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La darrera plenària

AJUNTAMENT DE FELANITX
Dentà, diumenge, dia 20

SA BARBERA FIRA DE L'ANY 

(Fira del prebebord) 
CARRER MAJOR, PLACES DE SES PALMERES I SA FONT,

CARRERS 31 DE MARÇ, CAMPOS I ERNEST MESTRE.

Es imminent la sentén-
cia del TSJ sobre el
recurs a la Delimitació
del Sé! Urbà

El passat dia 8, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de les Balears, féu
Ia vista del recurs presentat per Co-
loms a la Sala contra el Pla de De-
limitació del Sõl Urbà de Felanitx i
sembla que en qüestió de dies eme-
trà la sentencia.

Com recordareu, aquesta planifi-
cació l'havia posada en marxa el
grup de govern del consistori ante-
rior i Coloms a la Sala considera
que contenia irregularitats molt ma-
nifestes, per la qual cosa interposa
recurs.

Aixi les coses-després de més de
dotze anys d'ajuntament democrà-
tics, ens trobam sense cap casta
d'instrument urbanístic que pugui

'regular 'Akita normalitat aquest sec-
tor que té tanta d'importància per
l'economia de la zona.

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

Cursa de eus ð Cicliame
Atiettismo Manacor-Sant SalvadorMolta d'expectació a la plenaria

ordinaria de l'Ajuntament de dilluns
dia 7, expectació que quedava justi-
ficada sens dubte pel fet de que era
la primera plenaria que se celebra-
va amb un grup governant en mino:.
ria. El públic eri,,on- moment donat
va rompre en aplaudiments i fou
quan Bartomeu Obrador recorda als
del Grup Popular que els problemes
financers que pateix actualment
l'Ajuntament provenen de la seva
gestió econòmica a la passada legis-
latura.

Tal vegada el punt més important
dels que es tractaren, fou el que feia
referencia al camp de golf de Vall
d'Or. Per lo vist, la Comissió Pro-
vindal d'Urbanisme esta dispõsada
a declarar d'interès social l'avant-
projecte (ho enteneu be, l'avantpro-
jecte) del camp de golf de Vall d'Or,
unes installacions que, coin esta -a- la -
vista de tothom, es troben en una
fase molt avançada de construcció.
Aquestes obres, que no han disposat
mai dels permisos necessaris, eren
les que havien de fer «treure el gar-
rot» al batle Cosme Oliver fa un gra-
pat gros de mesos. Doncs be, a la
plenaria de dia 7 i amb els vots del
PSOE, la regidora Consuelo de San-
tiago i dels Coloms a la Sala, s'apro-
va recolzar els recursos presentats
contra aquesta declaració pel PSOE,
PSM, GOB i Coloms a la Sala.

Es desestima un recurs interpo-
sat pel regidor Antoni Gimalt, con-
tra un expedient de credits extraor-
dinaris i suplements de credit, ja
que, segons el batle, donada la si-
tuació econòmica de l'Ajuntament,
si no s'habilitaven aquest credits no
es podria ni pagar l'electricitat. Fou
en aquest punt que Tomeu Obrador
recordà a Antoni Grimait que n'eren
els responsables de l'actual estat fi-

El passat dissabte dia 12 es va
realitzar aquesta ja popular Cursa
que fins ara ha assolit tant d'exit
de participadó i de públic.

La sortida des de Manacor es 'do:
na a les 10 del mati. Des del primer
moment as corredors sortiren a bo-
na velocitat, sense permetre que niziL
gú no pognes intentar amb exit l'es-
capada.

Els prirri&s en intentar fugir fo-
ren Miquel . A. Juan i Alzamora, però
tin grup dels més joves ciclistes'xio
els ho permeté.

Pel fet que era un dia ' mòlt ven-
t& els ciclistes' circulaven "de' band
a banda-de-carretera, per -la -qual -co-
sa es produiren diverses caigudes,
afortunadament sense impbttáncia.

Pel pla es circulava a 40 quildrne-
--tres/hora i -per les petites baixades

arribaren als 50 qms
Tot i que durant la primera mei-

tat del recorregut el grup no es . va
rompre, si que põe a poc s'estira,
formant-šë 't petits grups, encapga-
lats per dues joves promeses, Tau-
ler i Alzamdrá, M. Riera, juntament
amb el corredor hollandes Buitten-
clyk i Antoni Obrador. Moment que
comença el feixuc darrer quilòme-
tre, on s'inicia la pujada i finalitza a
Ia zona de relleus, delimitada a la
Creu de Pedra.

El primer en arribar i amb 56 me-,
tres d'avantatge del seus seguidors :
fou Tauler qUi entrega el relleu al ,

seu company Gonçal Ferrer.
Tot seguit arribaren Alzamora

Buittenclyk, i els altres ja més  se-
parats del grup devanter anaren en-;
tregant el relleu a la resta.

A la zona de, relleus més de se-,
' tanta atletes esperant als
per poder iniciar la pujada de 4 qui-
lòmetres cap al puig. Després de'
Gonçal Ferrer, parti Llorenç Feme- ,

nias i en quinta posició Gomáriz,1
qui poc a poc supera als quatre afie- 1

tes primers, arribant aixi, en prime- '
— ra

nias. 	 rv- - 	 1,
Un darrerellaitie anaren arribant, i

alguns en males,rcondicions degut a
l'esforg fts-it i i3siquic que exigeix la
forta pujada a Sant Salvador.

A continuació Guillem Timoner i
el regidor d'esports de Felanitx, Jau-
me Binimelis, entregaren els trofeus
als - cinc primers grups classificats
de cada categoria.

E. donaren uns trofeus especials
a la coliarnés jove i a la més major.'
I tots els • participants foreri" bbse-
quiats amb una camiseta.

El Conseller Andreu Riera va ex-
cusar la seva presencia per , proble-
mes de salut.

Aquesfa carrera ha -estát fppssible,
gracies al patrocini de la Conselle-
ria d'Esports i dels Ajuntaments de
Felanitx i Manacor. L'Organització
ha estat a càrrec del Club d'Atletis-
me Opel-Felanitx.
CLASSIFICACIÓ GENERAL:
1 M. Riera-Fco. Gomáriz, Manacor.
2 M. Alzamora-LI. Femenias, La

Salle Manacor.
3 A. Tauler-G. Ferrer, Manacor.

15 P. Artigues-LI. Sans& Opel Feb-
nitx.

1,6 J. M. Oliver-LI. Sánchez, Pollen-
ça-Felanitx. 	I .

21 L. Aceituno-Fco. Algaba, Opel Fe-

22 J. Ramirez-M. Céspedes, Opel Fe-
lanitx.

23 J. Mesquida-S. Adrover, id.
24 Fco. Artigues-J. Tur, id.
25 A. Riera-J. Puig, id.
27 A. Barceló-A. Barceló, id.
34 M. Fullana-A. Caldentey, id.
35 S. Huguet-Fco. Páramo, id.
36 A. Sagrera-A. Amores, id.
39 A. Pujol-B. Vaguer, Transalas-

Felanitx.
47 J.J. Torralba-S. Barceló, Joan

Capó.
50 C. Barceló-M. Adrover, Felanitx.

(Passa a la 1)4. 4)

nancer de l'Ajuntament, intervenció
que fou aplaudida pels assistents.

Cal esmentar també que es plan-
teja d'anomenar un nou represen-
tant de l'Ajuntament a l'Assemblea
General de la Caixa d'Estalvis «Sa
Nostra» (fins ara ho havia estat An-
toni Grimalt) i que hi hagué dues
propostes. El PSOE proposava el
regidor Antoni Nadal, mentre que
Coloms a la Sala proposà Antoni
Bennasar Roig, vice-rector _de la Uni-
versitat de les Ines Balears. Després,
de dues votacions, sorti aquest dar-
rer amb els vuit vots que necessi-
tava.

Cristóbal Bennisar

1

Ma ol     et T    

•    

Cobra
El joven jugador local, Cristóba

Bennasar, estos dias ha estado dis
putando en Palma el Trofeo Cobra
Hies Balears, un Trofeo al que sól
tienen acceso las mejores raquetas
nacionales siendo de mucho presti
gio para nuestro tenis. El tenista
perteneciente al Club Tenis La Sa-
lud de Barcelona llegó a la segunda
ronda, siendo eliminado por Pedro
Fontanet el número uno de nuestra
isla. Enhorabuena a este gran tenis-
ta, por la participación en el torneo
y su gran andadura en el mundo del
tenis.

M.T.F.
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ .

Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.323

SANTORAL

Diu. 20 Sta. Irene
Dill. 21 Sta. Ursula i

companycs verges.
Dim. 22 Sta. Maria Salon-16.
Dim. 23 St. Joan Capistrano •
Dij. 24 St. Antoni M.a

Claret.
Div. 25 Sts. Crisui i

Crispinia.
Dis. 26 St. Evarist.

LLUNA

Lluna plena dia 23

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8,14 i 19 11

Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes).9,30, 13,15,45 1 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.

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

Felanitx - Cala d'Or: A les 630
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

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

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

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

580448-581144
Ambul kncie s

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

MOTOR FELANITX
SERVICIO OFICIAL

Oferta válida hasta el 20 de noviembre de vehículos en stock
Fiesta 	 '100.000 pts. menos 	 Orión 	 150.000 pts. menos
Escort 	 120.000 pts. 	 » 	 Transit 200.000 pts. 	 »

C/. Alonso Rodriguez, 5 - Passeig R. Llull, 18 	 Tel. 580331  

ANITX   

LA CREU ROJA
La Unitat de Voluntaris de Socors

i Emerg-Imcies de la Crcu Roja de
Felanitx ha facilitat a l'Ajuntament
unes (lades referides a les actua-
cions d'aquesta entitat al nostre
mtinicipi de 1'1 de gener al passat
30 de setembre.

Durant aquests primers nou me-
so .i de l'any, la Creu Roja dc Fela-
nitx ha realitzat un total de 630 ser-
veis.

La Base de Socors i Emergencies,
situada a la carretera de Portoco-
lom ha prestat atencions diverses a
350 persones: 18 de ferides lleus,
s'ha col-laborat en el res-ear d'un jo-
ve i 331 persones han estat traslla-
(lades en ambulancia a centres hos-
pitalaris o sanitaris. Aquests tras-
hats han estat motivats, en 220 ca-
sos per malaltia o accident casolà,
56 per accident de transit, 10 per
accident laboral, 8 per activitats de
tipus esportiu i 37 per accident ca-
sual.

Durant els mesos d'estiu, de juny
a setembre, s'han obert dos Hoes de
primers auxilis a les platges de Ca-
la Marçal i Cala Ferrera. A Cala
Marçal han estat ateses un total de
122 persones: 74 per ferides, 13 per
cremades del sol, 20 per picades, 7
per cops. diversos, 5 per marejos i
3 per insolació. Amb la «zodiac» han
estat auxiliades 10 embarcacions,
que havien romput el motor o tra-
bucat a causa- del mal temps.

A Cala Ferrera han estat ateses
147 persones: 96 per ferides, 28 per
cremades, 12 per picades, 7 per
cops, 3 per marcjos i una a causa
d'una insolació.

Durant el dia l'ambulància s'en-
carrega de dur les mostres de sang
per analitzar, des de l'ambulatori de
Felanitx al de Manacor, aixi com les
mostres d'orina al Centre de Toxi-
comanies de Manacor.

La Unitat tamb6 realitza diversos
-serveis especials, assistint a tota me-
na de manifestacions esportives:

.partits - de futbol,- carreres ciclistes,
proves d'autocros, regales de vela,
travessia al Port nedant, etc.

L'Ajuntament de Felanitx collabo-
ra amb la ,Creu Roja amb una apor-

tació ecorr:imica de 2.900.000 pesse-
tes pel manteniment del Hoc de so-
cors, les casetes de les platges i l'a-
tenció als toxicòmans.

ASSISTLNCIA SOCIAL
El servei d'ajuda a domicili es

una activitat mOs adscrita al Depar-
lament d'Assistencia Social de l'A-
juntament de Felanitx.

Fins ara, una treballadora fami-
liar acudia als domicilis d'unes vuit
o nou families de la Vila per fer
verses prestacions, la freqüência i
cl nombre d'hores de les quals va-
riaven segons les necessitats (leis
afectats: a certs domicilis, hi anava
dues hores diaries, i a altres en dies
alterns. Aquest servei era insufi-
cient i l'Ajuntament va trobar opor-
tú ampliar-lo.

Dia 12 de juliol, l'Ajuntament, en
sessió plenaria, va aprovar el plec
de condicions per contractar el ser-
vei d'ajuda a domicili que, a la Co-
missió de Govern de dia 7 d'octu-
bre, va esser adjudicat a la firma
INTRESS per 1.895.000 pessetes.

A partir d'ara, i fins a fi d'any, hi
haura tres treballadores familiars.
_El Cons:ell Insulars u h v.e neiona
aquestes prestacions amb un 50 per
cent i l'Inserso tarnbC, hi collabora
econòmicament segons els casos.

De cara a l'any que ve, l'Ajunta-
ment vol potenciar aquests serveis
establint dues prestacions noves:
Rentar roba i dur el menjar a do-
micili.

El Departament d'Assistència So-
cial compta amb dues places d'ob-
jectors de consciencia. A hores
d'ara, nomes n'hi ha una de coberta,
i l'objector que l'ocupa se dedica
fer enquestes sobre la salut comuni-
taria.

LA BRIGADA D'OPERARIS
La setmana passada, la brigada

d'operaris de l'Ajuntament va nete-
jar els solars de propietat municipal
del carrer de la República Argen-
tina i els voltants de la creu de ter-
me situada a baix de Sant Salvador
on s'hi trobaven moltes deixalles i
brut icies.

SAN PEDRO I FELANITX,
CIUTATS GERMANES

Divendres de la setmana passada,
a les 13'30 del tnigdia, tina repre-
sentació &Is telanitxers residents a
Ia Ciutat de Sant Pedro (Argentina),
acompanyats d'alguns familiars re-
sidents a Felanitx, acudi :t la Sala
per oferir al Baile un escut en es-
malt de la dita ciutat.

El senyor Miguel Antoni Bordoy
(Enginyer) va dir unes emotives pa-
raffles d'oferiment, a les quals el
Balle va correspondre degudament.
A continuació, al despatx de la Bat.
lia, el senyor Bordoy i el Batle man-
tingueren una conversa telefônica
amb l'Intendent de la ciutat de San
Pedro, amb la qual la nostra
agermanada.

L'ATUR
L'INEM (Instituto Nacional de

Empleo) comunica a l'Ajuntament
que els treballadors que durant cl
proper nies —de novembre
d'inscriure a les oficines de l'atur
demanant feina o per tramitar les
seves sollicituds de prestacions, po-
dran fer-ho: A Felanitx; a l'oficina
de l'atur del carrer de la República
Argentina, 67 - Tels. 827034 i 827017.

A Portocolom: a la Casa del Mar.
Plaça del Corso, del 4 al 22 de no-
vembre, de les 8'30 a les 13'30.

ANUNCI
Es comunica a tots els artesans

del nostre municipi que estiguin in-
teressats.en exposar una mostra
Ia seva producció a la fira BALE-
ART'91 que tendra Hoc a Ciutat en
cl proper mes de desembre, que po-
den adreçar-se a les oficines muni-
cipals on seran clegudament infor-
mats.

Felanitx, 15 d'octubre de 1991.
El Batte,

Miguel Riera Nadal

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

SE VENDEN PISOS
en Porto Colon C. Marina.

Pittx.t4)_INTI;111SAN1E
Facilidades

Tel. S21683
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Extremadura en Mallorca... DUMUND 91
JESUCRIST, UN BRET DE TOT HOME  

Breve historia de una intensa cer- do ni los niños, ni los bautizos, pri- I.—LA MISSIO ENCARA?
canja del pastor. 	 meras comuniones, ofrendas típicas, 	 A finals de gcner d'enguay sortia l'enciclica «La Missió del Redemp-

los.-bailes, las jotas y hasta las deli- 	 tor» (la lectura de la qual vos recoman vivament). El Papa ens vol recor-
cioSas calderetas extremeñas. dar la necessitat i la urgencia de la missió. Dit en altres paraules: es

cristians no podem deixar d'oferir als homes alit) que hem rebut del Se-
nyor. Després del Vatica II i la declaració de Ilibertat religiosa, molts dc
teòlegs s'han clemanat el per que de la missió si les altres tradicions re-
ligioses són «vies autentiques de salvació», si «l'Esperit actua fora dc
l'Església i ofereix a tots, d'una manera que nomes Deu coneix, la pos-
sibilitat d'estar associats al misu...ri pasqual». Es cert que Deu es vol co-
municar amb els homes i ho fa amb una gran Ilibertat. Es cert que no
és Iluny dels qui el cerquen amb sinceritat de cor. Es cert que les portes

cel no se tanquen ningú; pet-6 també és cert que, —seguint la lógi-
ca de l'Encarnacié--, Deu vol arribar als homes d'una forma concreta
i sensible. L'Església que formam tot, n'es el sagrament i la inecliació
explícita . Som a la terra, memòria viva de Jesucrist. I Deu vol arribar
als homes i fer-se amic seu per mediació cl'í.questa comunitat feta d'ho-
mes i dones que lluiten, travelen i s'esforcen. Homes i dones, perú, fas-
cinats per l'Evangeli de Jesucrist i pel servei als homes, especialment als
rues oblidats.
2.—UN CONCEPTE MOLT MES AMPLE DE MISSIO

Sovint hem entes com a missió evangelitzada de l'Església l'anunci
de Jesucrist als no creients. Això es una tasca que la majoria dels cris-
tians no se senten amb cor de tirar enclavant. Aquests darrers anys tam-
mateix el concepte de missió s'ha eixamplat ben molt. Valoram com a
elements principals: la presencia i el testimoni; el compromís en favor
de la justicia i la promoció humana; la mateixa vida litúrgica, la pregaria
i la contemplaciú; el dialeg interreligiós i finalment, l'anunci o la procla-
macié de la Bona Nova de Jesucrist.

Convé iclõ recordar com tots cis batiats som cridats a cxercir com a
tais i participar en la missiú de l'Església. Una mestressa de casa, un met-
ge, un estudiant, un empleat, un obrer, un politic, un comerciant... quan
viuen i són conseqiients amb la scva voluntat de seguir Jesucrist i el seu
Evangeli, estan realitzant la missió de l'Església. Tots i de diferents ma-
exes _hem. Lie _IP..nir Aucidesa _per _val_olar 	 tresor _que duim _entre mans:

haver conegut a Jesucrist i haver-lo sentit amic vivent. I oferir-lo amb
humilitat perquè sabem que sovint no el trasparentam be, no el sabem
comunicar o - l'amagam amb el nostre actuar desafortunat i dolent.
3.—EN DARRER EXTREM LA MISSIO rs UN MISTER! D'AMOR

L'arrel de la missió no es altra que l'estimació a l'home, —a tot home
i a tot l'home—, es a dir, el desig de la seva salvaciú. Entenent per salva-
ció des de la salut corporal, viure amb dignitat, tenir accés als bens dc
Ia cultura..., fins a conèixer, estimar i tenir una relació personal amb

• Jesucrist. passió i l'apassionament per la vida plena de l'home es el
motiu de la missió. Una passió que neix del cor de Deu Pare, font d'a-
mor, que vol que tots els homes se salvin. Els qui se senten tocats per
aquest desig entenen molt be que cosa es la «missió». Es perque un creu
en les infinitcs possibilitats que dormen en cl cor de l'home, que pot con-
fiar en ell i somniar en una vida plena tal com Deu vol, una vida justa,
pacífica i fraterna.

Vaig visitar Cospán, un districte de Cajamarca, fa tres mesos. El
Sr. Antonio Bodadilla cm va contar uns fets molt trists que passaren a
l'octubre del 1969. La policia haVia mort devers set hOmcs d'allà. La gent
s'havia amagada per la muntanya. Va ser llavors que amb el P. Taulet
varen dur menjar als qui havien fuit i els feren costat.

Em vaig sentir Molt feliç de veure com després de vint-i-dos anys re-
cordaven molt be uns gests i unes paraules d'un capella felanitxer. La
Bona notícia de que aquells pobres pagesos eren importants i valien molt
per Deu s'havia produ'it. Que bells són els peus del missatger que duo
bones notícies!

Sabem be que ser cristians te un preu. Ens consta ser feels a Jesu-
crist; però val la pena viurc-ho. Omple d'alegiria i de sentit la nostra
vida. Endavant amics!

Jatone Obrador Adrover *
* En Jautne Obrador, de Cas Xamarri, treballa des de fa quatre

anys a la parròquia de Cascas, a la missió que mante la diòcesi mallor-
quina a Perú. Abans havia estat tres anys a Burundi, d'on bagué de sor-
tir quan les autoritats d'aquell pals expulsaren els missioners espanyols.

Hamburguesería MIQUELI
r Comunica a sus clientes y público en
general que, en adelante sólo tendrá
ABIERTO los fines de semana, de viernes •

a domingo noche.

C. Hernán Cortes, 5 - Tel. 82 51 80- 	 powrocoLoNt •

Días Pasados, entre el 19 y el 23
de este mes de septiembre, D. San-
tiago Martinez Acebes, Obispo de
Plasencia y administrador apostúli-
co de Coria-Cáceres, estuvo con no-
sotros compartiendo intenso progra-
ma de cercanía y comunión con los
extremeños emigrados a Mallorca.
Todos ellos, desde su llegada al ae-
ropuerto, se volcaron sobre el, acu-
diendo a recibirle con sus trajes tí-
picos extremeilos, tan llenos dc co-
lorido; seguidamente no dejaron de
manifestarle una y otra vez su gra-
titud por tan generosa y desintere-
sada visita, sobre todo mientras íba-
mos recorriendo las calles visitando
a todos sus enfermos.

Han sido días de búsqueda y de
encuentro entre pastor y ovejas, allí
donde el trabajo, el dolor o la le-
janía los ha ido colocando. Todos
los lugares, donde hay un alma que
espera o que sufre, se convierten en
lugares de encuentro; las cocinas y
lavanderías de hoteles y restauran-
tes no ignoran sus pasos y sus vo-
ces, aunque hubiera que atravesar
piscinas repletas de turistas, vivien-
do en otra dimensión; la voz amiga
se acerca, hablándoles al corazón,

_ de su..l.ierra, de_ su _casa,_interesán-_,
dose por su trabajo, por su salud,
por todo su entorno, recordándoles
a Su querida Madre de Extremadu-
ra, Na Sra de Guadalupe; y con sua-
vidad, les invita a integrarse en la
sociedad mallorquina, sin perder sus
raíces extremeñas, a participar en la
vida de las parroquias, a compartir
el mismo pan, duro o tierno, traba-
jando Siempre, no sólo para ganar
dinero, sino para agradar a Dios, y
ayudarle en el esfuerzo por hacer
más humano y cristiano nuestro
mundo. Ilan sido días de encuentro
con cientos y cientos de extremeños
que, junto a tantos mallorquines y
de otros lugares, estan sirviendo a
los milionec tle turistas - que cada
año estan llegando a Mallorca.

Todos estos esfuerzos tuvieron sus
puntos más intensos de celebración
en • las Eucaristías y plegarias que
juntos- extremeños y mallorquines
tuvimos en Cala d'Or, Felanitx, Sant
Salvador de Felanitx, Son Servera,
Santa Ponça, Son Ferrer, donde el
alma extremeña, se vistió de luces

de colorido, haciéndose extremada-
mente generosa y festiva, no faltan-

Restaurante CESAR
Comunica al público que a partir del

próximo día 23 cierra temporalmente el
establecimiento.

Para banquetes, bodas, comuniones,
fiestas, etc.

PONGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS, TEL. 825302

Es de justicia descubrir que de-
trás de todos estos encuentros hubo
un sacerdote, D. Fermin Solano Ca-
sero, párroco de Orellana la Vieja,
hombre lleno de vitalidad y de amor
a la Iglesia y a sus feligreses espar-
cidos, que recogía, junto a un puña-
do de hombres y mujeres de su pa-
rroquia, residentes en Mallorca algu-
nos, recogía, digo, el fruto de mu-
chos años (unos 20) de seguimiento,
esfuerzos y visitas calladas, mante-
niendo el calor y el servicio de la
parroquia a los que veía marchar a
tierras lejanas. Orellana la Vieja era
un pueblo de unos seis mil habitan-
tes que se ha quedado reducido a
unos 3.000, la mayoría emigrados a
Felanitx y Son Servera. Los de Ore-
llanita a Son Ferrer y Santa Ponça.
Con el esfuerzo dc todos, y con al-
guna ayuda de las instituciones, en
Felanitx han levantado su casa de
Extremadura, donde se reunen man-
teniendo encuentros alegres y festi-
vos, sin que ello les impida integrar-
se en otras casas como el Hogar del
Pensionista. Tanto en una como en
Ia otra quiso hacerse presente el Sr.
Obispo y así en la casa extremeña
acompáñado de nuestro
neral D. Juan Bestard, quien repre-
sentaba a nuestro Sr. Obispo, de vi-
sita al Papa en Roma, y de las au-
toridades locales, quiso bendecir sus
instalaciones y compartir con ellos
varias horas de alegría.

Los alcaldes de los diferentes pue-
blos y ciudades que ha visitado, han
querido también unirse a estos en-
cuentros y compartir alegrías. Las
televisiones locales, tanto la de Fe-
lanitx como la de Son Servera, a
punto de emitir, también han que-
rido entrevistar al Sr. Obispo.

Recoger detalladamente todos y
cada uno de los encuentros mante-
nidos es casi imposible. Demos gra-
cias a Dios por este sinfín de en-
cuentros y comunión que han vivi-
do estas dos iglesias la extremeña y
Ia mallorquina a traves de sus hi-
jos, que hasta en Calviá han queri-
do acercarse las religiosas francis-
canas extremeñas a fundar un mo-
nasterio y compartir con todos su
entrega al Señor. Un abrazo.

Miguel Serra,
rector de Felanitx



Bodega Cooperativa e Felanitx
,

Es prega- a tots els viticultors que han sembrat; vinya amb'
. dret a subvenció i lenen pondent de cobrar part d'ella, p no han
,co rat res, j tamh6 aqu,-.11s que tenen pensai sembrar-ne'

, marnent, faciri el favor.de,,cridar, 	ai telèfon 58 31 60o passar pel
carrer Costa..1 Llobera, púrzi,. 17 de Felanitx, abans del dimecres '

,16 d'octubre: .

EL .PPRESIDENT DE
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LA COMISSIO GESTORA 
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Forn Can Ratel
Especiaiidad en:

— ENSAIMADAS CHOCOLATE CON NATA

PASTEL POBRE

SANT 110NORnE

PAN MALLORQUIN'

— PAN GIGANTE PARA FIESTAS Y CUMPLEAÑOS

Servicio a domicilio para fiestas
C/. CALAFIGUERA, 77

	
TEL. 827128	 FELANITX       

FELLINGUA IDIOMES
Alemany - Anglès - Espanyol

CLASSES I TRADUCCIONS
HORARI OCTUBRE:

CADA DIA DE 10 A 13
DIMARTS I DIJOUS DE 17 A 21

A PARTIR DE NOVEMBRE:
CADA DIA DE 10 A 13 1 DE 17 A 21

CARRER DE LA MAR, 12 a

Je!. 58 29 95)

FELANITX
MIIII.11•ClarinIVAL•7111•1112111611.

Secci6 Religion 	 HI g"14C 4-1.,

Pintures da Maria Vicb a la
Banca Marc!' d Ciutat

De dilluns dia 21 d'octubre al dia
9 de novembre, a la sala d'exposi-
cions de la Banca March de Ciutat,
carrer Nureciduna, MASTER ART
GALERIE presenta una mostra de
l'artista felanitxera Maria Vich.

L'acte inaugural tindrà lloc di-
lluns que ve a les 7 del capvespre.

Na Maira Vich ens prega de que
vulguem fer arribar la seva convi-
dada als fclanitxers, tota vegada que
ella no cursara cap casta d'invita-
ció personal, per  se sentira molt
satisfeta dc comptar amb la com-
panyia deis seus paisans tant a l'ac-
te inaugural . CQ1-11 durant els dies
que l'exposició . restara oberta al pú-
blic.

Un nou ¡libre de Cosme Aguiló
Dijous d'aqucsta setmana, a la Sa-

la de la Vila de Campos, s'havia dc
presentar el libre recentment edi-
tat per l'Ajuntament d'aquesta po-
blació «La toponimia de la costa de
Campos», del que n'es autor el nos-.
tre benvolgut company i collabora-
dor Cosme Aguiló i Adrover.

La presentació era a càrrec de Da-
mia Pons, llicenciat en filologia ca-
talana i professor de la Universitat
de les Illes Balears. .

Pere Bannisar Obrador
El pintor felanitxer Pere Benna-

sar Obrador, acaba d'obtenir el pri-
mer premi de pintura de la Funda-
ció Barce.16, una entitat de creació
recent a rem—par del grup d'empre-
ses Barceló j (lice esta .precisament
acabam d'enllestir la seva seu en el
carrer de Sant Jaume dc Ciutat.

Ens alegram d'aquest guardó ob-
tingut pet nostre . paisà, a qui en-
viam l'enhorabona mes cordial.

El representant del batle a Son
Mesquida ha presentat la seva
renúncia

El passat dia 15; presenta la re-
ittlucia com a representant del bat-
te a Son Mesquida, Antoni Julia i
Vadell, nomenat per a aquest càrrec
a proposta del partit Coloms a la
Sala.

Calabruixada
Dimarts passat, devers les quatre

menys quart de la tarda, va descar-
regar un ruixat molt fort damunt el
nostre terme. El calabruix, molt es-
pes i la gran quantitat d'aigua que
l'acompanyava, crea problemes en
els imbornals i d'altres sistemes de
desguas, de manera que foren molts
els domicilis que sofriren la invasió
de les aigües. Les plantes patiren
tatnbe grans danys per la calabrui-
xada.

Els pluvièmetres en el case urbà
enregistraren entre 36 i 48 litres per
metre quadrat, en un temps de 20
minuts.

Exposició Coit anys de la
Providàficia

Recordam als que estiguin inte-
ressats en participar en l'exposiciú
commemorativa de la fundació de
Ia Provid:mcia, aportant-hi objectes
com quaderns, albums, fotos, la-
bors, etc., que aquesta es la darrera
setmana per dur-los, degudament
identificats, al llocs següents:

Joieria Coral. .
Perruqueria Sebastià i Encarna.
Convent de la Providencia.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
FESTA DE . LES VERGES.—Di-

mecres dia 23-, a les 17 h.4ball i bu-
nyolada.

CONFERËNCIA.—Dijous dia 24, a
les 17 h., conferencia patrocinada
per la Conselleria de Cultura, «Els
emigrants mallorquins a America»,
per Sebastià Serra.. .

TROBADA COMARCAL.—Dissab-
te dia 26 a Campos, a les 16 hores.

Catequesi de Confirmaci&
Per a joves i 'alotes nascuts l'any

1975. Es poden inscriure els propers
dimarts 22,' divendres 25 i dimarts
29, a la Rectoria, de 18 a' 20 . flores:

Han' • :cl'apcertar una fotografia ti-
pus carnet d'identitat. •'

Curs Stvdia
Avui dissabte, a les' T'del capVes'-

pre, a l'església de Sant Alfons; 'se
celebrara ima Eucari-stia; preSidida'
pel P. Antoni Oliver, en sufragi"Ile»
Julio Fuster Malet, primer secretari
que fou del Curs Studia.

Es convida els alumnes ¿lei Curs .,'
així com amies ifidelsen t'encrai.

vida social
NECROLÓGICA

Dilluns de la setmana passada,
descansa en la pau de Deu a Porto-
colom, a l'edat de 90 anys i després
de veure's confortada amb els sa-
graments, D." Maria Escandell Juan,
Vila. de Monserrat. Al cel sia: •

Reiteram el nostre condol a la se-
va família i d'una manera -especial
a les seves filles D.. Paca i D.a Dora
i fills polítics D.. Miquela Fuster i
el nostre bon amie D. Andreu Man-
resa.

ALQUILO LOCAL COMERCIAL en
C/. Verónica.
Informes, Tel. 580791.

IDIOMAS MARCEL. Alemán, Espa-
wol, Ingles. Clases en Palma tra-
vesía C/. Manacor y en Felanitx,
Santueri, 88.
Informes, Tel. 581156.

SE NECESITA JOVEN de 16 a 17
años en Restaurante Can Pedro,
Porto-Colom.
Informes, Tel. 825441.

ESGLESIA DE ST. ALFONS
FESTA DE SANT CAJETA

Divendres dia 25, a les 5'15 del
capvespre, se celebrara una Missa
escolar, amb lectures i of reiles i
oracions ciels fidels preparades pets
alumnes del collegi. Cantara al cor
del Centre.

Un cop acabada l'Eucaristia, com-
peticions esportives.

Dissabte dia 26, dedicat a les vo-
cacions teatines. A les 7 del capves-
pre Eucaristia preparada per la Co-
munitat de Religioses Teatines. Can-
tara el cor del collegi.

Diumenge dia 27, festa de Sant
Gaieta.—Misses a les 8 i a les 11'30
del matí. A les 7 del capvespre, Mis-
sa solemne concelebrada amb ser-
m6, que dira el P. Antoni
Teatí. Lal part musical correra a
càrrec de la Capella Teatina.
• Les comunitats de PP. Teatins i
RR. Teatines conviden molt cor-
dialment tots els fclanitxers a aques-
ta festa.

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

(Ve de la	 11

56	 Binimelis- Li. Pavana), J. Capú.
58 J. 1 Itaatet-M. Soler, Opel Felanitx
59 A. Tor11lb1-13. Proliens, Felanitx-

Torralba.
60 B. Gomila-P. Vet -a, Opel Felanitx.

CATEGORIA A:
5 P. Artigues-LI. Sansó, Opel Fei.

CA1 EGORIA C:
3 L. Aceituno-F. Algaba, Opel Eel.
5 A. Barceló-A. Barceló, id.

CATEGORIA D:
2 F. Artigues-J. Tud, id.
4 S. Huguet-F. Páramo, kl.
5 A. Sagrera-A. Amores, id.

CATEGORIA E:
1 J. Mesquicla-S. Actrover, id.
5 B. Gomila-P. Vera,

CATEGORIA F:
2 M. Fullana-A. Caldentey, id.
3 C. Barceló-M , Adrover,•Felanitx.

SE NECESITA RESPONSABLE
stocks i mantenimiento almaci.n
nia henales construcción. Servicio
militar cumplido.
Informes: 'rets. 5,1/4;02M v 580197
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V.Plot EEL
Mejores por experiencia

FELANITX

Nova anor2aci6 z 1 hisehria dels
Ligorins

Des de Roma ens arriba —de
mans del pare Francesc Andreu—
una separata de la revista «Regnum
Dei» editada per l'Orde Tcatina,
que recull un treball ciel nostre
company i collaboracior Francesc
Riera i Montserrat. Es titula «Otros
documentos inalitos sobre la Con-
gregación de San Alfonso M.a de Li-
gorio y sobre su incorporación a la
Orden Teatina» i suposa una nova
aportació a l'estudi que sobre el
mateix tema dugué a terme l'autor
fa una partida d'anys i clue apare-
gu6a l'esmentada revista l'any 1984.

Aquest novell recull documental,
reprodueix una sèrie de cartes ex-
tretes de l'arxiu de la família Sure-
da de Felanitx, escrites o rebudes
per Mn. Miguel Sureda, que fou
protector de la Congregació dels
Ligorins i que gestiona la unió
—que no s'arriba a dur a terme—
amb l'orde Redemptorista. També
es transcriven cartes de Josep M.a
Quadrado, del Cardenal Vives i Tu-
t6, del seu secretari D. Lluís M.a Al-

bed, del P. Miguel Ccrcia, de Mn.
Antoni Alcover, del bisbe de Se-
gerbe Dr. Massanet i del reciempto-
rista P. Layodice.

Així mateix ciels arxius de Roma
i de Son Espanyolet s'extreuen car-
tes i documents que permeten a
l'autor elaborar una «Noticia histó-
rica de la Congregación de S. Alfon-
so M. de Ligorio, hoy Clérigos Re-
gulares» i unes cartes del Superior
General ciels Teatins P. Miguel Cer-
da adreçada als pares i germans de
Ia Congregació que contenen pro-
dents i interessants orientacions
per a la seva vida comunitaria.

Tot plegat, una nova i meritória
aportació del nostre company Fran-
cesc Riera, a la història d'aquesta
congregació nascuda a Felanitx
Pany 1866.

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

GRACIES AL CENTRE D'ADULTS
SON CANALS

Benvolgut amic Bartomeu: us
agrairé la publicar ió de la present.

Ciutat 1-10-91.
Centre d'Adults Son Canals.
Grades a l'eficàcia del professo-

rat d'aquest Centre, al seu assesso-
rament i al seu suport.

Amb la meya alusió i constancia,
no sols he aconseguit el valuós
Graduat Escolar, sinó que també se
m'ha obert un nou camí i he arri-
bat a cotes molt altes a nivell so-
cial, cultural i personal; a nivell
personal, s'han produït uns fets que
han canviat totalment la meva vida.

Alguns professors d'aquest Cen-
tre, saben be com vaig començar,

'quasi no em recordava d'escriure
en casteila i no en sabia gens ni

i mica en la nostra llengua. Avui
gaudesc d'escriure Ines o menys bé
.en la nostra i em desenvolup en la
castellana.

Tot el camí recorregut, m'ha duit
7 a la Universitat Balear, on estic
. eursant actualment Filologia Cata-
lina.
. . Certa men t .reSfr)rÇ j cl _sacrifiai

-d'haver renunciat a bauxcs, rri`ha
donat el goig de veure augmcntada

J la meva cultura i enriquit el meu
.1 lèxic poètic, adquirint un nou.
'I que m'ha donat moltes satisfac-
cions; una d'elles és el - goig de veu-
re un poema meu publicat en

programa de les festes patronals
del met.' pubic.

Com Os natural hi ha moltes
satisfaccions, pet-6 sobre tot cal re-
saltar el nou camí que m'ha obert
una altra porta de iilusió, fe i es-
perança a la meva vida; confii en
la protecció de la Mare de Deu de
Sant Salvador...

Gracies a Son Canals, al Cercle
Poetic de la Joventut Idente i a tots
els qui han collaborat en el meu
progrés cultural.

Encara que som major tinc la
Musk) de la joventut i aquest espe-
rit jovencell i poètic o romantic, es
el que m'ha portat a la porta ober-
ta de la cultura.

Sebastià Vidal i Obrador

(Passa a la pag. 6)

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

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

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

COMPRARIA TERRENO en zona
es Pujol, o jardín . en barrio la
Torre. Can a sia rasta 
Informes, Tel. 582928 (a partir 9
noche, Gincsa).

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

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

Telefonia y equipos complementarios.

C. Costa Llobera,	 'rel. 827265

MT dper, t
Naor
irt Coco' ia-

o od

••;,  

biti vra4Ø;d CORMOTOR, S.A. JUL:A ALETOMOVILES, S.A.
Ctra. Palma:Arta, km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares). 	 Carrer Campos, s/n. FELANITX.



electrónica

MOREY
VENTA Y REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

"NUEVO DOM ICI LIO
Caritat, 4 - Tels 583459 y 827(82 07200 FELANITX

NICHT CLUB — DANCING — LIVE MUSIC

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.

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA D'OR
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL

VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZAD()

CAPACIDAD PARA -150 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

Bodas, Banquetes, Cemuniones y
fiestas en general

Clbierto todos los días
Para reservas hour a los

Tels. S37031 y 658033

OPORTUNIDAD
VENDO APARTAMENTO 1.a LINEA

hahilaciones, 2 baños, gran terraza, parking privado.

ConpHo Ferrera Park - Cala &Or
FACILIDADES DE PAGO.

In formes: Tel. 58:3293

6 FELANITX
	SIM100111Mat

Caries a; .01;rez7iiar
(Ve dc la pag. 5)

EL PSOE I L'OS DEI., CATALN
Sr. Director:
Fa algunes setmanes cm vareu pu-

blicar una breu carta en qr1 7.., des-
prés de fer una Ilista no gens ex-
haustiva d'una serie d'actuacions
del PSOE poc favorables al nostrc
idioma, expressava en forma it -Uni-
t:a la meva escassa disposici6 a vo-
tar aquest partit. Aquesta carta ha
provocat una irada replica d'un vo-
tant socialista que cm presenta com
un nacionalista illuminat i fanatic,
provocador de acisme, feixisme i
guerres, i per si fos poc, treu a rotlo
Herri Batasuna, Blas Pifiar i Le Pen.
Mare dc Deu! Que cm perdoni el
meu corresponsal si Fite ores, però
jo no vaig fer Ines que explicar per
qué no som votant del seu partit.

El votant socialista estableix una
divisió maniquea cutre un naciona-
lisme suposadament bo (el de CiU i
el PNB) de taranna moderat i dia-

Icwant., i un altre de fanatics pert-
ilusos com jo. En qtr:t es basa per
s i tuai-nie entre eis dolents? ¿Vol

que ell seria capaç oc trobar gai-
re votants de CiU que no estigues-

totLlment d'acord amb la MCVa

carta anterior?

Diu també el votant socialista que
les persones que més han fet per la
normalització lingüística són del
PSOE. Crec que aquesta afirmació
es exagerada, ara be, tot i admetent-
la corn a certa, jo li faria notar que
dins el seu partit continuen preva-
lent les actituds centralistes i caste-
llanitzadores de sempre. Ni M.a Au-
relia Capmany, ni en Serrat, ni en
Pep Moll, ni tot el PSC en massa,
han pogut evitar que el PSOE fes
pública la seva intenció de presen-
tar una esmena que impedcsca que
Girona i Lleida tenguin el nom ofi-
cial exclusivament en cataia. Ja
que això no és una qüestió de vital
importancia, però es un fet ben
illustratiu de com respira aquest
partit.

Estic d'acord amb cl votant socia-
lista que el PSOE ha fa rites que el
PP la normalització lingfiística.
Forçat havia de ser així, ja que corn
sap tothom, el PP es un partit de
franquistes reciclats. Ara be, els del
PP n'estan aprenent rapidament;
ara ja presenten mocions conjuntes
amb cl PSOE demanant més auto-
nomia i, no ern sorprendria
que aviat tcnguessin afiliats no pocs
catalanistes de reconeguda solven-
cia, per poder-los exhibir en cas
d'arribar a governar tot Vestal, i
així mirar de tapar les boques dels
qui eis voldran acusar de centralis-
tes. El que ni els uns ni els altres
cstan disposats a fer, es pusar en
practica el precepte constitucional
de procurar especial protecció a les
Ilengiles no castellanes.

Pel que fa a les raons que dóna cl
socialista per justificar el tanca-
ment de Radio 4, són tan poi: con-
vincents corn el federalisme del seu
partit.

Jounol Colom
(Passa a la pag. 7)

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION

I ht-hi - FDS
— Yamaha RD 350
— StinHas ,1111)

Mohilctic
ticalihm .

— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS



Home i Dona

obtots
fetucro

HORARI D'HIVERN

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

Orogueria y Ferreteria
Santueri

OFERTA DE OTOÑO
1

Scibiliines 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 5 Kg.
Antes 1.600 pts. ahora 995 pts.

Oferta Bèrbiquí 500- W.
Antes 8.600 pts. ahora 5.500 pts.

Oferta Carretillas 3.950 pts.

Dra. Lluca Caldentey
r -PART' IT S

Consulta particular i d'Assegúrances
(ASISA:. ALIANCA,»NOVOMEDIC,

P9EVIASA,11\itECO, etc)
:N6u - TioRARI•DE CONSUI,TES:

De dilluns a diveadres: matins d'l 1 a 13. horabaixes, de 5 a 8.
'Dinnactiges, d'I 1 a 12 b.

- PER A MES INFORMACI6, dirigiu-vos al C/,. Pelat, 61
' 	 Tel. 583464

4

Dem diumenge, dia 20'
AL CARRER DE L'HOSPICI, DAyANT 0-1OSfPICI-RESIDENCIA

Serenada de les verges
Or; . 	A CARREC DE LA'77` •'

- bilk de'.Misitalt...laniti.'   

Electricitat i Fan' ianeria 

ANDREU GOMILA
Instal.lacions - Reformes

Reparacions, etc.

C. Lepan o 32 - Tel. 8250š5 	 Portocolom 

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.

FELANITX

C	 311 Id' all re CtO r
(Ve de la pag. 6)

RESPOSTA AL VOTANT CEC
DEL PSOE

Sr. Director:
Vul fer un parell de comentaris a

Ia carta publicada la setmana passa-
da d'un votant del PSOE, sense vo-
ler explicar-li que va errat si es pen-
sa que el seu vot es socialista.

Diu el votant que darrerament
surten «cartes de fanatics naciona-
listes que denoten una fòbia irracio-
nal contra el PSOE». No he entés
mai que als nacionalistes els espa-
nyols sempre els troben fanatics i
que l'exposició d'uns fets concrets i
evidents en contra del català, sigui
una «fòbia irracional».

També el votant ens descobreix
un fet que ningú mai no havia re-
parat i és que si no hagués estat
per ells, els espanyols, nosaltres no
existiríem; «anda ja!». Jo no havia
vist mai tanta claretat en quilificar
de socialistes tothom i sobretot a la
familia Moll perquè un dells milita
a un partit espanyol. Crec que amb
aquesta tesi un poc ampliada podria

demostrar que en Franco va salvar
el català, perqu es cert i hi podem
aplicar els seus arguments.

No crec que aquest votant sigui
d'aquest món. El tancament de Ra-
dio 4 no es una repressió contra la
llengua. El precintament ciel repeti-
dor de TV3 a Valencia tampoc. L'im-
possibilitat de rebre les emissions
de Sant Cugat, tampoc. La supres-
sió de l'informatiu de TVEB dels
capvespres tampoc. I la filigrana
del PSOE i del PP en voler que els
top3nims catalans siguin bilingües;
en Franco ho tenia més clar!

Crec que já està bé de comèdies
i mitges tintes com la del Batle que
fa un mes deia que era independen-
tista i va votar en contra de la mo-
ció per l'autodeterminació. Pell)
aim!) no és cxtrany en ell, fa estona
que fa això, no fa gaire anys que
va fer campanya en contra del Port
Esportiu i després va votar a favor
de la seva construcció. Segurament
abans- de quatre  anys podrà repetir
la gesta. Jo particularment no he en-
tés mai que una persona tengui unes
conviccions politiques i després vo-
ti en contra amb qualsevol excusa
cabota.

Vaig trobar molt encertada
; Colon-.s de la setmana

ras ,adi rcspc..:tc a Ratio 4 i de la
cz;r..-.pct::.ncies per

part (le] PSOE i del PP. Crec certa-
que cs un voler-se riure dels

mallorquin .i que els que ens neguen
el nostre di-et a tenir el nostre propi
govern i a emprar la nostra llengua
diguin que ens defensen i guareixen
de tot mal, quan ells són els nostres
botxins. I si no que vagi pels Jutjats
de Manacor i plantegi una qüestió
de dret en català i veurà que només
per això ja la té perduda.

Jo no sé si som fanàtic, peril) els
mallorquins que voten el PSOE, re-
nuncien a la seva identitat de poble
i a més viuen en un estat de cons-
tant esquizofrènia.

Un que mai votara al PSOE

Nota: La seva afirmació que «Els
Ajuntaments regits per socialistes
han fet del català „ llengua

l emprada, en jots els seus actes i co-
municats» pot esser que sigui certa
'amb l'excepció del nostre Ajunta-
ment.

VENDO PLANTA BAJA sin corral.
3 habit. cocina, comedor y 2 ba-
ños. Seminueva, zona Parque.
Precio 7.800.000 ptas.
Informes, Tel. 583085.

SE ALQUILA PISO en Felanitx.

Informes, Tel. 580667.

CERC CASA AMB CORRAL per a
llogar a les ' afóres de Felanitx.
Informes, Tel. 655233 (vespres).



utocares

GRLMALT,s a.

B FELANITX
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

Tels. 580246 • 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• Desgraciadament ses noticies
no són lo bones que tots desijariem.
Sa vida cada dia és mes difícil per
a tots. Hem de viure amb utt «es-
trés» permanent. Hem de pagar, per
tant, es tribut en es pogrés•i es con-
sionisme. Quasi tots tenitk es. cap
que nos sangloteja, a vegades com
si l'haguessin passat ' p'e:s «tur-
mitx». Fa ?tomes un parell d'anys
que quasi ningú no parlava de psi-
qttiatres, ara és es pa de cada dia.
Tenir consulta ai psic6leg és cosa
normal i esta ben vista, i no és d'es-
tranyar que ses coses Ines estram-
Itótiques ja no passin només a Suè-
cia o New York, sinó també al nos-
Ire entorn...

Diumenge passat mentre discu-
liem_de ftabol.me.vaig enterar que
En Sabtstianet s'havia tirat per un
balcó. Pobret, quina feta. Va tenir
tin mal mottlent. Em vaig sobressal-
tar. Em va saber molt de' greu, jo
el coneixia bastant. Esper que prest
se pugui curar de ses greui ferides

d'aquest indret li faig cobrar con-
fiança en si mateix i se Tiugui en-
frontar a n'aquesta punyetera exis-
tència. Emn vaig apenar més encara
quart vaig veure sa gent que sols
no dona importancia a sa malifeta,

és que tenim tots es cor encimen-
tat.

• El C.D. FELANITX, con algu-
nos retoques en sus lineas, VEN
CIO y CONVENCIO en ALCUDIA
con un contundente TRES a UNO.
Resultado corto ya vie hubo oca-
siones para marcar tres o cuatro
goles mas. TERUEL con DOS DIA-
NAS y FELIPE con UNA fueron los
goleadores. ¡Vaya goles! ¡De fábula!

• El novel equipo ATLÉTICOS
de PORTOCOLOM dio un fiemendo
«ZARPAZO» en el feudo 'ctel ATCO.
SENCELLES al veneer por CERO a
UNO. Lo que le permite Mirar el
porvenir con cierto optiiniSmo en
su campaña liguera de 3.a RECIO-
NAL. ¡Vaya alegrón se llevaría el
amigo TONI CUENCA!

• El passat divendres a PORRE-
RES el grup de «rock» «MURDER
IN THE BARN» va toacr amb mo-
tilt del I ANIVERSARI del «BAR
SA PLAÇA». Supós que l'ambient va
esser sonat. El pcíster d'en Fran-
kestein diguent: «Hi ha set» era
massa.

• Días pasados llegó a la nues-
tra CIUTAT, vía Barajas, el amigo
RAFEL MASCARO (a) «COSMET.,
acompañado de su simpàtica seño-
ra JOSEFINA, para pasar varias se-
manas entre nosotros. Un tiempo
que dedicará a sus amigos y a re-
cordar con nostalgia el tiempo pa-
sado. Rafel es felanitxcr de pura
cepa, pero en su momento se vio

obligado a buscar Fortuna en la ciu-
dad del Oso y del Madroño, cosa
que ha conseguido, ya que dirige
una serie de negocios en la capital
española. Salut i a disfrutar d'a-
questes merescudes vacances!

• Ainb motiu de «SA FIRA D'ES
PREBEBOR» els veins i els bars de
lu PLAÇA D'ESPANYA organitzen
Imes FESTES POPULARS a FELA-
NITX. CANTE y BAILE con actua-
ciones de «ALEGRIAS EXTREME-
ÑAS» (rumbas y sevillanas), LUIS
DE LA PALA (cantaor flamenco y
del cancionero español), JUAN RE-
LLE (guitarrista consumado), TIO
JUAN Y SU ACORDEON y LA ES-
CUELA DE BAILE MALLORQUf
DE FELANITX (Infantil y Juvenil).
¡Vamos, quien dijo que Felanitx ya
no era la «Andalusia de Mallorca»!
¡Ele Ia giasia!

• IN MEMORIAM.—No puedo
menos que dejar constancia de la
muerte de un joven felanitxer, MI-
QUEL ESTELRICH VENY, que
murió hace ya algunas semanas en
MEXICO Distrito Federal y recibió

. .cristiana sepultura en su ciudad na-
tal el pasado sábado. Deja mujer,
VICKY y tres hijas.

A Miguel y su señora tuve opor-
tunidad de conocerles y trabar
cierta amistad durante el rodaje de
«Bona terra per a morir», —todo
un mal presagio—, en la cual cola-
boraron con cierto entusiasmo...
Valgan estas lineas para despedirle

- con un•emocionado . recuerdo..A sus
padres, mujer e hijas mi más sen-
tido pésame.

• Me ctienta un pajarito qUe en
el DESFILE DE MODELOS que
tuvo lugar el otro día en «S'EI-
XAM., la colección que presentó
ELIANE de «SIURELL BOUTI-
QUE» destacó de manera especial,
impactando a los numerosos espec-
tadores. Imagino que el rojo y
negro serían los colores que preva-
lecerían en los conjuntos exhibidos
por nuestra simpática felanitxera.

• A primeros de noviembre se
pone en marcha el «2.° CAMPEO-
NATO DE TRUC BAR «S'ABEURA-
DOR». Un buen aperitivo con vistas
al «V CAMPIONAT DE TRUC
ILLES BALEARS».

• El grupo «CROX», afincado
en Felanitx dará marcha esta no-
che, hoy viernes, en el «CATOLIC
BAR» de MANACOR.

• En un bar: «Tú confundes la
velocidad con cl tocino. —dice uno.
El otro contesta:— «Tengo toda la
razón, es más no entiendo por qué
dices que la velocidad no tiene na-
da que ver con el tocino, por ejem-
plo: cuando ves pasar un coche por
Ia ciudad a toda pastilla seguro que
cl conductor es un cerdo».

• Los vecinos de es CARRER
MAJOR estan de «nervios» con el
tráfico, se aparca en ambos lados y
algunos no pueden salir ni entrar
en su propia casa. Mc lo cuentan.
Aix() és un merder! —deien. Ríanse,
pero la Quinta Avenida se queda
corta. Ya lo saben los de «La Sala»
los vecinos des Carrer Major están
que trinan. Que tomen nota y medi-
das.

• Me encuentro en el «BAR
S'ABEURADOR» con un hombre ya
de cierta edad que se entera dc que
SOLCIIAGA tiene intenciones de
SUBIR para enero cl TABACO y la
GASOLINA. Se lleva las manos a
Ia cabeza con cara de susto: Déu

mezi! --tligmL Otro hombre acoda-
do en la barra le recrimina: De que
te queixes, tu, si no fumes ni tens
cotxe! A lo que responde: Per jo
ben let, pern cs ;netts allots tenen
moto i tot lo dia fan voltes anima
i avail, sense aturall, tots dos fit-
men, COM sa nieva dona, tabac ros
coin a carreters i feina, ningú des
tres, res de res! Jo ho val, pobre
hoine!

• El «CINE PRINCIPAL» de
momento no abrirá sus puertas. Al
parecer se necesita una buena in-
versión y el cine no es rentable. Ha
habido intentos de traer las máqui-
nas dc proyección de la ex-«Sala
Augusta» pero es dificil acoplarlas.
Una pena.

Por otra parte las máquinas del
ex-«CINE FELANITX» Siguen en
dique seco. ¡Una lástima!, porque
si alguien no las hace funcionar de
cuando en cuando se van a «pudrir
para siempre... ¡Y valen una millo-
nada!

Copyright:
Miquel , A. Juan Gardas!
Editorial Ramón

Futbolet
BENJAMINS
ATCO. MANACOR, 1 -

C.D. FELANITX, 6
BENISSIM

Partit forca interessant, ja que
l'equip felanitxer, a les ordres de

.114arina_lalavanic—Aconseguia la 5e-
va primera victòria davant un equip
fort i amb golejada.

L'encontre fou entretengut i els
nostres jugadors no crearen gens de
JOC, ni tan sois una jugada, però
les individualitats dels petits juga-
dors resolgueren el partit de forma
clara.

Alineació: Santi, Manuel, Vidal,
Valverde, Colau, Rafel Covas, Bel
Maria, Joan Pere, Ruben, Adrian,
Xavier, Carias, Cira i Carolina.

Els gols foren de Ruben (2), Xa-
vier, Cira, Coves i Bel Maria.

EL GOL DE BEL MARIA
En aquest partit foren alineades

les dues femines del C.D. Felanitx,
na Carolina i na -Bel Maria. Aquesta
darrera a la segona part (m. 29),
aconseguí 1'1-5 amb un gol d'etique-
ta que deixa bocabadat a tot el pú-
blic manacori, que no se'n dona pas.
sa da.

M.T.F.
FUTBOLET ESCOLAR

ESTA TOT A PUNT
Després de dos mesos de feina el

Club Futbolet Escolar de Felanitx,
ja compta amb els equips fets, ca-

da un amb els jugadors que li per-
toquen.

L'equip dIniciació (nats
1984-85), entrenat pel jove Joan.
Mas, dura el nom del Colleei Sant
Alfons i contara anil) els següents
jugadors: Miguel A. Martinez, Men-
doza, Maldonado, Zamorano, Barce-
ló, Illescas, Miquel A. Andreu, Lluis,
Sierra, Alex, Patrik, Jonatan, Caye-
tano, Cerda, Joan Carles i Ramallo.
Entrenaran al Camp d'esports Sa
Mola, corn tots els equips, una set-
mana dilluns i dimecres i a l'altre
dimarts i dijous de 1830 a 1930 h.

Per formar els equips dc Benja-
mins (an:vs 82-83), s'ha optat pel sis-
tema roda, posant a l'equip del C.D.
Felanitx tots els allots de 4 1 . curs
d'EGB, que seran entrenats per Mi-
guel Angel (iMorete», els mateixos
dies que l'equip d'Iniciació, 1er5 de
18 a 19 h. Els jugadors que integra-
ran aquest equip seran: Manuel,
Santi Sierra, J. Vidal, A. Pou, Colau,
Covas, Ruben, Adrian, Xavier, Piza-
rro, Felix, Martinez, Pantoja i

L'altre equip benjamí que jugara
amb el noun del Collegi St. Alfons,
comptarà amb jugadors del 83, (3r.
curs) i els entrenara Xisco Blanco,

els dijous de 19 a 20 h. Són els se-
giients: J. Blanco, X. Blanco, Kiko,
Garau, Ramon, Valverde, Ramirez,
Gari, Raimundo, Bel Maria, Joan
Pere, Manresa, Cañas, Cira, Barce-

__16, _Uguct,._Carolina, _Garcies, Obra-
dor i P. Barceló.

Els Alevins (80-81), de 5e i 6C s'han
repartit en dos equips, els mes vete-
rans jugaran a l'equip federat i se-
ran entrenats pel recent fitxat Sal-
vador Vidal Mangas. Estarà format
per P. Monsorrat, J.J. Martinez, Ra-
mon, Vicens, Villanueva, Alberto,
Eva, David, Esteban, Fontanet, Mai-
mó, Domingo i Garcia. L'altre, amb
jugadors novel's, seran entrenats
per Antoni Prohens Llinàs.

La darrera categoria, Infantils
(78-79), potser la mes forta, compta
amb jugadors de primer any i ha
d'assumir el repte de tornar classi-
ficar-se per a- les finals al Prince
d'Espanya. Sera portat pel qui a la
temporada 87-88 el porta a l'esmen-
tada final, Joan Sebastia Picornell..
Estarà integrat per Cañas, J. Barce-
ló, Uguet, López, Ortega, Illescas, Ci-
ria, Barceló, Zamorano i Marc Rigo.

Tots aquests equips jugaran els
dissabtes al camp de Sa Mola. Avui
dia 19, els Benjamins del C.D. Fe-
lanitx juguen a les 11'30 contra el
P. Ramon Hull «A» de Ciutat.

M.T.F.

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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PREFERENTE

Regular entrada pese a que el
partido comenzó a las 4 de la tarde.

FELANITX: M. Roig, P. Juan,
F. Aznar, Borras, Sagrera, Gelabert
(Felix), Oliver, Nico, Felipe (Die-
go), Teruel y Gori (Artigues).

ARBITRO: Moreno. Bien. Mostró
tarjetas amarillas a M. Roig, Felipe,
Payeras, Teruel y Martorell.

GOLES: 1-0, min. 35; Felipe. 2-0,
min. 47; Teruel. 3-0, min. 83; Te-
ruel; 3-1, min. 87; Ventayol.

JUGADAS PRODIGIOSAS

Con las bajas de Roig II, Veny y
algún otro, cl mister Acuñas plan-
teó uit nuevo esquema de juego, de-
jando a Alfonso (?) en el banquillo
v colocando de hombre libre al jo-
ven Borras, que cumplió a satisfac-
ción. El Alcudia no fue un rival de
alto copete, mas bien diría asequi-
ble. Pero en fútbol hay que marcar
goles para demostrar superioridad
sobre el rival. Más de treinta mi-
nutos, con algunas ocasiones claras,
tuvo que esperar el equipo felanit-
xer para marcar. Fue Felipe ¡vaya
gol!, centro largo, pilla .41 defertsa
de espaldas, templa y muy sereno
desde flICra del area bombea a las
mallas con el portero —a inedia sa-
lida— en plan espectador. Cuando
corría el minuto 47 todavía de la
primera mitad (hubo dos minutos
y pico de abono) Sagrera roba un
balón, lo jucga con Nico, éste a Ge-
labert y finalmente a Teruel que
con maestría lo coloca al fondo de
Ia portería. ¡Un gol de antología!

Ya en la segunda mitad ias oca-
siones y el buen juego hicieron vi-
brar a los aficionados. Ocasiones a
punta pala. Artigues, Felipe, Oli-
ver... Pero el portero Carlos tenía
su tarde, hasta que Felipe —sensa-
cional igual que Teruel, Nico,()li-
ver... toda la compañía— centró y
Teruel en el segundo palo remata

angulo de cabeza. ¡La guin-
da!

En resumen: Buen partido con
rafatlas muy brillantes de juego.

MAIKEL

2... REGIONAL
STIORTA, 4 - SANTA MARIA, 0

El S'Ilorta aconseguí una victò-
ria important clavant el conjunt de
Santa Maria, que aguanta be la pri-
mera part, per6 que a la segona res
pogue fer per at oral - la pressió del
conjunt local. El primer gol s'hor-
tarri, que ompli d'animaciú la grao-
nada, too obra de Monserrat en re-
collir un rebuig dins l'arca. També
disposa d'una abra ocasió mitjan-
çant Augusto, per6 la pilota pega al
travesser. A la segona part aconse-
gill el seu segon gol mitjançant Bar-
celó cri jugada personal, un gol molt
herm5s per cert. El tercer temp-
teig . fou lograt per Jaume Pifia en
jugada personal a servei de Juli
Garcia. I el quart gol el marca Gar-
cia en jugada personal.

El S'Horta baguera pogut aconse-
guir més gols a través de Gaspar
Muñoz, però els seus remataments
foren ben cletinguts pel porter N'isi-
tant i en una altra jugada d'Augus-
to que també pega als pals.

Alineaciú: Múñoz, Antich, Rober-
to (Joli Garcia 45 m.), Barceló, A.
Acirover, J. Piña, G. Muñoz, Dino,
Monserrat, Augusto (Garrido 60 tn.)
i Carrasco.

C.D. FERRIOLENSE,1 -
C.D. CAS CONCOS,

UN RIVAL SORTAT
Els de on Ferriol, que venien de

golejaclors, aconseguiren guanyar
als concarrins per la diferencia mi-
nima. El C.D. Cas Concos juga un
partit complet, perú li falta la sort
de cara al gol. El Ferriolense aeon-
seguí un gol a la primera part i ja
a la segona es dedica nomes a de-
fensar-se i d'aquí vingué tot el joc
brut i les coces que endossaren al
Cas Concos.

M.T.F.

3 •. REGIONAL

SENCELLES, O -
ATCOS. PORTO-COLOM, 1

TRES GRANS PUNTS

Amb aquesta victòria, l'equip di-
rigit per Miguel Sanchez es colloca
fora de perill, al bell mig . de,la tau-
la classificatória. Un partit molt .

dur, on els del Port feren el que
varen poder per a doblegar un fort
rival. Les pegaren i pegaren, targe-
tes i coins per a tothom. El gol del
triommf cI. marca .Mariano.de cap.

M.T.F.

JUVENILS

C.D. FELANITX, 2 - ESCOLAR, 2
ALTRA VEGADA, REMUNTAR

Torna repetir-se, els felanitxers
perdien per 0-2 davant un rival fort
.co,tn.l'Escolar de Capdepera dins el
Torren ló, i hagueren d'espabilar-se i
forçar la maquina per empatar un
difícil encontre. Els de Domingo
Aznar tornaren jugar be. Pons y
Petty foren els que marcaren.

M.T.F.

SALLISTA «B», 4 - S'IlORTA, 1

Partit excellent jugat pel Sallista,
on exerci una forta pressió en tot
el camp. Res pogué fer el S'Horta
en els clos gols encaixats.

AMISTÓS:
S'llorta, 4 - Ses Salines, 4.
Dema cliumenge, a les 1030 a Sa

Lleona, S'Horta - Soledad.

INFANTILS
AMISTÓS:

BETA, 1 - S'HORTA, 4
Els nostres infantils jugaren un

partit amistós en el Coll d'En Re-
bassa en el qual guanyaren amplia-
ment. Els gols foren de Felipe (2),

Adrover i Pedro.

tT 
BA SQUET

RESULTATS
iii reuil.s:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 66
POLLENÇA,	 61

JUV. MARIANA,	 44
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 68
Sèniors ,Hase.:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 48
MARRATXI, 56
III Divisió:
LA GLORIA, 	 89
AUTOCARES GRIMALT, 	 63
Sèniors fem.:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 22
LLUCMAJOR,	 35

COMENTARI
No començaren gaire be, ni pel

joc ni pel resultat, els dos equips
que debutaren la passada setmana.
Perderen les femines i també els se-
niors de 3.a. Els altres tres equips
capgiraren els resultats obtinguts en
Ia jornada.

ALEVINS
CAMPOS, 7 - S'IlORTA,

El S'Horta aguantà be el primer
temps, jugant contra vent i encai-
xant clos gols. A la segona part el
nostre equip avança lines i el con-
junt local en marca cinc mes.

Avui dissabte, a les 11 del illati a
Sa Lleona, S'Horta - Manacor.
ALEVINS C.I.M.
MANACOR, 4 - C.D. FELANITX,

Els alevins del C.D. Felanitx es
presentaren clins Na Capellera amb
tots els seus gran jugadors, però la
millor collocació i la veterania dels
manacorins serviren perquè ja a la

..primera _part . se'n . anassin al s . vesti-
(tors amb un favorable 3-0.

M.T.F.

PROXIMA JORNADA:
SES SALINES - FELANITX (Pre-

ferente).
BARRACAR - S'HORTA, en Mana-

cor (I' Regional).
CAS CONCOS - S'ARRACO, en

«Es Cavalier» (2. , Regional).
ATCOS. PORTOCOLOM - PLAYA

ARENAL (?) (3. a Regional).
MANACOR A - FELANITX (Juve-

niles L a Regional).

FUTBOL SALA

Construcciones Calderón
El equipo de fútbol Sala recién

federado empieza hoy la liga enfren-
tandose en Palma, al DORICO PAL-
MA en el conocido Principes de Es-
paña, a las nueve de la noche. Un
equipo que empieza su andadura
con una plantilla de lo mas compe-
titivo: Pere Galmes, Cano, Fiol,
Pepe (Entrenador), Juan Martinez
(Delegado), Juan Campos, Guincli,
Mayoral y los clos últimos fichajes
Basilio y Petty.

M.T.F.

SE ALQUILA PISO en C/. Alou, 4,
1.°, de Felanitx.
inlormes, C/. Alou, 4, bajos.

Molt positiva va ser l'actuaci&
dels JUVENILS, amb fases d'excel

-lent joc, encara que al final patiren
tin poc, a pesar d'haver obtingut
avantatges de 12 punts a la 1." part
i de 14 en la 2.". Els maxims anota-
dors foren Cesar (25) i Carles Gue-
rrero (17).

Els juNIORS varen sufrir una
transformació total, pel que fa al
seu joc i rendiment en la jornada
anterior. En cap moment cediren en
el comandament del mztrcaclor i en
el descans guanyaven de 15 (21-36).
En aqUest partit se produí el let

l'equip local se va que-
dar sense jugaclors. A manca dc 40
segons pel final s'hagué de donar
per acabat. Tant els de Sóller com
els che Felanitx començaren l'encon-
tre amb nomes 8 jugadors, però
mentre els locals donaren branca a
voler, cosa que els omplia de faltes
personals, els visitants anaven amb
mes cura. Amb el partit decidit (39-
57, minut 35), cls sollerics queda-
ren amb 4 jugadors i poc temps des-
pres amb 3, 2 i 1, moment en que-
acaba el partit. En el Joan Capó des-
taqucm Fullana (23), Amengua?
(18), Jordi (10) i Aleix (7 punts i
molt bona feina defensiva).

El debut de les SÈNIORS FEME-
NINES va ser che lo nies fluixet.
poguereti contra un rival dèbil, pe-
rò que ies superava en corpulencia.
Marcador molt pobre en el descans
(11-12) . 1 no gait-e Ines inflat en et
final (22-35). Hauran d'amillorar
bastant per donar qualque alegria
als afeccionats.

Els SLNIORS MASCULINS oferi-
ren un mal encontre, enfront d'un
rival incòmode i fort, un .dels-ga-
!lets del grup. Si els felanitxers ha-
guessin estat en el seu nivell habi-
tual, els haguessin pogut superar;

. quasi be sempre el marcador se va
mostrar ajustaciet i la diferencia del
final es la major enregistrada, gra-
cies a un 0-10 en els darrers 5 mi-
nuts 4e; nulitat ofensiva local. Ber-
nardi	 : Cesar (juvenil), amb 13
punts; fpren els majors anotaclors.

Autocares Grimait de
TERCEÁZA afrontava el seu pirmer
comprOnís ztmb molta la
qual 6 quedar ben prcst esvaïda
(10-0, minut 4 i 43-25, descans). La
Glòria supera la manca de centime-
tres amb molta velocitat i una gran
técnica individual. La segona mei-
tat fou ales anivellada, per?) un es-
plet de triples 'en els darrers mi-
nuts, amplia generosament el temp-
teig, cleixant-lo en un resultat massa
clar. Els millors anotaclors varen
ser G. Amengual (19), Boyer (10)
Oliver (9).

AQUESTA JORNADA

Constara dels següents partits:
El dissabte, Espanyol-Joan Capó

(juvenils .) i aquí els júniors contra
el Llucmajor.

El idiumenge, sortida ciels dos
equips.. seniors de provincial; els
mascutins ju ,, lran a Son Carriá i lesc.- • c'

(Passa a la pig. 10)

FuL 	e categoria en «Es Teerentó»
Felanitx, 3 - Alcúdia, 1

vr sgniors, tres denotes
Però guanyaren juvenils i júniors
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Ven a verlo a:

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km 01 - Tels. 5819M. 	 - CAL0N6E: Ctrs. Wash. 5 - Isl. 551393

Puertas E tensibles
Galvaniza, as y
lacadas
Vanos colores.

Persianas de Alumo
Color Plata, Bronce
lacadas vanos colores.

C I F A.07.204571
Te101ono 58 03 51

FELANITX (Mallorca)

CAFIPINTERIA METÁLICA

TALLERES
MECAN1COS a..

mg

woo

Puertas Basculantes
Galvanizadas tacadas
ImitaciOn madera.

Puertas Cancela
Hierro y Aluminio y
Con mando a distanCia

Puertas Arrollables
Galvanizadas y lacadas
Manual y mando a distancia

Campo Es Torrentó
MAÑANA DOMINGO, A LAS 3,30 TARDE

Atcos. Porto-Colom
PLAYA ARENAL

(LIDER DE 3. , REGIONAL)

AFICIONADO, NO FALTES!

0	 FELANITX

Coloms a la Sala
RADICALISME?

Qr.r; deu voler dir el Sr. Batle
quail manifesta que: «Els Coloms
han tornat als seus radicalismes?»
(«Ultima Hora», divendres 11 d'oc-
tubre de 1991, pagina 39).

Primer de tot ens hem dc dema-
nar si a això ho ha manifestat mai,
perquè cada vegada que li retrcim
alguna de les seves declaracions en
relació al nostre partit diu que mai
les ha dites i, la veritat sigui dita,
un pic potser sigui cert, dos ja se-
ria dubtós, però sempre, no pot es-
ser que els periodistes sempre s'in-
ventin les declaracions del Batle Mi-
guel Riera

Pere) tornem a la seva afirmació
que ha motivat la nostra prPgunta.
De dia 18 que gicarcm del óvern
fins ara, seria molt interessantque
ens digués públicament quills han
cstat els nostres radicalismes ! Val
rem assistir al ple de dilluns a'ssat
i hem presentat dos escritSA l'Ajun-
tament sollicitant que ens contestin,
dos temes pendents que quan èrern,
al Govern tampoc va ser possible
resoldre. Això són radicalismes? Al
pie varem esser radicals quan pro-
posarem de rescindir el contracte
amb l'assessora jurídica que en tres
mesos ha acudit a la feina quatre
vegades, quan havia de fer dues jor-
nades completes setmanals? -Quan-
deis que hi ha molts d'assumptes;
pendents d'informe jurídic, no deis
tota la veritat perquè no posau els
mitjans per tenir aquests informes: •
Exigir el compliment de l'horçlri la-
borals dels funcionaris és esssr ra-
dical?

Potser.esser_ radicals per ell sigui
cxp1ic3r cl que mai explicara ell i
que realment passa per l'Ajunta-

Com pot esser que no fan
comptes fer l'auditoria que va pro-
metre a la roda dc premsa de quan
es va fer l'Entesa. 0 el Butileti in-
formatiu que també havia de fer,
cis radicalismes de Coloms l'impe-
deixen de fer?

Mirau Sr. Bade, fa temps que ex-
plicarem què volia dir cSser radical

heu de saber que qualificar-nos de
radicals ens afalaga moltissim, mal-
grat esser tan ben parlat, usau el
mot amb sentit despectiu. Esser ra-
dical Sr. Riera vol dir propugnar,
d'una manera democràtica, refor-
mes profundes i canvis substancials
de les estructures. Vós, de moment,
seguiu talment el Govern anterior.
Els fets ho dernostren i la dita sem-
bla feta a mida: «No te paraula do-
lenta, ni obra bona».

VENDO PISO EN FELANITX. Con
cochería. En C/ Rocaboira, 40.
Informes, Tel. 581354.

CLASES DE INGLES especialmen-
te para nifi os y principiantes.
Informes, Tel. 58026".

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

Vt&DO CASA, 2 viviendas, en Fe-
lanitx, con coeheria.

Informes, Tel. 582088.

Básket
(Ve de la pdy. 9)

allotes a Capdepera (Escolar). A la
vila, debut cie l'equip de 3.. contra
el Tisa Ca Nostra d'Eivissa.

LARRY CISTELLES

RENAULT PORTO COLOM, 23
PERLAS MANACOR, 75

En este encuentro las jugadoras
de Porto Colom no pudieron ante
un fuerte rival como el Perlas Ma-
nacor. Las chicas de Torry se esfor-
zaron al máximo, pero no hay que
olvidar que las jugadoras de Mana-
cor juegan en el Grupo «A», el de
los mejores equipos.

Aguantaron hasta el minuto diez,
después el Perlas se ;impuso en los
rebotes y empezó a aumentar su
marcador. El partido estuvo acorn-
pairado de una gran multitud de pú-
blico, gran parte de el de Porto Co-
lom. Jugaron; Amaya (10), Cati S.,
María del Mar, Trinidad (4), Anto-
nia (3): Xisca, Conehi (4), Ana Rosa,
Belen, María Sebastiana (2) y Cati
R.

RENAULT PORTO COLOM, 41
ANDRATX, 51

Un partido entretenido y compe-
titivo ya que la calidad de los dos
equipos era muy semejante. Al em-
pezar- se rvió un juego lento para
ambos equipos y esto influyó bas-
tante en el espectáculo. El árbitro
del encuentro pit6 varias persona-
les al empezar y, ello„,perjudicó las
chicas de Torry que respondían a
los contraataques del Andratx, pert,
no con mucho acierto. El público

asistente disfrutó de lo lindo al ver
jugar a las chicas de RENAULT
PORTO COLOM, con tanto entusias-
mo y ganas.
les y la poca veteranía. dieron el
triunfo a las visitantes.

Al final, los nervios, las persona-
Jugaron: Amaya (10), Cati S., Ma-

ria del Mar, Trinidad, Antonia (1),
Xisca, Conchi (23), Ana Rosa (4),
Belén, Sebastiana (3) y Cati R. ( 1 ).

Emistiquio

• La setmana passada, l'ex-capi-
ta del C.D. Felanitx Felip Risco, de-
mostrava un cop més la seva gran
qualitat futbolística, marcant un
gol perfecte i donant-ne un altre.

• Els jugadors de l'equip d'ini-
ciació de futbolct, sota les ordres de
Joan Mas, compten amb clos juga-
dors amb un gran futur, el ja cone.
gut HAY() i el seu darrer fitxatge,
n'AI.EX.

• Els «Bads Boys» del C.D. FE-
LANITX juvenil continuen essent
P.G. i B.M.

• El CAS CONCOS va caure ven-
çut clins Son Ferriol. ts 16gic, ju-
gant contra «ases» i «someres» no
pots guanyar res mes que una coça.

• El simpàtic mister JOAN TAU-
LER, s'oferí per ajudar amb el que
pogués al Club Futbolet Escolar de
Felanitx. Obriu els ulls a la dada, ja
no en queden corn ell.

• La setmana passada fèrem . una
referència al CALIPSO. No, no s'en
va. Tornara. Es tanca temporalment
per reformes. Oh, què bé!

• El conegut Miguel Angel VE-
TA esta ampliant el seu local. Una
ampliació que podrem veure acaba-
da en dos mesos. Ai punyetero, no
eatures- ni

MARINO i MOIXET

SE NECESITA OPERARIO para ta-
ller de herrería. Con experiencia.
Informes, Herrerfa Adrover-Roig,
ctra. S'Ilorta Porto-Colom.

CERCAM PLANTA BAIXA a m b
corral a Felanitx o casa o foravi-
la. Per Hogar.
Informes, Tels. 582165 i 583069.

SE VENDEN DOS MOTORES MA-
RINOS Perkins, modelo 4108. In-
versores Borg Warner.
Informes, Tels. 824621 - (horario
oficina) y 659465 (noches).
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