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Aprovat iniciainient e niprujecte
de delinljtació deli sbi urb5

Facern senCig la nostra vela

Per la gran majoria de ciutadans,
per tots aquells que no pretenen que
el govern municipal sigui un instru-
ment al servei dels seus interessos
particulars ni que sia l'executor
d'uns programes de partit gairebé
sempre lligats també a uns «interes-
sos particulars o sectorials» més
grossos i tèrbols sovint, pels que
pensen sincerament que la democra-
cia és un sistema que esta al servei
de tota la collectivitat, la situació
minoritaria en que es troba el go-
vem del nostre Ajuntament no pot
esser mai una sittiació desventura-
da, ans al contrari l'han de conside-
rar un- signe` venture's err-tant que-
obliga als nostres regidors a una
practica constant del diàleg, la con-
certació j el compromís. Sabem per-
fectament que per a ells, pels nos-
tres governants, la situació és incò-
moda i els obliga a un exercici d'e-
quilibri i atenció constant a la resta
de grups que no admet descurança,
però. només en la mesura que hau-
ran sabut mantenir i treure partit
d'aquesta compensació de forces es
pcden fer mereixedors d'un ampli
reconeixement popular.

Deim això a tomb de la plenaria
celebrada dilluns passat, a la qual,
aquest exercici s'hagué de posar en
practica gairebé en tot moment i
val a dir que amb uns resultats que,
des de l'òptica del ciutadà normal,
es poden considerar satisfactoris.

De set punts de l'ordre del dia que
requerien l'aprovació del ple, cinc
l'acorfseguiren sense massa dificul-
tat, un es deixa damunt la taula i
un altre (la modificació de les orde-
nances fiscals) s'accepta parcial-
ment.

La qüestió que consideram més
important Os l'aprovació inicial del
Projecte de Delimitació del S61 Ur-
ba, que es féu amb 10 vots favora-
bles (PSOE, CALS, Independent i
CDS) i 7 abstencions del PP. Al torn
d'intervencions, Tomeu Obrador féu
una protesta per la forma en que
s'havia duit a la Comissió (via d'ur-
gència), Antoni Grimait digué que
discrepava de la Sentencia del TSJ
que suspengué l'anterior projecte,
Cosme Oliver, un cop demanada una
interrupció de 5 minuts per delibe-
rar, anuncia l'abstenció del seu grup
perquè consideraven que la carto-
grafia emprada —que era la del pro-
jecte anterior— era antiquada i el
projecte, tota vegada que s'havia fet
corregint el treball anterior, resul-
tava confús. Sebastia. Lladó, un cop
demanat que se rectificas la carte-

grafia abans de posar-lo a la con-
sideració del públic, digué que el
seu vot seria a to del de CALS, per-
què considerava que aquests eren
els més experts en el tema.

El Batle, que excusà l'inclussió
urgent de l'assumpte a la Comissió
de dia 29 per estar pendent de l'in-
forme juridic, digué que no hi ha-
via cap pega per traslladar el pro-
jecte a la nova cartografia.

Un tema que dugué cua va ser la
modificació de les ordenances fis-
cals. Després de que els grups PP,
CALS i CDS manifestassin les seves

_discrepancies _perq,çspresentava
en bloc i un cop que el Secretari
digué que lo més correcte era que
es fes per ,separat,.comença-la vota-
ció de cada una de les modifica-
cions. Alguns augments foren rebut-
jats i d'altres acceptats. La tònica
fou marcada pel PP que, en general,
considera que els augments no ha-
vien d'excedir d'un 6%.

S'aprovaren els plecs de condi-
cions per a la contractació de la pa-
vimentació de la carretera de S'Hor-
ta a Cala Ferrera, així com la inclus-
sió d'obres en el Pla d'Obres i Ser-
veis del CIM d'alguns projectes,
d'entre els quals hem d'esmentar la
dotació d'infraestructures als solars
destinats a poliesportiu i residencia
de la Tercera Edat a la zona de Sa
Mola, així com la millora del pavi-
ment d'alguns carrers de Cas Con-
cos i dels camins de Cas Concos a
Alqueria Blanca i de Felanitx a Son
Mesquida.

Queda a sobre la taula l'informe
del projecte de condicionament de
l'accés a l'Institut.

Pel que fa a les mocions, el Batle
demana la conformitat per afrontar
provisionalment la situació creada
per l'averia de l'ordinador, solicità
suggerències per presentar al Pla
d'Inversions Culturals del CIM i
traslladà la solicitud del CIM arran
de l'adscripció en comissió de Ser-
vei a la Secretaria Adjunta d'aquest
organisme del secretari del nostre
Ajuntament D. Guillem Juan Bur-
guera.

Finalment, el grup Coloms a la Sa-
la proposa l'adhesió de l'Ajunta-
ment a la Plataforma Cívica per
l'Autogovern, proposta que rebé el
recolzament immediat de Sebastià
Lladó. El Batle però, tot i que digué
que personalment simpatitzava amb
Ia idea, demana de postposar-la per
a la plenaria segiient per-tal de plan-
tekap-ia-questio a nivell de grup.

Teatre Principal de Palma ple de
gom a gom, el dilluns 4 de novem-
bre de 1991, a les vuit i mitja de
l'horabaixa, té lloc l'acte de presen-
wció pública de la Plataforma Cí-
vica per l'Autogovern: Volem co-
mandar a ca nostra! són les parau-
les que tots els oradors repeteixen
constantment.

Volem, id6, comandar a ca nostra.
I això ho diuen els empresaris, els
sindicats, els pagesos, els ecologis-
tes, les associacions de veïns, les as-
sociacions de pares d'alumnes, la
Universitat, l'Església, l'Obra Cultu-.
ral Balear: tothom ho diu i tothom
ho vol. Les claus del manifest (Fa-
questa plataforma passen per aug-
mentar i consolidar la nostra cons-

tir ben forta la nostr-s veu. Aquests
elements són la base 7-!\r a una cri-
da a totes les associacions, collec-
tius, institucions i entitats que es-
tructuren la nostra societat civil
perquè públicament facin seves
aquestes aspiracions d'autogovern.

Jo hi era al Teatre Principal. Com
també vaig tenir la sort de ser l'on-
ze de setembre de 1976 a Sant Boi,
prop de Barcelona. Aquest dia tots
erem alla per demanar l'autonomia
per Catalunya: i la tenen. Possible-
ment no sigui perfecte, pert' es més
que el que tenim aquí. Tot preser-
vant les nostres senyes d'identitat,
nosaltres també la volem,  només les
podrem preservar si la tenim. --

Sempre m'he sentit molt afortu-
nat per haver pogut viure de tan
prop com la societat catalana assu-
mia la seva autonomia i el seu auto-
govern i, moltes vegades, m'he sen-
tit orgullós de' formar part d'aques-
ta societat que, en virtut de la for-
talesa de les seves pròpies senyes

d'identitat, es pot permetre ser ge-
nerosa en la seva hospitalitat i ofe-
rir, a l'ensems acolliment a tothom
que vulgui.

Dilluns al Teatre Principal, vaig
començar a pensar que aquests sen-
timents també ens seran possibles
aquí, a ca nostra. Benvinguts siguin,
encara que ho facin quinze
anys tard. Ara es hora que d'altres
institucions s'hi afegeixin a aquesta
Plataforma, entre les quals els ajun-
taments de tots els pobles de les
illes. I no em sabria gens de greu
que el de Felanitx fos un dels pri-
mers.

Llorenç Valverde

Dilluns dia 11 és la festa de Sant
Martí de Tours, patróf de la Casa
Hospici-Hospital i també, des de fa
un grapat d'anys, residència gerià-
trica.

Aquesta festa, com és habitual, se
celebrarà amb una Eucaristia, a les
7 del capvespre, a l'església de Sant
Alfons, el cant de la qual serà a
càrrec de la Coral de Felanitx. Des-
prés de la missa„la mateixa Coral
oferira. un I5-reu concert i tot seguit
a la Casa Hospici-Hospital se servi-
ra un refrigeri.

La Comunitat de Religioses de la
Caritat -d'aquest establiment, així
com els assilats i residents vos con-
viden a participar amb ells d'a-
questa celebració.

ciencia_ de_país --balear—_i _fer.- sen- -

La festa de Sant
Marti a la Casa
Hospici-Hospital



SANTORAL

Diu. 10 St. Lleó el Gran
Dill. 11 St. Marti de Tours
Dim. 12 St. Josafat
Dim. 13 St. Leandre
Dij. 14 St. Serapió
Div. 15 St. Albert el Gran
Dis. 16 Sta. Margarida

d'Escòcia

LLUNA

Quart creixent dia 15

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

Felanitx-Pertecolom: Dies fei-
ners, a les 7, 14,15 i 17 h. Diu-
menges, a les 9, 12,30 i 17 h.

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

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

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

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

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

580448-581144
Ambulttncies

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

FELANITX

-7-11-17

4 .—"1 	 LL
Se011 anari(NAer sosloca ls

50f)Áo(gr
PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.325

L'URBANISME
La CGMi:;SiO Insular d'Urbanisme

de Mallorca, a la sessió celebrada el
passat dia 25 d'octubre, va adoptar
un acord per unanimitat en virtut
del qual se traslladava a l'Ajunta-
ment un informe jurídic de l'Asses-
seria del Conseil Insular de Mallor-
ca.

Dia 26 de juliol d'enguany, l'Ajun-
tament de Felanitx va fer una con-
sulta a la Comissió Insular sobre
«si, havent susps- judicialment la
delimitació del sòl urbà, procedeix
o no concedir llicències de construc-
ció en el sòl qualificat com a urbà
en el Pla General».

L'Assessoria jurídica acabava l'in-
forme dient que «hi ha la possibili-
tat de concedir llicències d'obres so-
bre els terrenys que ja reuneixen la
condició de solar i s'ajustin a l'or-
denació urbanística aplicable tal i
com taxativament estableix l'article
20 de la Liei 8/90».

Conegut l'acord en qüestió, la Co-
mi'ssió de Govern de l'Ajuntament,
a la reunió celebrada dilluns dia 4
de novembre, va concedir permissos
d'obres en terrenys que reuncixen la
condició de sillar.

Es bo reco-rdar que,_quan fou re-
novat l'Ajuntament, la suspensió
cautelar del projecte de delimitació
del sed urbà, aprovat pel Partit Po-
pular, ja era vigent. Per aquest mo-
tiu, no s'han donat llicències d'obres
en se) l urbà durant els darrers qua-

TeLe&
INFORMA-

tre mesos.
A partir d'ara, si be d'una mane-

ra parcial, se resoldrà un problema
que ha preocupat seriosament el
ncu equip de Govern, que, una ve-
gada coneguda la senkmcia del Tri-
bunal Superior de les Balears, ha
enllestit un nou projecte de clelimi-
izteiú del stil urba que va esser apro-
vat dilluns, dia 4 de novembre, a la

ordinaria del ple municipal,
i que ara, clespres de la publicació
ai Butlletí Oficial de la Comunitat
Autónoma, sera exposat al públic a
efectes de reclamació.

DIMISSIÓ
El passat dia 2 de novembre, va

presentar la seva dimissió com a re-
presentant del Batte a la localitat
d'Es Carritxó, la senyora Maria An-
tènia Porcel, que havia estat nome-
nada per un decret de la Batlia del
passat dia 22 d'octubre.

JORNADES ECOLOGISTES
El Grup Balear d'Ornitologia, con-

juntament amb l'Ajuntament i eis
centres d'E.G.B. del terme, organit-
zen unes diades per concienciar la
gent de la preservació dels espais
naturals. Aquestes diades consisti-
ran en anar en bicicleta fins a uns
llocs determinats per fer neteja de
fens i cleixalles. És convenient que
els participants duguin berenar,
mentre que de l'aigua s'en cuidara
l'organització. La sortida serà a les
9 .del mati des de les escoles i la

tornada pel voltant de les 13 hores.
Les cscolcs de Sant Alrons i Juan

Cap6 tendran la diada cl 16 de no-
vembre i aniran, els primers, als vol-
tonts de la creu de terme de Saut
Salvador i, els segon3, al Castell
santucri.

Les del Port, S'llorta i Cas Con-
cos, cl 23 de novembre, i aniran els
primers a l'Algar, eis scgons a Cala
Sa Nan i els tercers a un Hoc per
determinar.

Malgrat que aquesta campanya de
concienciació estigui orientada als
juve.;, s'espera la collaboraciú de to-
ta la gent del terme que vulgui par-
ticipar-hi.

BALEART 91
La Comissiú de Govern, a la ses-

sió celebrada dilluns dia 4 de no-
vembre, va acordar la participació
a la fira «Balcart 91» que se celebra-
ra a Ciutat a principis del proper
mes de desembre. L'Ajuntamcnt dis-
posara d'un espai en el que els ar-
tesans de la nostra contracta podran
mostrar la seva producció. Tots els
interessats poden demanar informa-
ció a les oficines municipals.

PRIMER - CENTENARI DE
L'ESGLÉSIA DEL CARRITXO

A la mateixa reunió de la Comis-
sió del Govern, tot respectant el con-
tret per l'anterior govern municipal,
es va prendre l'acord de concedir
una subvenció a Mn. Antoni Fiol per
l'edició dci llibre «Primer Centenari
de l'esglesia d'Es Carn;txó».

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

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

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

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

1. , •   

SOL 	 JOVE
Fa sebre al públic la liquidado total

en gèneres de temporada
A partir del 30% descompte. 

CARRER D'ES SOL, 16
	

FELANITX

Joan Illesquida Stifter
va morir a Felanitx, el dia 1 de novembre de io91, a hedat de 82 anvs,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostõlica.

Al (4,1 sin

La seva esposa Amelia Castilla Vidal; filles 	 i Maria; tilt politic Joan	 Jaume;
néts Sebastia i	 Francisca; germana politica Catalina Perelló; nebots, eosins i els Aires parents
Vos demanen que Volgueu encomanar la seva anima a Deu.

Casa mortuèria: C. Convent, :17 - It - .



FELANITX

Tras esconans pr a un
iirant lo Blanc

EcrITffe RETP 1V] ceimewl" 	 LI.

Sota el titol de «Tres escenaris
per a una história», Li Consclleria
de Cultura, Educació i Esports or-
ganitza una campanya d'activitats
commemoratives del cinque cente-
nari de la primera ediciú ciel Tirant
lo Blanc amb la que conclou
del Tiran', un programa duit a ter-
me per les tres comunitats de parla
catalana, Catalunya, Pais Valencia i
les	 13alears per commemorar
aquesta data histórica dins la lite-
ratura universal.

Durant dos mesos, la Conselleria
organitza una campanya en la que
preten implicar tota la societat ma-
Horquina per tal que conegui defi-
nitivament l'obra i la vida del Ti-
rant. En aquesta campanya, titulada
«Tres escenaris per a una história.
Quatre versions del mateix Tirant».
es du el Tirant a diferents espais,
Sa Llonja, la Casa de Cultura i rAr-
xiu del Regne de Mallorca en clife-
rents versions, exposicions, música,
conferencies i activitats didactiques
per a escoies i es creen una serie
d'itineraris culturals sota la propos-
ta ci'«Un mati o un horabaixa amb
el Tirant» amb els que la Conselleria
proposa un circuit determinat amb
uns horaris molt concrets, a realit-
zar per les escoles i les aules de la
tercera edat.

L'exposició en - concret, , Imatges i
Objectes, realitzada amb coHabora-
ciú la Generalitat de Catalunya
es va inaugurar el passat dia 17 d'oc-
tubre a Sa Llonja i en ella entre els
objectes representatius de l'època
del Tirant, tots ells autentiques
obres d'art procedents de Catalunya,
les peces mallorquines són presents
de manera destacada. Aixi podem
afirmar que la mostra reflecteix
molts dels aspectes de la vida ma-
llorquina de l'època del naixement
del Tirant.

L'objectiu didactic ha inspirat
també la collaboració del Govern ba-
lear amb la Generalitat de Catalu-
nya i l'Ajuntament de Valencia en
una exposició bibliogràfica de la pri-
mera edició de la novella i mostres
de les edicions posteriors fins a l'ac-
tualitat, acompanyades d'al t res
obres literaries que s'hi relacionen i
de textos explicatius amb la infor-
mació corresponent. Un altre pro-
docte d'aquesta collaboració sán cls
projectes teatrals i d'àudio-visuals
que les tres comunitats preparen in-
dividualment però amb la finalitat
de propiciar un intercanvi sobre to-
ta la producció realitzada.

Juntament amb el Centre de Re-
cerca i Documentació Histbrico-Mu-
sical de Mallorca, s'ha muntat a la
Casa de Cultura (Cl. Ramon Llull,
3), la mostra «La Música en temps
del Tirant», que fou inaugurada el
passat dia 5 i que recuit instru-
ments de l'època localitzats a Ma-
llorca: arpa, cascavells, llaüt, tam-
boni i xeremia, i d'altres indrets: cla-
veci, lira , monocordi, orgue, trompe-
ta, etc. Aquesta exposició, igualment
que la de «Documents de l'època del
Tirant» que s'ha muntada a les de-
pendencies de l'Arxiu del Regne del
mateix edifici, restara oberta fins
dia 30 de no.vembre.

R •	 •
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Amb la conterncia «•l cavalier
Tirant», que Gabriel Janer Manila
pronunciava a Patina el passat any a
la diada del ilibre, la Conselleria
Cultura inaugurava el programa
d'activitats commemoratives amb
inotiu del cinquè centenari (le la pri-
mera edició de Tirant lo Blanc. El
desconeixement popular sobre
aquesta obra i el seu autor, Joanot
Martorell, ha propiciat l'elaboració
d'un programa d'activitats eminent-
ment didactiques i divulgatives con-
cebut com «un apropament a una
obra universal, aglutinadora de la
ealitat lingüística de tres comuni-

tais amb una mateixa parla», segons
manifesta la consellera de Cultura
Maria Antònia Munar. Amb aquesta
pretensió, la figura del cavalier Ti-
rant, el seu ambient històric i la se-
va influència en la narrativa en la
llengua catalana posterior han estat
alguns ciels temes que han glossat
els participants en el cicle de con-
ferencies que el Govern balear ha
organitzat clins el programa d'activi-
tats commemoratives d'aquest ani-
versari.

En l'apartat editorial, la Conselle-
ria ha editat sota la direcció de l'es-
criptor Miguel. Ferra una selecció. de.
textos de Tirant lo Blanc, amb una
introducció didàctica, adreçada a les
escoles per tal d'estimular els alum-
nes a la lectura d'aquesta novella
de Joanot Martorell. El !libre Tirant
lo Blanc, la vida cavalleresca i
dies balears es una compilació bi-
bliogralica i documentai sobre el
món cavalleresc de Tirant, els per-
sonatgcs que Penvolten, les situa-
cions i l'ambient del segle XV a la
Corona d'Aragó i a la Mediterrània.

Per la Conselleria aquest ampli
desplegament de recursos en la com-
memoració de l'edició del Tirant sig-
nifica l'impuls definitiu perquè l'o-
bra de Joanot Martorell es conver-
teixi en una obra de referencia obli-
gada universal en el seu genere i as-
soleixi l'exit que s'atribueix a la pri-
mera edició de 1490. Les clades co-
negudes en aquests moments indi-
quen que la primera impressió va te-
nir una tirada de 715 exemplars, que
van sumar 1.015, set anys després,
amb una segona tirada de 300, això
significa una important difusió si te-
nim present que la població de parla
catalana comptabilitzada era d'uns
700.000 habitants i que les xifres d'a-
nalfabetisme eren considerables.
Contràriament, en l'actualitat i coin-
cidint amb el 500 aniversari de la
primera edició del Tirant, la pro-
ducció editorial s'ha abocat a la pu-
blicació de diverses colleccions
Ldaptacions de la gran novella cava-
lleresca del Tirant per tal de fer-la
mes assequible al gran públic lec-
tor: «Aquesta es una alternativa va-
lida que hem de promocionar des
dc les institucions, perquè consti-
tueix un intent important de difu-
sió i popularització de l'obra».

NECESITAMOS PERSONAL para
tejar.
Informes, Tel. 582061.

Una cama de crossa va guaitar
per sa vidriera des carrer, després
aparegué un gaiato Huent i més
tard sa cara plena de panses de
l'amo En Pep, affila de seixanta-set
anys. Venia suat, mes mal vestit
que un capella i mentre s'ull dolent

feia petroli es ho no veia res que
li clonas conhort. Gemegava millor
que un artista i un hagué:-; dit que
tenia rrias rabia que s'Ajuntament
ttcnt fellona.

—Bon vespre, mestre Pep —digue
l'amo sense sortir de clamera es
tasser.

L'Amo En Pep va fer una mica
mes de via que en Fraga quart dei-

Iliscar mitja dotzena de coses
negres pel mig des dos barrams de
plastic. En es cassino no hi queda-
ven ja mes que es gat de sempre,
sa madona que_ queia de son i
l'amo que estava a punt de tancar.

—I que heu dc beure mestre
Pep?

—Jo res.
Es feu un silenci de novella. Sa

madona es gira i fins i tot es gat
va aturar aquella puta paret que
dava voltes per darrera es clatell
mat. Sa crossa va fer un renou
com a de saxofon quan tupetetjà
damunt una taula.

—Que no estau bo? —digue es ta-
- verner,- - •

—Jo si.
—Ició? —va fer sa madona.
Es gat -havia amollat una rialla

imbècil i encara no sap ningú com
va poder esquivar sa bastonada que
s'esclata un fore mes amunt que
es mànec de sa cafetera.

—Sa dona!
—I que té madb Tonina?
—Antojos! —hi hagué una pau-

sa—. Capritxos, desitjos.
Madb Tonina tenia cinquanta tres

anys i un tipus de gitano que tira-
va d'esquena. De cara no era lletja
però això dava poca pau perqu:
quasi tot era front damunt ses es-

FESTIVITAT DE NTRA. SRA. DE
LA PROVIDENCIA

Dissabte dia 10. Diada infantil i
juvenil. A les 1ft:10 del mati, al pati
de la Providilincia jocs infantils. A
les 6.30 del eapvespre, :1 la po rri)-
quia, reti ii  j

Diumenge dia 17.—Festa de Ntra.
Sra. de la Providência. A les 20 h.,
Eucaristia solemne celebrada pel
Vicari Episcopal de la nostra Zona,
D. Rafel Umbert. A continuació en
el claustre del Convent, descobri-
ment de les efigies dels fundadors:
Mn. Miguel Sureda i Sor Maria de la
Providencia Escalas. Cantara la Ca-
pella Tcatina.

La Comunitat de Religioses de la
Providencia clesitja que la festa d'en-
guany sia un homenatge a totes les
persones que d'alguna manera han
fet possible que la seva fundació
arribi al primer centenari. Tots hi
sou convidats.

VENDO PISO 2.. en Palma, zona
Sala Augusta, con plaza garaje.
Finca 4 pisos.
Informes, Tel. 582548.

patlles. I rncs zivall ses racliografies
no hi treien mú.s que ossos i
rons. Aquella facinerosa, va pensai -
es taverner, devia haver donat
«bebediso» a s'home. I haurien pas-
sat una nit de trons i rodelles fent
s'inch° per clavait sa marfega de
claus. No va tenir temps ni dc riure
ni de contar s'acuclit perqué sa
crossa xiula clos dits a poilent de
sa memória com si es vell li bagues
llegit es pensament sense fer punts
ni comes. Es taverner estava blanc
com sa paret, es gat vermeil com
unes gai ives de síndria i sa madona

asustada que un catedràtic
compensatoria. Es gat, que a les
hures ja havia aturat es sótil, digue
amb to de cassalla:

—0 l'heu emprenyada a sa ma-
clona?

—Jo no. Va esser es metge.
No era de creure. Es metge era

un figuri d'una vintena d'anys.
—Un dia va venir. Va demanar

per ella i digue que sa nostra filla
volia tenir un nin però no li llcvia
perque a sa gestoria van locos amb
això d'hisenda. Havia anat a veure
es metge i en parlaren. Per ells es-
tava clar que sa meva clona, ia que
no té res que fer, podria parir sa
néta. Na Tonina no ho volia de cap
manera però es metge es home dc
paraules. S'horabaixa.....va tornar,
amb so maletí i cm feren banyut. •

Ningú no es batega. Sa crossa
torna tocar sa Balanguera per de-
vers s'est ufa. L'Amo En Pep amolla
un gisco i ti cruixiren ses costelles
de barca com si es temporal de ses
.Asores» s'hagués fet avinent.

—I ara té «antojos»!!
—I que vol? —va fer es- taverner.
—Un tassonet de palo amb sifón

i almejas.
Mestre Pep sortia d'allà un poc

mes tard no sense haver-se aprofi-
tat de s'ocasig i haver-se arriat una
rasca de mistela.

P. Artigues

Exposici6 de treballs escolars de
Ia Providència

Avui dissabte, dia 9 de novembre,
a la Casa de Cultura, sera inaugura-
cIa l'exposició de treballs i records
escolars que han organitzat els ex-
alumnes de La Providencia amb mo-
tiu del Centenari. Romandrà oberta
els caps de setmana (dies 9, 10, 16
i 17) i l'horari es: els dissabtes de
18 a 20 hures i els diumenges de .

11'30 a 13 hores.

SE OFRECE CIIICA para cuidar ni-
ños.
Informes, Tel. 582381.

SE NECESSITEN CAMBRERS/
ERES.
Informació, PEPS CLASS, a pat-
tir de les 23 h. clivenclres, dissab-
tes i diumenges.

SE NECESITA CHICO para traba-
jar en la elaboración cie alimen-
tos de soja.
Informes, TOFU, carrer Major,
21, Tel. 827226.

Centenari de la Providència
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Dimiteix la delegada del Batle En
Es Carritx6

Dissabte passat, la recentment no-
inenada delegada del Bade al Carrit-
x6 M.a Antònia Porcel, presenta la
carta de dimissió, a la qual un cop
agi-ait cl nomenament, diu que re-
nuncia al càrrec arran d'uns malen-
tesos sorgits amb l'Associació de
Veïnats, motivats —segons cita—
per la poc afortunada intervenció
del regidor Francesc García.

Arrrb la seva dimissió, puntualitza
M.a Antonia Porcel, pretén evitar
possibles enfrontaments entre l'As-
sociació de Ve'ins i l'Ajuntament.

Taula rodona sobre el poble croat
El proper divendres dia 15, a les

9'30 del vespre, a la Casa de Cultura,
cl Centre Cultural de Felanitx ens
oferirà una taula rodona entorn al
tema «La independencia del poble
croat».

Intervendran En Jaume Santan-
cireu i tres persones pertanyents a
Ja comunitat croata.

Tots hi sou convidats.

Les àrees naturals de Sant
Salvador i Santueri

En el full que es distribueix
aquesta setmana de la carnpanya de
divulgació de les Arecs naturals d'es-
pecial protecció, de la Direcció Ge-
neral del Medi Ambient, hi surt la
zona protegida del nostre terme, la
qual queda inclosa dins l'espai de-
limitat per les carreteres de Fela-
nitx-Portocolom-S'Horta i Felanitx-
Santanyí-Calonge-S'Horta.

En el plànol que hi figura, es po-
den' veure les delimitacions de les
zones «Naturals d'Especial Interès»
i «Rural d'Interès Paisagístic» i cl
fullet es completa amb fotografies
de diversos indrets —una aèria
d'una gran panoràmica de Sant Sal-
vador— i d'espècies ornitològiques.

A mes de la fitxa tècnica, s'ofe-
reix una descripció de rarea, amb
referencies geogràfiques, geològi-
ques, botaniques, faunístiques i his-
tbriques.

El concert de la banda de Quart
de Poblet

Dissabte horabaixa, els afeccio-
nats a la música i sobre tot els que
aprecien d'una forma especial la mú-
sica de banda, pogueren gaudir d'un
concert certament extraordinari.

Sota la direcció de Xavier Barbe-
ra. la novella banda de la Societat
Artístico-Musical «La Unió» dc Quart
de Poblet, ens oferí un programa
n'oit suggestiu amb una primera
part de peces específiques per a
banda de J. Franco, F. Chueca i M.
Asius Arbó i una segona part molt
distinta on interpretaren Schubert i
Shostaliovich. Clogueren la vetllada
ainb «La Balenguera» de Vives i una
peça de plus.

1-1 i hagué intercanvi d'obsequis en-
tre cl Regidor de Cultura de Quart
de Poblet i cl Bade de Felanitx, amb

irtervencions ciels esmentats i la del
President de la Societat Artístico-
Musical «La Unió».

Pluviometria de S'Ilorta
Les quantitats dc pluja registra-

des a S'Horta durant el passat mes
d'octubre, foren les següents:

dia 4 	 0,7 litres
dia 5 	 0,2 	 0
dia 6 	 0,2
dia 10 	 4,9
dia 11 	 1
dia 14
	

1,5
dia 15
	 11 	),1

dia 16
	

8,3
dia 18
	

10
dia 19
	

12,6
dia 20
	

0,1
dia 21
	 11,1

dia 23
	

5,5
Així doncs, tot sumat ens dóna

un total de 67,1 litres de pluja per
m2.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
EXCURSIO AL DIJOUS B0.—Di-

jous dia 14. Sortida a les 9 del mati.
Inscripcions de dia 4 a dia 10, de
10 a 12 a la Llar. Dinar en el Foro
de Mallorca. Preu per a socis ,1.350
ptes. i per a no socis, 1.500 ptes.

TERTULIA.—Divendres dia 15, se-
gona tertúlia. Es parlara sobre el
Ccntre de Salut i el seu nou fun-
cionament. Intervendra el Coordina-
dor dcl Centre i responsable d'arecs.

MATANCES.—Dijous dia 21, a La
Ponderosa. Excursió a Cala Bona,
Port de Manacor, Cala Millor, etc.
Inscripcions de dia 12 a dia 19, de
10 a 12 h. Preu, 1.600 ptes.

TEATRE.—Demà diumenge dia
10, al Teatre Principal de Ciutat. La
companyia de Pedro Osinaga pre-
senta l'obra de Ray Cooney «Dema-
siado para una noche». Inscripcions
fins diumenge dematí. Preu, 1.000
ptes. Places limitades. La sortida se-
ra a les 17'30.

LOTERIA.—Es comunica als socis
de la Llar que poden recollir la par-
ticipació de la loteria de Nadal fins
dia 19 cle desembre i previa presen-
tació del carnet de soci. Enguany
les pat ticipacions són de 25 ptes.

Secció Religiosa
ESGL8SIA DE ST. ALFONS

FESTA DE ST. ANDREU AVEL.L/

Avui dissabte se celebrara en
aquest temple la festa de Sant An-
dreu Avelil, teatí.

A les 7 del capvespre hi haura
Missa solemne cantada que presidi-
ra el P. Domingo Andreu, Superior
de la casa, que dirà també la homi-
lia.

La comunitat de PP. Teatins con-
vida molt cordialment tots els fidels
a aquesta festa.

SE VENDE 0 SE ALQUILA PISO
de 180 m 2 en Paseo Ramon Llull,
25.
Informes, Tel. 580133.

per Ranzon Rosselló

Item una corona de Nostra Dona qui esta a la porta de l'esglesia d'ar-
gent endauracia e una altre del Jesús d'argent així mateix enclauracia, amb
una capsa.

Item dotze pareils de granets d'or qui estan a la dita Nostra Dona
amb un collar.

Itcm nou parells de grancts d'argent qui estan amb un collar.
Item uns grans patrenostres de la dita Nostra Dona en que ha vui-

tanta nou parells de grans de coral e quaranta e vuit pareils de grans
d'argent amb dos botons de perles.

Item un collaret en que ha vint e quatre parells de grans d'argent.
Item altre collaret aunt trenta e cinc pareils de grans d'argent e de

coral vint e dos.
Item altre collaret aont ha vint c quatre grans d'argent e vuit pareils

de vies de perles e set grans de coral.
Item uns patrenostres aont ha vuitanta granets de coral e catorze

parells d'argent.
Item un mantell de Nostra Dona amb un petit del Jesús qui tot seda

vellut carmesí brodat de perles amb una capsa .gran dins ont estan.
Item cinc tovalles amb 'listes blaves bones.
Item altres tovalles de ventre de cabrit.
Item ducs tovalloles brodades amb floquedures de seda per dir l'E-

vangeli.
Item cinc tovelloles amb randa.
Item altres quatre sense randa.
Item uns vestiments cie dir missa amb camis, molt antics.
Item altres vestiments sens camis així mateix molt antics.
Item una cortina blava de l'altar major de tela.
Item dues altres cortines petites així mateix de tela blava.
Item damunt l'altar major una cuiraça nova.
Item un pali de tela de Passio Imaginis.
Item dos canelobres damunt l'altar.
Item damunt l'altar de Nostra Dona un pali de tela blava, pintat, amb

dos canalobres.
Item una branca de coral amb un tenir d'argent que té Nostra Dona

en la ma.
Item una corona de Nostra Dona de paper amb perles.
Item una caldereta de llautó per dar salpase.
Item una corona dc Nostra Dona de oripell tota brodada de perles.
Item un missal de pregamí.
Item un faristol amb lo mànec de ferro.
Item un pali de vellut carmesí de l'altar major, lo qual es en poder

dels obrers.
Item un molt bell calze d'argent que te lo vicari de Felanig.
Totes les quais coses dessús descrites e continuades en lo present in-

ventari per los dits honrats juratg foren acomanades al senyer en Joan
Mas de Felanig, ara noNament mes en donat de la devota de mossèn Sant
Salvador per los dits honrais jurats lo qual Joan Mas promès tenir lo
dit inventari en pura ccmanda deis dits honrats jurats. E que tostemps
que 3ct- t request darà bon compte a ra5 del dit inventari, obligant-ne tots
sos bens presents c csdevenidors e simateix personalment en nom de
clepósit e comanda. Rcnunciant a son propi for, etc., prometent de fer
dret etc., largo modo etc.

Testimonis: Vador Alborns e Antoni Valens de la parròquia de Fe-
lanig».

Pei 'c Triol ana a Ciutat per portar una carta del governador per fer
conseller novell. (f. 20)

Altres anotacions de persones que anaren a Ciutat. (f. 20v)
La dona Suau, viuda d'Antoni Ramon, ha rebut 8 lliures per un

censal.
La vila mena un procés contra Joan Sabet. (f. 22)
30 sous donats a Miguel Sabet per jornals d'estar  en la Ciutat de

Mallorca pels comptes de la vila. (f. 22v)
Antoni Font ha pagat 4 sous a Francesc Grua pel present llibre i 2

sous a Joan Vellets. (contra coberta).
1440, 3 juny.—Jorbando Lapiloto de Trapena de Sicília es coll-loca

amb Antoni Sagrera picapedrer de Mallorca perquè li ensenyi l'ofici de
picapedrer; el tendra vestit i alimentat. (ARM Pere Martorell M-227 f.
109v)

18 juny.—Andreu Mas reconeix deure a Pere Mascaró ciutacia 14 lliu-
res, 10 sous i 6 diners restants a pagar del preu de 326 quartins de vi
comprats a raó de 15 diners el quarta. (Id f. 115)

5 agost.—Martí Bordoy ven a Tomas Gual mercader ciutadà 3 quin-
tars dc llana blanca a raó de 5 lliures el quintar. Joan Portacolonz ven
al mateix mercader 6 quintars de llana. (Id f. 145)

27 agost.—Berenguer Burguera i Jaume Vidal venen a Bartomeu Ci-
fre paraire 6 quintars de llana a raó de 5 !hures el quintar. (Ici f. 161)



RESTAURANTE

Esmeralda
	 Park

CALA D'OR
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJAIIDINADAS, l'A liKING, PARQUE INFANTIL,

visTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL 643085 - SR. RAMON

- Felarlitx
BASQUET I ATLETISME

ASSEMBLEA GENERA I, ORDINARIA

Es convida a tots els socis i simpatitzants, a l'assemblea ge-
neral, que tindra lloc el proper dilluns dia I 1 de novembre, a les
21 hores, al saló d'actes de la Casa Municipal de Cultura.

Es prega encaridament la vostra assistència.
El President

CLINICA OCULAR
ENFERMEDADES Y CIRUGIA DEL OJO

CONSULTA: TARDES A HORAS CONVENIDAS

TEL. 84 43 39

PLAÇA DIS OS, 8 - 3' (Rente parada autobuses) MANACOR

DR. JULIAN 'MOULU MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática
ANSIEDAD, DEPRESION, TRANSTORNOS DEL SUEÑO, ETC.

HORARIO DE CONSULTA Y PETIC1ON DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX

Grup d'Ornitologia Balear (GOB)
Institut d'Estudis Ecològics (INESE)
Obra Cultural Balear (OCB) - Voltor
Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM)
Sindicat de Treballadors de l'ensenyatnent de les Illes (STEI)
Unió de Pagesos (UP)
Universitat de les Illes Balears (UIB)

ADHESIONS: 728973 C/. IMPREMTA, 1 PALMA 07002

FELANITX
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VOLEM 	 AÑt10311311
Els mallorquins, mencrquins, eivissencs i formcnterers, no volem ni

podem fcr d'espcctadurs p;.1s._;ius eu L.1 moment en que, a Espanya i a
Europa, es parla cic conflp.trar un d'crganització pública que,
de cada vegada mes, haura de respectar el dret dels pobles i de les cornu-
nitats a governar el :cu futur i decidir el que més eis convé.

No tenim manco drets a decidir el nostre futur i determinar el que
volent fer i esser, que els gallees, els catalans, els andalKos, eis habitants
del Pais Base o eis valencians. A mes, Faons d'insularitat, d'hisüria, d'e
conomia, de situació gcografica, de llengua i cultura pr.lipies, fan aquí mes
necessari que enlloc un ple autogovern que satisfaci les necessitats ma-
(criais i murals d'un poble plc de possibilitats i capacitats. Massa sovint
ens resignam a pensar que sempre n'hi haura que decidiran per nosaltres
en assumptes vitals per al nostre present i futur: no sempre ho fan prio-
ritariament, ni molt meny3 exclusivament, en defensa dels nostres inte-
ressos. En aquest sentit, l'autonomia que va ser atorgada durant el perío-
de de la «transició» ha estat una passa enclavant en la recuperació de les
nostres institucions, però es una autonomia coixa del tot quan les coses
mes importants es continuen decidint fora d'aquí per molt que incides-
quin decisivament, i qualque vegada dc forma dramàtica, en l'economia
i en la qualitat de vida (ports i aeroports, carreteres, sanitat, educació,
infrastructures, etc.). Ja n'hi ha prou d'haver d'anar a .pidolar i demanar
«per favor» la reinversió a les Balears d'una petita part d'allò que pagam
a l'Estat i que ens fa falta per al bon funcionament del nostre pais.

PER TOT AIXO, LES INSTITUCIONS I COL.LECTIUS
SIGNANTS D'AQUEST MANIFEST VOLEM

RECLAMAR PÚBLICAMENT

— Que es reconeguin al nostre poble els mateixos drets que
tenen els altres pobles de l'Estat espanyol i, concretament, les
anomenades «nacionalitats histèriques», i que es traduesqui en
fets politics concrets, competencies i finançaments.

— Que es desenvolupi plenament l'estat de les autonomies,
amb criteris federals o confederals, i que tots els pobles que l'in-
tegren clisposin del dret a eonfiugrar el seu futur.

— Que els representants politics escoltin a fons la societat
civil. Que no depenguin d'interessos partidistes ni de cap altre
tipus de fora de les Balears. Que arribin a un consens en les
qüestions basiques del nostre pais. Que siguin capaços d'incre-
mentar el protagonisme del poble balear a la resta de l'Estat i a
Europa. Que es proposin tenir un projecte de pais, una autono-
mia forta i un ple autogovern per construir-lo.

— Que s'establesquin llaços sòlids i estables amb tots els
pobles d'Es-panya, i molt especialment amb aquells que pel seu
dinamisme, veïnatge geogràfic, vincles històrics, relació ecorOmi-
ca tradicional, identitat de llengua pròpia i pes especific dins l'Es-
tat constitueixen un cix mediterrani de gran futur econ6mic, so-
cial cultural dins el context dels altres pobles de la Mediterrània
Occidental.

— Que els nostres representants defensin, i les Corts apro-
vin,• el text de reforma de l'Estatut d'Autonomia per a les Illes
Balears, aprovat pel nostre Parlament cl gener de 1991. Que s'es-
tablesqui un calendari de transferències de les competencies, pac-
tat entre el govern de l'Estat i la nostra Comunitat Autònoma.
Que el finançament de la nostra autonomia es faci per Concert
Econômic.

Tot això s'aconseguirà nomes si augmenta i es consolida la nostra

consciência dc pais i el poble balear fa sentir ben forma i clara la seva
veu. Aixii es que feim una crida pública a totes les associacions, collectius,

institucions i entitats que estructuren la nostra societat civil, que facin
costat i s'aclheresquin públicament a aquest manifest perquf'.2, amb la for-
ça de tots, arribem a fer possible que els governants, tant d'aquí com de
l'Estat, els partits polítics, els Conseils Insulars, el Parlament Balear i

:Limbe el Govern Central i les Corts espanyoles, conscients del seu paper

històric, obrin, a la fi, les portes a les nostres legitimes i irrenunciables

aspiracions com a poble.

PLATAFORMA CÍVICA PER L'AUTOGOVERN:

Confissions Obreres (CC.00.)
Confederacid d'Associacions Empresarials de les Balears (CAEB)
Federació d'Associacions de Pares d'Altonnes de Mallorca (FAPA-Mallorca)
Federació d'Associacions de Veins de Palma (F.AA.VV.)



br a

Nov-

 (9/W a qa
m coat 	

ched ci/w

6
	

FELANITX

SE'N RIUEN DELS PAGESOS

Sr. Director:
Li agrairia que volgués publicar

la carta següent.
Som un pagès desgraciat com

molts d'altres que no puc aguantar
mes injustícies. Nomes vull explicar
a la gent algunes de les coses que
m'han passat durant un grapat
d'anys. La primera va ser l'estafa
dc la COES, que se'n dugué tot el
vi que teníem dins les tines del Sin-
dicat. Vaig veure amb els meus ulls

com se'n duien el vi i la Guardia
Civil guardava els lladres perqu è els
pagesos no els pegassim. Mes tard
han desaparegut dues anyades i
mitja i ningú no diu on són els do-
biers. Després ens han robat S'Unió
Agricola i tampoc no hem sabut on
són els duros. Mon pare que va
manllevar els doblers per poder en-
trar de soci!

Algun temps després em vaig fer
soci de la C. Agropequaria i no sé
com —l'Esperit Sant me va
nar— me vaig poder rescabalar de
lo que m'havien fet pagar, cosa que
molts no hi arribaren.

Després quasi m'obligaren a fer-
me soci de la Cooperativa Lletera
de Son Sunyer, la qual és propieta-
ria de part d'AGAMA. A mes de
cieure-nos un bon grapat de doblers
ara estan citats en el jutjat de Pal-
  _ 

ma pel dia 18. Aixb no se si es poc
o melt, pet-5 segur que no t33 Cosa
gaire bona.

Grades a Déu que vaig matar les
vaques, perquè si no, el psiquiatra
no hi hauria pogut posar remei, ja
que els suints pagesos que entre-
guen la Ilet a En Blahi tenen un
bon berenar.

Ara per ategir al banyat tenc un
parell de bous grassos i cada vega-
da que n'he de matar un he d'anar
a Manacor a cercar cl permis o la
guia.

Tanta sort que de tot aquest pro-
blema del Sindicat —segons el pre-
sident de la Gestora actual— en
tenim la culpa els pagesos, per be-
neits. 1 jo die, no sera que els que
ho han manejat fins ara han estat
massa vius. Vaig esser de la Junta
Rectora i he dit moites vegades que
quan anàvem a les juntes a la Caixa
del carrer d'es Call ens emzanaven
i després ens han seguit enganant.

Ens varen llevar les escoles de fo-
rz!vila perqu ens deien que d'a-
quesla mancra seriem iguals de vius
que eis de la vita. La nieva °pink)
es que no hem millorat gaire ja que
ens foten mós de cada dia.

La meva idea es que als pagesos
no ens quedara mes remei que pen-
jar eis mens a una figuera i matar-
los, perquè amb aquest ritme a Fe-
lanitx nomes caldrà anar-hi en
haver de votar.

Si voleu un consell meu, Coope-
ratives, ni amb sa dona. Una i oli!

Un pagès escalivat

(Passa a la )ag. 7)

SI •: A 1,Q1:11.1 IA)CAI„ eon vivien-
da adjunta. Sin traspaso. Situa-
ción ci, ntrica en C. Jaime I,
55.000 pts. mensuales
Inf.: 'Fels. 237370 v 727813

electrónica---]

MOREY—ri
VENTA Y REPARAC1ON DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

NUEVO DOMICILIO
Ca ri tat, 4 - 'Eels 583.159 y 827182

	
07200 FELANITX

Dra. Linda Caldentey
-PART1TS MÈDICS.

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

PREVIASA, IMECO, etc)
NOU IiORA1II DE CONSUL'I'ES: .

De (Wilms a divendres: matins (Ill a 13. horabaixes, de 5 a S.
Diumenges, (Ill a 12 h.
PER A MÊS INFORMACIÓ, dirigiu-vos al C/. Pelat, 61

Tel. 583464

eF6- CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma-Arta, km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares).

JULIA Auc-r9m9rLEs, S.A.
ES'A         GM OPEL ASTRA. INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.  GME           

Concesionarios OficiJks      

OPEL
Mejores por experiencia
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Per P. Xamena

C. Playa, 24
Tel. 652828
Fax: 652669
CA NI POS

VIAJC/ ttimitx TOW 

C. Major. 28
Tels. 582100

582113
582974

Fax:
(971) 582113

FELANITX

VIATGEf Inter-dub
C Rfil 1R '

Informa:
VACACIONES 3. EDAD

Agencia oficial autorizada para la venta
de todos los viajes del INSERSO

(Ve de la pàg. 6)
A FAVOR DEL CENTRE DE SALUT

Benvolgut Director:
Voldria dir unes paraules en favor

del Centre de Salut i sobre tot en
favor dels metges que allí hi treba-
llen i per ai20 m'he decidit a es-
criure aquesta carta, que voldria tin-

l'amabilitat de publicar.
Crec que els qui habitam al terme

de Felanitx hem tractat, potser de
manera involuntaria, injustament
aquets metges, que sé de debò que
estan preparats i saben el que es
Ian. Jo els hi vull donar personal-
ment i pública la benvinguda en
aquest poble on, malgrat a . vega-
des sembli el contrari, no regna l'es-
tultícia. Sé que ho faran bé, que ho
.estan fent bé. Potser no facin recep-
tes com qui fa la «bono-loto», pert)
si jo fos metge tampoc no ho faria.
Potser estíguin molt temps en cada
malalt i per aixt, abans d'entrar-hi
s'hagi que romandre una mica a la
sala d'espera, la qual cosa sol pas-
sar a cals metges que dediquen a
cada malalt el temps que es mereix.
Jo no vull entrar en polèmica, ni
que ningú llegeixi entre retxes que
d'altres ho fan malament, -però sí
donar el meu suport a auliests met-
ges que han vingut a Felanitx i que
ben segur es deuen haver vist esbor-
ronats pels esdeveniments, dema-
nar-los que ho segueixin fent be i el
temps farà que la seva tasca sigui
reconeguda. Per acabar, demanaria
als qui parlen malament del Centre
de Salut i dels professionals que allí
hi treballen, que deixin de fer-ho,
perquè per defensar al seu metge no
.cal dejectar-ne d'altres i sobre tot,
perquè el Centre de Salut és una -bo-
na cosa pel poble.

Antoni Oliver i Reus

VENDO 2 CUARTERADAS en Can
Gaya.
Informes, Tel. 661808, de 20 a 22
h.

vi a social
NAIXEMENT

Els esposos Julia Cruellas Rosse-
116 i Magdalena Rigo Barceló, han
vista augmentada la seva llar, amb
cl naixament del seu primer fill,
una nina preciosa, que en el bap-
time  el nom de Catalina. Fe-
licitam els venturosos pares.

NECROLÓGICA
Dia 1 de novembre horabaixa, en-

trega l'anima a Déu a Felanitx, a
l'edat de 82 anys, després de veu-
re's confortat amb els sagraments,
D. Joan Mesquida Sufier, es ferrer
Perdigó. Al cel sia.

Reiteram la nostra més sentida
condolència a la seva família i d'u-
na manera especial a la seva espo-
sa D.a Amèlia, filles Margalida i Ma-
ria i fill .polítie Joan Pou.

Passarell
ANIMALS DE COMPANYIA

Comunica als seus clients i
públic en general que roman-
drà TANCAT els dies 19 i 20
de novembre, degut a l'am-
pliació de les installacions
d'aquarium i reforma del lo-
cal.

Pregam disculpeu les molès-
ties.

VENDO FURGONETA 4L PM-N.
Informes, Tel. 580827.

VENDO YAMAHA 80 PZR. Modelo
Garriga, PM-BD. Perfecto estado.
Informes, Tel. 824986.

VENDO CASA en Felanitx, ,buen. es-
tado.
CHALET a 1,5 Km. de Felanitx.
6 CUARTERADAS en la carretera
de Manacor, a 5 Km. de Felanitx.
Informes, Tel. 580651.

BRIGHT LIGHT'S, Sa festa conti-
nua. Portocolom.

FELANITX	 7
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Març, 23.-Una calabruiyada va fer molt de mat als sembrats, vinyes

i ametllers.
Març, M.-Mori a Ciutat Mn. Ildefons Rullan. En cl Felanigense ha-

via publcat una traducció del Quijote i comença a publicar un vocabulari
castella-mallorquí el qual ara queda interromput.

Abril, 2.-Míting en el Centre Republica.
Abril, 7.-E1 rector D. Sebastià Planas celebra el 50 aniversari del seu

sacerdoci. Canta missa solemne i dona la benedicció papal. Oferí un dinar
als pobres de l'Hospici.

Abril, 19.-Morí als 61 anys Mn. Antoni Bauzà Capó (Tacó).
Abril, 28.-Morí a Barcelona el metge D. Sebastià Mesquida Massutí.
Abril, 29.-Real Orde que apreva els estatuts de la Caixa Rural.
Abril, 30.-Representació en el Teatre Principal del drama d'Echega-

ray «Mancha que limpia».
Maig, 5.-Picarols en el carrer d'es Prohissos per un viudo de 80 anys

que es casava per quarta vegada amb una núiia també de 80 anys.
Maig, 18-21.-Festes religioses i vetllada rgerhria per celebrar la cons-

titució de la Congr.egació .Marina de Joves.
Maig, 9.-Vingueren a Felanitx l'enginyer agrònom de la província i

l'inspector general de Catalunya i Balears; mostraren el pla de l'Estació
Enológica que s'ha de construir. z

Maig, 9-11.-Quaranta Hores de la Trinitat a la capella de les Religio-
ses Trinithries. Predicà Mn. Bartomeu Pons.

Maig, 11.-Beneïren el retaule de l'oratori de Son Negre.
Maig, 15.-Festa del Corpus. Predicà D. Guillem Puigserver. Canta-

ren la missa del Pare Aulí.
Juliol, 9.-La banda de música del «Círculo Conservador» estrenà un

vals del jove felanitxer Joan Batle.
Juliol, 16.-Pregerinació de la Congregació Mariana de joves a Sant

Salvador.
Juliol, 19.-A la capella de les monges de la Caritat, festa de St. Vi-

cenç; predicà D. Mateu Alzamora, rector  d'Alcúdia.
Juliol, 20.-Festa de Santa Margalida. Pfdica D. Bartomeu Gaya

Sagrera. 	 . _

Agost.-Moren molts de porcs.
Agost, 27.-A l'edifici de la Duana d'es Port *s'instalià una colònia es-

colar de nines de. Palma.
Agost, 27-28.-Festes de Sant Agustí. Can-eres de bicicletes amb pre-

mis de 80, 40, 20, 15, 10 i 5 ptes.  Predicà D. Antoni Sancho.
Setembre, 8-10.-Quaranta Hores en el Convent en honra de la Mare

de Déu del Socors i de Sant Nicolau. El dia de Sant Nicolau predicà el
canonge felanitxer D. Sebastik,Maimó.

Setembre, 17.-Festival escolar en el teatre principal per solemnitzar
la repartició de premis als alumnes de les escoles públiques.

Octubre, 1.-Un automòbil atropellà davant Cas Capita, a la carrete-
ra de Campos, una dona de 28 anys, la qual morí.

Octubre, 15.-Començaren en el teatre Principal unes sessions de
cine.

Octubre.-Es veuen pel poble molts de biciclistes que s'entrenen i
són un perill per la gent que transita a peu.

Octubre, 20.-Vigília de les Verges. Les dues bandes de música es
passejaren per la vila donant serenates a les allotes.

Novembre.-Tot l'any feren feina a l'obra del Banc de Felanitx en
el carrer de sa Plaça.

Novembre, 12.-Eleccions municipals. Es presentaren units els con-
servadors amb els Jaumistes contra els liberals i republicans. Tregueren
majoria els conservadors. El govern de Madrid era liberal presidit d'En
Canalejas.

Novembre, 26.-El canonge D. Josep Miralles donà una conferència
sobre la premasa catòlica.

Desembre.-En el carrer de Rocaboira uns picapedrers trobaren un
esquelet huma enterrat.

Desembre.-Un jornal de mestre picapedrer era de 2'50 ptes.
Desembre.-Segueix l'emigració de felanitxers cap a Amèrica.
Desembre, 21.-Mercat d'anyells i porcelles a la plaça de sa Font.
Parròquia de Felanitx: Baptismes 270. Matrimonis 79. Morts albats

23. Adults 136. Total 159.
Bibliografia:
Almanaque de El Felanigense para 1911. (B. Reus)
Memoria del Banco de Felanitx (B. Reus 1911)
Cosme Bauza, Flors sempre vives (Firmat, República Argentina 1911)
Joan Capó Valls de Padrinas, Para todos (B. Reus 1911)
Pere Matas Fiol, Petita ullada vers la nostra història, (Imp. La Leo-

nesa, Buenos Aires 1911)
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Servido permanente 24 horas

• Aquesta setmana m'ha agafat
a contrapeu i per lo tant procurare
esser breu.

Tampoc a l'hora d'escriure agues-
ta secció hi havia massa rwticies
importants...

Tal vegada cal significar que l'es-
crit d'en Pere Uuguet de la passada
setmana aparegut en aquest setma-
nari ha aixecat ?not ta polèmica,
per) ja se sap, qui té sa coa de pa-
lla Izaviat se l'encén...

• ¡Vaya jornada! El R. MA-
LLORCA sucumbió ante el BIL-
BAO, inmerecidamente. El C.D. FE-
LANITX, pese a jugar bien, perdió
en CALVIA por DOS a CERO, los
chavales hacen lo que buenamente
pueden, que ya es mucho. El
S'HORTA sufrió • un rapapolvo en_
VALLDEMOSA, un CINCO a CERO
al que sobran comentarios. El C.F.
ATCOS. PORTOCOLOM, ante un
gran equipo que ya ostenta el lide-
rato, city() en «Es Torrentá» por
UNO a TRES, con toda dignidad...
¡Menos mal que el CAS CONCOS
nos dio la única alegría! Venció por
TRES a UNO al VILAFRANCA, un
estupendo resultado. ¡A ver si la
próxima semana los resultados son
un poquito mejores!

• Vi la película más impactante
del año: «EL SILENCIO DE LOS
CORDEROS». La cinta podrá o no
gustar, pero nunca pasará de ma-
nera indiferente. Algunas de sus
truculentas escenas no podrán olvi-
darse fácilmente. Un psiquiatra
Hannibal, «El canibal», muerde a
Ia gente y se la come, será la fuen-
te de información de una mujer po-
lida de la F.B.I. que le conduzca a
localizar el paradero de otro psicó-
pata que secuestra chicas gorditas,
Ias obliga a duras dietas y luego
las mata para despellejarlas y hacer
un «traje» con su piel. Podrá pare-
cerles a muchos que se trata de un
rollo macabco, que el novelista/
guionista se ha pasado, pero yo
creo que la realidad nos demuestra
que estas cosas suceden en nuestro
desquiciado mundo. Pero cl direc-
tor Jhonantan Demme va mucho
más lejos y profundiza en estas si-
tuaciones límite. A destacar las
grandes interpretaciones de los
protagonistas.

• Recibo un telefonazo inespe-
rado, pero que me llena de satisfac-
ción y de alegría. Se trata del ami-
go MIQUEL A. ENGINYER que pa-
sa una temporada entre nosotros en
PORTO-COLOM. Me cuenta cosas
del amigo TONI GRIMAIT sénior,
al que le une una profunda amis-
tad... Quedamos que un día de es-
tos vamos a reunirnos para tener
una charla, pues eso: ¿Cuando nos

vemos, amigo?
Por clerk) que hablando dc

TONI GRIMALT, senior, mas joven
que nunca, tornamos una copa jun-
tos y nie cuenta que posiblemente
va a ORGANIZAR una nueva TRO-
BADA MALLORQUINA a ARGEN-
TINA pasando por CUBA, eso sí.

• Una lipotimia le dio a una
«fan» de XISCO OLIVER ¡vaya dis-
gusto se llevó al verle sin su acos-
tumbrado bigote! ¿Por que las ha-
ces sufrir tanto, Xisco?

• El amigo RAFEL MASCARO y
su señora JOSEFINA se despidieron
el pasado miércoles tras pasar una
larga temporada entre nosotros. Re-
gresan a MADRID, los negocios les
esperan. ¡Hasta el ario que viene!

• Me cuentan que la GLOSA que
publicó en .este SEMANARIO cl
amigo RAFEL ROIG ha tenido una
fenomenal aceptación. Me contaba
una amigo que había sabido captar
Ia autentica realidad con esa ironia
que le caracteriza. El título era
«CANVIAR DE METGE».

• MIQUEL BARCELÓ es uno
de los artistas de la EXPOSICION
que se presenta en Madrid bajo el
título «EL MUSEO. DEL PRADO
VISTO POR DOCE ARTISTAS
CONTEMPORANEOS». La FUNDA-
CION AMIGOS DEL MUSEO ha
editado una colección de obra grá-
fica con tal motivo.

Por cierto, tengo que rectificar:
Miguel no_ ha expuesto_ en ARTA,
simplemente, ha donado al Ajunta-
ment parte de su blibliografia acer-
ca de su obra, que ha .sido exhibida
en los salones consistoriales. Valga
esta nota para evitar malos enten-
didos, alguien nos informó inco-
rrectamente. Pedimos disculpas.

• Hoy viernes día 8 en la DIS-
CO de CALA FERRERA conocida
por «BOOGIE, BOOGIE hay UN
ESPECTACULAR DESFILE de MO-
DELOS. Colaboran «ROBA PER
TU» (mujer), «TEJIDOS BERGA»
(hombre), la bisutería, estética y
maquillaje corre a cargo de «ESTE-
TICA S'ARRAVAL», mientras que
los peinados son responsabilidad de
«PERRUQUERIA RIS D'OR». Gra-
cies per les invitacions.

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARCIAS
¡Editorial Ramon Llull.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda CBR 600

Derbi -FDS
— Yamaha RD 350
— Yamaha FZR 600
— Mobilettes

NIorini Scalibur 501
— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

BASQUET

Resultats
Cadets

JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT
BASQUET INCA «A»

no jugat
Juvenils

PALERM PORRERES	 55
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 53

Júniors
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 65
JOAN CAPO. PALMA	 48

Sèniors masc.
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 37
ALMACENES FEMENIAS 	 42

Séniors fern.
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 13
EL DORADO (ARTA) 	 37

III Divisió
AUTOCADES GRIMALT 	 61
OPEL INCA	 48
Comentari

No varen poder començar els
CADETS perquè els d'Inca, molt
grans per cert, arribaren tard degut
a un despiste d'horari i l'equip ar-
bitral tanca l'acta i se n'anà a pas-
sejar un poc, esperant l'hora del
començament de l'encontre dels
júniors.
- -Els JamoRs -tingueren proble-
mes per encarrilar el seu partit (28-
27), en el descans, després d'haver

. anat darrere, darrere, una- bona
part del primer temps). Finalment
aconseguiren un clar triomf, que
hauria estat molt més fort en cl
cas de no haver sofert les absències
de Fullana i Amengual. Lladó anota
31 punts sense fer una actuació fo-
ra de série. L'espectacle, peró, va
venir de la ma de Jordi Sanchez,
seguríssim en tot. Mencionem que
debuta el jugador Francesc Gonza-
lez.

Altre cop derrota minima dins
camp contrari per part dels JUVE-
NILS que actuaren millor en el se-
gon temps que en el primer. El pú-
blic, bastant futboler, provoca un
final de partit molt polèmic i des-
agradable, amb un expulsat per
cada equip i agressions del públic
a jugadors felanitxers.

El diumenge dematí hi va haver
bàsquet a la pista de Sa Mola des
de les 9,30 h. fins a les 13,30 h.,
quatre hores en les que se disputa-
ren tres partits.

La marathoniana jornada comen-
çá amb un decebedor partit de les
SENIORS FEMENINES, poc agres-
sives en tot moment, imprecises i
també lentes, capaces d'anotar no-
més 13 punts. Encara que la seva
defensa funciona, si no s'espabillen
un poquet en atac, no poden aspi-
rar a victòries.

Els SENIORS MASCULINS sem-
pre perden dins Felanitx el que van
guanyant fora de la vila. Fins ara,
en quatre partits jugats, duen un
balanç de dues victòries a camp
contrari i dues derrotes a camp
propi. Els Ilucmajorers, en el minut
15 ja guanyaven d'll (12-23) i
aquest forat va ser decissiu, perquè
Ia reacció del Joan Capó només les
posa a 3 punts per davall, en repe-
tides ocasions, essent la diferència
inés petita.

Els minors de la jornada toren,
suis dubte, els de TERECA que
gaven el seu primer partit de iliga
dins Felanitx i que, ccrtament, fou
presenciat per molta gent que as-
sisti a l'encontre. El 12.0 entre el
minut 7 (7-9) i Il 1 (19-9) els dona
ales per volar. A partir d'aqui i
constantment, disfrutaren d'un niar-
ge de punts de 10 o niés que els
permetia jugar Limb comoditat. Es
tracta d'un partit amb força quali-
tat fins a la meRat de la segona
part en que els felanitxers obtin-
gueren el maxim avantatge (17).
Els 10 minuts finals Ni a re n estar re-
plets de tirs lliures que romperen
el ritme de l'encontre. Els homes
més destacats foren A. Obrador, Pe-
relló, Amengual i Oliver.

ANOTADORS
Juvenils: César (19), Guerrero.

(14), M. Nadal (9), Sergi (61.
Júniors: Lladó (31), Jordi (16),

Aleix (5), B. Nadal (5).
Séniors m.: Gaspar (10), Salva

(9), Bernardi (9).
Séniors f.: Garcias (6), Fanny

(5), Azucena (2).
III Divisió: G. Amengual (19),

Perelló (10), Obradúr —
(6).

.Aquesta jornada
Onicament un partit a Felanitx.

Sera l'equip juvenil que s'enfronta-
rà al Gesa Alcúdia «B».

Tots els altres equips competiran
fora. Dos aniran a Calvià ,e1 dissab-
te els júniors i el diumenge l'equip
senior femení. Els cadets jugaran a
Campos. El conjunt masculí de
provincial se desplaçarà a Bunyola
(«Ca S'Esperdanyer») i els altres
seniors, els de 3 •a, visitaran la pista
de l'Espanyol.

LARRY CISTELLES

Bàsquet Sport Es Port
RENAULT PORTOCOLOM, 27

BRISAS SANTANYL 57
Malgrat el resultat s'ha de quali-

ficar de bo el partit jugat per re-
quip RENAULT PORTOCOLOM ja
que, donada la categoria de l'opo-
nent —que pertany al grup A— es
podia esperar un tempteig encara
més voluminós.

La primera part s'aguanta força
116, amb una zona agressiva i prac-
ticant un bon joc, de manera que
Ln el minut 15 només es perdia
4 punts (14-18), però les personals
i la mala sort conduïren al temp-
teig de 18-35 al final del mig temps.
A la segona meitat, malgrat els
bons intents no s'aconseguí gaire
cosa, si bé es pensava que el resul-
tat seria encara pitjor.

Es veu però que l'equip va cada
dia a més. Si continua així en
Torri, ben segur que prest veurem
resultats positius.

Pel RENAULT PORTOCOLOM ju-
garen Amaya, Cati S., M.. del Mar,
Trinitat, Conchi, Antònia, Ana Rosa,

Sebastiana i Cati P.
Emistiquio

- •	 [i!«iiThtmlnies :irimilt» wit he'044,,



FUTBOL
I.a 1 1 .:EFLIIEN11..;

PariMo entratenhis
Cahih, 2 - Felanitx,

DROGUERIA CAN TORRES
PORTO-COLOM

Se comunica a los clientes y público
en general que del 17 de noviembre al
1°. de diciembre permanecerá

CERRADO
DISCULPEN LAS MOLESTIAS

MARMOLES
esgramar

.v

Granitos, mármoles, piedra arenisca,
piedra Santanyí.

Pida presupuestos sin compromiso

C/. S. Miguel, s/n. Tel 554302 (160 MANACOR

REOBERTURA
CA NA CATALINA

DIA 15 DE NOVEMBRE
PLAÇA PERAL4QA

FELANITX

FELANITX

Poco público en «Ses Mofereso.
FELANITX: Matías, Gelabert, Ai-

ir, Roig, Sagrem, Colau, Oliver,
Felix, Artigues, Borras y Gori.

ARBITRO: Lladó Grau. Impeca-
ble. Mostró tarjeta amarilla a Mun-

GOLES: 1-0, min. 35; Nico. (2-0),
min. 50; Cristóbal, de penalty.

COMENTARIO. — Positivo debut
del nuevo mister local, Fernando
Cercó, en el que el Calviá realizó
un partido con rachas de buen fút-
bol, a pesar de lo pobre del resulta-
do. Es justo señalar el buen fútbol
practicado por el Felanitx, que con-
tribuyó a que el partido resultara
interesante y del agradi del respe-
table.

Cabe mencionar la gran deporti-
vidad de que hicieron gala ambos
conjuntos.
PROXIMA JORNADA:

PREFERENTE: «Es Torrentó»:
FELANITX - CAMPOS.

2.a REGIONAL: R. LA VICTORIA
- CAS CONCOS.

En «Sa Lleona»: S'HORTA-PUIG-
PUNYENT.

2.* REGIONAL
COLONIA - ATCOS. PORTOCOLOM.

2.» REGIONAL
VALLDEMOSSA AT., 5 - S'HORTA,

Excellent partit el disputat el pas-
sat diumenge .pel conjunt "vàirclemos-
si, que va vèncer amb tota justicia
a un equip que no pogué aturar la
gran efectivitat mostrada pel con-
junt que entrena l'ex-mallorquinista
Sahuquillo. S'arriba al descans amb
el resultat de 3-0, i ja • a -la segona
part el S'Horta va tenir diverses
oportunitats per marcar, per() form
desaprofitades.

Avui a les 14'55 partit S'Horta -
Colónia (Infantil), i a les 16 S'Hor-
ta - Porto Cristo (Cadets). Demà
diumenge a les 10'30 S'Horta - Beta
B (Juvenil) i a les 15'30 S'Ilorta -
Puigpunyent (2. a Regional).
CAS CONCOS, 3 -

C.D. VILAFRANCA, 1
TENIM VICTORIA

Alineació: X. Aleix, Tòlol, Jaume,
J. Toni, Uguet, Maties, Pascual, Ma-
teu, Mayoral, Bennassar i Colau.

Bon partit en general ciels concar-
rins, que en tot moment foren supe-
riors a un equip molt lluitador. Es-
peram que continuï la bona manera
de joc i de resultats.

Els gals foren obra (Ms tres da-
vanters: Colau, Bennassar i Pascual.
La setinana passada per equivocació
posavem de rival del CAS CONCOS
el C.D. VILAFRANCA en comptes
del PORRERES. Mil perdons als
lectors.

M.T.F.
3 •. REGIONAL
S.D. ATLCO. PORTO COLOM. 1 -

SON FORTEZA, 3
ABULTADA DERROTA

Els jugaclors d'es Port tingueren
una derrota dins es TORRENT°.

Res pogueren fer eis braus jugadors
dirigit.; per M1OUEL SANCHEZ, da-
vont un equip molt jove que planta
cara al temible equip local. El gol
fou obra d'ANTONIO.

M.T.F.
JUVENILS
PTO. POLLENÇA, 3 -

C.D. FELANITX, 1
ALLUNYADA RECUPERACIÓ

Alineació: Roque, Petty, Tomeu,
Acosta, Matas, Guillem, Felip (To-
mas), Francis, Evaristo i Juanpe.

Nova derrota dels juvenils que
s'allunyen de les posicions centrals.
Els pupils de DOMINGO AZNAR no
jugaren bé, els hi falta força i òbvia-
ment, mancaren els gols.

Francis i Petty, tornaren marcar
pel C.D. FELANITX juvenil.

M.T.F.
INFANTILS
C.D. FELANITX, 2 - U.D. PETRA, 1

BENISSIM
Alineació: Acosta, J. Vicente, Go-

ri. Andreu, Tomeu, Comino, Valen-
tin, Tolo, Esteve, Socies i Manolo.

Els infantils- dirigits per XISCO
J. ORF1 guanyaren el seu primer
enfrontament de lliga dins ES
TORRENT°. Un encontre molt
igualat on els jugadors locals s'a-
notaren els dos punts en joc. Els
gols locals foren de Tomeu Obrador
i Esteve.

M.T.F.
PORRERES, O - S'HORTA, 2

El S'Horta fou molt superior al
conjunt porrerenc, encara que ha-
gués pogut marcar més gols, per-
què ocasions no n'hi faltaren. Els
gols foren marcats per Guillem i
Juami.
ALEVINS CIM
C.D. FELANITX, 1

PORTO CRISTO, 2
BASTANT NEGATIU

Els jugadors benjamins del C.D.
Felanitx no aconseguiren guanyar a
un fort rival com Cs el PORTO
CRISTO. Els petits jugadors de
NINO SIMARRO practicaren un joc
fals i sense idees. El gol dels locals
el marea Tomeu Vidal.

M.T.F.
BENJAMINS
C.D. FELANITX, 2

OL1MPIC DEL M. «B», 4
MOLT MALAMENT

Alineació: Manuel (3), Santi (2),
Pou (2), Colau (2), Adrian (2), Ru-
ben (3), Vidal (2), J. Carlos (2),
Quique (2), Xavier (2) i Pep Rafel
(2).

Res pogueren fer per doblegar
als manacorins dins Sa Mola. Un ri-
val que va venir a defensar-se i ju-
gam molt be al contraatac. Els ma-
nacorins eren més fluixos que els
ncstres jugadors, però al final del
partit el marcador assenyalaria un
resultat negatiu de cara a la classi-
ficació. A la primera part els locals
perdien (1-2), flavors aconseguiren

empatar. L'equip falla molt davant
yorLeria i aix; no es pot guanyar.

M.T.F.
S'HORTA, 1 - MANACOR, 6

El Manacor demostra ser un dels
<Tallets» (Vaguest torneig i fou molt
superior en tot moment al conjunt
local, tant en técnica corn en força.
El gol del S'Horta fou marcat per
José Luis. Volem destacar que l'ar-
bitre no aparegué i l'encontre fou
dirigit per un afeccionat que hi era
d'espectador.

S'HORTA, O - BADIA, 2
Molt mala sort tingué el conjunt

local, que no va saber aprofitar dues
ocasions per marcar que hi va haver
en tan sols deu minuts, cosa que si
feu el conjunt visitant. Hem de dir
que també en aquest partit dc dis-
sabte, com al jugat el dia abans,
tampoc no hi va haver el collegiat
corresponent.

Futbolet
BENJAMINS
C.D. FELANITX, 2

P. RAMON LLULL «A», 2
PRIMER PUNT

Alineació: Manuel (3), Santi (3),
Pou (2), Colau (2), Adrian (3), Ru-

b6n (3), Vidal(2 ), J. Carlos (2),
Quique (2), Xavier (2) i Pep Rafel
(2).

Bon encontre el materialitzat per
l'equip dirigit per MARINO-MORE-
TE on, malgrat perdre de 0-2 , s'a-
conseguí remuntar i igualar el re-
sultat. Els petits jugaren molt be,
fent jugades molt logrades i mo-
guent l'esfèric de costat a costat del
camp. Els autors dels gols form
Rubén i Santi Sierra.

M.T.F.

SE VENDEN PISOS
en Porto Colom. C. Marina.

1)111.:C10 INTEIIESANTE

Facilidades

82-1683

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

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



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

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

El Comité

GARANTIA NACIONAL
rRenaulUOcasión le ofrece:

RENAULT

RENAULT

FORD

CITROEN

SEAT

OPEL

CLIO 1.4
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XR 2

VISA

MALAGA

CORSA l'3S

AÑO
90
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87
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CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393

Puertas Extr nsiblei
Galvanizadas y
lacadas
Vanos colores.

Persianas de Alurnini0
Color Plata, Bronce y
!acacias varios Colores.

Cl r A.07.20.157 1
C/. Estrella 	 Teleiono 58 03 51

FELANITX (Mallorca)

CARPINTERIA IVETALICA POW

11111111
11111111

TALLERES
KCANICOS

Puerlas Basculantes
Galvanizadas. lacadaS
ImitaciCin madera.

Puerlas Cancela
Kerr° y Alurninto y
Con mando a distancia

Puertas Arrollables
Galvanizadas y lacadas
Manual y mando a distancia

OPORTUNIDAD
VENDO APARTAMENTO 1.a LINEA

3 habitaciones, 2 bafios, gran terraza, parking privado.

Conplejo Ferrera Park - Cala l'( )r
FACILIDADES DE PAGO.

Informes: Tel. 583293

FELANITX      
• • ••••  nsancTszzir..rant=r..._.--•r:rr-ralicT22c-r"...:      

Co:oms a la Sala
ARBITRIS, EL PAGAMENT
I L'INTENT DE PUJADA

Com cada any, és temps de pagar
els arbitris i la qüestió s que tam-
be, corn cada any hi ha problemes.
Enguany per exemple surten els
rebuts que l'any passat no hi eren
ara es pretenen cobrar amb cl 20 04)
de recarrec i 150 res. de més que
no són justificables. Enguany les
contribucions rústiques no les han
duites i la gent almenys haura d'a-
nar dues vegades per pagar i els que
no ho facin, l'any que ve hauran
pagar amb el 20% de recarrec, pet -6
si intentau que us facin un justifi-
cant com mentre heu reclamat els
rebuts en qiiestiá, no sereu atesos.

Per si això no bastas enguany les
contribucions urbanes han pujat el
30% i dilluns la gent del PSOE in-
tenta que es tornztssin pujar un 9%
riles i així arribar al maxim del que
csta permes de sucar al contribuent,
el vot de COLOMS A LA SALA va
impedir que expoliassin aids als fe-
lanitxers i la raú és ben senzilla i

repetida: el nostre grup és partida-
ri cle racionalitzar les despeses, de
depurar els ingresos i de controlar
cis cantractes, thaquesto mailer:: tot-
hum pagaria i s'ingressarien molt
niés diners a l'Ajuntament sense ha-
Ner d'incrementar les bestretes dels
que compleixen amb el seu deure de
ciutadans.

Al pie de dilluns passat el nostre
grup Ilamenta que el Batle incom-
plis el seu compromis de dur quatre
propostes nostres al Ple. Cap de les
quatre propostes s'inclogué a l'ordre
del dia i cap de les justificacions
que argumenta ens va conv:racer.
Scgueix essent cert aliò que diuen
d'ell: «no te paraula dolenta ni obra
bena». Ja ho val!

NECESITO CLASES DE REPASO
de Contabilida y Prácticas de 2."
de F.P.
Informes, Tel. 825112.

CLASSES DE MUSICA: Guitarra,
harmonia j solfeig.
Informes, Tel. 580482.
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• Es diu, es comenta, que s'a-
proxima un Concert de Rock Canna
(Sopa de Cabra, Els Pets, Suau...).
Ouina passada nois!

• Ja tenim nou bade al Port, cl
conegut amic Josep TARANCON.
Un nou bade que de segur ajudara
molt a minorar el Port.

• El juvenil RAFEL BOVER del
JOAN CAPO, sorti per cames del
poliesportiu SES FORQUES, davant
un impresentable i ilògic públic
porrerenc.

• Els Juniors del JOAN CAN:),
aconseguiren una bona victòria da

-vant el colista Es nota la falta de
la seva estrella en PERE JOAN FU-
LLANA («b»).

• Seguint amb el Bàsquet, el co-
negut i bon amic nostre, en TOLO
NICOLAU torna al món del bàsquet
pet-6 aquest cop com a &legat dels
cadets.

• ¿S'animarà la nostra «Ciutat»
amb el ler INTERBARS DE FUT-
BOLIN?

• El C.D. FELANITX esta en
hores baixes. No aconsegueix aixe-
car el cap. UF, UF, UF.

• S.O.S. FELANITX demana se-
màfors. La circulació no va del tot

	- 	 •
• El CAS CONCOS aixeca el

cap, a la fi marca PASCUAL. L'ho-
me rues nl-cnic (Vaguest equip, diu-
menge no va esser convocat, en
TAULER. Hi deu haver motius,
Portocristo.

• Ja tornam estar amb les DES-
FILADES DE MODA, i d'entre tots
els models masculins la gran nove-
tat es .en M. FORTEZA, conegut de
tots nosaltres.

• Ja tornam estar de pie dins
les típiques paperetes dc NADAL.
Els jugadors del Club Futbolet Es-
colar de Felanitx, fan una rifa d'un
VIATGE A MENORCA 0 EIVISSA
(per a dues persones). L'ajuda a
aquesta rifa la posa la coneguda
AGENCIA DE VIATGES FELA-
NITX TOURS.

M2

LLIBRES

«ITa;nonis de Seivi..» C'Es-
perarlça Ramis ee Pfareelit

finals d'estiu sorti a Ilum, sota
els auspicis de l'Ajuntament de Sel-
va, un Ilibre de N'Esperança Ramis
de Planduln min re cis malnoms d'a-
questa publació. Es un estudi
nuciós de tots els malnoms u so-
brenoms d'aquest petit midi urbá
del terme del mateix nom, classifi-
cats en dotze grups segons els ma-
tisos que tenen els significats d'a-
quests mot N. Aixi s'agrupen per
noms de Hoc, de persona, ir6nics,
d'oficis, càrrecs, etc.

De cada malnom s'indiquen le s .
motivacions si es coneixen, l'etimo-
logia culta, la significació i la trans-
cripció fonetica, de manera que
esdevé un treball de recerca i espi-
goleig força interessant.

El Dr. Francisco J. Diaz Castro,
eatedratic del departament
iogia hispánica • de la Universitat
Balear, en el pròleg d'aquest Ilibre
diu: «Els malnoms permeten, Ines
que cap altra senya diferenciadora,
(lunar-nos, dins la nostra comuni-
tat, mitjançant la paraula, fe de la
vida del nostre pubic. Constitueix
temps i história acumulats. Si el
llinatge és l'herència individual, el
malnom és l'espill on es miren els
qui conviuen, part .entranyada I es-
sencial de la intrahistèria d'una co-
munitat. Tota la vida social está
continguda, per qui sap mirar, en
aquest repertori de noms que no
otorga el pare, sinó que otorga la
collectivitat...».

La tasca d'Esperança Ramis de re-
collir i estudiar amb pacient meti-
culositat aquest mots, que són, coin
diu el prologuista, un bateig de la
vida social d'una comunitat, queda
magnificament fixada i preservada
en aquest llibre que comentam i que
es una contribució valuosa al patri-
mini cultural dels nostres pobles.

Tant de bò que aquest camp tin-
gués a cada població un conrador
que com N'Esperança, maldas de
salvar de l'oblit aquest petit tresor.




