ara mateix? ¿La vostra obra definitiva està feta o encara roman per fer?
¿Roma o Ciutat o Montuïri a l'hora de compondre? ¿Que significa la

(Passa a la pagina 6)

de terreny, encara que les seves
propietats el fan, molt adequat per
esponjar terres calcarees pesades i
pot competir amb prou avantatge
amb els fems i altres fertilitzants
organics que normalment s'impor-
ten.

La depuradora de Portocolom,
construida a un indret de Cala
Marçal, donara solució als vertits
directes a la mar que es feien mit-
jançant l'emisari submarí, i con-
fiam que la seva entrada en funcio-
nament.. es__ dei xara-not ar --ben-avia t-
en la qualitat de les aigües litorals.

Era esperat per aquestes inaugu-
racions el CctnAeller -d'Obres Públi-
ques Jeroni Sàiz.

El Copi de l'ONCE
reparteix 50 roulions a
Portocolom

La setmana passada es produí un
cop de sort que afavori un bon gra-
pat de veins de Portocolom. En el
sorteig de PONCE de dia 2 . de se-
tembre, obtingué el primer premi el
número 92.561, dues series del qual
s'havien venut al Port, de manera
que foren 50 milions repartits els
que anaren a alegrar la butxaca de
més d'una quinzena de -persones



SANTORAL

Diu. 13 St. Eduard.
Dill. .14 St. Calixte I, papa
Dim. 15 Sta. Teresa d'Avila.
Dim. 16 Sta. Margalida M."

Alacoque.
Dij. 17 St. Ignasi

d'Antioquia.
Div. 18 St. Lluc, cvangelista.
Dis. 19 St. Pere d'Alcantara.

11,UNA

Quart creixent dia 1 .5 .7

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

Felanitx-Portocolem: 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 Merest Tel. 581922

APOTECARIES OE TORN

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

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

TELEFONS D'1NTERES
Ajuntament: Oficines I Polies
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx

580448-581144
Ambulancies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580000
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

FELANITX
Setinanari d'interessos locals
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slinii*a- de ()rt odoncia
( Prevención y corrección de malposiciones dentarias en

niños y adultos)

Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.. 318

Horario: Lunes a viernes, de 16•3 ( ) a 20‘10.	 Previa cita.

C/. Miguel Bordoy, 22 Tel. 582623 FELANITX

Maria Escandelt Juan
Vda. de Sebastia Monserrat

va morir a Portocolom, el (lia 7 d'octubre de 1991, a l'edat de 90 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció A1iost6lica.

Al eel sift

Les seves lilies Paca (Vda. de Barceló), i Dora, fills politics Miquela Fuster (Vda. de Mouse-
. ..rrat), i kndreu Manresa, néts (presents i ausents), renéts (presents i ausents) nebots, i els altres

parents vos demanen...que volgueu encomanar la seva ànima a Déu.

Casa mortuòria: C. Tauler, 43 - Portocolom. 1cf

FELANIT        

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.325

La plaid(' (le eampostafge i la de-
paradara (le Pariocalails.
La planta de compostatge cons-

tuida devora la depuradora de Fe-
lanitx per la Direcció General del
Medi Ambient de la Conselleria
d'Obres Públiques i Urbanisme es
la primera installació del seu gene-
re feta a Espanya i ha comptat amb
subvencions dels proararnes de pro-
tecció del medi ambient de la Co-
munitat Econòmica Europea.

La planta de compostatge tenia
un coat inicial de 42 milions de pes-
Fetes per s'hi han fet obres com-
plmenthries que importen un vint
per cent més. La contribució de la
Comunitat Econômica Europea ha
estat del quaranta per cent.

Després de la inauguració comen-
çarà un periode d'experimentació
per tal de poder proporcionar un
producte que pugui substituir el
ferns i altrcs fertilitzants orgànics
que han d'esser importats..

Pel que fa referencia a la depura-
dcra de Portocolom, la tramitació,
promcguda per l'Institut Balear de
Sanejamcnt IBASAN va començar
l'any 1990. El 29 d'octubre del ma-
teix any, l'Ajuntament va aprovar el
projecte. El pressupost inicial • del
r .rcjecte era de 361 milions dc pes-
setes; la construcció, en uns ter-
renys cedits per la Corporació Mu-
ricipal, l'han feta les empreses
C,URCASA i COMISA. •

La planta de compostatge-i la de-
puradora havien d'esser inaugura-
des dijous d'aquesta setmana pel
Conscller d'Obres Públiqucs.
Les obres

Una vegada coneguda la decisió
de la Comissió Insular d'Urbanisme
de deixar damunt la taula la . con-
sulta formulada per l'Ajuntament
respecte de les possibilitats d'edifi-
cació al municipi, el Baile Miguel
Riera va sol-licitar esser rebut pel
Pre:;ident del Conseil Insular.

A l'entrevista, que va tenir lloc el
passat dijous dia 3, el senyor Ver-
ger va manifestar que els dictàmens
juriclics del Conseil Insular són fa-
vorables a la concessió de llicencies
per part de l'Ajuntament a les zo-

nes classificades com urbanes en el
Pla General del 1969 que compten
amb els serveis d'urbanització pro-
pis del s61 urbà de Felanitx.

El senyor Verger va assegurar al
Batle que, a la propera teunió de la
Comissió Insular d'Urbanisme, el
tema quedara desbloquejat.

D'altra banda, és possible que
ben prest hi hagi una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de les
Illes Balears sobre el recurs presen-
tat pet grup «Coloms a la Sala» al
projecte de delimitació del sòl urbà
aprovat per l'equip de govern ante-
rior.
Guarderies

A la sessió de la Comissió de Go-
vern de l'Ajuntament celebrada el
passat dilluns dia 7, varen esser
concedides subvencions de 3.000
pessetes, més el 6'7 per cent de
i'l.P.C., per alumne matriculat a les
guarderies Mafalda de Felanitx,
Sant Franccsc d'Assis de S'Horta,
Sant Vicent de Paul de Portocolom
i la de Ca's Concos. La Comissió
comptà amb un dictamen de la Co-
missió Informativa d'Hisenda favo-
rable a la concessió de les subven-
cions pres per unanimitat de tots
els grups.
Urbanisme

El Pla General d'Oi denació U iba-
na de Felanitx va esser aprovat
l'any 1969. Es tracta d'un instru-

ment de planejament no adap-tat a
. 1a Llei de Reforma de la Llei del
S31 del 2 de maig ciel 1975.

L'Ajuntament de Felanitx va tra-
mitar i aprovar, amb els vots dels
regidors del Partit Popular que con-
trolaven el Govern municipal, un
Projecte de delimitació del S61
Urbà, al que varen presentar recur-
sos de reposició el Collegi d'Arqui-
tectes, cl Grup Socialista i el Grup
Coloms a la Sala, que foren esti-
mats parcialment.

Després de l'aprovació, Coloms a
la Cala va presentar un recurs da-
vant el Tribunal Superior de Justi-
cia de les Ines Balears que va
originar una suspensió que foli co-
municada a l'Ajuntament el dia 5
de febrer.

Respecte a la concessió de llicen-
cies han circulat dues interpreta-
cions: la dels qui defensaven que
en cap cas es podien donar i la dels
qui entenien que la suspensió no
tenia per que afectar als terrenys
que compten amb tots els serveis
i que havien estat classificats com
a urbans al Pla General del 69.

A LQUILO HAMBURGUESERIA
BRISAS en Porto-Colom.
Informes, Tel. 82.1145 y 581471.

Bulluelos
Se despacharán

los días 20 y 21 todo el día.

Pza. Toros, 	 - Icl. 5ti0:10-1

LiAtk. AUL
INFORMA



C/. Hospicio, 1 Tel. 580146

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

MEDICO DE:

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

CALA D'OR
interesante para constructor

o promotor
Vendo o pennuto solar 1600 rn2., buena situación,

Porto Cale d'Or
Información; horas comidas o noches - Tel. 58329 3

Electrititat Fontaneria
ANDREI GOMILA
Instal.lacions - Reformes

Reparacions, etc.
C. Lepanto, 32 - Tel. 825055 	 Portocolom
Per error, en els anuncis anteriors, el telèfon sorti equivocat
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a-ntromni-Azqvid Pvtri'irlst]eIR
El VIATGER WOLFANG

En el passat capitol parlavem de
les ciutats que mes clarament s'i-
dentifiquen amb Mozart: Salzburg,
Viena iPraga, resumeixen els anys
de la vida del compositor.

Per?) el nostre músic no nomes
va viure a aquestes tres capitals
sinó que viatja molt mes del que
era costum a l'epoca.

Anem a resumir breument les
tournecs mozartiancs:

1762-1763: Al llarg d'un any re-
corregue Baviera, Austria, i fins i
tot llongria; tenia sis alIVS
amb el seu pare.

1763-1766: Tot un periode euro-
peu. En aquesta ocasió arriba fins
a París i Londres. Atravessant Ho-
landa i Sifissa.

1767-1769: Poe més d'un any du-
rù  segon periple per Austria.

1769-1771: Un any i tres mesos a
través de tota la Italia. El trobam
a Verona, Milan, Florencia, Roma,
Vencia i NapoIs.

1771: D'octubre a desembre el
trobam novament a Milan, ciutat
en la qual escriví «Ascanio in Alba».

1772-1773: Una vegada més a Mi-
lan, el 26 de desembre de 1772 es-
trena «Lucio Silla».

1774-1775: Estrella «La linta giar-
diniera» a Munich el 13 de gener

de. 1775.
1777-1779: Nova estada a París

amb recorregut alemany.
1780-1781: Estren . a Munich

d'«Idomeneo, re di Creta». A la tor-
nada s'installa a Viena.

1783: El 25 d'agost estrena a Salz-
burg (recordem que vivía a Viena)
Ia Gran Missa en Do menor.

1787: Des viatges a Praga. Hi di-
rigeix «Les Noces dc Figaro» a prin-
cipi d'any i hi estren «Don Giovan
ni» a l'octubre.

1789: Viatja a Berlin passant per
Praga, Leipzig i altres ciutat ; ale-
manyes.

1790: Viatja a Francfort a les ce-
rimOnies dc coronació dc l'empera-
Our Leopold II.

1791: Darrer viatge. Praga nova-
ment. Hi estrena «La Clemenza di
Tito» cl 6 de setembre.

P.E.M.

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

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

L'òliba del Convent i Sant Pere
de l'Església parlaven. Era ben pas-
sada mitja nit per encara que sem-
blas una hora intempestiva, era la
miilor, per no dir Ft:mica que tenien
ells clos per debanar llarg i sense
presses:

—I ho dius de dcb5 que a n'això
de Sa Ilengua i del nostre futur com
a poble ho veus tan negre?

—I tant, Sant Pare! —respongué
Vegeu sin() la feta ocorre-

guda no fa molt, al començament
.  a l'Institut dc BUP de la
Vila: Els pares &Is alumnes de pri-
mer havien estat convocats a una
reunió per assabentar-los del fun-
cionament del centre. El Sr. Direc-
tor dirigí a l'auditori en català

encara no havia pronunciat una
dotzena de mots, fou interromput
(com sol passar sempre) per uns
quants ciels assistents que confes-
saven no entendre'l. El Director,
molt educat, canvia crimmediat de
cantet i seguí la disertació en la
qlengua del Imperio», fins que con-
cluí ,Llavors li toca el torn al Se-
cretari, el qual, seguint l'exemple
cIel seu superior, comença i acaba
en la llengua de Cervantes. Encara
estava prevista una tercera inter-
venció; la del cap d'estudis, pet-6
vet aquí que, quasi no tingué temps
d'obrir boca, perqu.'2, confessar que
cis parlaria en catala i armar-se un
rebombori de mil dimonis fou tot
u. Novament hagué de prendre-hi
part el Director, el qual, molt di-
plomaticament i oportuna aprofita
l'ecasiú per tapar la boca al seu
subordinat i reconduí el tren a la
■ 'ia expressant-se novament en cas-
tella.

Com podeu suposar cl cap d'es-
tudis toca el clos tot seguit perquè,
enclemés de fer-lo no res davant la
gent, per ell era més clar que s'ai-
gua que, tal com s'havien posat les
coses, alla no hi tenia res a fer (a
dir, ia es va veure (lc totd'una).

—I que no hi havia cap felanit-
xer? —pregunta mig astorat Sant
Pere.

—Si va a dir ver no ho sé. I en-
demés jo no hi era. Però, si de cas
n'hi havia qualcun, s'hi devia sen-
tir ben p c quan davant uns fets
corn aquells varen romandre boca
closa i ni un va saber obrar amb la
suficient coherencia com per aban-
donar la reunió. Fou així com tot
prosseguí fins al final com si res
hagués estat.

—I ara que nie dius? —'exclama
el porter del Cel—. Aquesta si que
m'és bona!

—WO no vos penseu que per de-
fora la situació sigui millor. Ês ben
hora que gaiteu al carrer qualque
dia —digue fa massa
temps que romaneu assegut a n'a-
quest sitial. Si no heu tret rovell ja
es perquè.

—Olibeta —recrimina Pere— trob
que per esser només animal de nit
tens sa llengua ben esmolada.

—Tal volta si. Per-è, tornant a lo
nostre: que m'en dirfeu dels extre-
menys?

—Oh! sí. Feren una festa molt
hermosa s'altra dia. Fins i tot hi
havia el Sr. Bisbe de Plasencia i...

—Sí —interrompé l'òliba—. Pere,
creis oportú que en aquell moment,

Lot un Rector demanas perdó públi-
cament als inmigrants, en nom
ints cis felanitxers, per si de cas
els haviem ofes?

—Dire el que sent —va parlar cl
Pescador—: no veig clar això
manifestar tal cosa. Pens que no
fou oportuna ni l'ocasió ni el lloc.
Més aviat vaig trobar arriscat (per
no dir imprudent) el fet d'apropial-
se la representativitat de tot un
collectiu (els felanitxers) clue, de
fet no li havien donada.

—Encara vos ne dire una altra:
sabut que, s'altra dia de pags

un senvor lelanitxer comentava que
si li hagués de sortir renchble
del català ho faria, perú si no...

— Es ben llastimós que tot s'hagi
de concretar en termes econbmics
i d'eficàcia!

—Dones ho sent molt, perú he dc
dir-vos que avui per avui es així
nomes així com ho entenen el no-
ranta per cent dels habitants d'a-
questes terres.

—Si que cm sap greu! I l'Esglé-
sia com s'ho fa? —pregunta el pri-
mer papa.

—Jo vos dire: la parràquia de Fe-
lanitx s'ha adherit a la Campanya
de Normalització Lingüística, però
així i tot encara suren aquí i alla
residuus de temps enrera; assus-
suaixí es un programa fet per com-
ITIernOrar el centenari de determi-
nades religioses nascudes a la Vila
i que, incomprensiblement se'ns
ofereix en castellà (fins i tot el
prep') Warmest esdevenimernel pa-
in -ern quasi tot CH CaStC11..1), U eel-
tes misses en determinats temples
de la població que, me voleu
quin sentit tenen dites encara en
castellà, per un auditori majorità-
ri ament (per no dir únicament) de
pcula mallorquina?

Aix6 per no parlar de les escoles
on, adesiara rebem alumnes nas-
cuts aquí que, quan s'incorporen
al 6 anys a l'EGB encara sembla
que no han sentit mai un sol mot
en català, com si s'haguessin criat
en un altre món.

On han viscut aquests infantons
durant cine an ,s? Amb qui s'han
relacionat?

—Vertaderament hi ha coses que
no s'acaben d'entendre massa —va
dir Sant Pere.

La conversa prosseguí. Aquelk
dos xerraires impenitents, quan s'hi
posaven no se planyien gaire si va
dir ver i sempre feien llarg. Per
aix6 quan tocaren les tres del matí
al rellotge de la Sala, ells encara
eren a sa parada de ses cebes.

G.B.

VENDO PLANTA BAJA, fachada a
2 calles, 3 habit., comedor, coci-
na v 2 baños completos. 8.350.000
ptas.
Tnformes, Tel. 583085.

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

COMPRARIA CASA DE CAMP que
tengués tafona o molí de sang.
In formació, Tel. 581552.

VENDO CASA, 2 víviendas, en Fe-
lanitx, con cochería.
Informes, Tel. 582088.

MANY
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DE DIMARTS A DIVENDRES
DE 9,30 A 20 H.

DISSABTES
DE 9,30 A 18,30 H.

OBERT al migdia!
Major, 27, 1..	 Tel. 582316

FELANITX

Major, 4 	 Tel. 650850
CAMPOS

electrónica 	

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

EN GENERAL
VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

NUEVO DOMICILIO
Caritat, 4 - Tels 5Sti FO y S2712 	 07200 FELANITX

Asociación Padres de Alumnos del Instituto
de Formación Profesional de Feianitx

Se convoca a todos los socios y simpatizantes a la Asamblea
General, que tendra lugar el próximo dia 14, a las 21 h. en dicho
Centro Escolar.

Temas a tratar:
Resumen anual.
Elección de nuevos cargos.
Ruegos y preguntas.

Rogamos su asistencia. Gracias.

FELANITX
C71-7.7..̂

En Guillem Feu fou ordenat
diaca

Diumenge passat horabaixa : a la
Capella del Seminari vell dc Ciutat,
fou ordenat diaca pel bisbe de Ma-
horca el oust re ben volugut corn

-paiìv Guillem Feliu i Ramis.
Amb aquesta nova ordenació, s'a-

costa al Ministeri Presbiteral que
rebra si Deu vol l'any prop vinent.
Enviam la nostra enhorabotta al
nou diaca.

Concert de piano
Divendres de la setmana passada

tinguerem un concert de piano dc
qualitat molt alta, a càrrec de la
prestigiosa professora i concertista
M.a del Carme Poch.

Ens oferí cl Concert Italia de
Bach i Kreislcriana de Schumann,
i a la segona part alguns estudis i
preludis de Debussy.

Llàstima que cl públic felanitxer
hespongués de forma tan minorita-
ria a la cita.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
PROGRAMA «VACACIONS D'IN-

SERS0».—Tot seguit oferim les da-
tes de sortides per a distintes tan-
des de vacances a diversos punts
de la peninsula.

Per a Peniscola i Salon les dates
de sortida -s -zran les segulients: 30
d'octubre, 13 de novembre, 27 de
novembre, 11 de desembre, 25 de
desembre i 8 de gener. •

Per a Torremolinos: el 31 d'octu-
bre, cl 14 de novembre, el 28 de
novembre, el 12 de desembre, el 26
de desembre i el 9 de gener.

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

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

Per a mes informació, a la Co-
missiú d'Excursions de la Llar, diu-
menges de 10 a I i dijous de 9 a
10.

TROBADA A CAMPOS.—Dia 26
d'octubre. Preu inscripció 200 ptes.
Inscripcions del 15 al 23. Sortida a
les 15,30 hures.

EXCURSIÓ GRUPO CASA DE
EXTREMADURA Y TERCERA
EDAT DE FELANITX.—Es jarà
a la «Ruta de los Conquistadores».
Preu 57.800 ptes. Del 10 al 17 de
novembre. Inscripcions als tels.
580313, 580778, 582632. Confirmar
dies 19 i 20, i 26 i 27 de 10 a 12 h.
(10.000 ptes.).

TERTULIA A S'HOGAR.—Dia 18
d'out ubre. I nt ervendrit el Batle de
Felanitx. Tema: Felanitx i els seus
probkmes. A les 5 del capvcspre.

BUNYOLADA.—Dia 23 d'octubre
a les 5 del capvespre. Tambk: hi
haura ball amb orquestra. Inscrip-
doits dia 18, preu 100 ptes.

Adoració Nocturna •
li pròxim dia 18, a les 9 del ves-

pre al Convent de Sant Agustí, Ado-
raciú Nocturna, amb Missa en su-
fragi de l'adurador mort rec.2nt-
rn...:nt D. r.a.lru Riera Mesquiaa.

Pluviometria de G`Norta
Les quantitats de pluja registra-

des a S'llorta durant cl passat mes
de setembre, foren les segiients:

dia 7 25,3 litres
dia 11 0,8
dia 12 0,3
dia 13 0,3
dia 16 0,1
dia 25 0,1
dia 28
dia 29 6,9

Total, clones, recollit durant cl
setembre, a S'llorta, 34,9 litres per
metre quadrat.

Cursos d'UGT—II semestre
Per a joves menors de 25 anys

que estan en atur, s'impartiran els
següents cursets: Alemany tecnolò-
gic (nivell 1), programa aplicació
gestió microordinadors, Aplicaciú
d'informàtica (l'oficina, Angles
tècnic (a dos nivells), Recepció
conserge hotel i Venedor tZ:cnic.

Quant educació permanent per
adults, es Caran els cursos  següents:
Ar.gles, Informa..ica, preparació pel
tuai oficial d'EPI, en diverses mo-
dalitats, accés a la universitat per
trajors, a l'escoh- de policia, a ope-
rador tl..cnic de Telefónica i a pla-
ça fitxa per a treballadors even-
tuais de Teler mica, aixi com dins
cursets de l'arca del comerç.

Dignem per últim que es faran
cursos socio-laborals per a Delegats
de personal, organització per a ac-
tuar, legislació laboral i economia
d'empresa, participació sindical en
la contractació, salaris-númines, fi-
niquitos-recursos i tècniques d'ex-
p•essió oral i accions per •a • Ia mo-
clernització deJs diferents sectors
productius.

Per a informaciú U5 podeu diri-
gir a la seu d'UGT a Felanitx, del
carrer de Nuno Sang.

Farem 	 arav:7),
arrab vasalIzt.hs

MIJAC «GAVINA» FELANITX
CURS 1991-92

Inscripcions: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15,
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
Lap allot per problemes de doblers.

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

prest començara el nou curs 91-92
del MIJAC «GAVINA» FELANITX
que durant quatre anys ha treballat
amb els 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 mes
els que compartiguem aquest curs.

Aquesta convidada nimbé la vo-
lcm fer arribar a tots eis joves que
tenguin almenys 16 anys. Enguany
s'ha format un grup per a voaltres
amb una dinàmica molt activa i in-
teressant. Veniu a informar-vos al
mateix local de les inscripcions

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

El compromis creix.
MIJAC «GAVINA» . FELANITX

CLASES DE INGLES especialmen-
te para ni Fi os y principiantes.
Informes, Tel. 58026.

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

En memòria
rir P;PC11.e.bk

Com ja Os sabir!, dia 29 del pas-
sai mes de setembre mori a Ciutat,
als 75 anys, Sor Maria Rigo Mayol,
religiosa trinitaria, de Czt'n March.

A pesar de no gaudir de molt
bona salut al llarg de la seva vida,
sempre es inantingue en activa
sol-licitud en ei servei als altres,
principalment dins cl canin de l'en-
senyament i després, exercint du-
rant bastants anys el càrrec de Se-
cretaria General de la Congregació.
Mes tard, oferí els seus serveis a
l'Església d'Eivissa treballant en la
Secretaria del Bisbat.

Prolundament religiosa (valga la
redundancia) afronta amb  lúcida
serenitat i confiança en cl Senyor,
la seva darrera llarga malaltia i la
mateixa mort. Dotada d'un caracter
arable i del ieat es guanya l'afecte
de quants hem tingut la sort .de tra-
tar-la i de conviure amb ella.

Descansa en la pau del teu Se-
nyor, Germana Maria.

ES DONEN CLASSES DE MATE-
MATIQUES I FISICA I QUIMICA
de BUP.
Informes, Tl. 581445 (horabaixa).

ES DONEN CLASSES DE REPAS
D'EGB.
Informes, Peus petits. Ti. 581225.

Buñuelos
Se despacharán

los (lias 20 y 21 todo el dia.

Iza. Toros, 	 - Tel. 7).090

'nformació



RESTAURANTE

Esmeraida
	 Park•

CALA D'OR
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJAIIDINADAS, PARKING, P.-WOVE INFANTII„

VISTA PANORAMICA SOBRE El. NIAll

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA -150 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

kl NICHT CLUB - DANCING - LIVE NRYS!n
haeuoinnoirr--azzon.

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

SABOR LATINO
en vivo

ESPECIAL VIERNES
espectacular baile de salón.

B0061E-BOOGIE, nada que ver con todo lo demás
CALA FERERA — CALA D'OR

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

FELANITX 	 5

EN DEFENSA DEL PSOE

Sr. Director:
Estan aparcguent al setmanari al-

guiles cartes de fanatics nacionalis-
tes que denoten una Libia irracio-
nal contra el PSOE, Aquests dies a
un article al Diari de Mallorca,
Jean Schalekamp parlava de l'ana-
eronisme dels nacionalismes, sobre
tot si c.s converteixen en fanatisme,
efirmant que de tots els fanatismes
el nacionalisme es el Ines perillús,
ja que no sols provoca guerres,
sin() també racisme i fascisme. Una
cosa és el nacionalisme moderat i
dialogant (representat a Catalunya
per Convergencia i a Euskadi per
cl PNV) i altre el nacionalisme fa-
natic d'uns inuminats que creuen
tenir el monopoli de la veritat, es
diguin Herri Batasuna, Blas Pifar,
Le Pen, neonazis o altres coses, i
que tenen una visió dels altres molt
allunyada de la veritat.

Un d'aquests fanatics, amb el
pseudònim de Joanot Colom, acusa-
va al PSOE de reprimir rús del ca-
tala. La realitat és molt diferent, ja
que les persones que més han fet
per la normalització llingLiística les
trobam prop del Partit Socialista,
com a militants o com simpatit-
zants conaboradors. A Catalunya
acaba de morir l'escriptora Maria
Aurelia Campany, regidora del PSC

l'Ajuntament de Barcelona, Joan
Manuel Serrat va popularitzar la
caneb en català, inclús l'expresident
Tarradelles feu campanya pel PSC
enfront de la candidatura de Jordi
Pujol. A Mallorca entorn del Partit
Socialista trobam a la família Moll,
impulsora de la publicació cle
bres en català, Gori Mir que estu-
dia el nacionalisme (encara que
&spites d'esser senador i diputat
s'allunya del partit quan no el po-
saren a sa llista), els principals di-
rigents cle l'Obra Cultural Balear
(amb l'única excepció de Josep Ma-
ria Llompzirt, prim al PSM) han
collaborat amb el Partit Socialista,
i a molts de pobles les persones
que mcs han fet per la normalitza-
ció llingiiíst lea apareixen Iligades al

PS1.13-PSOE (Miguel Riera a Fela-
nitx, Jaume Armengol a Inea, Da-
mia Ferra Pons a Campanet...). Els
,`-juntaments regits per socialistes
tuiri fet del catala l'única ilengua
cmpracla, en tots cis seus actes i
comunicats. A l'Ajuntament de Pal-
ma a mes s'iniciaren corsets de ea-
tala a diverses barriades i a dife-
rents nivells que han tengut una
continuitat. L'altre dia al ple de
l'Ajuntament cle Palma (on els re-
gidors del PSOE parlen sempre en
català mentre que la majoria dels
del PP ho fan en castella), Nicolau
Llaneres, en nom del grup socialis-
ta, donava suport a una proposta
de l'Obra Cultural Balear perquè hi
hagues una prova de català obliga-
161 - la a les oposicions a funcionari,
a lo que s'hi oposa el PP.

Les ires cle Joanot Colom estaven
motivades per la desaparició cle
Radio 4. Hi ha que dir que RTVE
és un organisme autemom i clue no
(leper) en totes les seves decisions
del poder politic, que sols nomena
el seu director i a mes esta sota
control parlamentan. Sota un go-
vern socialista Radio Nacional d'Es-
panya a Balears obrí una emissora,
Radio 4, integrament en català.
L'escasa audiencia i la neccssitat de
recluir perdues (les cadenes priva-
des consideren una competencia
deslleial que l'Estat tengui grans
p'2.rdues a RTVE) han aconsellat el
seu tancament. Personalment, jo es-
tic en contra del tancament de Ra-
dio 4, encara que sigui deficitaria,
per.) no per aim') cree que el seu
tzlncament, originat per causes eco-
nemniques, sigui una repressió con ;

Ira la Ilengua.
Es diu que el PSOE és un partit

centralista per esser un partit a ni-
yell d'Estat espanyol, per:) es l'únic
partit a nivell d'estat que te una es-
tructura federal perquè aspira des
de la seva fundació a que l'estruc-
tura de l'Estat sigui federal i no
centralista.

Un votant socialista
ENTORN À E. CELLER
COO PE II ATIU

Sr. Director:
Li remet c.)pia d'una carta Wu-

rada en es director cle «Diario de
Mallorca» i que fa referencia a una
informació publicada per aquest
perièclic, per si li sembla oportú
donar-li cabuda en es set manan i
«Felanitx».

Vaig csser President de sa Bode-

ga Cooperativa de Felanitx des de
1969 a 1977, amb sa sort de que
aquests anys foren precisament s'e-
poca en que sa Cooperativa tingue
es resultats economics miilors de
tota sa seva hisC)ria, malgrat haver
coineidit amb ses anyades cle tiles
baixa graduació i pobra qualitat
dels raïms.

Per aixe) m'han sorprès molt des-
agradamlement cis comentaris pu-
blicats al «Diario de Mallorca» el
1.10.91, totalment inexactes i gra-
tuïts, signats per M. Adrover. .

Sa veritat es que sa Cooperativa,
des de cicie l'any 1965 va cedir sa
corecialitzaciú dels seus vins a
C.O.E.S., es resultats foren molt ne-
gatius i quan l'an• 1969 vaig entrar
de President varem reprendre sa
comercialització directa des nostres
vins, amb tant d'exit, que l'any se-
güent 'arem haver d'aturar s'entra-
da de nous socis, per falta de capa-
citat cle sa Bodega.

Es mateixos socis, amb s'excusa
de que eren de sa dona o de s'amit-
ber, abans només entregaven una
part de ses seves anyades i Ilavores
passaren a clur-les integres, en veu-
re que sa Cooperativa que abans
pagava preus inferior que es des
comerciants, ara les pagava molt
tries cars.

Amb una subvenció del F.O.R.P.A.
construírem clos dip)sits metallics
vitrificats, de 2.082.000 litres, do-
blant així de franc sa capacitat de
sa Bodega i encara varem haver de
llegar un celler particular, tant
gran va esser s'expansió.

Varem construir un magatzem de
1.000 m 2, noves oficines, una tre-
mutia de recepeiú automatica de
45.000 kg. de raïm per hora, com-
prarem tres camions, una embote-
lladora, etc., etc., amb una inversió
total de 20.064.463 pts.

L'any 1969 sa Bodega devía a La
Caixa 5.468.025 pts. i l'an:y 1977,

11.718.314 pts., o sia que amb un
major deute de 6.250.289 pts. en va-
rem invertir 20.064.463.

Si comparam els preus des co-
merciants amb el de sa Cooperati-
va dets anys 1969 al 1975, que són
es que se liquidaren citian jo era
Presideht, els socis tingueren un be-
nefici de 60.633.606 pts., o sia que
cobraren els raïms mes d'un 50%
Ines cars cicie no havien pagat es
CO merciants.

Quant a s'insinuaciú de comis-
sions, tothom que me coneix szT
bell cert que res de res. Lo únic
que 1,:aig cobrar aquells vuit any
foren 2.000 pts. mensuals (clues
mil), que ja cobrava l'an tenor Pre-
siclent j ctii> jo Mai Vaig que
m'augmentassin. Es viatges oficials
o comercials a Palma i altres po-
bles, les vaig fer sempre amb es
meu cotxe i mai vaig cobrar un
cèntim de dietes ni quiloemtratges.
Es vi que bevíem a ca nostra el
x:aig pagan sempre religiosament' a
preu de soci.

Aquesta es sa veritat, tota sa ve-
ritat i res més que sa veritat. Tot
at contrari cl e s comentaris
M. Adrover, que, evidentment, han
estat inspirats per una persona
que, una cle clues, o és més boixa
que una espardenya o es Ines do-
lenta que sa tinya.

Abans d'anarme'n els socis me
regalaren un «Omega» d'or, amb
una dedicat3ria per mi molt agrai-
da. Deixava sa Cooperativa Optima-
ment encaminada i pensava que de
cada any es resultats havien d'es-
set- minors. Aquí si que me vaig
equivocar i encara ara no me pue
explicar com en tants pocs anys
han pogut dur-la aquí on ara es
t roba.

MIQUEL.11■ITICH
ADRO VER



FELANITX

El pare Antoni Mariorell o...
(Ve de la pàgina /)

missa Pau als homes estrenada a l'esglesia de Santa Margalida, de l'Hos-
pital, i despres a Sant Francesc?

—La minor obra? llo ha de dir el públic. La Ines monumental Ce le-
brem el Senyor, partitura i manual. llumnina, partitura i manual pel po-
ble, The Zodiac, per orgue. Ell quant a les preferencies per l'orgue o cl
piano, la meva formació és amb l'orgue, les obres instrumentals sún
d'una mancra preferent per orgue. Tambe en tenc per piano i per or-
questra. Baltasar Samper, Antoni Torrandell, Joan M. Thomas, han fet
alguna cosa referent a la incorporació de la música i cants populars a la
música simfbnica. Jo he fet qualque harmonitzaciú i tambe Baltasar Bi-
biloni i Joan M. Thomas. No he incorporat les xcremics i c13 nostres
cossiers perqu es tracta de música rítmica i dansable, elements manco
adicnts per incorporar-los a la música vocal popular. He begut la música
vocal, que 6s la que dóna mt3s riquesa de cadencia, d'intervals, de moda-
limts, d'inflexions j, alll b una paraula, rn&; perfum i saba popular, que
es el que jo cerc per inspirai - el meu cant. Un transplant literal seria
molt banal. Dins el Cançoner de Mallorca tainbt. hi ha banalitat. Has de
cerear el polsim aurífie dins el material brut del folklore, de la pedrera
popular.

Estic treballant en la segona part de la Gratz pregaria: Eucaristia i
litúrgia de les bores. Jo conceb la vida d'oració del cristià com una gran
pregaria bastida claming dos estrats: celebració de l'Eucaristia i sagra-
ment i litúrgia de les bores. He realitzada la celebració de l'Eucaristia
i necessit un complement essencial de la vida del cristià, que es la litúr-
gia dc les hores explicitada, principalment, amb el prec o recitació dels
salms. He complit la primera, manca la segona, a on hi treball. Com horn
sap la litúrgia de les bores es la preparació a la celebraciú eucarística
i acció de gracies de la mateixa, corn !levant i ponent del sol de l'Euca-
ristia, que estaria en cl vertex de la piràmide. Corn a vastitud consider
aquesta segona part de la Gran pregaria, com a l'obra pbstuma. Per com-
pondre la meva música qualsevol Hoc em va bá mentre tengui pau i un
instrument.

La in  Pau als homes, amb 3 i 4 van., saxos, guiterres, conjunt
instrumental de trompetes, percussió i orgue, fou el cop de baula, que
desvetlla la nostra conciecia cultural dins el camp de la litúrgia. Fou pe-
dra d'escandol i signe de contradicció dins la ciutadania. Pen') un dia en
tornarem parlar.

* * *

Encara rallarem Ines de música i de la seva música per arribar a la
conclusió que el pare Antoni Marture11 parteix de la melodia mes simple
fins assolir la composició simRmica vocal mes complexa, passant per
harmonitzacions de cançons populars, llibres d'orgue, música per a pia-
no, misses —en part catorze de publicades—, motets, himnes, goigs, obres
vocals i instrumentals..., i una abundosa  producció discografica. Jo diria
que la vida del pare Antoni Martorell es una vida per a la música i en
paraules seves:

—No ho faig per passió sinú per gust i pel deure de conservar el que
Deu m'ha donat.

*

Lligat al fet musical del pare Antoni Martorell hi ha el fet de la pi-6-
pia cultura.

—Era la meva intenció fer prendre conciencia al poble, a la jerar-
quia, als capellans..., que no podícm abdicar de la nostra prõpia cultu-
ra, que forma part dins el pla de Deu de la nostra historia salutis. Jo no
he trial la meva mare, ni el meu paisatge, ni la meva llengua, ni el meu
cel, ni el meu Mediterrani..., No he triat el meu entorn. Ës D6u que m'ha
cntornat i és ou fet irrenunciable i els que renuncien pequen i atempten
contra natura. P.s el que jo sent. Jo mile de desenvolupar i m'he d'anar
enriquint mitjançant els recursos venguts d'altres esteres culturals. El
fet d'estimar i defensar la pròpia cultura no implica menysprear les al-
tres aportacions i cultures. No renunciem tampoc a la nostra identitat
de poble, que hem d'enriquir amb els elements manllevats. Impregnem-
nos del pollen d'olienes cultures, que ens donaran més vitalitat per a la
nostra

En aquest moment la zona rural es la que se salva m6s de la conta-

Dra. !Alicia Caldentey
-PARTITS MÈDICS.

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

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

De (Minns a divendres: matins (I'll a 13. horahaixes, de 5 a 8.
Diumenges, d'll a 12 h.

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

minació de la cultura exòtica, que no es nostra. La cititat es feréstega.
El fet cultural autOcton nostre nu es esperançador ni atalagadora la pers.
pectiva per l'ailau d'estrangerisme anib tot el que suposa per a la llen-
gua, cultura, cançó .... patrimoni. Un estranger que no assumeix la nostra
cultura es un element colonitzador permanent i, en conseqüència lesiona
Ia nostra cultura. Vulguis no vulguis el factor turístic ha contribuit al
desgrat de la cultura nostrada. En tota I Lilia DO he vist cap rútul en
estella, sols La fiesta, per les curses de braus. La destrucció del paisat-
ge, de la flora nativa k".'s un atropell a la nostra cultura. No hi val sem-
brar una olivera a la Plaça de Cort. Tal volta hi escauria Inés una font,
un brollador.
•	 Coin veus, antic Miguel, tenc un esperit combatiu intern per manca
de salut. No he alçat bandera blanca. Vull ser fidel al pla de Déu. Fins
a la darrera gota de sang vull defensar el meu poble, la ineva cultura.

aixù no Os xovinisme. Som obert, mediterrani...
* * *

Havia transcorregut el matí escoltant música, parlant de música i de
Ia denúncia de l'estat critic de la cultura i de la Ilengua originaries. El
pare Antoni Martorell, T.O.R., esta sobrat d' argument. Ens acomiadam
despres de visitar la tomba del desconhortat Ramon, loll d'amor. Torna-
ria veure el pare Antoni Martorell per sant Bartumeu, al seu Monttfiri,
com cada anys, encisat davant els salts corprenedors de la dama i els
cossiers i, enguany, amb la joia de la resurrecció de Paltíssima palmera,
au Uq -iix vegetal, socarrimada per un foc de festa major.

El sol illuminava dc plc el claustre, l'acimat xiprer, la palmera, les
llimoneres, els rosers, les begOnies..., i el pou del ccnobi. Cada arc

calat, brodat és una immensa fulla de card (run cardassar de pedra,
que s'amolina...

Ha emmudit el clamoreig dels estudiants. Lentament creu el claus-
tre amb el pensament clar que cada paraula del pare Antoni Martorell,
es un punt de reflexió.

Miguel Pons 

Electrúnica SOLBIN
Distribuidor TELYCO „;,.„,„,

Telefonía y equipos complementarios.

C. Costa Llohcra,	 Tcl. 8272C6        

Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obierto todos los días
Para reservas llamar a los

Tels. S37031 y 658033  

MARMOLES
esgramar

Granitos, mármoles, piedra arenisca,
piedra Santanyí.

Pida presupuestos sin compromiso

C/. S. Miguel, s/n. Tel. 554302 [FAX] MANACOR
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C. Miguel
Bordos, 25
Tel. 583281
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Tenim a la disposició les NOVETATS
TARDOR — HIVERN

El nuevo OPEL «Astra), está ya
en Felanitx.

Véanlo el domingo por la mañana en la
calle Campas, 51.

OPEL Felanitx

FELLINGUA IDIOMES
Alemany - Anglès - Espanyol

CARRER DE LA MAR, 12 a

horari d'inscripció i informació
10 a 13 hs.

(Tel. as 29 95)

MIGUEL OLIVER
CAN N11(,),UEL DE SA ' MOLA

C/ BISBE MIRALLES, 44	 FELANITX

GRAN OFERTA
Todos los artículos desde

100 PESETAS
GRAN BAZAR:
OBJETOS DE PORCELANA
COLLARES - PULSERAS - PENDIENTES - LLAVEROS
PRENDAS DE CONFECCION - JUGUETES
Y MUC1IOS ARTICULOS MAS...

NO DEJEN DE VISITARNOS

FELANITX

giob 	 !Dada
;Hola amigos!

Futhlat Escolar

Prasentació 91-92. Admirable
De IllICV0 nos acercámos a todos

pzira cumunicarles tine comenza-
mos iines11 ..1 Lu 1 .(.3 (.11 (.1 Club
d•Esplai. ano mas Hellos
de C o In e il z t In s
"mesh.° coin promiso coin() mo-
nitores, de hacer que nuestro gru-
po sea un lugar en el que vivamos
de Verdad una amistad sentida, una
hermandad profunda y que nuestra
linea dc actuación sea siempre la
clue coincide con la forma de vida
de Jesús.

Oueremos aclarar (para los que
se Ilan vuelto a liar) que las eda-
des de los niños de nuestro club
oscilan entre 6 y 14 años, que per-
tenecen a los cursos 1." a 8." y a
partir de 8» son monitores.

Este curso continuaremos la ex-
periencia que el curso pasado co-
menzamos y es la- de poner por eda-
des a los niños con cl fin de conse-
guir con más eficacia los objetivos
flue para cada edad nos proponemos.
Cada grupo tendrá un dia señalado
de la semana para realizar su tra-
bajo, más el viernes que estará de-
dicado a juegos en comúún.

El tema que este ario queremos
que tenga capital importancia es:
EDUCACION DE LOS HABITOS.
Cuando se habla de la educación de
los hábitos se hace referencia a las
acciones dc las personas que se re-
piten hasta persistir por ellos mis-
mos y que se convierten. en actos
automáticos. En nuestro lenguaje
cotidiano utilizamos la palabra
bito eomo sinónimo de costumbre,
que es la manera de hacer, la for-
ma de actuar que se establece a
fuerza -dc tiempo, 'que se adquieren
por la repetición de actos de la
misma clase.

En el planteamiento educativo
que se haga, tenemos que incluir
ese aspecto de los hábitos en tanto
que son actitudes que-están en .to-,

do sujeto.
Creemos citte las finalidades de la

educación en el tiempo libre se han
cle buscar, en primer lugar, en cl
tcrreno dc las actitudes. Sc trata,
en definitiva, de facilitar y ayudar

todos y cada uno a SER plena-
mente. Estas actitudes se basan en
optar por unos valores. Son un me-
(lic) y no una finalidad en ella mis-
ma, los hábitos implican siempre el
cumplimiento de reglas. El niño los
ha cie conocer.

Los objetivos de la educación en
el tiempo libre consisten en desper-
tar tolas las actitudes humanizado-
ras y humanizantes, en los diversos
ámbitos de la presencia activa en
el mundo, en los diferentes abmitos
de la vida de una persona.

Los hábitos que tratamos de edu-
car son:

a) en relación con uno mismo
b) en relación con los otros
C) en relación con los casos y el

entorno
d) en relación con Dios. Comu-

nicarse con Ël.

'Esta es nuestra tarea, que sólo
sera factible si vosotros, padres,
nos avudáis a conseguirlo. Y como
punto final queremos hacer una pe-
tición a los padres:

Si vuestros hijos vienen al Club
desde que hacen I.", no dejéis que
cambien a otro lugar sólo por pen-
sar que en el Club están los niños
pequeijos, esto no es cierto y que-
remos que sólo cambien los que
libremente quieran cambiar, y no a
los que se les aconseja que dejen
el club en 5.", pues ya es sabido que
continúan hasta 8." y luego de mo-
nitores.

Esperamos vuestra colaboración
y ayuda.

Los monitores

Dissabte passat al Camp Munici-
pal d'Esports Sa Mola, tinguú Hoc
Ia presentació de la temporada 91-
92 del Club de Futbolet Escolar de
Felanitx. Una presentació que fou
molt ben rebuda per l'afició, ja que
Ia pista (le futbolet s'ompli de gout
a gom. Damunt damunt uns cent
jugaclors, tots ells de l'anomenat
Club, desfilaren unes dues hores
per la pista de futbolet, molt ben
acompanyats per la música i els
aplaudiments.

Integren un total de vuit equips
pertcinyents al Collegi Sant Allons
i al C.D. Felanitx. Els entrenadors
saberen dur tot el pes de l'organit-
zació i els seus jugadors demos-
traren una serietat i educació admi-
rable. Els equips i entrenadors
estaven- de la següent manera.

Fut: Escolar. Iniciació (Collegi
Sant Alfons). Pere Joan i Cano.

Fut. Federat. Benjamins (C.D.
Felanitx). Marino Talavante.

Fut. Escolar. Benjamins (C. Sant
Alfons A). Xisco Blanco. (C. Sant
Alfons B). Miguel Angel «Morete».

Fut. Escolar. Alevins (C. Sant Al-
fons A). Salvador Vidal. (C. Sant
Alfons B). Gonzalez.

Fut. Escolar. Infantils (C. Sant
Alfons). Joan Mas. Cadets. (C. Sant
Alfons). Joan Sebastià Picornell.

No falta la premsa, representants
d'aquest setmanari, 7 Setmanari,
Diario de Mallorca; multitúd de fo-
tògrafs, d'entre ells ramie Jaume
Monserrat. La TVF filma tot l'es-
deveniment, en Moreno i en Gori
Vicens fèren els encarregats de dur
a terme tota la filmació.
, La nota més alegre d'aquesta pre-
sentació la donaren les tres jugado-
res Bel Maria, Eva i Carolina, que
foren el punt de mira de tothom.

Llavors feren una foto histbrica,
re le3 trcs primeres jugadores fe-
menines dins el nostre poble, jun-
Lament amb el Batic, el Delegat
d'Esports de l'Ajuntament i el cap-
davanter de tot el Futbolet Escolar,
Marino Talavante.

El públic assistent gaudi de clebó
i com heu vist no faltaren les auto-
ritats conviciades: el batle Miguel
Riera, Jaume Binimelis delegat
d'Esports, Miguel Puig president
del C.D. Felanitx, Joan Tauter en-
trenador nacional, Antbnia Serra
profesora cl'Educació Física de
Sant Alfons, Maria Barceló de
l'APA . del mateix collegi, Matgí Vi-
dal capdavanter de la pedrera del
C.D. Felanitx, Salvador Vidal dele-
gatdcls equips inferiors del C.D.
Fela'riitx i d'altres convidats.

Acabada la demostració i tota la
presentació, els allots i els pares
tingueren festa al Bar del Camp
d'Esports on hi hagué coca, dolços
i d'altres llepolies per tothom. Tot
això fou possible gracies a la colla-
boració dels pares dels jugadors.

NI.T.

PORTO COLOM, VENDO CASA,
parte Capilla, 2 plantas. Buen es-
tado. Precio 12.000.000.
Informes, Tels. 582941 y 580997.

COMPRARIA TERRENO en zona
es Pujol, o jardín en barrio la
Torre. Con o sin caseta.
Informes, Tel. 582928 (a partir 9
noche, Gincsa).

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



OFERTA DE OTOÑO
Sólo mes de octubre

Oferta Hormigonera 35.600 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.

«Saló Ajuntament». Y a Cala d'Or
«Port Pepit».

Supongo que en esta ocasión
también le ha acompañado cl éxito.
a Ahura resulta que los BILLE-

TES de DIEZ MIL pesetas son TO-
XICOS, cuidadito con ellos. No
obstante en un bar me topo con un
peninsular que lleva un colocón to-
tal y esta besando uno de esos «re-
pugnantes» billetes entre copa y
copa parodiando a Lalo Rodríguez:
0... Intoxicame otra vez, intoxícame
otra vez  ¿Sera cabrito el tío?

Algunos AYUNTAMIEN-
TOS han PROHIBIDO el CONSU-
MO DE DROGAS en PUBLICO. En
MALLORCA también lo han decicli-
do en algunas poblaciones. No en-
tro ni salgo si la medida es oportu-
na pet -o... Me pregunto: ¿Si el
problema de la drogadicción era
mas que problematic° en la nostra
Ciutat no se va a agravar tociav■a
más si nuestro Consistorio no ha
tomado esta medida? El tiempo
tendrá la palabra.
a Hoy me he extendido mas de

Ia cuenta, prometo ser mucho
breve de ahora en adelante, aunque
queden muchas cosas en ei • tintero
en esta ocasión. Espero la colabora-
ción de ustedes para la buena mar-
cha de este oliiosko», también de
nuestro Ajuntament, que me tiene
olvidado últimamente, y de manera
especial del «Centre /Cultural» que
no me manda su programa de acti-
1:modes.– Ya lo saben, si quiet -en
que la noticia salga a luz pública
P' ocuren informarme y recuerden
aquella frase de Fraga (no admiro
J ningún politico de manera espe-
cial) que dice: «El que quiera ro-
daballo que se molle o carallo».

Gracias a TELEVISION FELA-
NITXERA, de manera especial al
amigo TONI ROIG, por ocuparse
de mí cn su informativo y también
a ANTONI GONZALEZ por hacerlo

en el «DIA-16», me habéis dado un
buen impulso para seguir al pie del
cariOn.

Copyright:
MitilIEL A. JUAN GARCIAS/

SE VENDEN PISOS
en Porto Colom. C. Marina.

I'llECIO INTERESANTE

Facilidades

Tel. 82168:1

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

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION

Derhi -FDS
-- Yamaha RD 350

- Sanglas 400
Nlohilettes
Morini Scalihtir 501

— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristfial Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580 22
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

Droperia y Ferretería
Santueri

FELANITX
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	 A utoc ares

Autucares lujo excursiones.
seryicin Taxis y Microbuses.

-cots. 580211i • 581135 — FELANITX.
servio*) permanente 24 horas

A MODO DE PRESENTACION
Abrimos nueva «tienda,» en este

«Semanario» tan querido pot- 2 16s fe-
lanitxers. Un «kiosko» nutyperso-
nal, donde kndrán cabida 'toctO tipo
dc noticias, como es lógico y 'natu-
ral a indicación del título generic:O.

For cierto el dibujito que enca-
beza csta sección . es obra dc un
buen amigo felanitxcr, el periodista
y dibujante JOAN PLA, que tuvo la
amabilidad de realizarlo a_ veloci-
dad vertiginosa en su: esplendida
casa palmesana'',en que 'vive actual-
mente, «Villa Margarita». Grurics,
Joan.

Espero que esta -nueva iniciativa
tenga cl respaldo popular, como lo
tuvo la anterior sección «Instanta-
neas co Gadgets», que pot - lo visto
era una de las más queridas por
nuestros sufridos lectures.

Nada más, gracias por su aten-
ción. Solamente quiero indicar que
Ia fecha, 12 octulnc, tio tiene nin--

guna significación politica. Es fruto
de la casualidad, ni siquiera —lo
digo por los malpensados Cos-
tumbre— hay «intencionac16 —des-
cuido».

• Con MATIA!.-.) ROIG de porte-
ro, el	 FELANITX en el «Nou
Estadi» de INCA consiguió un CE-
110 a CEBO. Un positixo quo. Ilega
buen recaudo. El nostre primer
equip es	 sense positius ni 11C-
gatius, cumpliéndose de esta guisa
las aspiraciones de los mandamases
de la entidad felanitxera, que no es
otra que conservar la categoría con
dignidad.

• Quien hizo un tremendo des-
cosido fue el CAS CONCOS en su
campo «Es Cavalier» al vitalicio) co-
lista PLA DE NA TESA, al final
SIETE A CERO. ¡Vaya «siete»!

• Ile visto por la tele upSPOT
publicitario de la «Caixa» cloAde se
ve una casa, pries si no 	 0,(1111V0-
co, la voz en «off» es del fclanitxer
MIQUEL GELABERT, un actor que
no ha tenido la suerte merecida, to-
davía.

• Otro joven actor felanitxer
emprende una nueva• andadura:
JOAN MANEL CHILET va a BAR-
CELONA a hacer un cursillo de va-
rios meses en el «CENTRE D'ES-
TUDIS CINEMATOGRAFICS DE
CATALUNYA» que dirigeix LLU IS
ALLER i amb professors de la talla
de GERARD COMENZANO, JOSE
LUIS GUERIN i BORIS ROTENS-
TEIN,
;. !arm Manel, siempre picado por
cl gusanillo artístico, empezó a dar-
se a conocer en las películas dc
«L'EQUIP TULSA» que tuve la di-
cha de dirigir. «BONA TERRA PER
A MORIR» (donde era un autentico

camaleón dando vida a varios pape-
les de relleno), en «CALI:REDS»
era un prodigioso deficiente mental,
estaba esplendido, «RECUERDOS
ESCOLARES 2» versión» y «RATA-
PINYADA». Pero cuando realmente
consiguió impactar fue en la obra
teatral «JA HI SOM TOTS», escrita
por CI, quo:. fue representada con
notable, en repetidas ocasiones, en
nuestra comarca por «GENT DE
BULLA» bajo su dirección. Ya en
su época de estudiante interpreta-
ha y dirigía sus propios ensayos
teatrales. Valga, pues, ese breve
perfil de un amigo y mejor actor.
¡Sort, Joan Mallet, molta de sort!

• La FESTA de XISCO OLI-
VER, alla en es Passeig va ser
d'«ORDAG00. Actuació estelar de
«la femme orchestre» PEPITA, ar-
tista de renombre: va cantar des de
«Los Nardos» passant per «La Vio-
tetera» fins Wear «Marina (len Ca-
rosone». Altres s'animaren i també
cantaren, la bulla va acabar a les
dues i mit ja tocades, i encara te

Ballaren boleros, jotes i es
contaren acudits picants. Es mo-
ment més emocionant: quatt tots es
convidats, que eren nontbrosos,
quasi no hi cabien, varen cantar
conjuntament «Las Marianitas».

Ah! sa men/lid collonuda, llepo-
lies, xampany per Barg i licors de
tota.casta. Entre s'horabaixa i es
vespr, desfilaren niés de cent per-
sones de tota classe social. En una
paraula. Rilcord aquest any!

Nota divertida va ser veure el re-
guitar Bini2neljs passant la «frego-
na» per arreglar .• un «estropicio».

Enhorabona, Yesc, /his Pony que
ve!

e El corredor automovilista fe-
lanitxer ANTONI LLUC está desta-
cando últimamente de forma espec-
tacular: SUBCAMPEON DE MON-
TANTA GRUPO «N». Aunque no en-
tiendo de ese deporte, les contare
que ha competido en todas las su-
bidas, con un segundo lugar en CAI-
MARI, un tercer puesto en PUIG
MAJOR, tercero también en PO-
LLENCA y repitió lugar en «SANT
SALVADOR». Te deseo mucha suer-
te y muchos éxitos en este tipo de
competición. ¡La vas a necesitar,
tío!

• El tenis de mesa es un depor-
te en auge en FELANITX que cuen-
ta con el recién instalado «CLUB
DE TENIS DE MESA BAR CRIS-
TAL». Pode comprobar en una par-
tida entre clos campeones, NOFRE
BAUZA y MIQUEL BERMUDEZ,
que se trata de un auténtico depor-
te, que no sólo requiere destreza y
habilidad sino... ¡Que sudan hasta
tinta china!

• La noticia me ha pillado con
el paso cambiado porque cuando
salga a la luz esta sección la EX-
POSICION de la ceramista felanit-
xera MARIA RAMIS habrá sido
clausurada. Su arte ha estado en la
Sala de la «BANCA MARCII» de
PALMA bajo el nombre de «EM-
PREMTES». Una artista que ha ve-
nido exponiendo desde el 84; recor-
demos «Es Retail» Palma, «Call
Vermeil» Felanitx, Colegio de Ar-
quitectos Palma, y «Casa de Cultu-
ra» Felanitx en plan colectivo. De
manera individual lo ha hecho en
Felanitx «Arts Raval» y Manacor.
En Arta «Arts i Vases». A Sencelles
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La Pit EFERENTE

El C.D. Felatx con diez juges
onsigni6 pontuar en 1110

Constancia, U - Felanitx,

FELANITX

Con las gradas del «Nou Estadi»
pi act icamente vacías.

FELANITX: Mathis, Pere Joan,
F. Azn.,r,	 !..ei•vera, Gelabert
(Artig.ies), Oliver, Nico, Felipe
(Diego), Isidro (Felix) y Alfonso
(Gori).

ARBITRO. — Córdoba. Regular.
Tarjetas amarillas a Paco, Perdió,
Ferrari, P. Quetglas, Nico, Isidro y
Diego. Este último debió abandonar
el terreno de juego por doble amo
nestación.

COMENTARIO
El Felanitx realizó un buen pri-

mer tiempo, incluso supo contrata-
car co npeligro, disponiendo de va-
rias ocasiones cie gol, pero los de-
lanterns merengues no hilaron fino
el domingo.

En la segunda parte el equipo fe-
lanitxer aguantó el «temporal» sin
demasiados problemas, sólo en los
últimos minutos apretó el Constan-
cia, cuando cl Felanitx jugaba con
sólo diez jugadores ¡una vez más!
por expulsión de Diego, pero el can-
cerbero Matías y su zaga estuvieron
atento, y mantuvieron su portal im-
batido.

Por transcripción, Maikel -

PROXIMA JORNADA:
I.  PREFERENTE: «Es Torren-

tú», FELANITX-ALCUDIA.
2.. REGIONAL: FERRIOLENSE -

CAS CONCOS.
En «Sa Lleona: S'HORTA-SANTA

MARIA.	 •
3 •a REGIONAL: ATCO. SENCE-

LLES - ATCOS. PORTOCOLOM.
JUVENILES: 1." Regional. «Es

Torrent6»: FELANITX - ESCOLAR.

2.. REGIONAL
LA SALLE, 6 - S'HORTA,

Pariit disputat la matinada de
diumenPe en el poliesportiu de la
Salle, en cl que l'equip de casa de-
mostra ser un dels rivals difícils de
v:mccr. Te WI equip jove i Iluitador.
l'er contra, el Shot la lingitt': mala
t( , rtuna, ja qt:c als 21 'Monts de
joc tenia dos jugadors lesionats
(Ramitez i J. Barceló) i tot i que
tingue algunes oca:;ions de gol,
aquestes no donaren fruit.

Aliniaciú:	 J. 	Ad rover, 	Antich,
Adrover, J. Barceló, Roberto, J. Pi-
fia, Ramirez (ni. 15 Llamas), Dino,
Gaspar, Monserrat i Augusto.

Dema diumenge a les 16 h. en el
cam de Sa Lleona l'equip s'hortarrí
s'enfrontara al Santa Maria. Espe-
rem tenir tanta fortuna a casa corn
en partits anteriors.
CAS CONCOS, 7

PLA DE NA TESA,

011 QUÈ BE!
Alineació: Aleix, Tao!, Julia, Gor-

dillo, Huguet, Adrover, Bennaser,
Maties, Pascual, Co lau i Mayoral.

El Ca:.; Concos clonava un recital

dc gols i joc clavant un equip flu-
xíssim que no va saber clefensar-se
Ili va poder aturar als concarrins,
ewe Iii po.,aren L UI lige t galles (Ill-

tait t tot l'encontre. Els locals cluien
alguns partits sely;c aconseguir
marear, per) sembla que anil)
agues t partit quedaren ben satislets
i clemostraren a la seva afició la
bona preparació i qualitat. El por-
ter Xisco Aleix, abatis de començar
l'encontre, a l'escalfament, es va
treure un dit de Hoc, però malgrat
aix.) va sortir a defensar la meta
concarrina. Els gols foren obra de:
Miguel Beni -laser (3), Biel Aclrover
(2), Gorclillo i Maties de penalty.

M.T. (Junior)

JUVENILS

J. SALLISTA (Inca), 2
C.D. FELANITX, 2

GRAN REMONTADA

Els juvenils entrenats per Domin-
go Aznar, aconseguiren empatar
dins un camp molt difícil i havent
de remontar un marcador advers
(2-0). Els dos gols foren obra del
pelit PETTY.

Els jugadors locals tengueren bai-
xes importants com les de Basilio
i el porter Pere GalmeS, aquest dar-
rer per baix rendiment al seu
equip. Per aix) l'entrenador Aznar
hague que donar sortida al porter
cadet ROQUE, que no li deixd res
que desitjar.

Alineació: Roque, Matas, .Barto-
meu, Acosta, Pons, Tomas, Juanpe,
Francis, Petty, EvaristO, i Felipe.
Tambe jugaren: Cano i Guillem.

S'IlORTA, 2 CORMORAN, 3

NO MERESQUEREM PERDRE

Gran partit disputat pels nostres
.juvenils clavant el Cormorán. El
S'Horta, corn a mínim havia hagut
d'empatar. Gols de Marín i J. Bini-
melis.
C.S. ATLCO. PORTO COLOM, 1

CAMPANET, I

MALA SORT
L'equip des Port, torna jugar un

bon partit clavant la seva afició. El
Camp d'Es Torrentó fou l'escenari
on l'equip entrenat per MIQUEL
SANCHEZ plantava cara al CAM-
PANET, un rival que encara no ha-
via cedit cap punt. T.'ATI.CO. POR-
TO COLOM, aconseguí marcar a I.A
PRIMERA part amb jugada de Ma-
riano per la banda, centrada a
rca i rematament perfecte de MA-
TEU MIQUEL ALOU. A in darrer
els locals regalarien l'empat al
CAMPANET marcant-se un gol.

M.T.F.
INFANTILS
S'HORTA, 1 - BRAMSELT-FV, 1

ESPECTACLE BELLLSSIM!
espectacle bellíssim el que po-

UN POC DE TOT
EN f.` INICI

Resultats

Juvenils:
ODE 	 59
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 55
Júniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 54
ES BORN (INCA)	 59
S'.:nir masc.:
PLA DE NA TESA «A»	 42
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 53
III Div. (an -gistós):
AUTOCARES GRIMALT	 65
OPEL INCA 	 56

Comentari
La passada setmana l'activitat

basquetistica ja enregistra un bon
x,olum. Tres dels equips ciel Club

guerem presenciar a S'Horta diu-
menge passat horabaixa, amb un
públic nombrossissim als graons.
L'equip alemany demostra esser
molt t.:cnic per) mancat de força.
Acabat el temps s'hagueren de ti-
rar penals per tal cie conèixer el
guanyador, ja que hi havia trofeus
clonats per l'Ajuntament i Banca
March de S'Horta. I també berenar
pels dos equips oferit per l'Ajunta-
ment. Els alemanys es feren amb
cl trofeu.

L'arbitratge fou a càrrec de Jau-
me 13inimelis que ho feu bé..
ALEVINS
C.D. FELANITX, 1	 .

C.D. CAMPOS, 1
INCREÍBLE

Els campaners donaren la sorpre-
sa empalant a un gol clavant l'equip
que fins ara havia marcat golelja-
de:.; crescandol a tots els seus rivals.
Pei -5 en aquest cas els visitants ven-
gucren amb una forta defensa i
fent un joc bastant fort.

Com no, el gol local fou obra d'en
Tomeu Vidal, ja al final del. partit.

M.T.F.
S'HORTA, 6 - CARDASSAR, 1
POGUÈ SER MES GROSSA

LA GOLEJADA
El S'Horta guanya amb claredat

at fluixet Cardassar i clemostra ser
un equip que anys a venir pot do-
llar molt que parlar, malgrat que
dissabte passat no ho evidencia
massa ja que tots els seus compo-
nents es trohen en cl primer any
(l'alevins. El Carclassar falla tin pe-
nal, que sorti fora. Gols de David
LOpez (2), Gonzalez, Dominguez,
Jose Luis i Alou.

Avui dissabte juguen a Campos.

interhars de futholin,
Comarca 	 Felanitx

El proper mes de novembre co-
mençara a Felanitx, un campionat
de Futholin a l'estil lligueta. És la
primera vegada que s'organitza una
competició d'aquesta classe.

Aquest ler INTERBARS DE
FUTBOLIN comfit:tn.' amb vuit
equips participants, clos d'ells d'es
Port i sis de Felanitx. Cada equip
participant presentara cinc parelles
i jugaran cada dimecres als seus
respectius bars.

Joan Capó comen;aren les competi-
dons oficials. A tries dels juvenils
i júniors, que havic•n anunciat la
passada edició, s'hi afegí l'equip sê-
nior masculí que no havia de co-
mençar fin:  dia 27; una sorprenent
maniobra de la Federació, que afegí
un equip al grup, feu avançar la
data ciel comen:;ament en tres set-
manes.

Els JUVENILS varen fer un gran
encontre, basat en una molt bona
defensa individual, molt ben orde-
nada pI Neu cntrcihiclor, .\I :0111
Mairn6. Diferencies petites quasi be

Wassr( b,	 !())

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

Aquests• 6n els bars participants
i els - seu s ..representants: BAR ES
TAMARELLS (Morete j, Tbfol Rei). -

MIQUEL'S . PUB (Manuel. Peña),
CAFETERIA ES .GLOP (Felip Ris-,
Co i Moixet), CAFE ES REDOS
(Bull), BAR CRISTAL (Juli i Ni-
co), CAFE ES JARDI (Miguel In-
terminables), S'ENFRONT (Miguel
Cabeza) ., HOBBY BAR .(Pedro Ca-
brera

Aquesta competició contara amb
el suport de varies cases;•que apor- - •
taran importants .trofeus.

M.T.F.

■••• ••• •

en GADGETS.
• Aquests 'dies un grapat de la,

.jovene.a felanitxcra (Maten, Biel,
Joan i Gallardo) és desplaça a Bar-
celona per a presenciar en directe
cl Concert de Rock de ACDC.
«Monster of . Rock». Va esser una
passada. Sempre!

• - L'equip d'Iniciació del Collegi
St. Alfons d'E.G.B.,: dins la presen-
tació de la .setmana passada, va
lluir ,Lines magnifiques camisetes
taronge- s, toles elles donades
nostrel simpàtic amie, FELIP RIS-
CO, de la CAFETERIA ES GLOP.

• El tenista local en CRISTO-
FOL BENNASAR, prest tornarem
veure'l en acció, per disputar ni
menys ni manco que el conegut
distinguit COBRA.

• El nostre CALIPSO, ens deixa
per sempre, i ara . on anirem de
marxa? On anii .-ein a menial - pepi-
tos fets d'en joanct? I hamburgue-
ses? I sandwiches? 01IIIII! Quin
desastre, el Port ja no sera mai
rnOs lo que era. Ja no sera lo ma-
teix. AdOu Rafel	 Joan, fins un ai-
Ire.

M.T.F.

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

	.7111■11
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Ferretería ANTICH
comunica su trasiado a la C. Major, 14-A,

donde les seguirá atendiendo

cordialmente

Tel. 580585 	 FELANITX

El nou OPEL«Astra» és ja a Felanitx -

Vegeu-lo. diumenge demati al
carrer de Campos, 51

OPEL Felanitx

Bar-Cafetería Casa del Mar
DIRECCION: ANTONIO DIAZ GALLARDO

Abierto todos los días
Bocadillos y tapas variadas

Plaza Corso	 PORTO COLOM

't o FELANITX  

Co:oms a la Sala
UN PLE ORDINARI
EXTRAORDINARI

El ple de (Huns passat va ser
històric, Coloms a la Sala va ,veure
les seves propostes prosperar corn

La proposta del representant
l'Ajuntament dins «Sa Nostra» va
prosperar el candidat presentat per
Coloms: N'Antoni Bennásser, amb
els vots en contra del PP i les abs-
tencions d'En Sebastià Bono i d'En
Paco Garcia i una intervenció me-
morable del Sr. Grimait.

La proposta de sigilar un Acord
marc de collaboració amb la Uni-
versitat de les Illes Balears, va
prosperar per?) amb la gelosia del
PP i del PSOE i d'En Sebastiit Bo-

.4no que no podien admette que
CALS tengues relacions rdials
amb una institució pública. Encara
no entenen que els COLOMS som
missatgers. El Batle tambó digué
no saber-ne res, i el nostre-Porta-
veu li va hiver de recordar que
ell en tenia coneixement d'aquesta
proposta perquè quan els Coloms
teníem la Regiduria de Cultura
(que no feiem res, segons ell) te-
niem la cosa enrengada i la propos-
ta de Coloms era la culminació d'u-
na feina institucional que, no estant
en el govern, la duiem com a grup
politic. Els pps i el PSOE ni varen
mirar la proPosta, nomes les preo-
cupà que vengués del nostre grup.
Angelets!

Tanibc' va prosperar investigar
com es varen Pagar les obres del
camp de botxes («petanca») . fet
dins s61 urbanitzable, sense projec-
te tècnic, amb enllaç 'a la linea elèc-
trica de l'escola de Portocolom. I
aclarir qui va autoritzar un bar,
qui va autoritzar cartells publicita-
ris i qui ha cobrat les taxes muni-
cipals d'aquest repertori. Segons va
anunciar Cosme Oliver sembla que
tot aim) ho varen regalar (?), nos-
altres sabem cert i segur que ningú
regala res a l'Ajuntament.

També va prosperar la nostra
proposta per iniciar la rehabilitació
del Puig de Sa Lleona, segons pro-
posta a estudiar del que ha fet la
malifeta de l'abocador. Sembia. , que.
fa més de mig any que la proposta
anava perduda per l'Ajuntament i
el nostre grup l'ha trobacia.4Espe-
ram que no es torni perdre i et puig
es pugui refer.

La proposta d'autoritzar al pare
d'una de les victimes que hi va ha-
ver a l'Hotel Es Corso de posar
una plaqueta per recordar el fet a
Ia Plaça d'Es Corso no va prospe-
Tar per estar-hi en contra tothom
mensy els nostres dos Regidors. En-
cara no entenem el perquè.

Perà cl que realment va ser di-
vertit va ser que el PP i el PSOE
pactassin una cosa rarissima, cosa
de govern nacional sindicalista o
cosa així, tot perquè el PSOE no
dúna més competencies i es ell qui
les nega i ara es ell qui les dema-
na (?). La hipocresia i la esquizo-
frènia (segons el nostre portaveu)
són el que enmascaren aquesta pro-
posta etúpida de dos partits ewe en
concubinage i amb comedies corn la
de dilluns i a nivell institucional,

seguiran xuclant-nos cis diners als
pobres desgraciats d'aquest is
nostre. La nostra proposta de reco-
nèixer el dret a l'autodeterminació
del nostre pins i de tots cis de l'U-
fivers, només va tenir dos vots cie
recolzament, cinc abstencions i deu
vots en contra, entre ells el del
Bade independentista Miguel Riera
i Nadal.

Dos cèntims de lo mateix pel que
fa a la moció-befa del baile de Fe-
lanitx en relació al tancament de
Radio 4, de les emisions de la TV
Balear els capvespres, de TV3 i de
les emisions de Sant Cugat. Resul-
ta que cl PSOE impedeix que els
mitjans estatals emetin en la nos-
tra llengua i el PSOE demana que
això no passi. Un altre cas d'hipo-
cresia i esquizofrenia clarisim. Els
nostres butxins creuen que els po-
bres negrets es poden encortar amb
mactáferes d'aquestes.

I per acabar el Batle .hauria de
fer rectificar al Diari Baleares, per-
que a Fedició de dia 20 de setembre
surt que ell declara que la feina de
Coloms va ser nulia els tres mesos
que estarem al Govern i a la carta
de dissabte passat deia que no ho
havia dit mai. Sera que xerra mas-
sa i no recorda el que diu? 0 que
diu segons que fluixet i algú ho
sent?

Bàsquet...
(Ve de la pag. 9)

sempre favorables als locals, pert) a
oil ininut del final hi havia un es-
perançador 54-55. A partir d'aquest
moment cis locals Ilançaren 8 tirs
Mures que no clesaprofitaren. Cesar
va ser la figura, amb 25 punts i una
gran serie de tirs Inures (13 de 16).
Caries Guerrero (13 punts) fou l'e-
ficaç jugador de sempre.

No començaren gaire be els JU-
NIORS. Ës un equip amb plantilla
curta i que per obligacions militars
tendra absències sovint. Dissabte
reberen un ciels rivals Ines assequi-
bles i, sense fer massa bon joc, el
joc va ser imprecís i nirviós, aga-
faren avantatges que semblaven de-
finitives (51-42, minut 35). Una afar-
mant baixada en l'efectivitat, tant
en atac com en defensa, (Iona un
parcial de 3-17 que capgira el mar-
cador. Els millors anotadors foren
Fullana (16), Pons (12) i Amengual
(10).

Els SENIORS MASCULINS són
integrants del grup B de provincial
que reuneix un total (I'll equips.
La victòria a Porreres, equip de su-
perior categoria als nostres, en un
partit amistós dos dies abatis (54-50

havia estat el presagi d'un bon co-
mençament. El diumenge setencia-
yen l'encontre ja en el primer
temp3, que acaba 13-30. Les distan-
cies se mantingueren fins a 5 'in-
puts del final, on se produi una
reacció local que no va fer perillar,
perú, el resultat, ja que com a ma-
xim arribaren als 7 punts (42-49).
Puntuació molt repartida i única-
ment passarcn de 10 punts Gaspar
Noguera (12), CkSar Sanchez (11),
un juvenil que actua de base, jun-
tament amb el seu germa, el júnior
Jordi.

El conjunt de III DIVISIÓ juga
el seu darrer partit de preparació
obtenint, al final, tin clar triomf,
forjat it la segona part, entre el 'In-
tuit 4 i el 9 (46-33), despres de
13 punts consecutius de Guillem.
Amengual que va ser l'home rift:s
efectiu del partit, amb 29 punts.
L'equip felanitxer mostra un bon
nivell i aprofita per fer assajos de -
'loves tactiques. En aquest partit,.
I 'arbitre vz donar la nota, plegant
els ,trastos als 10 minuts del segon
temps, allegant poca deportivitat i
violencia per part ciels jugadors,
cosa que ell va ser l'únic que va
veure. Finalment se deixa conven-
cer i el partit pogu6 acabar.
Aquesta jornada

El dissabte demati, dia de la fes-
ta, hi haura dos encontres a «Sa
Mola». Els juvenils rebran la visita.
del Pollença i també s'enregistrara
'el debut de l'equip senior femeni,
jugant contra el J. Llucmajor. Els
júniors, el mateix dia, han de viat-
jar .a &Ater (J. Mariana).

A la jornada del diumenge juga-
ran els sèniors masculins, a la vila,
contra el Marratxí i l'Autocares Gri-
malt visitara el camp de La Gbaria
(rimy passat a 2.' Divisió), en el
començament de la lliga.

LARRY CISTELLES

CLUB DE BASKET ESPORT
ES PORT

BASKET INCA, 75
RENAULT PORTO COLOM, 16.

Mal començament per l'equip
venu - de _RENAULT PORTO CO-
LOM, ja que els nervis s'apodera-
ren de les seves jugadores. Aquest
conjunt estava format per quatre
jugadores de cadets de primer any
i sis jugadores juvenils (tres d'elles
noves).

El partit, corresponia al Torneig
«Germanes Rullán» de Ciutat, on
els equips participants venen a pre-
parar la higa. Varen jugar: Amaya
(4), Trini Suau (1), Antònia, Fran-
cisca (2), Ana Rosa (9), Belen,
M." Sebastiana i Cati.

Emistiquio

COMPRARIA CASA DE CAMP quc-
tengues tafona o mob de sang.
Informaciú, Tel. 581552.

SE NECESITA PERSONA para cul•
dar chalet y jardin. En Cala d'Or.
Informes, Tel. 657416.

VENDO PISO Y APARCAMIENTO
en C/ Onofre Ferrandell, a estre-
nar. Facilidades de pago.
Informes, Tel. 581948 (noches).

VENDO PISO EN FELANITX. Con
cocheria. En C/ Rocaboira, 40.
Inlormes, Tel. 581354.




