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EI 1Si ha donat la rod
als Calms a la Sala

El passat dia 17 es va fer pública
la sentència del Tribunal Superior
de Justícia sobre el recurs presen-
tat per Coloms a la Sala contra la
delimitació del sòl tirba aprovada
pel grup governant del PP del con-
sistori anterior. En el veredicte, el
TSJ diu que: «ESTIMANDO el re-
curso contencioso administrativo in-
terpuesto en Autos 640 de 1990 por
Ia representación de los Sres. Obra-
dor i Rosselló y Obrador i Adrover
DEBEMOS DECLARAR Y DECLA-
RAMOS que los actos administrati-
vos impugnados son contrarios aI
ordenamiento jurídico y en su con-
secuencia los ANULAMOS,-sin hacer
expresa imposición de costas proce-
sales».

La reacció del govern municipal
va ser immediata i divendres pas-
sat se va convocar una reunió extra-
ordinaria i urgent de la plenaria que
se va celebrar dissabte a les 12. La
Corporació, per unanimitat, una ve-
gada declarada la urgencia de la
convocatòrla, i coneguda la senten-
cia del tribunal, va decidir no re-
ceirrer-hi en contra davant el su-
prem i comanar un nou projecte de

delimitació del se:4 urbà que. si no
surten entrebancs, serà estudiat per
Ia comissió informativa i d'urbanis-
me dimarts que ve. Aquest projecte
podria ser aprovat a la pròxima ses-
sió plenaria del mes de novembre, i
una vegada superats aquests trà-
mits, la nova limitació del sòl urbà
sera exposada al públic per tal de
que es puguin fer les allegacions
pertinents.

Per un altre costat sabem que dis-
sabte passat horabaixa hi va haver
una reunió de treball per a prepa-,.
rar l'avanç de planejament de les'
Normes Subsidiaries, que també se-
ran exposades públicament perque
s'hi puguin fer les suggerències con-
•venients. -

Així les coses, si no surten entre-
bancs greus, perventura dins un
temps no massa llarg, podrem veu-
re aquests dos instruments de pla-
nificació urbanística arribar a bon
port, la qual cosa permetria desblo-
quejar la situació greu que patim
actualment a causa d'una nefasta
política d'urbanisme practicada du-
rant dotze anys pels grups gover-
nants als consistoris precedents.

Es remoregen intents per fer dimitir
Consuelo de Santiago

De la Federació Balear del PSOE
s'assegura que hi ha intents des de
les altes instancies del Partit Popu-
lar, de provocar la dimissió de la
regidora Consuelo de Santiago per
tal de possibilitar l'entrada del ter-
cer de la llista del CDS, Jaume Cal-
clentey, a l'Ajuntament.

Aquestes remors han circulat in-
sistentment per la nostra població
i dels comentaris indirectes es pot
deduir si C. de Santiago ha rebut
fortes pressions en aquest sentit.

Amb aquesta dimissió segura-
ment el PP tendria possibilitat de
collocar de bell nou a Cosme Oliver
a la batlia.

Posteriorment hem pogut confir-
mar aquestes remors per la mateixa
regidora, la qual, he que mantenint
una actitud reservada, ha admès
que havia estat objecte de pressions,
si he assegura que no ha pensat en
cap moment d'acceptar proposta al-
guna i que es manté en Ila decisió i
el compromis que itssumir des

de Is pri mers moments post-electo-
rals.

El que no es veu
Diumenge passat es va celebrar

en aigües del Port, el Campionat de
Mallorca de fotografia submarina.
Aquest concurs va tenir una parti-
cipació de 16 submarinistes els
quals amb el seu equip de fotogra-
fia i botelles d'oxígen disposen
d'un temps limitat per fer entrega
d'un rodet als membres del jurat.

Justament el vent que feia no va
facilitar poder obtenir bones imat-

ges.

Hem de resenyar que els mallor-
quins ocuparen les primeres places
del darrer campionat d'Espanya.

M.A.C.

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx   

PROJECCIÓ DE DIAPOSITIVES I COL.LOQUI SOBRE
EL PERO

PER

Jaume Obrador Adrover
MISSIONER A AQUELLES TERRES

DIA 28 D'OCTUBRE, A LES 9,30 DEL VESPRE A LA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA

Sant Eaietà, un sent tahir per a [;ere
La família teatina celebra la festa de Sant Gaieta una vegada més.

Ès la cita anual que convoca tots aquells i aquelles que, a Felanitx, entre
el carrer des Juevert i el de l'Hospici —entre Sant Alfons i la Providen-
cia— han viscut una experiencia pedagògica, humana i cristiana alhora,
tot teixint lligams d'amistat en un clima familiar.

La pedagogia teatina es nodreix en la del Mestre de les Benaurances
que ens indica camins de felicitat i, ensenyant-nos a ésser lliures en la
mesura que descobrim l'ordre propi de la naturalesa, la veritat i el be, i
ens hi adherim, en la mesura que vivim en l'amor i descobrim la presen-
cia de Deli en la quotidianitat, la nostra vida assoleix el seu sentit. Doncs
la història es un temps de salvació en el que té Hoc la trobada de Dal
amb l'home i dels homes entre si. La proposta es: «Cercau primer el seu
Regne i la seva justícia, i tot això us sera donat de més a més». (Mt. 6, 35)

La Ven. Ursula, evangèlicament, deia: «Estimau el vostre proïsme per
amor a Déu. Tornau-li el be en Hoc del mal i pregau per a ell si us per-
segueix», també «Heu de servir Nostre Senyor amb joia». Com si resso-
nas l'eco de Sant Gaietà: «Em complau que Nostre Senyor us hagi elegit
per al servei dels nafrats i malalts», i  àdhuc: «La vertadera i inestimable
joia de l'home espiritual es la d'assemblar-se al Bon Jesús per fora i per
dins, sense voler altra recompensa».

Els sants, pel fet de que tenguin el cor arrelat en Deu mitjançant
l'oració i la contemplació, no vol dir que practiquin la fugida sistemàtica

que es terrenal; però es la condició per a un do fecund de si.ma-
teixos. Puix qui no hagi après d'adorar la voluntat del Pare en el silenci
de la contemplació, mal podrà assumir les exigencies de renúncia, dolor i
humiliació quan les condicions dels germans li ho demanin. El culte que
Déu vol, expressat en la pietat popular i la litúrgia, es perlionga en la
vida quotidiana mitjançant l'esforç de transformar-ho tot en arena. Es
Ia capacitat d'expressar la fe amb un llenguatge total que supera els
racionalismes i de celebrar-la comunitàriament. Per aim!) veim els sants
no solament com protectors. També són models de la vivencia de la Pa-
raula i testimonis de vida en els que s'ha realitzat la Pasqua del Crist.

Certa cultura del nostre temps ha dicotomitzat, i fins discriminat, les
categories sagrat-profà. Solament Déu es sant, tan densament i radiant-
ment sant, que tot ho sacralitza, vull dir que ens santifica i que res no es
profa.

Quan la noció de sagrat es basa en la dicotomia i la discriminaciá,
es cau en el fetixisme, i el poder, el plaer i el diner són idolatrats. El
poble resta desguarnit. Li roben el creador Pare provident. I la persona
val pel profit que se'n pot treure, s'ha de sacralitzat.

El dia 8 d'agost d'enguany el Diari CLARIN de Buenos Aires, a pri-
mera pagina, encapçalava així una notícia: «Más pobres, menos clase me-
dia» i el peu d'utaa foto deia: «Una chica, en el millón (heu Ilegit be) de
personas que concurrió ayer a San Cayetano y pidió conseguir o conser-
var su trabajo». Les pàgines 28 i 29, senceres, explicaven que als 444 anys
de la seva mort Sant Gaietà es el Pare de Providencia: 1.600 collabora-
dors per a l'ordre, 200 pels serveis sanitaris, 200 sacerdots confessant i
donant comunions i de 14 a 16 illes de cua de fidels amb l'ofrena d'ali-
ments pels més pobres al «Campió de la misericòrdia i la caritat».

Jordi Cassà i Vallès, C. R.
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.325

SANTORAL

Diu. 27 St. Vicenç d'Avila
Dill. 28 Sts. Simó i Judes, ap.
Dim. 29 St. Narcís
Dim. 30 St. Alonso Rodriguez
Dij. 31 St. Quinti
Div. 1 Festa de Tots Sants
Dis. 2 Mcm. Fide's Difunts

LLU NA

Quart minvant dia 1

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 1 18 h. Diumenges I fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h

Palma • Felanitx des de Vesta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,451 19,30
h. Diumenges I festius, a les
9,30, 15,45 1 20.30 h.

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

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 6'30
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:

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

TELÈFONS D'INTER1ES
Ajuntament: (Manes j Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulhncies

581715 - 580051 - 580080
Serve1 mèdic d'urgències 580254
Guhrdla Civil	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

Home i Dona

OWL() IrS
alums

HORWRI 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

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda CBR 600

Derhi -FDS
— Yamaha RD 350
— Yamaha FZR 600

Mohilettes
— Nlorini Sealihur 501
— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Crist6bal Bendsar
C. Campos, 33— Tel. 58C2C8
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

Cursos de Música Moderna
JAll - ROC - FUNK
DIRECCIÓ: VICTOR CAPBLANQUET

INIFORMACIO: AJUNTAMENT DE FELANITX (Antoni Capó)

FELANITX     

LES OBRES
A la reunió de la Comissió dc Go-

vern celebrada el passat dilluns dia
14 varen esser adjudicades les
obres de restitució del sanejament i
renovació de les canonades d'aigua
potable dels carrers Santueri i Ga-
briel Vaguer a l'empresa «Melchor
Mascará». L'obra s'ha de fer en un
termini de sis mesos i costara
38.365.000 pessetes. A la mateixa
reunió va esser aprovat el plec de
condicions per a la redacció d'un
projecte d'ampliació de les obres
cle reforma que s'han iniciat al Mer-
cat Municipal.

EL REGISTRE DE LA
PROPIETAT

El Reial Decret 1.141/1984 de dia
23 de mare, que fou publicat
Butlletí Oficial de l'Estat el 20 dc
juny del mateix any modificava la
demarcació del Registre de la Pro-

AT&

INFORMA
pietat de Manacor i creava tina no-
va circumscripció, la de Felanitx,
clue comprenia, a mes del nostre
ternie municipal, els de Santanyí,
Campos, Porreres i Ses Salines.

L'Ajuntamcnt de Manacor va in-
terposar un recurs de reposició,
previ al contenciós-administratiu,
contra el referit Reial Decret, que
fou desestimat pel Conseil de Mi-
nistres dcl 17 d'abril dcl 1985.

Actualment, el recurs contenciós-
administratiu esta pendent de reso-
lució per la .Sala número 3, secció
5 •a, del Tribunal Suprem.

EI passat dia 9 de setembre, el
procurador que representa als ajun-
taments dc la nostra clemarcació va
presentar un escrit de contestació
a la demanda en el que queda pa-
tent la postura favorable dels dis-
tints municipis a una mesura des-
centralitzadora que acostara el Re-
gistre als administrats.

El tema, després de quasi set
anys, pot quedar resolt en un ter-
mini niC:s aviat breu.

LES OBRES MUNICIPALS
A principis d'octubre han reco-

rnen;at a Poulocoloin les obres que
foren parzilitzades durant els incsos
d'estiu. Aquesta activitat completa-
ra la xarxa per a recollir les aigües
residuals i el sistema que dura l'ai-
gua neta a les cases de la part de
Sa Capella.

S'acabaran les obres a la zona de
Cala Marçal, es fan les accres de
Sa Bassa Nova i Cala Barbacana,
de l'illa de cases on s'hi ha fet la
Cisa del Mar, cicl carrer Port de
Palos, d'un tram del carrer de la
Marina i de la ronda del Creuer
«Baleares».

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

CLASES DE INGLES especialmen-
te para nulos y principiantes.
Informes, Tel. 580262.

Droguería y Ferretería
Santueri

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 5 Kg.
Antes 1.600 pts. ahora 995 pta.

Oferta Berbiquí 500 W.
Antes 8.600 pts. ahora 5.500 pts.
Oferta Carretillas 3.950 pts.
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Nara,
artiai3,
paz y alogria

La sala de - exposiciones de la
Casa de Cultura es uii estallido cic
luz, armonía, paz y alegría. Son im-
presiones que desprenden estas se-
das pinadas pot - Nora, una artista
alemana afincada cri Felanitx desde
hace casi quince años. La briilantez
y transparencia del color junto a
un estilo muy personal, dan a su
obra un carácter inconfundible.

Nos acercamos a Nora (Eleonora
Thurm) para que nos hable de su
obra, de su inquietud artística, de
sus proyectos... de si misma en cl
plano profesional.

—Desde cuándo Nora, te hallas
inmersa en el mundo del arte?

—Empecé muy joven. Terminada
mi enseñanza básica, entre en la
Universidad d'Essen-Werclen para
instruirme en «Bellas Artes» y a lu
largo de cinco años estudie pintura
y diseño de moda. Finalizada mi
formación, a los veintitres años, me
instalé en Ibiza en donde trabajé
en diseño de moda durante seis
aims. Fue en- esta época que incor-
pore la pintura al mundo de la mo-
da, presentando modelos exclusivos
en seda pintada, bajo elrnombre ar-
tístico de Leonor.

—Profesionalmente te has dedica-
do siempre a la pintura o has cul-
tivado otras actividades?

—No, aparte el diseño de moda,
a traves del cual me inicie en la
pintura sobre tela, no he practica-
do otras actividades. Mi aprendiza-
je y experiencia en cl tema de la
seda es totalmente autodidacta, o
sea que yo sola he ido adquiriendo
Ia técnica que uso.

—¿Por qué te has especializado
en la seda?

—Me encanta la secla,.;rne fascina.
Siento que mi vida está ligada a
ella. Mezclar los colores en la se-
da... es algo que me
atrae profundamente. Algunas veces
he sentido deseos dc iniciarme en
Ia pintura al óleo, ya veremos, pero
tal vez más adelante.

—Dices que empezaste con la mo-
da, realizando estampados par a
prendas. ¿Cómo se te ocurrió lo de
los cuadros?

—En el 74 me instalé en Mallor-
ca, en Sóller al principio, pero
pronto vine a Felanitx en donde
continue diseñando moda en seda.
Fue aquí en Felanitx donde empece
a pintar cuadros sobre seda.

—¿Y has expuesto otras veces en
Felanitx?

—Si, ha sido en Felanitx donde
me he manifestado artísticamente
ante cl público. Expuse en «Sa Nos-
tra», en «Arts Raval» y ahora pre-
sento mi obra más reciente en la
Casa de Cultura.

—Je identificas con tu pintura?

—Naturalmente. Yo cuando pinto
sicinpre estoy alegre. Si algún día
estoy triste, con sólo coger los pin-
celes me siento al punto feliz. Y es
esta felicidad y alegría la que pre-
tendo transmitir al espectador. In-
tento emplear colores vivos y ale-
gres que gusten y no aburran a la
gente.

—¿Por qué tus cuadros no son fi-
gurativos?

—Antes pintaba peces, pájaros y
motivos de la naturaleza. Ahora en
esta fase cle mi vida persigo la rea-
lidad estricta y prefiero que la gen-
te al contemplar mis cuadros haga
uso de su imaginación.

—¿Cómo defines pues tu pintura
ahora?

—Es pintura abstracta.
—¿Cuáles son tus proyectos para

el futuro?
—Mis proyectos son, seguir expo-

niendo, renovar ideas siempre liga-
da a mi línea personal.

Un futuro sugestivo sin duda y
que )o te deseo muy sinceramente.

Marino Talavante

TENGO PARA ALQUILAR APAR-
TAMENTo a in ueblad 0,
en C. Major, 33
Inf.: Juavert, 61 - Tel. 580283
y 825039

SE DAN CLASES DE INGLES Y
ALEMAN.
Informes, Tel. 580004.

S 0 M
MOVIMENT INFANT'', I JUVENIL

PARROOUIAL (M.I.J.A.C.)

Anti) més illusió que iiii ens re-
trobarem tots el dia 26 a Xauxa.
Sera, com sempre, a les 4 i fins a
les 6. Pareix que tot ha de seguir
el mateix esquema de sempre; pe-
rò

Aquest curs te moltes sorpreses,
moltes activitats, molta companyo-
nia, en una paraula molt de tot. Re-
cordem que enguany conmemoram
el cinquè aniversari del nostre grup.
El primer regal que ens hen fet ha
estat la vostra intenció i confiança
d'acompanyar-vos, així farem la fes-
ta molt més gran i compartida. Si
no hi ha res dc nou ni cap de ma-
lalt serem cent cinquanta persones
amb voluntat de fer camí plegades,
amb voluntat de conèixer el nostre
entorn, valorar-lo i, si escau, de mo-
dificar-ho.

H I !!
Enguanv començarem el curs fent

una FESTA, celebrant one ens re-
trobam, celebrant el naixement (Von
nou grup (el Grup de Joves), cele-
brant les ganes que tenim els clos
grups de mouren's, fent pinya amb
cis altres grups de la Parróquia, fent
així comunitat, Església, amb la
missió de fer tots junts un poc més
de camí cap al Regne ile Déu.

De fel, i com a primera activitat,
els encarregats d'organitzar aquesta
FESTA són els components del
Grup de Joves. De segur que no ens
ho haurem passat tan he mai.

Convidam tots cis inscrits i els
que ho vulgin fer ho podran fer
aquest dia.

Equip d'animadors
Ah!! Els organitzadors de la FES-

TA ens han dit que si algú vol col-
laborar (amb una coca, o altre Ile-
polia) ho pot fer. Gràcies.

Floristeria CRISTINA
C/. TOGORES, s/n. 	 PORTO-COLOM

Recuerda a sus clientes y público en ge-
neral que para Todos los Santos, aispondrá
de un extenso surtido en flores.

Les recomienda que, para un mejor servicio, hagan sus en-
cargos con unos días de antelación.
SERVIMOS A DOMICILIO EN FELANITX Y PORTO-COLOM

ENCARGOS AL TEL. 824666

Recorda als seus clients i públic en ge-
neral_que per a Tots Sants, disposarà d'un
extens assortiment de flors.

Les recomanam que, per a un millor servei, facin les seves
comandes amb uns dies d'anticipació.

SERVIM A DOMICILI A FELANITX I PORTOCOLOM
COMANDES, AL TEL. 824666

Ha llegado el moment



Tertúlies a !a Llar
Divcnekes de la setmana passada

s'cncctì un cicle de tertúlies a la
'Jar de la Tercera Edat, que sembla
que tendrit una moll bona acollida

tre b seva gent. Es tracta de pas-
sar luna estona de conversa amb
una persona de certa significació
dins l'esfera local, o si s'esdevé, dins
un sector más ampli.

Per inaugurar aquestes tertúlies
tingueren entre ells al balle Miguel
Riera, a qui dirigiren preguntes i
consultaren tota mena de qües-
tions per espai de dues hores.

Sembla que el proper objectiu
dais «tertulians» de la Tercera Edat
sera el coordinador del Centre de
Salut.

Club Altura
Per demà diumenge hem organit-

zat una excursió per Rancla,
major, el Puig de Ses Bruises i Gal-
dent. La sortida sera a les 8 del ma-
ti de la plaça d'Esp'anya.-'Es • prega
puntualitat.

Informació, Tel. 580589.

Llar de la Tercera Edat • Inserso
CONFERLNCIA. — Dimecres dia

30, a les 17 h., a càrrec de la Dra.
Paula Grau: «Primers auxilis a la
Tercera Edat».

EXCURSIÓ A EXTREMADURA.—
Del 10 al 17 de novembre, fent la
«Ruta de los conquistadores». Ins-
cripcions fins dia 1 de novembre a
Ia Llar.

vida social
NAIXEMENT

Els nostres bons amics en Gui-
llem Monserrat Vidal i esposa Bar-
bara Monserrat Nicolau, han vista
alegrada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer fill, un nin,
que en el baptisme rebrà el nom de
Guillem.

Rabin els novells pares la nostra
més cordial felicitació.

PRIMERA COMUNIÓ
Dissabte passat horabaixa, en el

convent de Sant Agusti, va rebre
per primera vegada l'Eucaristia, la
nina Yolanda . Esteban. - Ramírez.

Enviam la nostra felicitació a la
nou-combregant i la feim extensiva
als seus pares.

SE PRECISA DEPENDIENTA, ma-
yor de- 24 años, con -nociones de
mecongrafía y cálculo. Trabajo to-
do el ario.
Informes, Tel. 580257.

CERC PER LLOGAR CASA DE
CAMP, minim 4 habitacions. Ter-
me de Felanitx, Portolo-
lom.
Informes, Tel. 824965.

— — ------- -----
VENDO MESA ANTIGUA, con he-

rrajes, perfecto estado. Abstener-
se anticuarios.
Informes, Tel. 581037.

SE NECESITA DEPENDIENTA.
Informes, Tel. 580827.

FELANITX4

S'han représ les obres «Warn-
bellecimiento» de Portoco!om

Després de l'atur preceptiu du-
rant l'estiu, ja fa unes setmanes que
s'han tornat posar en marxa els tre-
balls de la construcció del clavegue-
ram i xarxa d'aigua potable a la part
de Sa Capella de Porto Colom, així
com les obres od'embellecimiento»
a diversos indrets també del Port.

Pel que fa a aquests darrers, Cs
una Ilastima que es desfacin vora-
vies que es troben en perfecte estat
per a tornar-les fer de bell nou, amb
l'agravant de que les que tenien uns
tubs soterrais per conducció de ca-
bles, ara. es refan sense aquest de-
tall tan important, perquè no és con-
templat al projecte.

També és lamentable que a hores
d'ara dels bancs que s'installaren a
diversos indrets no en quedin mes
que molts pocs sense espenyar.

Incendi
Dissabte passat a l'entorn de les

et i mitja del capvespre, un au-
tomèbil que circulava pel car-
rer Major, s'incendia a l'altura de
la casa número 31, precisament on
és més estret el carrer. Sortosa-
ment el conductor i-dos infants que
anaven en el vehicle .pogueren sor-
til- san:i i estalvis, PCIL les flames
en uns moments assoliren unes
proporcions molt grosses i es pro-
pagaren ben aviat a les persianes
de la planta baixa i primer pis de
l'esmentat immoble.

Malgrat els esforços que des de
tot d'una es feren per sufocar
foc amb extintors i manegues d'ai-
gua domèstiques, no s'aconseguí
res fins que - mitja hora mes tard
arriba el camió del parc de bom-
bers de Manacor —a Felanitx no en
tenim de bombers a l'hivern—, el
qual amb aigua i espuma recluí l'in-
cendi.

Dins la desgracia, s'ha de dir que
el fet de que la casa sinistrada no
fos habitada alleugeri en certa ma-
nera d'una preocupació per la pos-
sibilitat de produir-se desgracies
personals, però així i tot el temor
de que el foc es pogués propagar a
altres cases —l'estanc de l'enfront

• e r a certament amenaçat-- es
mantingué fins l'arribada clefs bom-
bers.

La Policia Municipal actua molt
diligentment, però la tardança dels
bombers posa un punt d'angúnia
que semblava etern.

Al cap d'una hora aproximada-
ment, un cop retirat amb una grua
el vehicle sinistrat, es restablí la
circulació en el carrer Major i es
pogué apreciar el (limy causat pel
foc a les persianes, portes i vidrie-
res de la casa afectada.

Nou col.laborador a la Parròquia
El passat dia 12 d'Octubre, co-

mença la tasca pastoral entre nosal-
tres el seminarista NADAL BER-
NAT' i SALAS, natural del noble de
Cala Ratjacla, cursa quart de Teolo-

Treballara entre nosaltres el

cap de setmana i ho farà amb un
grup de Joves. Siau benvingut i en-
clavant.

El Cemented
Des de fa sis mesos, es du a ter-

me una gran reforma al cementen.
Els danys que causa la torrentada
de 1989 varen obligar a plantejar
una restauració a Ions de la zona
antiga, la qual s'ha vista completa-
da amb millores a gairebé tot el re-
cinte. Els caminals s'han provcit de
!loses o empedrat tipus llamborda,
s'ha reformat cl sistema per al re-
guiu dels jardins i s'ha duit a ter-
me una restauració exterior de la
capella.

Darrerament, l'empresa concessio
nària de les obres (Emilio Marin)
ha Murat una carrera contra rellot-
ge per tal de tenir la feina tiesta per
a Tots Sants, cosa que pareix que
haura aconseguit.

Projecció i col.loqui sobre el Perú
Dilluns que ve, dia 28, a les 9,30

del vespre, a la Casa de Cultura,
organitzat pel Centre Cultural de
Felanitx, En Jaume Obrador i
Adrover, que treballa a la missió de
Cascas en aquell pais, oferirà una
projecció de diapositives i manten-
cira un colloqui entorn a la situació
humana, social, econômica, etc. en
aquest país andí.

Cursos de música moderna
El Centre Cultural de Felanitx té

prevista la celebració d'uns cursos
de música moderna que s'imparti-
ran sota la direcció de Victor Cap-
blanquet.

Aquests seran integrats amb el
contingut següent:
1 Teoria i armonia modernes:

Nivell I, Nivell II, Nivell III.
2 La improvització en la música

moderna:
Roc, Jazz, Funk, etc.

3 «The Blues»:
Nivell I, Nivell II.

4 Roc-Jazz keyboard (Piano Roc-
Jazz per a pianistes):
Nivell I, Nivell II, Nivell III, Ni-
veil IV.

5 Cursos especials de Combo Roc
i Combo Jazz.

Goigs de Sant Miguel Ara:11(Jc'
La Vigilia de Sant Miguel, a la

parròquia de Cas Concos, es V aren
cantar per primera vegada uns
,Gois a Sant Miguel Arcangel»,
amb Ilctra de Miguel Bota Totxo i
Música dc Vicerip Juan Rubí.

Però a més, sorti l'edició d'aquests
goigs que s'integra a la Collecció
«Coses Nostres» amb el número 42.
Junt a la lletra dels goigs hi figura
la partitura i una nota històrica so-
bre la devociú a Sant Miguel a Cas
Concos, de Mn. Miguel Lladá.

La illustració és d'Antoni Guasp i
l'edició esta patrocinada per Antoni
Grimalt, Autocars Grimait de Fela-
nitx.

La festa de Tots Sants •
COMMEMORACIO DE DIFUNTS

Els actes que tindran hoc en el
Cementeni de Felanitx amb motiu
de la festa de Tots Sants i Comme-
moració dels Fidels Difunts saran
cis segiients:

Divendres dia 1, festa de Tots
Sants, a les 11 del mati es resarà el
Rcsari. L'horabaixa, a les 4'30 hi
haura Missa concelebrada a la plaça
central del recinte. Cantara la Coral
de Felanitx.

Dissabte dia 2, Commemoració
dels Fidels Difunts, a les 11'30 del
mati Rosari i a les 12 Missa. L'hora-
baixa a les 4'30 Rosari i a les 5 Mis-
sa.

A la parr3quia de Sant Miguel, a
les 8 del vespre, Missa concelebrada
en sufragi de tots els difunts de la
parr)quia.

Pintura a damunt tela a la
Casa de Cultura

Des del passat dia 19 i fins dia 3
de novembre, romandrà oberta a la
Casa de Cultura, una exposició de
pintura damunt seda de l'artista
alemanya resident a Felanitx, Nora
(Elconora Thurm).

Esta integrada per un grapat de
teles d'una qualitat cromàtica extra-
ordinaria qua esdevé un esclat de
fantasia que dóna goig.

Norà, que féu els seus estudis
d'art a Alemanya, ha exercit com
dissenyadora de moda a Eivissa i
Mallorca, utilitzant l'estampat ma-
nual damunt seda en les seves crea-
dons. Des de fa onze anys s'aplica
a la pintura servint-se de la tacnica
experimentada en l'estampació tex-
til.

Recomanam la visió d'aquesta
mostra als nostres lectors.

Bar-Cafetería Casa del Mar
DIRECCION: ANTONIO DIAZ GALLARD()

Abierto todos los días

Bocadillos y tapas variadas

Plaza Corso
	

POBTO COLOM



Ha llegado el momento
de cambiar su coche

con nuestra gran oferta
Fiesta
	

100.000 pts. menos Orión 	 150.000 pts. menos
Escort
	

120.000 pts. 	 »	 Transit 200.000 pts. 	 »

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

Sábados por la mañana
abierto
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La tosc3 parraqu'ial: demandes
qiiostiaaaments

Es ba3tant freqüent que l'Esglé-
sia, initjan;ant el Papa (encícliques,
documents diversos...), les confe-
rencies episcopals de cada país, el
bisbe de cada diòcesi i, fins i tot, si
voleu, el rector de cada parr3quia,
urgeixin al pubic fidel, en ctetermi-
nades circumstancies, la necessitat
de continua conversiú, l'assoliment
de corresponsabilitat en certes tas-
ques eclesials, un major grau dc
preparació doctrinal i teoE)gica (leis
I kids o una major sensibilitat i pre-
sa de c(mscincia davant determina-
des tares de la nostra socictat.

El que encara no ha assolit la na-
turalitat que seria desitjable (i salu-
dable sens dubte inclús per a la ma-
teixa institucia), es el dret (i el deu-
re) cle qualsevol creient o grup
creients de fer arribar als responsa-
bles immediats unes demandes con-
cretes, raonades i realistes del que
creim hauria dc ser tasca de tots. I
exposar el seu parer, els seus qües-
tionaments constructius (sense pre-
tenir entrar en arides polemiques
que nu duen en lloc) sabre el que i
el com slum cluit a terme determi-
nades tasques pastorals per tal de
treure'n conclusions valides per
l'esdevenidor. Tambe sobre el que
s'ha eleixat de fer.

Tal volta en la poca (per no dir
mina) assiduitat der laic en usar
d'aquest sa exercici hi tengui a veu-
re bastant un excessiu clericalisme
passat dc moda que, volgueu no vol-
gueu encara pesa com un hast i so-
vint reviscola en alguns sectors de
la nostra església i que es podria
resumir en una sola fase: el cape-
lla predica i el poble, com un esco-
lanet ben entrenat, diu amen.

lie cregut una bona ocasió agues-
ta del començament de curs per ex-
posar algunes de les coses que ens
preocupen, i ho dic en plural per-
que se que aquestes que tot seguit
exposaré, sari les demandes (al man-
co) d'un considerable grapat de
gent que, com el que escriu, se sen-
ten membres compromesos i actius
d'aquesta església local que tots de-
sitjam veure cada vegada més encar-
nada en el si de la nostra societat,
més arrelada en el poble, per esde-
venir oferiment amorós a l'home de
qualsevol condició o ideologia, per
caminar amb ell, amb fraternitat i
amb esperança vers la construcció
d'una realitat millor.

Començaré doncs:
FORMACIÓ DE CATEQUISTES.—

Fa anys que tots tenim molt clara
la urgencia de muntar una escola
per a la formació dels catequistes
(adreçada sobretot als qui preparen
per a la Confirmaci(3). Malgrat tot,
encara és l'hora que no s'ha fet res
per aconseguir-la. No es pot anar a
emparaular la gent que se sap que
—com que té bona voluntat— no
(lira que no.Tots sabein que no hash'
Ia bona voluntat, que es del tot in-
dispensable (en el temps que cor-
rem) una formació el mes sòlicla i
aprofundida factible, per poder fer
arribar el missatge el més fidelment
possible al nostre jovent; en defini-

tiva, per (lunar raó dc la nostra es-
perança i de la fe que professam.
La responsabilitat es massa grossa
COM per engrescar sense més a la
gent en una tasca sense mes bagat-
ge previ que un «no tingueu por».
En uns casos molt concrets alguns
dels catequistes s'han trobat darre-
rament en una situació força inca-
macia j se'ls ha fet dificil i proble-
matic el tirar endavant, fins el punt
de perdre la serenar. Tot aim') se'ls
hagues pogut estalviar si no slia-
gues volgut començar la casa per la
teulada. Per això creim 'que ja en
ziquest,, curs s'hauria -de potenciar i
posar : en marxa la formació dels
catequistes: es (ens sembla) del tot
urgent i quelcom que no es pot ajor-
nar. Els cursos que, com a 'primi-
cia, ofereix cl CETEM a partir d'en-
guany als seglars de tota Mallorca,
per tal d'aprofundir la seva fe, po-
den esscr en principi valids de cara
a assolir aquesta formació sòlida
que el temps i les circumstancies
rcquereixen.

Més encara si hi afegim l'avinen-
tesa de poder cursar-los cadascú cò-
modament des de ca seva, sense ne-
cessitat d'acudir a Ciutat.

CURSETS PREMATRNIONIALS.-
Un altra capitol que creim hauria
de ser revisat es la qüestió dels cur-
sets. S'hauria de tenir clar que una
preparació d'unes quantes sessions
no es suficient, ni d'aprop, per a sal-
var un sagrament. Si fos així seria
com la pretensió d'aquells llibres
butxaca de fa uns anys que oferien
Ia possibilitat d'aprendre qualsevol
idioma amb un temps record
(»Aprenda Vd.... en 15 (Has»). La
vida d'un cristià es un camí i es a
partir d'aquest camí i de les passes
que s'han anat fent o que s'han in-
tentat fer el que interessa i la riles
o manco coherencia que mantenim
entre el que creim i el que feim.
Per tant, l'intent de fer passar tot-

horn que té intenció de casar-se pel
iriateix tub (el curset), coin liiipas
obligat del qual no es pot escapolir
ningú, ho crcint una tactica que ni
tan sols és catequéticament accep-
ttWle (evangélica, per descomptat,
no ho es). Aixi no és un cas aïllat
trobar-se sovint amb parelles que
assisteixen al curset de mala gana
(«perque no hi ha més remei»)
quan de fet el que primer hauria de
plantejar l'Església és una exigencia
seriosa de cara a fer l'opció pel sa-
grament i cl que primer s'hauria de
dir és clue casar-se pci jutjat en
principi no és pecat.

El mateix podríem dir dc la pre-
paració previa dels pares i padrins
que demanen el baptisme pels seus
fills. La trobam del tot insuficient

mentrestant, es deixen de banda
qiiestions tan importants com són:
qui den-Yana' cl sagrament? per que
el demana?, etc.

Continuant així seguirem rega-
lant sagraments sense haver partit
abans d'una formació de la cons-
ciencia del creient mitjançant una
adequada i gradual catequesi d'a-
dults, del tot urgent al meu enten-
dre.

EL CONSELL PARROQUIAL DE
PASTORAL—La creació i posada en
funcionament d'un tal Orguen pasto-
ral es més que necessària sempre
que els responsables parroquials do-
nin un suficient grau de correspon-
sabilitat i coparticipació als seglars
collaboraclors i ofereixin a la vega-
da un grau suficient d'autonomia i
d'iniciatives per dur a bon terme el
seu treball. Ara be ,el que pareix . es
(Inv fins ara envara no ens
ha cregut prou preperats per
afrontar aquest repte. Nosaltres no
entram ni sortim en la valoració
d'aquest fet, simplement plantejam
dues preguntes:

Quin termOrnetre han emprat els
cap pares de la parròquia per arri-
bar a aquesta conclusió?

Mentrestant: Que s'ens ha oferit
(quins mitjans adients hem tingut
al nostre abast) des de la Parròquia
aquest darrers anys que ens ajudas-

sin a madurar i així ser capaços de
posar en marxa el dit consell?

TENIM VEINS.—Ara que hem
tornat pocs (el clergat i els fidels)
crec que Os ben hora d'aprofitar una
coJa que, cr. temps millors, no se
feia necessària però que certament
ara seria bo aprofitar-la: l'obertura
a la collaboració amb altres part-6-
quics, per tal de dur endavant pro-
jectes comuns. Ja que som pocs i tal
volta ens veim incapacitats o impo-
tents per dur endavant alguns dels
plans csmentats: per que no cercar
conaboració, ajuntar esforços, po-
tenciar illusions, amb altres arxi-
prestats o parròquies (Porreres,
Santanyí, Iklanacor, posem per cas)
que es troben al nostre voltant? No
seria això enriquidor per ambdues
bandes? No seria bo intentar fer-ho
al manco una vegada?

LA MISSIÓ.—La Diòcesi de Ma-
llorca fa anys que s'obri a la missió
i des cle Ilavores un grup de fills i
filles d'aquest pubic ha proclamat
ininterrompudament la Bona Nova
en terres africanes i del continent
sudamerica, principalment. Ja que
alguns fills dc la Vila s'han sentit
cridats a compartir amb els ger-
mans tries necessitats la seva vida i
el seu temps creim que hauríem d'a-
profitar les esporàdiques visites que
amb motiu de passar uns dies de
clescans reten a la seva casa pairal,
per mantenir unes xerrades que
servissin per acostar-nos la realitat
punyent, moltes vegades dolorosa
d'altres germans i celebrar-ho, i
aprendre a tenir-los sovint presents,
a solidaritzar-nos amb els seus pro-
blemes i patiments i compartir amb
ells en la mesura que poguem, els
nostres bens. Tant de bo...

G.B.

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

Durant tot el mes d'octubre l'e-
quip cl'ornitologia del GOB portara
a terme, com anys enrera, la cam-
panya d'aneilament a Dragonera. Si
.1.•ols participar-hi, posat en en con-
tacte amb nosaltres per concretar
cl dia que hi podries anar.
Curset d'Ornitologia:

Enguany tornarem tenir curset
d'Ornitologia a la comarca, aquesta
vegada a Manacor. El programa de
sessions sera el segiient:

18 de. novembre (dilluns):
Origen i evolució dels aucells.

Morfologia. Singularitats.
19 de novembre (dimarts):
Aucells marins.
21 de novembre (dijous):
Aucells de prat.
22 de novembre (divendres):
Rapinyaires.
24 de novembre (diumenge):
Sortida: S'Albuf era.
25 de novembre (dilluns):
Passeriformes.
26 de novembre (dimarts):
Tècniques i materials d'observa-

ció. Presa de dudes. Estudis orni-
tics.

28 de novembre (dijous):
La protecció dels aucells i el seu

ci torn.
1 de desembre (diumenge):
Sortida: (a concretar).

Live: Local comarcal.
Flora de comen;-ament: 8 del ves-

pre.
Inscripció: 300 pts. per als socis

i 1.500 pts. per als no sods.
Informació i inscripció: Delega-

ció Comarcal.

MICOLOGIA
III Jornades de Micologia a Artit

Com els darrers dos anys, s'orga-
nitzen aquesta tardor les Jornades
micolOgiques que es venen cele-
brant a Arta. Malgrat el temps at-
mosfèric es un factor decisiu, pa-
reix que el programa sera aquest:

8 de novembre (divendres): Na
Batlessa, 8 del • vespre:

«Principals bolets tòxics i els mi-
llors comestibles».

9 de novembre (dissabte): Na
Batlessa, 9 del mati:

Sortida a recollir bolets.
Na Batlesa, 8 del vespre:
Video: «Bolets de les Balears».
10 de novembre (diumenge): Pla-

ça d'es mercat, 10 del mati:
Classificació i exposició dels bo-

lets trobats.

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

Es inimaginable trobar per Madrid, Burgo3 o Sevilla un cartell, a la
porta de qualsevol comerç, que il jeu  «se habla espanol”. Resulta igual-
meta inimaginable veure'n un a Paris quo digui «on parle Français»,
un altre a Roma que digui «si parla italiano». Ilom pot dir que natural-
mew resulta inimaginable veure cartells d'aquestes característiques, per-
que tothom ja sap que a París es parla Frances, a Roma itaUt i a Sevilla,
Burgos o Madrid espanyol. Es de pura lOgica. Per qt.., dunes, determi-
nats comerciants installats a la nostra terra, probablement duit per la
millor intenciú del món, no tenen cap complexe quan posen a l'entrada
cartells que diuen «es parla català»?

El que es normal, el que ha de ser normal, es que a la nostra terra
i, en general a totes les terres de parla catalana, la llengua que s'usi al
comers; sigui la catalana, per la qual cosa no 6s precis cap cartell que
ho anuncii com si es tractas d'un fet extraordinari o exaitc. Ara be, si
un comerciant te facilitats pet- a les liengües, trob (Van mes normal que
indiqui a l'entrada del seu negoci que sap parlar espanyol, francs o ita-
lià. Tantes més Ilengües conegui, mes facilitat tendra per a comunicació
i podrà treure'n miss profit, pera estant aqui no cal que indiqui en ab-
solut que coneix el catalã perque., com el valor a l'exrcit espanyol, ja
se li suposa. Una altra història seria.'que algú obris una botiga a ,Mtircia
o Albacete; flavors si que tendria sentit indicar, al costat del «si parla
italiano» i «on parle français», que també «es parla català».

Antoni Roca   

Electr6nica SOLBIN
Distribuidcr TELYCO (cirti po Telefóti l('a)

Telefonia y equipos complementarios. 
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6tey)	 CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma-Arta, km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares).

JULIA AUTOMOVILES, S.A.
Carrer Campos, s/n. FELANITX.
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1 CCASELLERIA DE CULTURA
EDUCACIÚ I ESPURTS

Esbtis sabre l'arquitectura particular
urbana de Felanitx en eis seges
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La Consellcria de Cultura, Educa-
ció i Esports del Govern Balear, ha
suggerit corn a tema de difussió
cultural per a la campanya cle nor-
malització lingüística d'enguany,
convenida amb l'Associaciú de la
Premsa Forana de Mallorca, el trac-
lament de qualsevol aspecte que fes
referencia al patrimoni histõrico-
artistic dels pobles de la part fo-
rana.

Per no caure en la moltes vega-
les recorreguda descripció dels ele-
ments de més relevancia arquitectò-
nica de la contrada (temples i edifi-
cis públics o socials) i amb la sana
intenció de desvetllar entre els ciu-
tadans una sensibilitat per la con-
servaciú de tot el que resta de digne
(tins el camp de l'arquitectura ur-
bana particular, voldria intentar
una succinta aproximació a aquest
camp.

Però, per encetar el tema, cal ac-
ceptar d'entrada una realitat prou
dccepcionant: el patrimoni urbà. fe-
lanitXer es artísticament molt min-
se i degradat. La lamentable cir-
cumstancia de que durant prop de
ctuatre segles la provisió de mate-
rial de construcció es fes de les pe-
dreres de Sa Mola, ha reportat
greus • perjudicis a la rmstra pobla-
ció, de manera que es pot afirmar
sense perill d'errar, que no hi ha
gairebé cap casa que dati de seixan-
t a anys enrera, que no contengui - cn •
algun dels seus elements basics ma-
res de Sa Mola. Aquest let ha inci-
dit cie manera doblement negativa
damunt el patrimoni immobiliari
felanitxer. Per una banda, el fàcil
deteriorament d'aquest material ha
accelerat la clegraciació de les cons-
truccions, i per l'altra, ha fet gaire-
be inviables les restauracions respe-
looses amb els elements preterits.

D'aquesta manera, veim com són
molt peques les construccions que
resten de l'estil popular mailorquí
(portal ro(k) i finestres més aviat
petites), nomes d'una planta en la
seva versió riles primitiva i de clues
en la més evolucionada i que no són
altra cosa que la translació dels pa-
trons de la vivenda rural al medi
vilata. Aquesta tipologia era la que
integrava el primer midi urbà de
Felanitx (fins fa pocs anys en res-
taven alguns exemplars en el Bada-
lee), així com les primeres
eat:ions que al segle XVI s'esten-
gueren per l'Arraval, el carrer de la
Mar i les illetes delimitades pets
earrers del Call i cle la Torre (ara
Miguel Borcloy).

Les successives reformes que han
sofert aquestes zones, i sobre tot a
l'Arraval i carrer de la Mar, han fet
desaparèixer gairebe tots els exem-
plars, això no obstant, a la part ciel
Call en queden alguns. Al carrer de
la Caritat (abans Callet) se'n con-
scrven algunes, números 5, 21, 24 i

30, i hi ha restes d'un portal rodó,
avui mimes, amb escut, que du la
data de 1592; i al primer tram del
e•arrer del Call, tambe hi ha restes
d'aquests exemplars al números 10,
22 i 38.

Com exemple més arcaic, ens cal
fer referimcia d'una construcció que
sortosament, be que transformada, i
amagada rere una façana moderna
ha arribat fins a nosaltres. S'ubica
al carrer de Nuno Sang número 15
(Ca'n Bordoy), i no és precisament
tin estatge d'estil popular, sinó el
que fou solar del senyor Onofre Fer-
ranciell, batle de Felanitx durant la
Germania, qui morí precisament en
aquest domicili en mans dels ager-
manats. Hem de situar la data d'a-
questa construcció no riles tard de
finals del XV o primers anys del
XVI, de manera que es la construe-
ció diguem-li noble, riles antiga que
ens ha arribat. L'amplaria del solar
—possiblement més gran encara
originàriament—, la colossal altura
ciels s5tils i l'estructura del celler
revelen amb escreix el seu origen.

Can Prohens de Sa Font

L'estil popular al que ens hem re-
ferit d'entrada i que en principi do-
na forma a unes construccions hu-
mils i de dimentions reduïcles, sen-
se perdre els seus trets caracterís-
tics, s'anà adaptant al pas del temps
a habitatges Ines capaços i d'una
certa sumptuositat (si es que es pot
emprar aquest terme) tot al llarg
del segle XVII i àdhuc fins a epoca
més avarr,ada. Comptam amb un
exemplar a la part baixa del carrer
de l'Aigo (número 38) que al por-
tal du la data de 1770 i que n'es una
mostra tardana magnífica. Es per
això que a tes eixamples que expe-
rimenta la nostra població durant
aquest •segle (XVII), una cap al
Convent i l'altra cap a la Creu Nova,

s'hi féu constant aquesta tipologia.
rensem en els notables exemplars -
--algtnis desapare ti Ls fa pocs

carrer dc la Por-
teria i d'altres riles humils en el car-
rel . de Sa Roca den Boira, i facem
l'exercici de comprovar els indicis
de portals rodions transformats en
el carrer de Jaume I.

La tècnica ernpracla en la cons-
trucció d'aquestes cases era el ma-
res per als elements que integraven
els arcs entre aiguavessos i pels que
circulen portals i finestres, així com
per a les cadenes cantoneres, rafes
i contraforts, que donaven solidesa
zds murs lets amb clues cares de pa-
reclat Limb morter i reble de terra
i pedruscall. A les construccions
rites bones s'empraven mitjans
mares de picar (de bona qualitat)
pels elements exteriors, però a l'in-
terior, on generalment es cobria
amb referit, s'emprava el cantó
Sa Mola que, com sabem, ha esde-
vingut la ruina de les nostres cons-
truccions. A les cases humils em-
praven indiscriminadament el can-
tó de Sa Mola tant per l'exterior
com per l'interior. I pel que fa als
acabats de façanes, predominava cl
referit de morter, però també s'usa-
va el paredat verd a la vista i el
morter allisat amb incisions o es-
grafiats.

Can Rabassa del carrer Major

Durant tot el segle XVIII es man-
té la mateixa tecnica constructiva
per be que es va adoptant un refina-
ment i s'introdueixen uns elements
que, tot i mantenir-se clins una dis-
creta sobrietat, denoten una preocu-
pació pel confort i per les necessi-
tats que imposen les relacions

Apareix el balcó únic damunt
l'ingrés principal, mirador d'unes
amples estances on s'hi feia la vida
l'element femení del sector benes-
tant, per al qual el carrer no era el
Hoc adequat per a les seves rela-
cions. Pensem en Ca'n Prohens de
Sa Font i recorclin els que ho po-
den fer, Ca'n Rabassa del carrer Ma-
ior, ja desaparegut (avui banc de
Bilbau). Precisament el casal de
Ca'n Prohens, part del qual integra
avui la Casa Municipal de Cultura,
era tal vegada l'únic habitatge d'a-
questa epoca que responia a les con-

dicions d'un vertader senyoriu. La
gran extensió del seu solar, amb cor-
rals i estables, així corn la t!ranclio-
sitat de l'entrada, [eta a semblança
Lick palaus renaixentistes de Ciutat
(els Prohens procedien cie Palma)
revelen el potencial econOmic dels
antics senyors de S'Horta.

L'objecte d'aquest esbós era re-
passar només actuelles constru c

-cions d'estil popular que —excepció
d'uns pocs exemplars Ines sumptuo-
sos— integraren la nostra vila fins a
principis del segle XIX. Eren estat-
ges de gent pagesa, petita menestra-
lia, &Is amos i uns pocs senyors.
Però no volem deixar d'esmentar
clue, entrat el segle XIX —i d'una
manera gairebé espectacular a la se-
va segona meitat— la Vila experi-
menta un gran desenvolupament
econì.)i-bic, el qual es traduí en una
evolució urbanística prou important
qt. it. titina entrada a nous estils ar-
quitectònics que deixaren la seva
empremta arreu de la nostra vila.
El neoclassicisme, l'historicisme,
l'eclecticisme i el modernisme, 136
que com a manifestacions tardanes
i sovint fumes amb una funció pu-
rament ornamental, deixaren un in-
teressant mostrari que, si be.
algunes mermes produides per ac-
tuacions desafortunades recents,
han arribat fins als nostres dies.
Aquesta epoca mereix però un trac-
tament apart que, tal vegada, abor-
darem en una propera ocasió.

Valgui aquesta senzilla exposició,
feta serie la més minima pretensi6
erudita,-!per a sensibilitzar Ia nostra
gent cia4.ant un legat arquitectònic
que, be ¡clue molt migrat i humil
pi -ecisament per aquestes circums-
tbncies-L-; hauria de mereixer un
gran respecte i la protecció riles ze-
losa de la nostra collectivitat.

Tomeu Pou

Els dibuixos que ilustren aquest
article són de D. Mateu Oliver i Ca-

i han estat extrets de l'obra-«La
història de Felanitx contada als in-
fants per un amic seu» de D. Joan
Capó i Vallsdepadrines.

SE NECESITA RESPONSABLE
stocks i man te 	 ien to alma cíqb
ma teriales c01151rucci6n. Servicio

cumplido.
InforMes: Tels. 58020 y 5S0197

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

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

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

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

Informes, Tel. 582088.

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

,



Electricitat i Fontaneria

ANDREU GOMILA
Instal.lacions - Reformes

Reparacions, etc,

I C. Lepanto, 32 - Tel. 825055 Portocolom

MARMOLES
esgramar

Granitos, mármoles, piedra arenisca,
piedra Santanyí.

Pida presupuestos sin compromiso

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

Dra. Llucia Caldentey
-PARTITS MÈDICS.

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

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

De dilluns a divendreS: matins (I'll a 11, horabaixes, de 5 a 8.
Diumenges, (I'll a 12 It.
PER A MÊS INFORMACIÓ, dirigiu-vos al C/. Pelat, 61

Tel. 583464

TEL. 827128 	 FELANITXC/. CALAFIGUERA, 77

electrónica

I I-MOREY
VENTA Y REPARAC1ON DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

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

Form Can Rafe!
Especiaiidad en:

ENSAIMADAS CHOCOLATE CON NATA

— PASTEL POBRE

— SANT HONORËE

— PAN MALLORQUIN

— PAN GIGANTE PARA FIESTAS Y CUMPLEAÑOS

Servicio a domicilio para fiestas

Si quiere amueblar su casa, piso, chalet... I

Visítenos en

MOBLES SA TENDA
5 PLANTAS DE EXPOSICION

FABRICACION PROPIA

Sábados, ABIERTO todo el día

C. Salvador Juan, 11 Tel. 844021 	 MANACOR

FELANITX

EN DEFENSA DEL PSOE

Sr. Director:
Vista la resposta de Joanot Co-

lom a la meva carta, li voldria dir
que les nieves critiques als fanatics
radicals no anaven per ell. No he
vist fanatisme a cap de les seves
dues cartes publicades al setmanari,
sols la demag5gia freqiient a tot de-
bat politic, simplement te una visió
diferent de la meva i crec • que és
inexacte dir que el PSOE és un- par-
tit que persegueix la Ilengua catala-
na, com Os inexacte dir que lOts els
membres (lei PP (partit pel clue no
sent cap simpatia) sán fratiltilistes
reciclats. Pei que diu dels topMiirns'
de Girona i Lleida, cree que la pos-
tura del PSC-PSOE, pel que he 'legit
al diari «Avui» (ja que els diaris
ciutat no tracten aquest tema) es la'
de que a Catalunya cis tópbilims
s'utilitzin en català i fora de Cata-
lunya cs pugui emprar la forma . cas-
tellana. Si cis professors de català .

ens diuen que hem d'escriure Cadis'
no Cadiz, Saragossai no Zaragoza,

¿per qu.! els castellans no poden es-
Hine Gerona i 1.crida? Encara que

jo som partidari de que els topt-
nims s'escriguin en la Ilengua origi-
nal.

Per jo un fanatic es una persona
que creu que esta en possessió de la
veritat absoluta i no admet que cis
altres pensin de manera diferent a
la seva, sigui on inquisidor cristia,
oil Fundamentalista islamic o un na-
cionalista radical, corn aquest que
signa una carta «un que mai votaria
al PSOE», que creu que els que vo-
ten al PSOE són uns traïdors al seu
pubic i que me recorda al genera!
Franco que crcia que els que no
pensaven com ell eren traïdors a la
patria, o com aquests que creuen
que els que no voten la seva opció
política són degenerats mentals o
subnormals. A un sistema democra-
tic cadascú defensa la seva opció,
que creu la millor, critica els pro-
grames i les actuacions dels altres,
però mai nega la legitimitat a les
altres opcions. En canvi els feixistes
creuen que l'única opció valida es la
seva i declaren fora de llei als al-
tres. Si parlava dc nacionalisme ra-
cista es per que he vist pintades
amb quatre barres i una estrella al
damunt (que utilitzen els indepen-
dentistes catalans) amb el text «fo-
rasters barco de rejilla». Recordem

que a unes eleccions europees Hcrri
Batasuna (l'organitzaciú pol it.
oue recolza les accions terroristes
d'ETA) va aconseguir a Felanitx  eis
millors resultats de Festat cspanyol
amb exclusió d'Euzkadi. Un nacio-
nalisme radical no democratic com
el d'Herri Batasuna cl consider pe-
rillós per a la convivncia pacifica
del nostre poble, pet-6 tenc tots els
respectes a un nacionalista demo-
cratic com cl del PSM, UM o UIM,
a la vegada que crec que en cl fu-
tur votarem partits europeus i cada
vegada tenclran menys coses que dir
els partits regionals o localistes.

Un votant del PSOE

SE VENDEN MSC'S
en Porto Co lom. C. Marina.

PitEcio INTEBESANTE
ei I id a des

Tel. 8211183

SE AEQUILAN APARTAMENTOS
pequeños en Porto Colom. Planta
baja. Para todo cl afio.

Informes: Tel. 824331 (mediodía).



MOTO SPRINT Alquiler de
motos

POR LIQUIDACION FINAL TEMPORADA SE VENDEN:

Bicicletas de montaña, Mod. Monty 425
Bicicletas normales BK Bolero

INFORMACION, TEL. 659007 HORAS OFICINA

MIGUEL OLIVER
CAN MIQUEL DE SA MOLA

C/. BISBE MIRALLES, 44 	 FELANITX

G 1,11;• AN OFERTA
Todos los artículos desde

100 PESETAS
GRAN BAZAR
OBJETOS DE PORCELANA
COLLARES — PULSERAS — PENDIENTES — LLAVEROS
PRENDAS DE CONFECCION — JUGUETES
Y MUCHOS ARTICULOS MAS...

NO DEJE DE VISITARNOS
ABIERTO DE LUNES A VIERNES

BimUlles i Nones
Presenta la seva'col.lecció NICOLETA
HIVERN 91

EDREDONS
FUNDES NORDIQUES
PLAIDS
A la vostra disposició a:

CARRER DES CALL, 30 	 TEL. 581694 	 FELANITX

Autocares J. Caldentey S. A.
Linea Felanitx—Portocolom—Felanitx

HORARIO QUE REGIRA A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE
1991:

LABORABLES
SALIDAS DE FELANITX: 7,00, 14,15 y 17,00 h.
SALIDAS DE PORTO COLOM: 7,130, 14,45, y 17,30 h.

DOMINGOS
SALIDAS DE FELANITX: 9,00, 12,30 y 17,00 h.
SALIDAS DE PORTO COLOM: 9,30, 13,00 y 18,15 h.

Campo Municipal de Deportes «Sa Mola»
III Liga Invierno Futbito 91-92

Podrán participar hasta 12 equipos. Fecha halite de inscrip-
ción, el 16 de noviembre, en el Campo de Deportes. Tel. 582264.

El Comité

OPORTUNIDAD
VENDO APARTAMENTO 1.' LINEA

habilaciones, 2 harms, gran terraza, parking privado.

Conplejo Ferrera Park Cola &Or
FACILIDADES DE '-RAGO.

Informes: Tel. 583203

FELANITX

Esileveniment
.7.: cicl mes, que

va caure en dia 11, va ser un diven-
dres molt cspecial; n'hi havia que
leicn festa el segon cli3sabte, que
queia en dia 12, per') aquests res no
tenien a veure amb nosaltrcs.

A la nova i pulcra Casa del Mar,
a Porto Colom, hi havia un acte
commemoratiu, una festa, un ani-
versari. Feia vint-i-quatre anys que
n'Ernesto Che Guevara havia cstat
assassinat. Devers les nou i mitja
del vespre esclatava la veu d'en
Jaume Santandreu, persona molt
-competent i enteneclora amb aquest
tema i a rrics, encarregat de conic-
renciar sobre aquest. En Jaume feu
una exposició sobre la persona del
Che dividida en clues parts: la pri-
mera tractava de la seva vicia i ideo-
logia, la segona, de la repercussió,
que aquest heroi, havia tingut dins
la societat «moderna» i sobretot
clins el joVent. AqUe:sta eXposició va
ésser projectada des del seu punt de
vista de quan era missioner al Perú,
on va escriure el llibre «El Dcnari
del Profeta», on la persona del Che
Guevara és el centre principal de
l'obra.

Abans de finalitzar la xerracla, hi
hzunie uns minuts en que es va par-
Jar sobre l'independencia de Croa-
ria i cs va sollicitar un petit ajut
econòmic per poder destinar-hi
útils sanitaris. Si qualcú te interès
en coilaborar ho pot fer al compte
corrent de Sa Nostra n.° 1.959.954-04,
oficina principal.

Cal esmentar que aquesta conic-
rencia fou molt concorreguda, prop
d'un centenar d'ànimes ompliren to-
ta una aula d'aquell centre.

Després hi hagué un refrigeri, en
el quai es pogueren veure cares
molt conegudes del món nacionalis-
ta i «indcpent».

Be, més que res, el que voldria
dir o fer és agrair a tots aquells
companys que han donat el seu su-
port per dur endavant aquest acte;
a n'en Jaume Santandreu per la se-
va amistat i collaboració i a n'en To-
meu Estelrich i Massutí que sense
la seva tasca no hagués estat possi-
ble dur a terme aquesta «festa» a la
Casa del Mar de Porto Colom.

A tots moltes gracies.

Antoni Joan i Albons

CÐ1.14 Sant ifons
d'EG C.

Es COI1VOC:1 plaça de professor

Els interessats poden consultar la
normativa al tauló d . anuncis del
coLlegi.

Felanitx, 23 d'octubre de l991

VENDE APARTANIENTO en
Porto Colom. Planta baja, jardin,
piscina, 3 hab. 1." linea.
Precio a con \Tub..
Inf.: Tel. 583369

SE ALQUILA LOCAL, con vivien-
da adjunta. Sin traspaso. Situa-
ckm c6ntrica en C. Jaime I,
55.000 pts. mensuales
Inf.: Tels. 237370 y 727813

SE NECESITAN MUJERES para
ensartar perlas, hacer valentinos
y nudos.
Informes, Tel. 580379 (de 19 a 22
h.).

SE NECESITA DEPENDIENTA.
Informes, Tel. 580827.

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

VENDO 8 CUARTEliADAS en cami-
no de Son Mesquida, valladas y
con agua. Y 4 CUARTERADAS
valladas y con árboles. Y MEDIA
CUARTERADA en So N'Oliver,
MEDIA CUARTERADA en Son
Negre y MEDIA CUARTERADA
en Pou Nou. VENDO CASA en
C/. Portería.
Informes, Tel. 580902.

SECE:ird n-CO,REDSO
my •

•AO

ESGLESIA DE ST. ALFONS

FESTA DE SANT GAIETA

Avui dissabte, és cl dia cledicat a
les Vocacimis Teatines.

A les 7 del capvesprc hi haura
Eucaristia, preparada per la Comu-
nitat de Religioses Teatines. Canta-
ra el Cor del Collegi.

Demi clitimemze, festa de Sant
Gaieta. Misses a les 8 i a les 11,30
del mati. A les 7 clel capvespre,
solemne Eucaristia concelebrada,
amb sermó a càrrec del P. Antoni
Oliver, C.R. Cantará la Capella Tea-
tina.

Les Comunitats de Pares Teatins
i Religioscs Teatincs, conviden molt
cordialMent tots els felanitxers a la
festa.

Chimeneas
CONSTRUCCION DE
CHIMENEAS de obra y mon-
taje de cualquier otro tipo.

Esteban Albons Barceló
C/. Vapor de Santueri, 351
Tel. 834800
PORTO-COLOM

BUSCO EN ALQUILER CASA DE
CAMPO, cerca de Felanitx.
Infotmes, Tel. 582017.

ALQUILO LOCAL en Paseo Ramon
Llull, Felanitx.
Informes, Tel. 510085 (noches).

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

Informes, Tel. 582088.
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Esmeralda
Park

CALA D'OR
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL,

VISTA PANORAMICA S01311E EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 . PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

CENTRE CULTURAL - AJUNTAMENT DE FELANITX

Auditorif,Municipal
Dissabte, dia 2 de novembre, a les hiel capvespre

CONCERT
a càrrec de la

Banda de Música
de la Societal:Musical «La Unió«

de Quart de, Poblet Nalèncial
ENTRADA LUCRE

10 	 FELANITX
-a -sr, 	 •••"' 

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tog. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
A 10N1 («Hermida») ROIG

• M'he donut compte que has
deixat de colla borar amb TELE VI-
SIÓ FELANITXERA, crec que 1710-
nientitniament, perqti tu est conz
jo, tenim s'obligacij d'estar enmig
i fer fenia pes pubic,. znalgzat—te-i-i-
guenz poc que guany..-r i més '4 per-
dre... Però noltros 50)71 així, te vall
donar una empenta, per tal dé que
ain.s tin parell de mesos tenguis les
suficients forces per posar-te davant
la cimera de bell nou. No és fàcil
fer això, donar noticies en es poble,
n'hi ha que no es poren donar...
Per una altra part tenc tin bon amic,

.1. No te vull parlar de política,
tu saps que es una cosa qu e . mou
tants d'interessos que Val més es-

Toni, has de.ixat sa
TY,F. trt ,tines mans... Jl ha gent
de molta vàlua a n'aqiiella casa, des
de professionals com En Miguel Ju-
lia, com gent tan entusiasta coOn Na
M. Antânia, Lourdes Milà, Gori Vi-
cens i Carles Marin i qualcú que
,n'he deixat en el tinter... Perez saps
ben cert que tú, Toni, has de tor-
nar... T'esperam. Fins a llavores.

• La pintora ELEONORA THURM
que vive en FELANITX desde hace
ya algunos años, volvió a EXPONER
en nuestra CIUTAT, antes ya lo hizo
en «Arts Raval» y en «Sa Nostra».
Ahora —el pasado sábado— inaugu-
ró en Ia «CASA DE CULTURA» ba-
jo el patrocinio del «Centro Cultu-
ral». Se trata de una artista con am-
plios antecedentes y especializada
en «pintura damunt seda». Con es-
tudios sobre diseño, creadora de
modelos... Actualmente conocida
como NORA presenta unos cuadros
impactantes y luminosos, que- mere-
cerán más atención la próxima se-
mana en esta misma sección.

• Sorprendente la ENTR4VIS-
TA en T.V.F., en el programa t<TAL
COM SOM», a VICENÇ BLANCO,
que presenta CARLES MARIN. Una
oportunitat de conocer muchos de-
talles del aspecto sanitario felanit-
xer que muchos desconocíamos.

• ¿Sabían que CHABELI IGLE-
SIAS volvera a presentar un progra-
ma televisivo en ANTENA-3? Pues
no, ni falta que hace. La cosa va a
ir sobre el Polo Norte. Ella dice que
va a hacerlo mucho más a gusto que
en el anterior, porque estará mucho
máš experimentada. ¡Claro, que sí,
niña, claro que sí!

• Magnífico REPORTAJE de MI-
QUEL JULIA y BERNAT O. RICART
en T.V.F. acerca de la CRIA de CA-
BALLOS ARABES en la finca. de

NECESITAMOS PERSONAL para
tejar.
Itiformes, Tel. 582061.

«Es Puigros» dc M.3 TERESA GUAL
y TOMEU PONS. Un espectáculo
hermoso que sólo pueden ofrecer es-
tos «pura sangre» que llegan a co-
tizarse en el mercado a más de sic-
li' midoncejos de pelas.

• Gracias a mi editor, leo «SCAR-
LET» (la 2." parte de «Lo que el
viento se llevó»), escrita tras
dies años de trabajo por ALEXAN-
DRA RIPLEY y la verdad —sea di-
cha— no esta nacia mal. Algunos pu-
ristas Sc meterán con esta aventura
literaria, dejarlo constancia dc que
Ia obra de MARGARET MITCHELL
había que dejarla así como estaba,
pero yo les digo que con no leerla
queda todo resuelto. La película es-
tard al caer, el negocio es el nego-
cio.

• A finales del próximo mes de
noviembre «INTERMINABLES» via-
jará, a MADRID para permanecer
una larga temporada, con el fin de
grabar su nuevo «ELEPE». Estos
días dan caña a este nuevo proyec-
to. Cuatro- horas de «ensayo» dia-
rias. Este nuevo trabajo sera edita-
do a finales de enero, 'fecha en que
saldrá a la palestrra. ¡Suerte!

• «SA FIRA DES PREBEBORD»
va esser tin poc borda. El mal
tiempo fue sin duda. la causa. Así
que de momento FELANITX no es
todavía la ANDALUSIA de MA-
I.LORCA, los festejos anunciados
Sc aplazaron hasta nuevo aviso. Ya
4.1irán cosas, ya dirán.

• ¿Saben cómo les llaman a es-
tos chavales que pasan con la moto
a toda pastilla? ¿No? Pues: «BO-
LLICAOS MOTORIZADOS».

• Me alegro - por PERE BEN-
NASSAR, se lo merece. Un pintor
felanitxer, al que he podido, de
cuando en cuando, seguir su tra-
yectoria y puedo afirma rotunda-
mente de que es un artista como la
copa de un pino. El PRIMER PRE-
MIO de la «FUNDACION BARCE-
LÓ» lo ganó con la obra «Ceràmica
de cartró». Conlleva una dotación
de DOS MILLONES de pelas. Si el
premio es importante en si, es más
sustancial la parte económica, que
permitirá al amic Pere un desaho-
para ir tirando y seguir haciendo
arte con más tranquilidad. Enhora-
buena, tic)!

• El pasado sábado, durante los
prolegómenos del partido MADRIZ-
BARÇA, .una multitud de gente se
agolpó en el CARRER MAJOR...
¡UN ATENTADO! decían algunos
exagerados influenciados por los
últimos «golpes de ETA» en Ma-
drid... Nada de eso, simplemente el
coche del amigo Carlos se prendió
fuego de manera casual, inespera-
damente y las llamas llegaron a al-
canzar a algunas vecinas viviendas,
oensionando serios desperfectos es-
pecialmente en puertas y ventanas.
Los intrépidos reporteros de TELE-
VISIÓ FELANITXERA, cámaras en
ristre, capitaneados por BERNAT
O. RICART, se personaron ipso
facto en el lugar del suceso, casi
antes que los bomberos diría a!-
guien. Lo cierto es que con valen-
tía y decisión, supongo realizarían
un espléndido reportaje.

• Auténticos JABATOS fueron
los ATLETICOS PORTOCOLOM
que cl pasado domingo hicieron
morder el POLVO DE LA DERRO-
TA al MISMISIMO LIDER, el PLA-
YA DE ARENAL por DOS GOLES
de (Mariano) a CERO. Era el pri-

L.-¡	 ,■_.

Schastià ACraucr, nò al
campionat d'Entepa
de veterans

Un cop més el veterà atleta fela-
nitxer, Sebastià Adrover Nicolau,
clel Club A. Opel, ha aconseguit un
important trionif a una prova in-
ternacional, més concretament al
campionat d'Europa de Veterans
celebrada a Misa-Venecia (Italia)
a principis d'aquest nies d'octubre.
A la prova de deu kile•metres, amb
un total de 401 participants aeon-
seguí el 1 5 -.. Iloc amb un temps de
17 m. 23 s. A la cursa de 25 kmts.
i entrc 378 atletes, arribá el 17,
emprant 1 h. 42 m. 32 s. Cal esmen-
tar que aquesta cursa, i per errada
ciels organitzadors tingué una llar-
gada de prop d'un kilèmetre de
més, única cosa que desdigué de la
quasi perfect organització. A les
dues proves esmentades l'atleta fe-
lanitxer fou l'espanyol primer clas-
sificat. Enhorabona una vegada
més.

mer partido que perdían en lo que
va de campeonato, y eso que ve-
nían en plan «Milán» porque sino...

- Ya -digo ¡Jabatos!

Copyright:
Miguel A. Juan Gat-acts!
Editorial 'Ramón

Fah! Szla Fedecl.,t
DYRECO PALMA, 0 -

CONS. CALDERON, l6
COMENÇAR AMB BON PEU

El primer equip de FUTBOL Sala .

1'c:del -at chins la história de Felanitx,
s'imposa per un escandalús ( (1-16), a
Ui -! fluix rival ciutada dins el Polies-
pertiu Prínceps d'Espanya. Els jo-
gadors locals feren un joc rapid i
efectiu, i aconseguiren cis primers
clos punts en joc. El proper (liven-
d i es aquest equip s'enfrontarà al
Marratxí, al nostre Camp d'Esports.

Alineació: P. Galmús, F. Mayoral,
J. Campos, Cano, Flo% Petty, Pepe
(entrenador), J. Martinez (delegat)
i Guindi.

Els goletjadors foren Petty (7),
Guindi (3), Fiol (3) i Cano (3).

M.T.F.

BENJAMINS FUTBOLET

C.D. FELANITX - PARROQUIA
RAMON LLULL «A» (Ciutat), AJOR-
NAT.

C.D. FELANITX, 5 -
OL1MPIC DEL M. «II», 3

NOVA VICTORIA
L'equip dirigit pel 	 recent for-

mat tandem Marino-Morete, dona
els seus primers fruits. S'imposa al
combinat manacorí al Camp d'Es-
ports Sa Mola. Els gols foren de:
S. Sierra (3), Pep Covas j A. Pou.
També jugaren M. Sierra, Rubén„
J. Vidal i Colau.

M.T.F.
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Sam:redid el Folanitx e Ses Salines en un
paaað mocha Ida y expulsiones

Ses Salines, 2 - Felanitx,

FAESKTATS

FELANITX: Matías, Pedro Juan
(Artigues), Aznar, Borrás, Sagrera,
Gelabert, Oliver, Nico (Diego), Ris-
co, Teruel y Juan.

ARBITRO: Carlos Dominguez,
Tarjetas amarillas para Salvá,

doble amonestación, Uribe, Sala-
manca, Aznar y Juan. Tarjetas ro-
jas directas a Uribe y Nico.

GOLES: 1-0 min. 32 Marti. 2-0
min. 38 Salvá.

LA RIVALIDAD MAL ENTENDIDA
Partido bronco y de una dureza

digna de Juzgado de Guardia. Se
trataba de un partido de rivalidad
comarcal, es lógico que ambos
equipos se quieran llevar el gato al
agua, pero no de esta manera... El
colegiado Dominguez permitió tan-
to que finalmente, cuando la cosa
ya no tenia remedio, tuvo que
echar mano a las tarjetas rojas.
Nico, expulsado, sera sancionado
con tres partidos, también lo sera
el mister felanitxer Acuñas, y fue-
ron tan sólo los cabezas de turco
en una tarde de muchas ilegalida-
des.

Dos fallos defensivos costaron
sendos goles y el Felanitx a pesar
dc dominar la segunda mitad no
fue capaz de acortar distancias.

Cabe mencionar al jugador «sali-
ner» Uribe, que tras ser expulsado
tuvo sus más y sus menos con cier-
to sector del público. Intolerable.
En definitiva, más bajas que añadir
al cuadro felanitxer que ya tenia
problemas para confeccionar
alineaciones.

PROXIMA JORNADA
PREFERENTE:

— «Es Torrentó»: FELANITX
- LA VICTORIA.

2.3 REGIONAL: PORRERES -
CAS CONCOS. «Sa Lleona»: - S'HOR-
TA - MONTAURA.

JUVENILES: I . a REGIONAL. —
«Es Torrentó»: FELANITX - MU-
R ENS E.

3•. REGIONAL: SANT JOAN -
ATCOS. PORTOCOLOM.
2.. Regional

BARRACAR, 6 - S'HORTA, 1
NO ES MEREIXIEN
PERDRE DE TANT

Mal començament de partit pel
conjunt de S'Horta, ja que al 10 m.
del primer temps, ja tenien un ju-
gadór menys per culpa d'una expul-
sió, el central Barceló. També es
feren dos gols en pr:ppia meta, i així
les coses arribaren al descans amb
el temteig de dos a un a favor del
Barracar. El gol local fou marcat
per Dino. Després del descans cl
S'Horta va adelantar linies per po-
der empatar el partit, però no ho
aconseguí.

Demà diumenge a les 16 h. al
camp dc S'Horta, S'HORTA - MON-

TAURA.
C.D. CAS CONCOS, 2 S'ARRACO, 3

Alineació: Aleix, Jaume, Gordillo,
Uguet, Tauler, Tèfol, Bennasar, Ab-
dul, Pascual, Colau i Maties.

Partit jugat al Camp «Es Cava-
lier» de Ca's Concos, on els locals
Iluitaren de deb& però no bastà per
dur-se'n eis dos punts en joc davant
el !icier. Un líder que juga fort en
defensa i aprofita be les seves oca-
sions de gol.

Per Oil del Ca's Concos, els gols
foren obra de'n Tauler i Bennasar.

M.T.F.

3.. Regional
ATLCO. PORTO COLOM, 2 -

PLAYA ARENAL, 0
oMAGNIFIC»

L'actual líder de 3.a Regional clau-
dica dins «Es Torrentó» davant un
equip que corregué molt durant tot
el partit. Els jugadors del Port fe-
ren un partit rodó. El mister Mi-
guel Sanchez trague profit dels seus
jugadors, i per mitjà ck'n Mariano,
amb dues explèndides dianes aeon-
seguí la victòria.

Marino Talavante
Juvenils

S'HORTA, O - SOLEDAD, 4
El Soledad va.dominar més i va

merèixer el triomf, pert) el resultat
final no es just, sobre tot si es té
en compte l'actuació de l'arbitre que
va influir de forma determinant a
la derrota.

MANACOR «A», 1 -
C.D. FELANITX,

PLANTAREN CARA
Alineació: Roque, Matas, Tomeu,

Acosta, Pons, Evaristo,Felipe, Fran-
cis, Tomas, Petty i Juanpe.

Els juvenils fclanitxers caigueren
dins «La Capallera» per la minima.
Els jugadors dirigits pel carismàtic
mister Domingo Aznar, jugaren bé,
per?) ai3O no bastà per guanyar als
rnanacorins que encapçalen la clas-
sificació sense coneixer la derrota.

M.T.F.

Cadets
BARRACAR, 2 - S'HORTA, 3

Els cadets començaren la lliga
molt be, obtenint una important vic-
tbria en el camp del Barracar.

Avui al Camp dc Sa Lleona, im-
portants partit de rivalitat comar-

S'Horta-Santanyi (Infantil) a
les 1445 i Sllorta-Felanitx (Cadets)
a les 16'05 h.
Alevins

El partit que havien de jugar eis
felanitxcrs contra el Vilafranca, fou
ajornat a causa de la pluja.
Benjamins

El partit S'Horta - Manacor fou
ajornat per culpa del mal temps. Es
jugara el pròxim dia 1 de Novem-
bre a les 11 h. a S'Horta.

Resultats
Juvenils

ESPANYOL 	 38
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 37

Júniors
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 53
LLUCMAJOR 	 51

S ,1-niors masc.
CAIXA RURAL SON CARRIO
CAN CAPO/AUTOC GRIMALT

sus pes
S...:niurs fem.

ESCOLAR 	 12
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 18

III Divisió
AUTOCARES GRIMALT 	 61
TISA CA NOSTRA (EIVISSA) 58

Comentari
El temps inestable fou un dels

protagonistes de la passada jorna-
da. Juvenils i júniors jugaren el
dissabte a unes pistes en pèssimes
condicions per la pluja. El diumen-
ge fou suspès el partit que havien
de Alisputar els seniors masculins a
Son Carrió, per les mateixes cinc-
centes. L'aquip femení juga a Cala
Ratjada amb una ventada ferotge i
l'Autocares Grimait de 3•a, per tal
d'assegurar-se de que el partit con-
tra els eivissencs se pogués jugar,
trasllada l'encontre al pavelló de
Llucmajor, fent-se 'palesa de nou la
imperiosa necessitat d'un pavelló
esportiu cobert a la vila.

Als JUVENILS els mancà la sort
ja que ells hi posaren un bon joc,
tot el saber de que disposen i mol-
tisimes ganes'..Perdre d'un Punt en
el darrer segon es qüestió de sort,
de mala sort. Es d'esperar que no
trigaran gaire uns resultats en con-
sonancia a la seva bona feina. En
cl descans el marcador ja era ani-
vellat (19-19) i se va mantenir fins
als darrers minuts en que el triomf
tombà de part de l'equip de l'Es-
panyol.
A una pista impracticable, els

JUNIORS venceren per segona ve-
gada aquesta temporada. Comença-
ren amb avantatge (14-4, minut 9),
s'iguala el partit (20-18, minut 17)
i arribaren al descans amb marca-
dor favorable (28-19). A la segona
part els llucmajorers capgiraren el
marcador (36-37, minut 30), seguit
d'un equilibri (49-46, minut 36), es-
sent de color local els darrers mi-
nuts.

Poques coses podem dir d'un par-
tit que enregistra una anotació
total de 30 punts. Es tracta del dc
les SENIORS FEMENINES que,
això si, guanyaren en un encontre
d'escassa qualitat. I per si hi man-
cava res, hi feia un vent de mil di-
rnonis que encara cspallava més el
joc. En el descans el marcador in-
dicava un resultat de 7-6, SET-SIS,
i 9-6 en el minut 29.

Afortunadament arribaren 5 mi-
nutets d'inspiració, moment en que
s'aconseguí un parcial de 0-11 i el
partit queda dccidit.

L'AUTOCARES GRIMALT de 3.a

féu una primera part acceptable i
encarrila be el partit, aconseguint
diferències de fins a 10 punts, en-
cara que el resultat del descans va

ser ms ajustat (25-21). A la sego-
na meitat els eivissencs aconsegui-
ren posar-se per davant alguns mi-
nuts, gracies als 5 triples anotats.
Els felanitxers tornaren obtenir una
renda que semblava definitiva (59-
50, a minut i mig del final), quan
Ia precipitació en algunes jugades,
les errades a altres i l'encert visi-
tant, posaren el marcador a 5'-58 i
possessió del Tisa a quasi rnig
minut per a la finalització. Podia
passar de tot. El Ilançamcnt ciels
d'Eiyissa, per sort, no entra i l'un
més un Amengual, a tres segons del
final, fou transformat. Un altre re-
sultal. no hauria estat just. L'arbi-
tfit.ge .-;va ser bastant protestat.
Anotadors

Juvenils: Cesar (17), Guerrera
(6), Nadal (4).

Júniors: Amengual (18), Fullana
(12), Lladó (11).

Seniors fem.: Azucena (9), Gar-
das (7), Fanny (2).

III Divisió: Amengual (12), Roig
(9), Perelló (8), Boyer (8).
Aquesta jornada

Onicament tindrà Hoc un partit a
Felanitx; seran els juvenils, el dis-
sabte, contra un equip de Palma,
l'Olivetti Montero.

Els júniors .tenen una dificil sor-
tida . a.'la pista del La Glòria. Les
fernings, a Inca (Bàsquet d'Inca).
I els- i.fr•3.a . s'enfrontaran al Patro-
nat, a Ciutat.

Sera jornada de d:?scans pel con-
junt ,rilesculi de provincial, que el
passai dijous havia de jugar el par-
tit ajornat a Son Carrió.

LARRY CISTELLES

CLUB DE BAS QUET
ESPORT «ES PORT»
JOVENT, 71 -

RENAULT PORTO COLOM, 11

Mal partit l'efectuat per les juga-
dores de'n Torry, que res pogueren
fer davant el joc brut i l'agressivi-
tat de les jugadores del Jovent, que
aprofitaren la poca experiencia de
les ninfs del Port.

A -pesar de tot, el Renault Iluith
duran tot el partit, malgrat el mar-
cador'. Tot aquest esforç no bast à
per dyblegar a l'equip ciutadà, que
s'imOsaren de manera contundent.

Jugaren: Amaya, Cati, M.a del Mar,
Trinitat, Antúnia, Xisca, Conchi,
Ana Rosa, M.a Sebastiana, Cati R.

RENAULT. REST. LA PLAZA, 19
PUIGPUNYENT, 25

Mal part it per part dels dos
equips, la setmana passada a les
pistes de l'hotel Las Palomas. L'e-
quip dirigit pel mister PERE CA-
BANETA planteja el partit errada-
ment i no tregué l'equip endavant.
Potser els afeccionats al basket no
recordin cap marcador parescut
dins aquesta dècada. Les jugadores.
de l'equip des Port no rascaren bo-
11a, perderen quantitat de balons i
feren ,nulles dins el camp, pel con-
trari, jugadores de Ciutat no
demostraren res de nou, sinó que
es limitaren a pegar i practicaren
un joc bastant fort i agressiu.

Emistiquio
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Co:oms a la Sala
MIRAU PER ON, TENIM RAO

La scnténcia de dijous passat del
Tribunal Superior cie Justícia de les
Ines Balears ens ha donat la ra6 pel
que fa a la Delimitaciú del 591 Urba.

Facem-ne un pm: d'història. Era
l'any 1988 quan el nostre grup pro-
posa al Sr. Cosme Oliver la redacció
de la Delimitació ciel Sòl Urbà.
Aquest paper era del tot necessari
tenir-19 per poder atorgar nicer-16es
d'obra perquè, com tothom sap, te-
nun els papers urbanístics ben roats
de fa moltíssims d'anys La nostra
petició d'un pie extraordinari va ser
denegada en primera instancia i in-
sistint la va convocar. Es va redac-
tar el tan esmentat projecte i cl Bat-
le, com a papa Noël, va fer una apor-
tació de terrenys que a ELL li con-
venia que fossin urbans. La gent va
allegar el que hi va trobar, el temps
que es va cxposar al públic. Les al-
legacions varen romandre oblidades.
Dos anys despres, quan es va.saber
que havia de sortir la nova Llei de
Reforma del Regim Urbanístic del
S61, es va aprovar definitivament i
fcnt fucs. IIem de dir que l'allega-
ci6 del nostre grup no va ser digne
de ser estudiada, tot i que argumen-
tàvem el que ara els Tribunals han
dit a la sentencia.

Al Ple on es va aprovar aquest
paper banyat, el nostre grup expli-
ca tots els motius greus que invali-
daven el Projecte, fins i tot aporta
una sentencia dels tribunals on s'a-

nullava tin Projecte de Delimitaciti
de Campos d'un cas iclentic al de Fe-
lanitx però amb noms una irregu-
laritat greu i el de Felanitx en te •
iiía 28. El grup del PP ens va aeon-
sellar d'acudir als Tribunals i així
ho varem fer després que no es dig-
nassin estudiar el nostre recurs.

Quan varen veure el joc perclut,
varen fe fer un recurs a un senyor,
mig any clespres que es pogues fer,
recurs que argumentava tot el que
nosaltrcs feia anys que dèiem i no
CS dignaven ni tan sols contestar.
Es a dir que els tècnics que feia uns
anys dien blanc, ara deien negre.
Aquesta era una altra «estratégia»
impresentable perquè aquest recurs
no es podia admetre mai per estar
fora de termini.

Ara, despres de tres anys, resulta
que tenim raó i els Coloms no som
responsables en res del desgavell
que tenim a Felanitx i els únics i
exclusius responsables de no poder
donar llicències s6n eis PPs, mal-
grat les males llengües pretenguin
fer creure el contrari.

AVIS: Dissabte dia 2 tendrem
Congres a les 20 hores al Hoc de
costum. Amb aquesta nota donam
per convocats els membres d'aquest
cotlectiu tan xist6s.

ACLARIMENT: A la pregunta que
ens han plantejat anònimament de
si per fer obra sense permis han
d'haver estat batles, hem de respon-
dre que no.

Hem d'afegir que aquesta •setma-
na el nostre grup aporta a l'Ajun-
lament les clades que obren dins
l'expedient judicial en qües1i6,-per

(

• Al conegut i bon mctge MAR-
TI RIAL, li espera una bona tasca,
tota una revisió metge als equips
ciel C.D. FELANITX i endemes, als
de Futbolet Esoclar.

• Porter perclut, se cerca porter
dcsesperadament, ¿On sera?, On
deu ser? ... Si, si, aquell (lue juga
a l'anomenade divisió d'honor. Pot-
ser vënguin ai nostre at 	 noble
a fitxar-ne qualqun. Aquí ditien que
la pedrera va molt he ... ¿O no?

• El pichichi d'Es Port, en MA-
TEU MIQUEL ALOU, de se ferrete-
ria, no va poder «mullar» per se-
gona vegada. Un altre pic sera, figu-
reta, que ets un figurí.

• Bona papereta els ha tocat als
dos intrepits crudes del conegut
bar des Port, ES TAMARELLS. Ca-
da matí han de tancar les portes a

tal de collaborar en enllestir aviat
el nou Projecte de Delimitació del
5,1)1 Urbà. Resulta que el rnisser de
l'Ajuntament no ha tengut lleguda
per a fer-ho.

I un darrer comentari. El pare de
la malifeta, Cosme Oliver, al ple
dissabte volgué argumentar el de-
sastre que ha suposat la seva capar-
.ruclesa _i els ilos _tuitions- _que .s'han
tuclat, client que ho havia fet per
arreglar una serie dc coses. Que un
que ha fet de batle. passi per da-
munt totes les heis i encara ho vul-
gui justificar, no 1L num.

Id :;L'a clientella , ja que cl i
la pols els emaeix. 'Iota ;iquesta
polsegada i verull ve de la maquina-
ria que esta arreglant les canonades
del seu carrer.

ia L'equip femeni de 1.).Isket ES-
PORT ES PORT, compte amb una
plantilla juvenil bastant jove, quasi
Ia meitat de les jugadores d'aquest
bon equip són cadets, i encara gual-
•uria de primer any. Pc•r9 no licin
d'oblidar al seu mister, Juan Feo.
Torralba, mes conegut pels afeccio-
flats al basket i antics, per TORRY.
a Em va omplir de satisfacció,

obrir el «Diario de Mallorca» i veu-
re clos grans reportatges; un refe-
rent als equips de Futbolet de Fela-
nitx, i l'altre entorn a les tres
mines que juguen amb ells, na Ca-
rol, na Bel i n'Eva. Tot aixõ ho he
d'agrair al melt amic i comapny en
MIQUEL ADROVER, que si no fos
per ell aquesta secció no tendria la
popularitat que te.

Grades Miguel per aquesta ajuda,
rho..agraim tots eis components del
Club Futbolet Escolar de Felanitx.

• Venn exposada la magna copa,
guanyada pel vctera equip de futbo-
let TIIE PAKS (Ciutat), al mostra-
dor del nostre amic JAUME MONT-
SERRAT ( FOTOGRAF). Trofe•u cur-
responent al Torneig d'Estiu 1991-
92.

• El jugador del Feia, en FELIP
RISCO, la setmana passada a Fen-
f roman -lent co.ntra- St's 	 va 	 —
ser víctima d'una entrada que li ha
costat una greu lesió al turmell. Es-
ri .aviat i poguem—tornar-lo veure
peram que el nostre amic es recupe-
correr pel camp. 	 • Marin() i .11/il.■ el
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