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JORNADA ECOLOGISTA

Mes thin centenar d'al.lots netejaren
alguns indrets de la contrada

Dissabte .-passat demati i d'acord
amb una campanya propugnada pel
GOB de Fefranitic- en coHaboració
amb l'Ajuntament i els Centres
d'EGB del terme, se celebra la pri-
mera de les dues jornades progra-
mades per netejar distins indrets de
la nostra contrada.

Els alumnes del curs superior del
CoHegi «Joan Capó», acompanyats
dels seus tutors, anaren als voltants
del castell de Santueri on recolliren
uns vuitanta sacs de deixalles.
Aquests materials es concentraven
scbre -tot a dos indrets ernprats com -
abocadors, i per be que no hi havia
objectes-de gran tamany,. la seva re-
collida era dificultosa per la pen-
dent j escarpadura del -4erreny.
Arran de mig centenar foren els
alumnes d'aquest collegi que hi in-
tervingueren.

Els allots del CoHegi de Sant Al-
funs —una setantena— també acorn-

Festa de la Providència
Descobriment clefs bustos dels fundadors

panyats dels seus tutors, s'aplicaren
a la neteja del Corral d'En Nofret.
La tasca es féu internant-se dins la
garriga tota vegada que a la vora de
la carretera s'havia netejat recent-
ment, Aqui si que es recollí molt de
material, amb objectes voluminosos,
com electrodomèstics, somiers, ma-
talassos, etc. S'ompliren fins a tres
viatjes de camió.

L'Ajuntament provei de guants i
begudes i la Policia Municipal ten-
gué cura d'assegurar el trasllat dels
allots amb les bicicletes.

El Bade Miguel- Riera i el- Regidor-
Jaume Binimelis visitaren els camps
de treball.

Per avui disasbte esta prevista la
segana jornada. Els -alumnes del
CoHegi «Reina Sofia» de S'Horta
aniran a Cala Sanau, els de l'escola
del Port a S'Algar i els de l'escola
de Cas Concos al Puig de Sa Quaren-
tena.

Diumenge passat, amb motiu de
la festa de Nostra Sra. de la Provi-
dencia, tingué Hoc en aquell con-
vent el descobriment de sengles
bustos dels fundadors de la Congre-
gació de filles de la Providencia,
Mn. Miguel Sureda i Sor Maria de
la Providencia Escalas.

L'acte es féu després de la solem-
ne Eucaristia, concelebrada pel Vi-
cari Episcopal Mn. Rafel Umbert,
l'Arxiprest Mn. Miguel Serra i el

P. Jaume Duran.
Les dues efigies s'han situat a

sengles raconades del-claustre i pro-
cedí al seu descobriment la Mrk& -

Provincial Sor Francisca M.a Gif, la
qual prèviament i amb un senzill i
emotiu parlament, agrai al poble de
Felanitx el legat evangelic d'aquesta
Congregació que s'uní més tard a
la soca Teatina per donar esponera
a l'arbre frondós que es avui agues-
ta Orde venerable.

La taula rodona sobre CroAcia
La brutal agressió de que es objec-

te el poble croat per part de l'exer-
cit mal anomenat federal, i la sos-
pitosa indiferencia de les nacions
europees vers el cas, fou el tema de
la taula rodona que ens oferiren di-
vendres passat a vespre a la Casa
de Cultura en Jaume Santandreu i
un matrimoni croat resident actual-
ment a Mallorca.

Segons les manifestacions de Ma-
rian i Dubra —el primer geòleg que
treballa de topògraf i la segona lo-
gopeda— es un escàndol que la co-
munitat internacional es mantengui
en una actitud tan indiferent i con-
temporitzant davant tan flagrant ge-
nocidi —els objectius civils, cultu-
rals i la matança.- de  velts-i infants

es el nostre pa de cada dia d'aques-
ta guerra— per part de l'exèrcit dels
serbis, un execit integrat per una de
les nacionalitats que integraren el
fins fa poc estat federatiu de Jugos-
lavia,

El fet de que aquest exercit ataqui
hospitals, centres de Creu Roja i de
l'Unicef i posi una dèria especial en
destruir el patrimoni artistic i cultu-
ral, així com tot el que representa
un signe d'identitat del poble croat
—un poble cult, ric i treballador—
no es sinó una prova més de bar-
barie de que són capaces aquestes
comunitats parasites que, per des-
gracia, subsisteixen encara a molts
indrets i que sotmeten amb la força
de les armes els seus germans
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—Que no en queda ja d'arròs?
—preguntava una velleta a l'encar-
regat d'una cadena de supermer-
cats.

—No, senyora. Que no sap que hi
haurà guerra? —contesta ell amb
una certa naturalitat.

Prou que ho sabia la dona que
alguna de grossa estava a punt d'es-
clatar. Com en el 36, o potser pitjor,
amb les armes tan modernes i des-
tructives que es fan servir ara.

Era l'horabaixa del 16 de gener
del 1991, dimecres, i estava a punt
d'esclatar un conflicte de consee-

-qüencies- irnprevisiblesJa..guerra
del Golf Pèrsic. Les consciències per
la Pau es despertaren i, ja en els
primers moments, moviments de
tota casta, es mobilitzaren per evi-
tar el conflicte, després per aturar-
lo i, finalment, per evitar que tor-
nas a -succeir una cosa semblant. La
capacitat de resposta d'això que
anomenem la societat civil va ser
excepcional i els moviments per la
Pau es multiplicaren: arreplegada
de signatures, manifestacions, cade-
nes humanes, concentracions davant
els ajuntaments, pintades de mu-
rals, ... De la guerra del Vietnam
ença no s'havia vist una cosa sem-
blant. La guerra del Golf Pèrsic sor-
tosament -acabA, tot i que -vleixA der-
rera ella, com ho fan totes les guer-
res, patiments, destruccions i morts.

Un cop acabat el conflicte, però,
sembla que aquell moviment civil
tan viu i actiu es queda absoluta-
ment apàtic, quan les derrotades
forces de Sadam Hussein comença-
ren a exterminar els kurds i )(rites
revoltats dins les pròpies fronteres.

veins en gracia a una artificiosa
«unitat nacional».

Marian feu una exposició de la
història del poble croat i Dubra es
limita a un breu esboç cultural i po-
pular i sobre tot es referi al pati-
ment dels croats assetjats cultural-
ment, religiosa i política pels serbis,
i convidà a la solidaritat amb el po-
ble ocupat i destrossat per un exer-
cit del seu mateix estat (!).

Jaume Santandreu que plantejà el
tema al començament, clogué l'acte
després d'un interessant colloqui i
insisti en l'ajuda pecuniaria al poble
croat.

Les persones que vulguin adherir-
se a la campanya d'ajuda al poble
croat poden ingressar el seu donatiu
a la compta n.° 1.959.954-04 de la
-Caixa de Balears «Sa Nostra».

També els paisos àrabs que tan cri-
tics es mostraren amb l'actuació
dels Estats Units i les decisions de
l'ONU respecte d'Irak, fins i tot con-
vocant manifestacions que exigien
la guerra santa contra els EUA, Is-
rael i els seus aliats, callaren quan
I'exterminador Hussein feia ús d'ar-
mes químiques contra els seus pro-
pis compatriotes.

Ara segueix havent-hi guerres al
món. Lamentablement mai no ens
hem alliberat dels conflictes armats
ni crec que, tal com es la naturalesa
humana, ens n'alliberem mai. Un
conflicte, per?), ha esclatat en un

--erirrtirrerit- que-sern4lava-- aboeat —
una pau permanent, derivada d'allò
-que un temps anomenarem guerra
freda: la guerra a allò que un dia va
ser Iugoslavia.

Sembla que la guerra entre croats
i serbis no té la suficient entitat
com per a que els mateixos movi-
ments civics que el gener d'enguany
es mobilitzaren contra el conflicte
al Golf Pèrsic tornin a prendre la
iniciativa. Tal volta a Croacia no es-
tan produint-se destruccions, morts
i patiments com en qualsevol altra
guerra?

Em sent decebut per determinat
pacifisme que sols sembla mobilit-
zar-se de forma absolutament selec-
tiva. Potser si els EUA o Israel es-
tiguessin implicats en la guerra ser-
bo-croata, ja s'haguessin començat a
arreplegar signatures' de protesta
per la guerra; o potser si CroAcia
fos un pais Arab, es convocarien
manifestacions demanant la pau; o
potser si alguna de les dues nacions
enfrontades als Balcans amenaças-
sin d'usar armes ABQ (atòmiques,
biològiques i químiques) s'ha és
demanat ja la interposició de foies
de l'ONU per pacificar lajonafEs
que tal vegada aquest conflitte «re-
gional» no mereix l'atenció;del món,
així com I presa de mesures ppr
aturar-lo? 11 j

La Pau no pot ser un patrimchi
personal, ni tan sols patrimoni
d'una collectivitat com pugui lser-lurt-,
estat o un grup d'estats, sinoa,„çietaa
la Humanitat, i en la feina -de man-
tenir-la, de conservar-la, de protegit-
la i de gaudir-la, hi estem tots con)-
promesos, sigui qui sigui qui la poii
en perill, sigui qui sigui qui la traS-
toca. Recordem que «no Iii. :han
guerres petites».

Antoni Roca

Tombats a la molsa
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AggC7q-pr
PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.325

SAN'rOAAL

Diu. 24 Fest. de Crist Rei
Dill. 25 Sta. Catalina
Dim. 26 St. Lleonard
Dim. 27 Fest. B. Ramon Llu11
Dij. 28 Sta. Faustina
Div. 29 St. Sadurní
Dis. 30 St. Andreu, ap.

LLUNA

Quart minvant dia 28

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,3 1)
h. Diumenges I festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

Felanitx-Portoeolom: 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 - 	 (I'Or! A les 630
excepte dissabtes, Diumenges a
les 11,15 h.

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

- S'llorta-Palma: A les 7,10, 9 i
16,25 h. (només dies feiners).

Palma-S'llorta: A les 14,45 h.
(només dies feiners).

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

TAXIS PORTOCOLOM
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

APOTECARIES DE TORN

Dissabte 	 Gaya Melis
D iumenge: 	 Miquel-Nadal
Dilluns: 	 Jaume Rotger
Dimarts: 	 Amparo Trueba
Dimecres: 	 Cat. Ticoulat
Dijous: 	 Francesc Pifia
Divendres: 	 Gaya-Melis

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines 1 Fonda
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funerkria Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Serve! mèdic d'urgències 580254
Gukrdia Civil 	 520090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

FELANITX

SENTLNCIES
El passat_dia .31 d'octubre, l'Ajun-..

lament va coneixer una sentencia
del Jutjat de Primera Instancia
núm. 2 de Manacor, resultat d'un
judici promogut pel Sr.Guiilem Mar

i Ordines d'A.:, que • reclama la
propietat de quatre parcelles situa-
des a Portocolom entre la Ronda
del Creuer «Baleares» i la mar.

La sentencia, contra la qual se
pot reCorer davant el Tribunal Su-
perior de Justicia de les Balears, ha
estat favorable a l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Felanitx ha re-
corregut una sentencia de la Sala
de lo Contenciús-Administratiu del
Tribunal Suprem de Justicia de les
111es Balears pel que se desestima
un recurs presentat per l'Arquitecte
Paco Castro.

L'Ajuntament li va adjudicar clos
projectes per un preu cleterrninat i
Ii v.a rescindir el contracte perque
no els va presentar en el temps
convingut, ja que pretenia cobrar
una quantitat superior a l'estipu-
lada.

Una altra sentencia de laSala Ter-
cera del "fribunal Suprem ha esti-
mat el recurs presentat per Maria
Obrador i Bartomeu Obrador en
contra de la contractació d'assistèn-
cia C2cnica per part de l'Ajulita-
ment, a la sessió celebrada dia 2 de
desembre de l'any 1987.

EL SERVEI DE RECOLLIDA
DE ITEMS I DEIXALLES

Es comunica a la població que el
calendari dgent, pel que fa referen-
da al Servei de Recollida de fems
i deixalles és el següent:

Portocolom i S'ilorta: Dilluns, di-
mecres i clivenclres.

Cas Concos, i Cala Ferrera: Diu-
menges, dimarts i dijous.

Felanitx: Tots els dies de la set-
mana, exceptuant els dissabtes i les
visperes dels dies festius.

Per la recollida crelectroclomes-
tics, mobles i tota casta de deixa-

s.ha..de. cridar prèviament a
la Sala, telèfon 580051, 580080,
582200.

Aquest servei es presta el primer
i tercer dissabte de cada mes.

LA DELIMITACIÓ DEL SOL
URBA

El projecte de delimitació del si
urgia esta exposat a la Sala, en ho-
res d'oficina, fins el proper dia 11
de desembre.

Es tracta d'un projecte que podrà
esser modificat, si la Corporació ho
considera convenient. A tal efecte,
tots els interessats poden formular
totes les al-legacions que estimin
convenients, que seran degudament
cstudiades.

A Ics oficines municipals es faci-
litara un model d'instància i es do-
nara tota casta d'inforrnació sobre
el tema.'

BATLIA
El Baile Miguel Riera va fer una

visita a la Universitat de les Illes
Balears el passat dia 13, invitat pet

INFORMA
Rector Nadal Batle Nicolau.
- En el transcurs de la visita li fo-
ren mostrades les installacions del
«campus» i es va parlar Ilareament
de la possible collaboraciú entre la
Universitat i l'Ajuntament.

A la propera reunió plenaria or-
clinaria de la Corporació Municipal,
clue lendrà Hoc el dia 2 de clesem-
bie. fe,s prendra una decisió respec-
te d'un acord marc de collaboració
cntre l'Ajtintament i la Universitat
de les Illes Balears, que ha estat
informat favorablement a la reunió
de la Comissió de Cultura celebra-
da el passat dia 11.

Dissabte dia 16, cl Batle va assis-
tir a una reunió que va tenir Hoc
al «Club de Premsa» de Manacor
Pei tractar del futur Hospital de la
Seguretat Social.

El Bathe es va mostrar a favor
del projecte, que descentralitzarà
l'assistencia sanitaria d'una vasta
zona de lilIa , però va repetir que
Ia postura de l'Ajuntament de cara
a possibles actuacions, va condicio-
nada per l'actitud de la Corporació
de Manacor respecte a lo installació
a la nostra ciutat del Registre
Ia Propietat que actualment te la
seva seu a la població veinada.

Com és sabut, l'Ajuntament
Manacor va reccirrer, fa anys, Una
CleCiSiÚ del Ministeri de Justicia en
virtud de la qual cl Registre de la
Propietat quedaria ubicat a la nos-
tra publaciú.

LA SEGURETAT SOCIAL
AGRARIA

Els rebuts de la Seguretat Social
Agraria, que es paga.Ven juntament
amb la contribució urbana i les ta-
xes municipals, varen arribai - amb
retard a l'oficina de Recaudació de
Tributs de la Comunitat AuCmoina,
del carrer de la Mar núm. 15 (da-
munt l'oficina de la Caixa).

Malgrat els rebuts estiguin-ja a'•••
la disposició clefs contribuents, to-
tes les persones que no varen po-
der pagar en el seu moment, po-
dran ter-ho, a la mateixa oficina,
durant tot l'any 1992.

ANUNCIS
La Comissió de Govern, en sessió

celebrada el dia 18 de novembre de
1991, aprova el Plec de Condicions
que ha de regular la con t ra ta direc-
ta per a l'adquisició d'un vehicle.

Es fa públic que l'esmentat Mee
es trobarà de manifest Tr la Secreta-
ria de la Corporació dui -ant vuit
dies, perquè els interessats puguin
presentar les reclamacions que con-
siderin oportunes.

Felanitx, 19 che novembre de 1991.
El Bathe:

Miguel Riera i Nadal

La Comissió de Govern, en sessió
celebrada el dia 18 de novembre de
1991, iiprova el Plec de Condicions
que ha de regular la contrata clirec-
ta de les obres d'electrificaciú del
camp de futbol de Cas Concos.

Es fa públic que l'esmentat
Plec es trobara de manifest a la Se-
cretaria de la Corporació durant
vuit dies, perquè els interessats pu-
guin presentar reclamacions que
considerin oportunes.

Felanitx, 19 de novembre de 1991.
El Balle:

Miguel Riera i Nadal

AME   

electrónica

MOREY-1             

VENTA Y REPARAC1ON DE APARATOS ELECTRICOS
EN GENERAL

VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

NUEVO DOMICILIO
Caritat, 4 - Tels 583-159 y 827182 	 07200 FELANITX                    

Gabinete PSICOLOGIA
Magdalena Uguet Adrover       

Psicologia infantil     

Laura Alcón Flaquer       
Psicologia del adulto     

Policlínica LLEVANT  

C. Ernest Mestre, 36         



TOTS ELS DIVENDRES, DISSABTES I DIUMENGES, A
PARTIR DE LES 3 DE LA TARDA... OBERT.

Santa Cecilia
Amb motiu de la patrona dels músics Santa Cecilia, el Patro-

nat Local de Música ha organitzat per aquest cap de setmana cis
actes segiients:

Avui dissabte dia, 23, a les 9,30 del vespre, a l'Auditori Muni-
cipal, Concert per la Banda cle Música de Felanitx, sota la direcció
de Pasqual V. Martinez. Interprctaran obres cle Granados, Porn i
ni, -Jose M. Garcia, Pascual V. Martinez, Beethoven,
Pastor i Pi Schcffer.

Derna diumenge.—A les 11,30 del mati, cercavila per la Bancla
de Música i a les 12, Missa a l'església parroquial. Cantara la
Coral de Felanitx sota la direcció de Jaume Estelrich.

A les 14 h. al restaurant La Ponderosa, dinar de germanor.

FELANITX

COwaR del Bala
Qualsevol lector atent Lieu haver

observat cis movimcnts que s'estan
suscitant a Europa en favor de la
indepencEmcia pulitica dels poblcs.
Tcnim ben presents les declaracions
d'incicpencEincia d'Est:mia, Letúnia i
Lituania, els sagnants successos de
ugoskivia i les tensions que hi ha

dins all3 qt:c queda de la U.R.S.S.,
sense oblidar cis sentiment s nacio-
nalistos que creixen dins ¡Viso.; que
no han pogut fer tant de camí.

Respecte d'Espanya, d'enca que
va caure la dictadura, uns senti-
ments semblants varen clonal - lloc
al quc traomenam, amb més o man-
e() propietat, «es tat de les autono-
mie,. Ës cer t que, a l'hora de bas-
tir-l -o a les . 111es Balears ens va
1(CI wia'autonomia segona, o
potser de tercera categoria, en con-

. trast amb -atres territoris de Ves-
tal. gut.' han arribat- a tin .'•sost're. "

.1it en aquest
Per altra part, aix3 en certa Ma-

nera és lògic si tenim en compte
les dilerencies que hi ha entre cl
sentiment autonomista del poble
balear i el del poble base o del po-
bic cataia.
A propòsit d'aquesta moguda,

tt ...nt en el Parliament Balear com
als ajuntaments s'han aprovat mo-
dons sobre 'Fauto-govérrr Lies . ca- .

racteristiques nacionais  les Illes
Balears i um(Plataforma d'entitats
i persone, molt heterogènia, ha fet
acte de presència a traves d'una
reunió al Teatre Principal de Ciu-
tat.

L'Ajuntament de Felanitx va apro-
var no fa gaire una moció en aquest
sentit que propugnava l'augment
del grau d'auto-govern del nostre
pubic, moció aprovada per amplia
majoria.

En relació amb aquest tema, han
aparegut repetidament algunes cri-
tiques respecte de la meva actitud
personal sobre la qiiestió que em
decideixen a fer unes precisions so-
bre quina es vertaderament.

Per començar, • he de dir que és
absolutament lais que jo, en cap
moment, m'haja declarat indepen-
dentista. Si les meves paraules so-
bre l'autodeterminació dels pobles
han pogut esser mal interpretades i
deformades, po t se r intencionada-
ment, no CS culpa meva, i no és
tactica gaire honrada insistir una i
alira vegada sobre aquest punt per
ti var-m'ho en cara.

Ile treballat molts d'anys per afa-
vorir la presa de consciència del
nostre poble, per defensar-ne les se-
nyes d'identitat, i en particular la
llengua, i per obtenir com a conse-
qiiencia un auto-govern sòlid i efec-
tiu.

No debacles, quail en vaig tenir
l'oportunitat, vaig votar a favor de
l'article 151, que suposava un grau
més elevat d'autonomia, tot i sa-
bent que aleshores cl sent intent
au I0110Mista dci noble mallorquí
amb .prou [cities començava a des-
pertar.

Quedi ben clar també que som
decididament partidari cle l'autode-
terminaciú del nostre poble, com
ho som de la cle tots els pobles. Ara
bé, l'exercici del dret d'autodeter-
minació pot conduir a la inclepen-
c4mcia (i en aquest cas, benvinguda

sia) o conduit - a una f:A - mula molt
diferent.

Compreric que un sector, encara
m.olt minoritari, de la poblaciú no
se conformi amb la situacio actual
i postuli la inclepend:mcia dins el
mare: deis Països Catalans, per6
pens que avui no té mes possibili-
tats que la d'exercir cm paper testi-
monial.

D'altra banda, enteric que hi ha
grups dins aquesta tenckalcia que
l'hora d'actuar equivoquen Ilastimo-
sament la t.'10 lea, i ciii dels errors
es el de combatre i atacar justa-
ment aquelles persones que hem
trebalial per arribar al que ara pot
esser el 'lustre punt de partida i
que, remain en la mateixa direcció.

A mí, particularment, a ques
attics no m'ateeten gaire; però estic
`ben (111e-hi' piimera i mes ur-
gent tasca que hem de dur a terme
Os la de conv&ncer Ia gran massa .c4,-
Ia població, i hi ha molt a fer. Qual-
sevol ideal politic ha de passar per
aquest camí. En cas contrari, si
s'imposava, tench - fern una curiosa
forma de dictadura, rebutjable com
totes les dictadures.

Si hem de dur a terme aquesta
obra de convicció, no sera atacant a
tort i a dret tots els qui no pensen
de la metixa manera. Obrant taxi,

resultat practic previsible
just el contrari del que voldríem
aconseguir.

rz.s una regla de tàctica elemen-
tal.

Miguel Riera Nadal

articles d'oferta

El manifest «Volern comandar a
ca nostra» és un manifest de sobre-
alimentats. Cadascú que comandi
ca seva, i nosaltres a ca nostra, no?
El 509,, de la humanitat passa fam
i viu en condicions miserables. Que
se fotin! Nosaltres som Una cosa
que es diu el «país balear» o el «po-
blc balear» i matam dos pores cada
any.

Comanclant a ca nostra no ten-
&cm el problema de l'encalenti-
merit global del planeta, ni ens
afectara el forat d'ozó. Estant a
una comunitat autónoma diferent
(leis tarragonins, un potencial acci-
dent nuclear a Vandellós no ens
afectaria.-

En el nostre passaport hi haura
quatre barres i un castell. L'em-
premta digital la larcin amb sobras-
sada, en Hoc de tinta. En Iletra més
petita i dins on parentesi posara
Espanya. Dins do.; paréntesis, però
amb lletra encara mes petita dira
Europa. Be, no tota Europa, sinó la
part d'aquí, la part rica, com nos-
altres, la part que ens envia turis-
tes s'entén. Aquesta denominació
(d'orígen) de País Balear és tan
afortunada qu e . serveix tant en cas-
tellà com en catalit (peril& balear,
o sigui, mallorquí, menorquí, eivis-
senc, formenter, cabrer i altres-illo-
ter). Fantastic!

r.s igual clue la nostril agricultura
se n'ha anal en orris i quasi tot el

menjar vengui de fora! No fa res si
la nostra costa esta cicstrossacht! No
lé importancia que la badia de Pal-
ma sigui freqiient de vaixells
nuclears! Tot el clue no mata, en-
greixa! No fa res que la premsa
illenca sigui cavernícola! El que si
es important es que tenim la més
alta densitat de cotxes per cada mil

• habitants de la Comunitat Europea,
cosa que den significar que també
som els Tries feliços.

En un món cada cop més inter-
dependent cal just el contrari: obrir
fronteres, compartir cada COp mes
amb eh pobres de totes bandes,
que són majoria.

Aquest manifest, que culturalment
i histúricament no te cap ni peus
(Ilengua, quina? Cultura, quina?),
que políticament és una barreja
edulcorada de Hoes comuns, Os un
manifest eccnomicista i materialis
ta. L'únic element identificactiu del
Pubic balear és la renda per capita
niés alta de l'Estat Espanvol. Arrôs
brut i poncella, vi de Binissalem,
ball de bot i manifest, mentre les
excavadores segueixen esbucant el
territori. No vull creure que sindi-
cats i patronals, que ecologistes i
constructc)r. uluzuiui el mateix per
a les Illes, no vull creure que a par-
tir de la idea de «comandar» arribin
al consens. Despolitització i ceguesa
totals.

Es increïble que el canyellisme
pugui haver penetrat tan , endins els
seus adversaris politics. Visca nol-
tros, la nostro i lo d'aquí, olé!

Es perden totes les oportunitats
de construir una veu alternativa que
sàpiga demanar, en el context de les
darrerics del segle XX, la identitat
ecolOgica i cultural que han perdut
els pobles, inclõs el catalit.

En qualsevol cas, anirà enclavant
o no, i no passara res.

Nicolau Barceló

Agradecimiento
La familia de Juan Vicens

Adrover, ante las numerosas
manifestaciones cle condolen-
cia recibidas con motivo del
fallechniento de éste y en
1.1 imposibilidad de correspon-
derlas a todas personalmente
quiere hacerlo a través de es-
ta nota.

A todos, muchas gracias.

PORTO-COLOM, V ENDO CASA,
parte capilla. 2 plantas, buen es-
tado. A 30 m. del Rivet& 2.a línea.
Precio 12.000.000.
Informes, Tels. 582941 y 824719.

TENC PER LLOGAR CASA a fora-
vila. Amb Ilum i aigua corrent.
A Son Mesquida.
informaciá: Tel. 580415.

NECESITO MUJERES para trabajo
tempc.)ral de confección en su do-
micilio.
informes: Tel. 581838.

Ins];itItgititi manifesta
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Festes patronalsCrist Roi a Sial 2ns
Organitza el Centre Cultural ornb el patrocini de l'Ajuntament de Fe-

lanitx i la collaboracia del Co'nscil Insular de Mallorca, així corn altres
entitats particulars.

Una vegada mes, els vefins de Son Valls ens clisposam a celebrar la
nostra Festa Patronal, i esperant la vostra companyia vos oferim un pro-
drama d'actes que, si Déu vol, se celebraran els dies 23 i 24 de novembre.

AVUI DISSABTE, DIA 23, a les 20 IL—Missa solemne 1211 honor del
Sant, amb l'assistència de la Corporació Municipal. Seguidament, en el
local del Centre, se servira un vi espanyol. Després es posara en marxa
una gran vetlada de ball de bot, on actuaran «S'Estol des Picot», subven-
cionat per la Caixa Rural, i els «Riquers» de Binissalem, (que toquen
holeres i jotes).

DIUMENGE, DIA 24 a les 15,30 h.—Cursa atlètica popular Son Valls
1991. Hi haura 13 categories i tres circuits. Altres proves apart per la
gent del barri. Els premis seran: Tres trofeus i cinc mecialles per prova.
Les begudes per als participants seran obsequi de Recanvis Montserrat,
i Pinsos i Adobs Franisco Munar. Les inscripcions es podran -fer cl ma-
teix dia a partir de les 14,30 h. en el lloc de sortida i meta (davant l'es-
glésia de Son Valls).

En el Km. 1,500, hi haura una meta volant, amb un premi -sorpresa.

COL.LABOREN: Floristeria Felanitx C.B., Ramaders Agrupats, Forn
de S'Arraval, Forn Miguel Joan, Cristóbal Bennásar, Pastelería -rAválnida,
Estanc Ca'n Randa, Musicfel, Electrónica Solbin, La Cerámica .Ca'n Po-
ila), Chilet i Molendrí, Autos Martorell S.A., Caja de Ahorros «Sa Nos-
tra», Banca March.

Nota: A la Cursa Atlètica de dia 24, a la meta volant hi ha un premi
en met allie donat pels Veins de Son Calderó. Disculpau de no haver-ho

consignat als programes.

Mutualidad La Protectora
Se comunica a los Sres. Socios que a partir del próximo día

26 de noviembre pueden pasar por el local social, para abonar

las cuotas y -recoger las participaciones de Lotería.

Venta de PISOS
DE 110 m 2 DE 3 Y 4 HABITACIONES, BAÑO, ASEO, COCINA

Y COMEDOR, CON ASCENSOR
MATERIALES PRIMERA CALIDAD. FACILIDADES DE PAGO.

INFORMES, TEL. 583068 (de 20 a 22 horas)
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Mon un jove de Cas Concas
accident da circulació

La matinada de dissabte passat es
pi oduí un fatal accident de circula-
ció, a conseqii:mcia del qual morí el
jove de Cas Concos Maties Contestí
Bordoy, de 20 anys i resulta ferit de
gravetat Joan Marti Gomila, de Ma-
nacor i de la mateixa edat.

El sinistre va ocórrer a la carre-
tera de Palma a Llucmajor quan el
vchicle topa amb una estructura la-
teral de recollida d'aigua.

Aquest succés omplí de consterna-
ció la població concarrina i amplis
sectors juvenils de Felanitx, tota ve-
gada que Maties Contestí era molt
conegut i apreciat dins aquests es-
taments.

Les seves despulles foren porta-
des a braços des de l'església de Cas
Concos- fins el Cementeni i el sepeli
esdevingué una impressionant mani-
festació de sentiment.

Lamentam una vega4tt mes la per- -
dua d'una vida jove en _accident de
circulació i enviam el nostre condol
als familiars i amics de Maties Con-
testí.

Tomas Picornal debutara com
solista a la Simfònica

El proper ditnecres dia 27, el jme
clarinetista felanitxer Tomas Picor-
nell, admira com solista en el con-
cert que l'Orquestra Si in  de
lialears oferira sot:t la direcció
de "luis Remartinez a l'A uditori de
Ciutat.

Ens congratulant d'aquesta nova
ineta del nostre paisa.

Robatori
La matinada dc divendres passat

l'apotecaria Gaya-Melis del carrer
Major, fou objecte de substracció
de medicaments. Foren forçats' els
clos portals que donen al carrer M.
Bordoy i furtats tranquilitzants i
fàrmacs afins, substancia que em-
pren els addictes en substitució de
la droga.

Poc després membres de la Guar-
dia Civil deteniren a Ciutat un jove
de 26 anys natural de Felanitx, que
pressurnptament es l'autor del ro-
baton. La detenció es feu quan
aquest individu intentava vendre els
medicaments robats. El detingut,
que compte amb antecedents delic-
tius passa dimarts pasat a disposi-
ció judicial.

La vaga de mestres d'ensenyança
privada

La vaga de mestres d'ensenyança
privada de dimarts passat no tingué
incidencia a Felanitx. L'únic
del sector, el de St. Alfons, desen-
volupa normalment les seves tas-
ques els seus mestres no se suma-
ren a la vaga.

Les avaluacions que s'han fet
xifren en un 90% l'in-

dex de participació a Balears a
oquesta vaga convocada per CC.00.,

UGT, STEI i USO en exigencia d'u-
na homologació salarial i dc treball
dels mestres del sector privat amb
els del sector públic.

Adhesions a la Plataforma Citin
per l'Autogovern

Tal com es va anunciar a l'acte
de presentació al Teatre Principal
de Ciutat, la Plataforma Cívica per
l'Autogovern, ha adreçat a tots els
ajuntaments una carta per tal de
que es facin ressò i recolzin les pe-
ticions del Manifest «VOLEM CO-
MANDAR A CA NOSTRA».

Mentrestant són munió les enti-
tats, collectius i persones: que, de
per tot arreu, fan arribar la seva
adhesió al manifest.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
MATANCES.— Dia 12 de desem-

bre, segon torn de ma tances a La
Ponderosa. Berenar, excursió i di-
nar a les 2. Preu, 1.600 pies. Se pot
anar al dinar i hall ami) cotxe par-
hennir, preu 1.100 ptes.

El Cinema
A l'espectativa d'unes possibles

reformes al local del cinema Prin-
cipal, a hores d'ara no s'ha iniciat
encara la temporada cinematogràfi-
ca a Felanitx.

Sembla però que darrerament hi
ha hagut uns contactes entre el Cen-
tre Cultural i l'Empresari del Prin-
cipal Sr. Salas per tal d'aprofitar
per a projeccions de cinema, la sa-
la i les maquines de l'Auditori.Mu-
nicipal mitjançant un convent tem-
poral.

A hores d'ara no s'ha arribat a cap
acord, pensa la intenció del Centre
Cultural es que, sense hipotecar l'ús
d'aquest local, es puguin oferir sec-
cions cinematogràfiques d'un cert
interès.

Dinar cl Concurs - de Piano
Bartomeu Vaquer,

Les persones interessades en assis-
tir al dinar organitzat per D. Barlo-
meu Vaquer Ramis, ami) moliu del

Colleurs de Piano, durant el qual
l'ara entrega de dos quadres a I•Es-
cola de Música de Felanitx, peden
adquirir els tique ts al Cercle Re-
creatiu i a l'administració d'aquest
setmanari.

Foguerd de Santa Catalina
Demà diumenge, vigília de Santa

Catalina, a les 5'30 del capvespre, en
el Parc Municipal hi haurà hallada
popular i tot seguit fogueró, on po-
(Iran torrar.

Creuada de l'Amor Divi
LOTERIA DE NADAL

Es posa en coneixement dels in-
teressats, que les participacions de
la loteria de Nadal (N.° 05.264) les
poden adquirir ja en els llocs de
costum, al preu de 80 pusse-tes.

Agraïment
La família Vicens-Serra, da-

vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Gabriel
Vicens Fiol i en la imposibili-
tat de correspondre-les a to-
tes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moites gracies.

SE VENDE RESTAURANTE MA-
LLORCA sobre playa Cala Mar-
çal.
Informes, Tel. 285112.

SE VENDEN PISOS
en Porto Colom. C. Marina.

PRECIO INTERESANTE
Facilidades

Tel. 824(383

VENC MOTO Yamaha DT 0.
Informació: Tel. 580391.

VENDO SOLAR en Porto Colom.
Urb. Cas Corso.
Informes: Tel. 580133.

SE VENDE 0 SE TRASPASA
HOBBY BAR, situado en Paseo
Ramon Llull.
Informes, Tel. 580133.

Dietaris i agendes
1992

Papereria RAMON [LULL
Major, 25 - Tel. 580160
FELANITX
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Uns pares, en defensa de la !infra Ilengua
a l'Institut

Un grup de pares d'alumnes
l'Institut de Batxillerat, davant les
recents dimissions del Cap d'Estu-
dis i la Vice Directora, ens interessa
denunciar l'actitud discriminatòria
practicada per la Direcció del Cen-
tre vers la nostra Ilengua catalana.
Aquesta doble dimissió s'ha produit
després de la separació d'uns pro-
fessors del Conseil Escolar per part
de la Direcció.

Aquesta actitud discriminatòria
s'ha posat de manifest sovint a les
reunions mantingudes amb els pa-
res, una de les quals per cert fou
objecte de menció a un escrit apa-
regut en aquest setmanari el passat
onze d'octubre, amb motiu de la vi-
sita de la Coordinadora General de

la Campanya de Normalització Lin-
giiística Aina Mod, amb les cartes
que periòdicament envia la Direcció
als pares, en la retolació dels im-
presos i segells del Centre, feta tota
en castella, en l'intervencionisme
exercit a l'hora de que el professo-
rat i alumnat pugui elegir lliure-
ment dels llibres de text,
en la dessidia en atendre les peti-
cions per a l'adquisició de determi-
nades obres en català per engrossar
la biblioteca escolar, etc.

També volem revelar el fet de que
l'Associació de Pares financia els
serveis a la biblioteca d'una senyo-
ra que no dissimula Ia seva aversió
i despreci per la nostra llengua, ig-
norant el respecte i consideració

que, qualsevol persona mínimament
cc:ticada mante amb la pa ¡la del
país on li ha tocat viure quan agues-
ta es diferent a la seva prpia.

Per tot aix3 demanam amb aquest
escrit que la nostra ¡lengua —el ca-
tala— ocupi dins l'institut el lloc de
prefer:mcia que per dret constitu-
cional ii pertany. No volem discri-
minar ningú per?, no podem perme-
tre que, en els casos d'inserció de
persones de parla diferent, sigui la
majoria catalano-parlant la que hagi
de transigir sempre i aplegar-se a
les seves exigències.

Aquest escrit no vol esser cap
amenaça ni volem entrar en qües-
tionar cap altre aspecte de la ges-
tic') de la Direcció al front del Cen-
tre, però si vol esser una seriosa
advertencia de que, si continua
aquesta actitud, seguirem denun-
ciant-la j, per la nostra part, durem
a terme un rigorós seguiment de
l'actuació de la Direcció o qualsevol
altre Organ de decissió pel que es

refereix a la qiiestió de la nostra
Ilengua.

Es un clret que la Constitució i
l'Estatut d'Autonomia ens atorga i
al qual no volem renunciar de cap
manera, ans pensam exercir-lo en
qualsevol circumstancia que ens
obligui a defensar la nostra parla i
cultura o a reafirmar la nostra iden-
titat com a poble.

Un grup de pares

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

Esteban Albans Barceló
C/. Vapor de Santueri, 351
Tel. 824800
PORTO-COLOM

MESÓN Olt
Comunicamos a nuestros clientes y

público en general que tenemos
ABIERTO todos los FINES DE SEMANA

PLATOS COMBINADOS — POLLOS AL AST PARA LLEVAR

C/. HERNAN CORTES, 27
	

TEL. 825117 	 PORTO-COLOM

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

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

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

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX

Su Concesionario le espera para presentarle el Ultimo gran éxito de Fiat,
el nuevo Fiat Tempra. Donde se han incorporado los uitimos avances
del mundo del automóvil integrándolos en un solo vehículo. Asi es el
nuevo Tempra.
Con el coeficiente aerodinámico (0'28) más bajo entre sus competido-
res, un amplísimo espacio interior y el maletero más capaz (500 dm 3 ).
Pruebe a tocar en su Concesionario Fiat el nuevo Tempra.

Se advierte del riesgo que supone superar los limites de velocidad establecidos por la ley.

Tempra 1.4 - 78 CV - 172 Km/h. - Tempra 1.6 - 86 CV - 177 Km/h. -
Tempra 1.8 i.e. - 110 CV - 190 Km/h. - Tempra 1.9 diesel - 65 CV -
162 Km/h. - Tempra 1.9 turbodiesel - 92 CV - 178 Km/h.

Fiat Tempra. Sensaciones en vivo.
Concesionario Oficial:

AUTOS MARTORELL S.
Carrer del Socors, 6: Tel. 58 13 48. Felanitx.



CLINICA OCULAR
ENFERMEDADESTCIRUGIA DEL OJO
CONSULTA: TARDES A HORAS CONVENIDAS

TEL. 84 43 39"

PLAÇA WES CÓS, 8 - 39 (Frente parada autobuses) MANACOR

SECCION 100 ptas
en La Cersimica

Frente HIPER
EXTENSO SURTIDO EN ARTICULOS DE 50, 100, 200.2 , PTAS.

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA D'OR
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARIANADAS, -PARKING, PARQUE- INFANTIL,- -

VISTA PANORAMIC SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO.

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 	 SR. RAMON

4.
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Pago de uvas Trevín
TREVIN informa a sus proveedores de
uva que tiene previsto efectuar el pago
de la misma, hoy sábado día 23, de
9 a 14 h., en la bodega de la C. Ramon
Llull de Felanitx

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

Visítenos en

MOBLES SA TENDA
5 PLANTAS DE EXpOSICION

FABRICACION PROPIA

Sábados, ABIERTO todo el día

C. Salvador Juan, 11 Tel. 844021	 MANACOR

FELANITX

1Reciciaige de lingua catalanacartes al
Rga)

LA SALA INFORMA,
NO DIU LA VERITAT

Senyor Director:

La setmana passada «La Sala in-
forma» i la premsa de Ciutat expli-
caven que la Comissió de Govern de
dia 4 passat «havia donat permissos
d'obra en terrenys que reuneixen la
condició de solar». Com afectat per
aquesta deixa ciel PP (le no podei-
aconseguir llicències, me vaig diri-
fir a l'Ajuntament per veure si a mi
nehavia tocat esser un dels afortu-
nats i, valga'm Déu, la notícia era
falsa.

Aquesta setmana he pogut veurc
el .següent número;de «La Sala in-
forma>, i no hi ha cap rectificació
ni comentari. Els responsable d'in-
formació de La Sala, he sabut que
es el Batle i m'agradaria molt que
ens aclarís aquest embull. Les coses
són com són i no com voldríem que
fossin i per aquesta raó convé que
el Bade informi i si ha de rectificar
que rectifiqui. El que no pot esser
es tenir el poble aturat i afegir en-
cara més al banyat amb noticies
falses.

O. Adrover

EL CEMENTIRI

Sr. Director:

Li agrairia publicas aquesta petita
nota, referida a tots els afectats per
l'embelliment del cementiri.

Vaig quedar sorprés el dia de Tots
Sants quan vaig visitar la tomba i
no vaig conèixer quina era la nos-
tra, ja que n'havien Ilevat la pedra
que duia les inscripcions familiars.

Vaig demanar ajuda a un germa
fossor i amb els papers de propietat
en la ma encara no varen estar se-
curs de quina era la nostra. Segui-
dament ell em digué que a les Ho-
ses les havien tirades.

Despr6s d'haver parlat amb la se-
nyora Consuelo de Santiago, encar-
regada del cementiri, em digué que
aias a l'Ajuntament, que alla farien
una Ilista de tots els afectats i cer-
carien una solució al problema, que
per a molts es molt greu, ja que de
la manera que varen deixar aquestes
sepultures, quan plogui s'ompliran
totes d'aigua. La nostra te una en-
cletxa per la qual veuen abaix.

Convit a tots els que no estan
contents a que passin per l'Ajunta-
ment, on les prendran les senyes i
miraran, segons el Batle, de cercar
una solució.

Un afectat

DE CONDOLS

Sr. Director:

Avui vull fer una observació que
fa temps tenia en el cap de la lien-
gua i que no havia fet pública per
allò de que em diguessin que trob
ossos en el lleu.

Ide) si, fa uns quants dies vaig ha-
ver d'assistir al funeral d'una per-
sona de la residência «Verge de
Sant Salvador» i vaig comprovar
amb satisfacció que a la bancalada
del condol no hi havia en el_primer
Iloc el batle de Felanitx.

Moltes vegades m'havia demanat
abans, quê hi feia el batle davant els
parents en el funeral d'un resident?
A mi me sembla molt lògic que pre-
sidesqui el condol quan el difunt Cs
un assilat, per-6 no quan es un re-
sident, que ha pagat per estar a l'es-
tabliment i que té, a més, la seva
familia per rebre aquesta manifes-
tació.

Res mes, Sr. Director.
A. M.

8110"
Dia 4 de novembre varen comen-

çar les classes de Reciclatge per a
professors de llengua catalana al
C.P. Inspector Joan Capó.

L'horari del curs es el segiient:
els dilluns de les 17'30 a les 19 ho-
res, Llengua 1 i (le les 19 a les 20'30
h. Cultura 1, els dijous de les 17'30
a les 18'30 h. Cultura 1 i de les 18'30
a les 20 h. Llengua 1.

La durada de les classes sera
aproximadament des del mes de no-
vembre fins al d'abril, ambdós in-
closos.

L'assignatura de Llengua 1 sera
impartida per en Guillem Monserrat
i Vidal i la de Cultura 1 per na Mar-
galida Adrover i Albons. La coordi-
nadora de zona es na Maria Fna.

Barceló i Martorell, que en aquests
moments és també coordinadora del
grup de feina que per quart any
consecutiu es dedica a fomentar
l'ús cie la llengua catalana dins la
comunitat educativa.

Els membres del Grup de Treball
de Català volen donar públicament
Ia benvinguda i l'agraïment a tots
els professors que han formalitzat
la matricula a una o a les dues as-
signatures; un total de 35, de diver-
sos indrets: Felanitx, Cas Concos,
Porto Colom, S'Horta, Cala d'Or,
Santanyi, Porreres, Palma...; i co-
municar que estan • molt satisfets
per la bona acollida que ha tengut
Ia seva iniciativa a favor de la nos-
tra Ilengua.



Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

Telefonía y equipos complementarios.

C. Costa Llobera, 13 	 Tel. 827265

Se alquila Bar «SOL Y MAR»
en Portocolom
Informes, Tel. 825070

INDÚSTRIES METÀ1.11QUES «SES PORTES S.L.»
C/. STA. CATALINA TOMAS, 24 — TEL. 583239 — FELANITX

Continuadora de NIARPU S.A.
MARCOS - PUERTAS - VENTANAS EN P.V.C. TECNOLOGIA

ALEMANA Y ALUMINIO

MV linivarsari de la Liar de la Tercera
Hat da l'In3erso 	 Felanitx

La Llar de la Tercera Edat de Felanitx compleix 15 anys —tres lus-
tres—, i, corn ve fent des de fa uns anys, celebra l'aniversari amb una
programació especial.

Una vegada més, doncs, amb un entusiasme renovat, la gent de la.
Tercet -a Edat es disposa a celebrar aquest aniversari amb els actes que
detallam a continuació.

Dissabte 23 de novembre, a les 17,30 h. al saló d'actes che la casa mu-
nicipal de cultura, HOMENATGE A LES PERSONES DE MES DE 90
ANYS.

Es desenvoluparà segons l'ordre següent:
PreFentació de l'acte.
Nomenament ciels Padrins Majors.
Parlament per Jaurne Martorell, Director General de la Conselleria

de Cultura del Govern Balear.
Entrega d'obsequis als homenatjats.
Intervenció de les autoritats assistents.
Concert per la coral de Felanitx, dirigida per Jaume Estelrich.

Diumenge 24 de novembre, a les 2 .1 h., a l'Ailditori Municipal,
REPRESENTACIÓ TEATRAL.

El Grup Artistic de l'Associació de. la, 1.3 Edad de Llucmajor escenifi-
carà l'obra «Els'calçáns de Mestre Lluc».

A continuació gran Fi de Festa.

Ditnecres 27 de novembre, a les 17,3 h., al local social, ACTUACIÓ
DEL DUO MUSICAL «NILA'S».

Dijous 28 de novembre, a les 17 h., al local social, conferência per
Aina Moll, Directora de Normalització Lingüística sobre el tema «LA
PRESÉNCIA DE LA LLENGUA CATALANA A HISPANOAMERICA, A
TRAVÉS DE LES UNIVERSITATS I CASES REGIONALS».

Divendres 29 de novembre, a les 17 h., a la Llar, BALL AMB OR-
QUESTRA.

Dissabte 30 de novembre, DIADA ESPORTIVA.
A les 11 h., inauguarció d'una Pista de Petanca, amb l'actuació dels

equips campió i subcampió de la Llar Reina. Sofia de Palma, en el Camp
Municipal d'Esports.

A les 16 h., a la Plaça Espanya, Cursa Ciclista de Cintes preparades
pels tallers de la Llar, amb sorpreses.

Seguidament, GRAN FESTA, organitzada pels veins de la mateixa
plaça.

Diumenge I desernbre, FESTA ANIVERSARI.
A les 10,30 h., MISSA MAJOR a l'església Parroquial.
Cantara la coral Infantil «Els Aucellets», dirigida per Miguel Perelló.
A les 12 h., clavant el local social de la Llar, CONCERT PER LA BAN-

DA DE MUSICA DE FELANITX.
A les 14 h., DINAR DE COMPANYONIA, a La Ponderosa. Prets

1.100 pts.
A continuació, al mateix local, BALL AMB ORQUESTRA.

Drogueria y Ferretería Santueri
C/. Santueri, 68 - Fepnitx

Gran oferta de noviembre
(Hasta fin de existencias)

Pinturas 25 Kgs. (interior-exterior) 4.000 pts.

Generadores Suzuki 2500W. a 4000W.
con gasolina o butano [concesionario en
Felanitx con servicio técnico] desde 102.500 Pts.

Oferta Carretillas 3.950 pts.
Oferta Hormigonera 35.600 pts.
POR LA COMPRA DE ALGUN PRODUCTO DE LA OFERTA LE

OBSEQUIAMOS CON LOTERIA DE NAVIDAD

SI DESEA HACER ALGUNA CONSULTA, LLAME AL 581419
DE 9 A 13 Y DE 16 A 20 II.

FELANITX

Sr. Director:
Al sermó de la missa celebrada

diumenge passat a la capella de la
Providencia, el predicador va dir,
inés o manco literalment, això: (das
monjas del jardin o, dicho nuis vul-
,garmente, del jardí».

Tots els idiomes tenen paraules
rifinades i paraules vulgars; però
¡o me &man en que se basava,
aquell predicador, per considerar
que «jardí» es més vulgar que «jar-
din». Un i altre mot tenen el mateix
origen, coincideixen en el significat
i les seves formes respectives són
prou identiques. L'única diferencia
relevant es que .(del jardin » es ex-
piessió castellana i «del jardí» es
catalana. Aleshores es evident que,
si el predicador considera Ines vul-
gar la .segona és pel simple fet de
pertànyer a la llengua catalana, co-

que implica una desvaloració
global d'aquest idioma.

Dc molt temps ença, la ciencia
lingüística té superada la idea de
les jerarquies entre les llengües.
Ara, clins certs sectors del nostre
poble (de cada dia ales reduïts, val
▪ dir-ho), encara hi pesen prejudi-
<is en contra de certes llengiles , ge-
neralment les que, com la nostra,
no comptcn amb l'aval d'un estat

Aquests prejudicis són fruit
d

▪ 

'una ignorancia heretada, i resul-
ten molt difícils de desarrelar: hi
ha persones que, per la seva condi-
ció i estudis, podrien estar ben in-
formades sobre el particular, i aixi
i tot no saben desferrar-se el preju-
dici; però aix5 no les autoritza a
cscampar-lo entre els més desval-
vuts inteHectualment i molt m- anco
valent-se de la catedra de l'Esperit
Sant. Un estudiant

El MI denuncia greus '
irregularitats per part
de Vail d'Or, en la cons-
trucció del Camp de Golf

El PSM ha presentat una moció
davant el Conseil Insular de Mallor-
ca, a la qual es demana que
un expedient per a depurar les pos-
sibles infraccions urbanístiques en
que pot haver incorregut Vall d'Or
S.A., en haver construit un, com-
plex turístic i un camp de golf sense
llicencia municipal, i incomplint el
Pla Parcial.

Els lets varen esser denunciats
pc1 grup COLOMS A LA SALA de
Felanitx, el juny de 1990, sense que
fins ara el Conseil Insular de Ma-
llorca hagi duit a terme cap .. ,eaSta
d'actuació.

Aquest segon camp de golf de nou
forats, construït sense llicencia a 1es.
linques de Ca n'Alou i S'llorta Ve-
lla, esta ubicat dins una Area d'Es--

pecial Interés, protegida per la Llei
d'Espais Naturals, dins la qual no
es possible construir-hi camps .de
golf.

La Comissió Insular d'Urbanisme,
pel que sembla, aprova la declara-
ció d'Interes Social quan el camp
de golf ja estava construit i en ús,
emprant aigües subterrànies, quan
això es absolutament contradictori
amb la Llei de Camps de Golf. D'a-
questa manera s'assegura la des-
truck) incontrolada del medi natu-
ral i dels recursos hidràulics de Ma-
llorca.

El PSM també demana amb la se-
va Mock') que es resólgtii el recurs
de reposició presentat contra l'a-
cord de la Comissió Insular d'Ur-
banisme dc dia 19 de juliol d'en-
guany pel qual s'aprovava la decla-
ració d'interès social per a la cons-
trucció del camp de golf.



/Ittlocares

etaidars

FELANITX

(1), Barceló (1), Kiko (1), Ismael
(2), J. Pere Coves (1) i Xesc Blan-
co (1).

Els jugadors de Futbol 5 dirigits
pel conegut MORETE tornaren cm-
patar. De ()naive encom res d
tais n'han empatat tres i perdut
El gol fou obra del seu pixixi Santi
5.ierra.

Nioltes baixes i un mal comença-
ment foren les causes de la derroia
dels Alevins que dirigeix M. Tala-
vante. Un pressing molt fort al mig
camp per part clefs ciutadans fou la
peça clan de l'encontre. Els gols fo-

obra del jugador nies ressolu-
tiu de l'APA St. Atkins Domingo
13arcelú. Jugaren: Juanjo (1), Antoni
(3), Domingo (3), Eva (2), Vieens
(1), Maimú (1), Tomeu (3) i Ramon
(2).

Lo més positiu en aquest sector
fou la victjria (le l'equip de J. Se-
bastia Picornell, que _cloblegá

i s'adjudica per la minima .el
troleu P. RUBIO'S. Jugaren: Taboo-
da, Marc,. Zamorano,
Uguet, Antonio Callas, Francisco • •..
Cañas i Josema López.. Els autors --
dels gols. foren Feo. Cañas (3) i  M.
Uguet (2). 	 •

"	 MILLOR: El trofeu conquistat
pels infantils de J. S. Picorndl. En-
horabona valents.

LO PITJOR: La mala coordinaciO
&Is delegats del MONTESION, ja
que els felanitxers a l'hora de can-
via-se hagneren de fer-ho junt amb
Ires. [nibs (lins Ull maleix ;ves-
tuari.

Escriu: MARINO TALA VANTE

Autocares 111,0 excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

fels. 580296 • 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• Sa discutible «Lei Corcuera»
pot contentar a un cert sector. Però
no és la solucid definitiva, ni molt
menys. La droga és una plaga terri-
ble, una demostració palpable que
esiar ?twit bé, no significa viure bé.
Carta comoditat,, certa ¡libertad,
arriba a embalar. I això ho saben,
es grans traficans, es gran nego-
ciants... Que han trobat ung nroduc-
te que .uanya clients dia a dia i que
rarament en perd. Es que entra dins
aquest incin de estupalaents ja no en
surt...

Per un altra banda, ni l'alcohol
ni el tabac ja no son negoci, perquè
són achnesos per la societal. Son dro-
gues, 110 tall fortes, però que causen
molls de problemes, tan fisies coin
menials... Però C0171 que izo duen al
robatori sa gent no les dóna impor-
tancia... Entrar a 1010 apotecaria
(com Paltre dia a Felanitx) pot ser
101 punt de partida, quan 110111éS es
persegueix al drogadicte, gent pobre
d'esperit, enganxada per la vida que
no troba altra solució que continuar
detrain al seu cós un veni que les
ha creat un adicció irrefrenable
(uns malats que es droguen ;wings
per estar bé). Els han (l'apartar de
la .societat, si estan malais? Ilan de
tolerar les drogues per evitar els
ttalicants? Son preguntes que tin es
fa. Pere) la realitat és que ningti avid
en dia pac pecar (l'innocent, es qui
vol drogar-se sap que entra dins una
voragine d'on mai en sortira

Ja (lie que violentar les por-
tes d'una apotecaria pot ser im in-
dici clar de que ses paperines no
són tan facils d'aconseguir...

• No nonzés la droga, els acci-
dents de trafic, els infarts, el can-
cer... Son MALALTIES TERRI-
BLES del nión actual. El SIDA (tina
;71(21(111kt nova, b(lldament molts di-
guin, ja que si no fos així: tots ja
serien marts) fa estralls. Ja no es
tracta d'homosexuals CO;;? és el cas
de ROCK HUDSON, sinó també de
gent esportista com és el fainós

((MAGIC)) JIIONSON, gent del cine-
ma C0171 TONI RICHARDSON, de la
con;(i FREDY. MERCURY, del pati-
natge, de la pJlítica... Han estat
victimes d'aquest Síndrome d'Im-
munodeficincia Adquirida, que
grat tots els medicaments actuals,
concha:ix a la mort prematura... Ni
els més sabuts ja no es pose!? d'a-
cord en la lama de contagi, twines
se sap que el llençol/plaga s'estén
arreu del planeta... El SIDA (AIDS)
és la ploga del segle vint... I del
vint-i-un?
a Confirmo mediante la revista

«FOTOGRAMAS» que el GUION pre-
sentado por el conocido AGUST1 VI-
LLARONGA y el felanitxer ARNAU
PONS con el título genérico «EL
CASO ORUGO» ha sido subvencio-
nano con una ayuda de TRES MI-
LLONES de pelas, por considerarlo
un proyecto totalmente profesional.
Enhorabona, Arnau Pons!

• La «Comisió de Cultura de 11
Llar dc la 3. a Eclat» me manda un
completísimo PROGRAMA de AC-
TOS con motivo de su «XV ANI-
VERSARI». Los festejos comienzan
mañana sábado y duraran hasta el
7 de diciembre. Cabe destacar en-
tre estos numerosísimos actos el
«CONCERT PER LA CORAL», la re-
presentación de la archiconocida
obra «EL CALÇONS DE MESTRE
LLUCII», el BALL AMB ORQUES-
TRA (id día 29, la DIADA ESPOR-
TIVA, el CONCERT DE LA BANDA
DE MÚSICA, el DINAR DE COMPA-
NYERISME a «LA PONDEROSA» .,
BALL PAGES, BALLS 'REGIONALS,
Ia representación de la obra &El qui
710 ho ha Jet dc' jove ho fa de yell»
pur el grupo'«Pou del Rei» de S'Al-
queria Blanca ... En fin! Ya digo,
completísimo.

• También comienzan este sába-
do las FIESTAS de SON VALLS. De
los actos se hizo eco la TELEVI-
SIÓ FELAN1TXERA. Desde la pan-
talla el amigo JOAN de CA LA GUA
invitó a todos los felanitxers a par-
ticipar. Unas fiestas que no tienen
desperdicio.

• Hay que dar la enhorabuena
CORREDOR AUTOMOVILISTA es-
pecializado en la categoría GRUPO
N. el amigo TONI LLUCH, un gran
campeón que ha visto colmada una
de sus ilusiones de toda la vida, ser
padre de una preciosa niña. La feli-
citación la extendemos a su simpá-
tica señora M.a ANTONIA. ¡Salta!

• Con gran expectación y emo-
ción a raudales se está disputando
el 2." CAMPEONATO DE TRUC a ni-
vet local en el «BAR S'ABEURA-
DOR». Son quince las parejas que
se disputan los magníficos premios
y trofeos en liza. Ya les informare-
mos más adelante.

Futbolet

Primer tripmf dels lafzntEs
RESULTATS

Belijaillins Regional
COL. MONTESION B, 23
APA COL. ST. ALFONS,
Benjamins Futbol 5
PLAYAS CALM B, 1
C.D. FELANITX, 1
Alevins Regional
COL. MONTESION 13, 11
APA COL. ST. ALFONS, 2

Promoció
(ifrojeu P. RUBIOS)
APA COL. ST. ALFONS, 5
C.D. SES SALINES, 4

Jornada bastant fluixa pels equips
locals; de quatre partits jugats, sols
eIs inFantils aconseguiren guanyar.
Els benjamins de PAPA Col. St. AI-
foils perderen dins Ciutat per una
golejada cl'escandol. No pogueren
fer res eis braus jugadors davant un
rival d'unes característiques i un joc
admirables. Jugaren: J. Blanco (1),
Manresa (1), Cañas (1)„Uguet (2),
Cira (1), Bel M.a (1), Raimundo

• Me entero con cierta t r i s t eza
de que el compañero MARINO
LAVANTE ya no es monitor del
«Ginmeis Esport Es • Port». No se
con exactitud los. motivos pero co-
ulo tiene . 	pico de oro, si quiere,

..ya. nos Iír_contará.el mismo. .
• Parece confirmarse definitiva-

mente que las «TERTULIAS FELA-
NITXERAS» volverán a ponerse en
marcha. La fecha podría ser el pró-
ximo 13 de diciembre, viernes, y la
cosa iría cie CURANDEROS y ME-
DICOS. ¡Día trece! ¿Brujería! Los
INVITADOS (según gestiones)
COSME «PILA», JAUME JUAN y el
doctor VIDAL o el señor ADROVER
TIRADO. La cosa promete. La orga-
nización corre a cargo de la «PRO-
TECTORA» bajo la coordinación de
TONI CANAVES.

• Al principio hablábamos dc
que la carretera se cobra muchísi-
mas víctimas, basta con leer los pe-
riódicos los fines de semana... Los
futbolistas no se quedan al margen,
la pasada semana en la carretera
Wuppertal-Colonia moría abrasado
en su propio coche el famoso golea-
dor BANACH del COLONIA, tras
estrellarse con su rápido coche... La
madrugada del viernes en la carre-
tera de Llucmajor perecía en la flor
de la vida el ¡oven jugador del CAS
CONCOS de 20 años MATIAS CON-
TEST(, en paz descanse. Y el sábado
,:ra el conocido jugador ciel MANA-
COR el ex-felanitxer VALENTIN,
quien sufría otro aparatoso acciden-
te	 el cruce Porto-Colom - Cala
d'Or... Menos mal que sólo sufrió
daños el vehículo y no 'hubo que
lamentar desgracias personales. Se-
gún todos los indicios no tenía la
culpa, pero ya se sabe... ¡Mucha
precauciún y min no basta!

ib En «Es Torrentó» vimos un
MAGNIFICO PARTIDO entre el FE-
LANITX y el PORTO-CRISTO. Al
final DOS a DOS y pudo ser victoria
fclanitxera. ¡Otro gol de COLAU!
¡Vaya gol, pared, tuya y mía, entre
NICO y el... Soberbio disparo y a la
red!

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARCIAS I

EDITORIAL RAMON LULL

PROPERS PARTITS
Avui dia 23, a les 10 11. al Camp.

Municipal d'Esports, APA COL. ST.
ALFONS - C.D. MOLINAR, Benja-
m ins Regional.

A les 7 de l'horabaixa, al mateix
camp APA COL. ST. ALFONS - SO
N'AMER CALA LLOMBARDS, Ale-
vins Regional.

Divendres dia 22, a les 9 del ves-
pre al Camp de Sa Mola, CONS.
CALDERON (líder) - AFICIONATS
CONSUL, SLmiors 2.a Regional.

Primeres jornadas de la 3. a Lliga
d'Hivern 91-92

Di ¡omis cl ue ve comença la 3.a Lli-
ga d'Ilivern de Futbolet. Els partits
tindran lloc al Camp Municipal
d'Esports de Sa Mola, d'acord tinb
el segilent programa:
Dijous dia 28

A les 20 h., Casa de Extremadura
- Can Moix Estanc S'Oli era.

A les 21 h., Bar ReclOs - Bar Sa
Xarxa.

Dissabte dia 30
A les 16 h., Esport Energy - The-

Packs.
A les 17 h., Clasificados X - Rte.

Can Gustí.
A Ics 18 h., Bar Can Blanco -

histeria J.J. Roig.
A les 19 h., Constr. Sureste-Sima-

rro - C:mstr. Mifiarro.

SE ALQUILA BAR DIANA, Porto-
Colom.
Informes, Tel. 82414 (de 19 a 21
Ii.).

SE ALQUILA LOCAL de 130 m 2 en
Pasco Ramon Llull.
Informes, Tel. 452094 ((le 9,30 a
a 13,30 y de 16,30 a 20 h.).

BOOM HI POLL, S. A.
Paspa7de ,was

Se informa a los interesados que el
sábado 30 de noviembre, de 9 a 13 h., se
pagará la uva, en el domicilio de Andrés
Obrador C/. Metge Obrador, 2 de Cas
Concos.



FELANITX

BASQUET
1

Una sola victòria

Aceptable entrada. Se guardó un
minuto dc silencio en honor a Ma-
tías Contestí, jugador clel Cas Con-
cos, N,•ctima de un tragico accidente.

FELANITX: M. Roig, Gelabert,
Oliver, J. Roig, Sagrera, Borras, Co-
tait, Nico, Artigues, Isidro y Guri
(Felix).

AREITRO: Encinas. Regular. Mos-
tró tarjetas amariilas a Riera, Llull,
Cori, M. Riera, J. Roig y Gclabert.

GOLES: 1-0, min. 4; Gelabert. 1-1,
min. 5; X. Riera, de penalty. 1-2, mi-
nuto 36; Bravo. 2-2, min. 54; Colau.

COMENTARIO: El equipo local,
que continua plagado de bajas sigue
apostando por la juventud y tuteó a
un equipo lleno de experiencia y de
grc.ri calidad como es el Porto-Cristo.

El partido fue bonito y emocio-
nante y muy disputado. Tal vez hubo
cxceso de juego duro, por parte vi-
sitante.

Se llegaron a pedir en el área vi-
sitante tres penaltis, uno de ellos
claro que pudo inclinar la balanza
cn favor del bando felanitxer. Los
«expertos» que vaticinaban en el
descanso una goleada en favor del
Porto-Cristo se ve que tampoco se
ganarían la vida haciendo quinielas.

MAIKEL
PROXIMA JORNADA:

1." PREFERENTE.—MARRATXI -
FELANITX.

2.3 REGIONAL—FERRIOLENSE -
S'HORTA y CAS CONCOS - LA SA-
LLE. «Es Cavalier».

3." REGIONAL.—ATCOS. PORTO-
COLOM - CAN PICAFORT. «Es Tor-
rentó», 15'30 h.

JUVENILES. — PETRA - FELA-
NITX.

JUVENILS
JUST EMPAT

C.D. FELANITX, 2 - KSPASIA, 2
Els juvenils locals no pogueren

doblegar el seu rival dins Es Tor-
rentó. Hagueren de remuntar un
preciós autogol marcat a la prime-
ra meitat. Els clos gols foren obra
ciels do; pixixis locals Petty i Fran-
( is. Jugaren: Pete Galmés, T. Ma-
los, Tomeu, Acosta, Pons, Guillem,
Felip, Tomás, Petty, Evaristo i Ba-
silio.—M.T.F.

A1)1C1 AMIC
La nit de divendres passat, la

carretera es cobra una nova vida.
Aquesta vegada fou el nostre com-
pany i amic de tots Maties Contestí
Bordos', un concarrí molt conegut,
que a la seva etapa juvenil va de-
fensar amb prou entusiasme la sa-
marreta del C.D. Felanitx i actual-
nient jugava amb l'equip del seu
poble, la S.D. Cas Concos.

Des d'aquestes planes volem en-
viar cl nostre condol als seus fami-
liars i amies.

Adeu, Maties.
Marino i Joan

BENJAMINS
S'HORTA, 4 - ESCOLAR, 2

MAL JOC
Mal joc el que feu l'equip local

i de no ser així el partit hauria aca-
bat amb una golejada d'escàndol.
El Sliorta no tenia un centre de
camp organitzat, tal vegada degut a
l'absència de Jose Luis. A la prime-
ra meitat es feren totes les jugades
perilloses de l'encontre i el primer
gol fou aconseguit per Domínguez
lie forta dispa racla des de fora dc
l'area. El segon fou obra de López
zunb jugada combinada amb Toni i
Domínguez. El tercer l'aconseguí
Santos, també des de fora de l'a-
rea. I ja en el segon temps el do-
mini passa a ser de l'Escolar, si bé
el SlIárta encara marca un quart
gol, obra de Toni. Diguem com in-
cidência, que l'arbitre no es presen-
ta i hagué de dirigir un afeccionat
que, tot sia dit, ho feu de manera
excellent. En els tres partits dar-
rers jugats a S'Horta, el collegiat
no s'ha presentat i segons el collegi
d'arbitres es perquê no n'hi ha su-
f icien t s.

El partit ciels infantils no es juga
perquê tampoc no es presentà el
collegiat i pets cadets, juvenils i 2. »

regional era jornada de descans.

El S'Horta avui es desplaça a Fe-
lanitx, d'on esperam dugui qualque
positiu.

Avui dissabte, a les 15,30, a Sa
Lleona, els Cadets es disputaran el
primer Hoc de la classificació amb
l'equip filial dei Manacor.

	VEIVI■

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda CBR 600

Derbi -1:1)S
-- Yamaha RD 350
—Yamaha XT 600

Mobi lettes
— Morini Scalibur • 01
— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

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

SE ALQUILA LOCAI„ con vivien-
da adjunta. Sin traspaso. Situa-
ción céntrica en C. Jaime
55.000 pts. mensuales
Inf.: Tels. 237370 v 727813

RESULTATS
Cadets:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 63
J. LLUCMAJOR,	 73
Juvenils:
COSTA CALVIA,	 60
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 39
Sèniors ni.:
JOAN CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 74
U.E. LLOSETINA,	 45
Sèniors I.:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 27
ÓPTICA ABEL SANT JOSEP,	 97
III Divisicj:
AUTOCARES GRIMALT,	 49
PERLAS, 	 55

COMENTARI
Feren un excellent partit els CA-

DETS en front d'un rival que mos-
ira bon ofici. Moites d'abscêncies en
els locals, però els qui actuaren dei-
xaren molt bon paladar als espec-
taclors. L'entrega de tots els joves
felanitxers fou absoluta. Destacà
part damunt tots Joan Bisquerra,
present per tot arreu.

El JUVENILS no pogueren tallar
la marxa triomfal del Costa de Cal-
via. Els hi va sortir un encontre bo
en defensa, pet-6 l'atac va tenir una
actuació fluixeta, amb l'excepció
César (23 punts, 3 triples). El ter-
cer maxim anotador del Joan Capó
anota únicament 2 punts. Cal es-
mentar la «xuleria» i el - protago-
nisme cle l'arbitre que es volia fer
notar massa.

La ¡ornada del cliumengc comença
amb l'encontre de les SLNIORS FE-
MENINES que tingue una hist6ria
semblant a la de diumenge passat a

.Calvià un abisme separava ambdós
equips. No oblidem que el Sant Jo-
sep Os un dels capclavanters de la
2." divisió i això de quê parlam es
tracta del trofeu «Hermanos Ru-
llan» on juguen barrejats equips de
diferents categories. Així i tot, 97
punts en contra, aquí, a Felanitx, no
s'havien anotat mai per cap equip
visitant al llarg de 12 temporades.

L'únic equip que sortí victoriós
aquest cap de setmana, fou el SE-
NIOR MASCULI que tingué un con-
trari accessible i que no desaprofi-
ta l'ocasió. Se va treure profit de la
superioritat felanitxera, especial-
ment en els 12 darrers minuts, amb
un parcial de 35-13, just després de
que els llosetins s'haguessin apro-
pat el maxim (39-32). Xisco Adrover
(18 punts, 13 rebots) va ser la «star»
de la jornada gracies a les seves
accions espectaculars que feien aixe-
car el públic dels seients. Debutava
el juvenil C. Guerrero.

Una partida de minuts favorables
al Perlas (parcial 1-9, entre els mi-
nuts 12 i 15 de la segona part), bas-
taren per derrotar l'equip de TER-
CERA en un encontre molt anive-
llat. Cap ciels dos equips agafà avan-
tatges de mes de tres punts en tot
el primer temps. En cl descans ana-
ven empatats a 25. Quan els mana-
corins duien 10 punts als felanitxers
i a falta de 5 minuts pel final, els
jugadors del «Autocares Grimait»
no varen estar gens entonats; no

anotaven cap triple i fallaven molts
de tirs lliures, per la qual cosa fou
del to  impossible capgirar el mar-
cador.

ANOTADORS
Cadets: J. Bisquerra (23), A. Bar-

celó (14), J. M. Porras (11).
Juvenils: Cesar (23), C. Guerrero

(8).
Sèniors ni.: Xisco Adrover (18),

P. S. Barceló (12), Bernardi (11),
Villalonga (9), G. Noguera (9),

III Divisió: G. Amengual (12), Bo-
ver (8), Roig (7).

Sèniors f.: M. Estelrich (8), Azu-
cena (6), Fanny (5).

AQUESTA JORNADA
Un sol encontre a Felanitx, el dels

juvenils contra el Santanyí (dissab-
te). Sorticles per tots els altres; el
clissabte els cadets van a Son Serve-
ra i els júniors a Inca (Bàsquet In-
ca). La jornada del diumenge sera
d'excursió pets tres equips sèniors:
les fêmines juguen a Sóller (J. Ma-
riana), el conjunt masculí de pro-
vincial a Binissalem i l'equip de 3 •2
a Calvià.

LARRY CISTELLES

TROT FELANITXER
Cal destacar que diumenge passat,

a l'Hipòdrom de Son Pardo ile Ciu-
tat, el cavall QUILEDI conduit pel
seu propietari ANDREU BINIME-
LIS aconseguí un extraordinari
gon Hoc darrera el crack francès
QUELASIO. Dos magnífics temps:

QUELASIO l' 19" 08.
QUELEDI l' 20" 00.
Feia molts anys que un cavait

d'un felanitxer no marcava un
temps tan bo.

Joan Mas

Agraïment
La família Contestí-Bordoy,

clavant les nombroses mani-
festacions de solidaritat i con-
dol rebucles amb motiu de la
mort en accident de Maties
Contestí Borcloy i en la impos-
sibilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, mottes gracies.

PROFESSORS DONEN CLASSES
DE REPAS a Felanitx i a Porto-
colom. E.G.B., F.P., BUP i COU.
Especialitzats en: Comptabilitat
(amb practiques), Català, Caste-
Ila, Literatura i Llatí. Noves tèc-
niques d'estudi.
Informació, Tel. 824414, dematins.

TENGO PARA ALQUILAR CASA
RUSTICA a 5 minutos de Fela-
nitx. Asfaltado, 3 dormitorios, co-
cina y aseo, patio y pequeño jar-
din.

Informes en esta Admón.

FUTBOL
I .a	 EFER ENTE

Oran espectilculo con goies
Felanitx, 2 - Porto-Cristo, 2
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CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma-Artd, km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares).

JULIA AUT9M9VLES, S.A.

M'a ag

kier 0/ael
p, 	 agao

OPEL ASTRA. INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.
Conccsionarius

OPEL
Mejores por experiencia

FELANITX

CAms a la Sala
TAMBE HEM TENGUT RAÓ

La Sala Tercera del Tribunal Su-
prem ha donat la rad a Coloms a la
Sala en relació al plet posat pel nos-
tre grup a un acord ciel Ple de dia
2 de desembre de 1987, en relació a
Ia contractació directa per treballs
específics d'un arquitecte, contracta-
ció feta sense dotació pressuposta-
ria i en contra ciels sistema que té
establert 1'Administraci6 per a con-
tractar personal. La sentencia fa ex-
presa imposició de costes a l'Ajunta-
ment per apreciar temeritat en les
seves actuacions.

Amb aquest plet es demostra que
el radicalisme del nostre grup per
canviar l'actuació municipal irracio-
nal i iHegal té el recolzarnent de la
Justícia. Tots els plets que hem po-
sat en els quatre anys i mig d'exis-
tencia del nostre grup s'hansresolts
favorablement a les nostre5 tesis,
nomes un plet no va esseri-aclmés
per haver-se presentat massa prest
en una fase inicial del procés. Pel
nostre grup aquesta setencia con-
firma el que nosaltres pretenem de-
mostrar i es que emprant mètodes
democràtics es pot aconseguir im-
posar la Democracia a aquells Ajun-
taments com el de Felanitx on la
caparrudesa i el vot de la «majoria»
esta part damunt la raó.
- D'aquesta sentencia n'hem Murat -
cópia a l'Ajuntament ates que no es
va dignar presentar al Suprem i
n'hem exigit l'immediat comtoliment
de la sentencia.

Tombé pensam exigir responsabi-
litats personals als membres del

consistori que anaren en contra de
tot raonarnent perque aquesta ca-
pzirrudesa conscient ha costat mes
de cinc mitions de pessetes al poble
i no han servit per res, amb això
feim referencia al Projecte de Deli-
mitaciO de SOI Urbà que es va anui-
lar fafa poc i a l'anullació de la con-
tractació de l'arquitecte que també

anullacla.

El grup de Coloms a la Sala la-
menta moltissim l'actitud ciels po-
litics que clavant l'evidencia no s'es-
colten raons i «com que això
es resoldrà d'aquí a quatre anys i jo
per ventura ja no hi sere, ni tan
sols contestarem els recursos».
Aquesta actitud ha costat molts de
diners a l'Ajuntament i també al
nostre grup.

COLOMS A LA SALA INFORMA
DEL QUE NO INFORMA LA SALA

QUE COSA És EL PROJECTE DE
DELIMITACIÓ DE SOL URBA,
ANOMENAT EL (PDSU)?

En aquesta. secció intentarem in-
formar als ciutadans dels termes
d'actualitat que La Sala no informi,
per això i perquè aquests dies esta
a exposició pública el PDSU i són
molts els comentaris erronis que es
fan en relació a aquest projecte, ex-
plicaren què es i qui ha de presen-
tar allegacions.

El PDSU es, com diu el seu nom,
la delimitació del SO1.1Jrba_és_per_
tant un retrato del que existeix
reuneix la condició de SOI Urbà.

Que es el Sòl Urbà? El SOI Urbà
el constitueix els terrenys que te-
nen: accés rodat, subministre d'ai-
gua potable, xarxa de clavegueram i

• El Campionat de Truc de Ba-
lears esta en alça, les actuacions han
acabat i ciel nostre poble tenirn tres
clignes representants: Bar S'Abeura-
dor, Sa Recreativa i Recreatius Fe-
lanitx. Vols nou, joc fora...

subministre electric. Per això tota
la gent que presenti allegacions sen-
se tenir els seus terrenys aquestes
cendicions, es perdre el temps. Per
això, els que tenguin els serveis des-
crits anteriorment i els seus terrenys
fo estiguin classificats cum urbans
han de presentar allegacions justifi-
cam l'existència d'aquests serveis.

El PDSU es una retxa? No. El
PDSU esta limitat per una retxa que
passa pels terrenys que reuneixen la
condició de SOI Urbà tal i com s'ha
dit al paràgraf anterior.

Què passara amb els terrenys que
tenen alguns dels serveis? Quan es
redactin les Normes Subsidiaries
(esperem que el PSOE no deixi pas-
sar mig anys mes) aquests terrenys
residuals s'incorporaran com a
Arecs d'Actuació per, entre els pro-
pietaris afectats, fer-los tornar ur-
bans, això es, dotar-los dels serveis
que les manquen seguint un procés
que ara i aquí seria complicat expli-
ca r.

Esperam que aquests aclariments,
tranquilitzi la gent.que per no estar
informada, tenia una opinió equivo-
cada del que realment es el PDSU o
ho confonia amb les Normes Subsi-
diaries.

• Veim amb admiració (lues cis-
telles de «basketball» a la Veil.' es-
cola del Port. A la fi ens movem.

• Per altra banda, el Camp Muni-
cipal cl'Esports de «Sa Mola» darre-
rainent es freqüentat per gran nom-
bre d'allotets indocumentats amb
motorets que fan els seus típics
«trompos» j «xiquelines». Tot això
passa sense que ningú faci res i amb
el corresponent perill pels que prac-
tique qualque esport. Qué hem de
fer? AixO es. Un circuit de motos o
un camp d'Esports MUNICIPAL.

• El grup musical de rock MUR-
DER IN TIIE BARN, te guitarrista
flou. El simpàtic RAFEL d'es Molí.
Amb aquesta nova incorporació
aquest grup pociria augmentai - el
seu repertori i gravar una altra ma-
queta.

• El jove lateral ciel FELA,
JOAN AZNAR esta de baixa. Una ro-
tura ciels escaofoides el tendra allu-
nyat durant clos mesos. L'altre juga-
dor de baixa, l'ex-capita FELIP RIS-
CO es recupera. FONSO, ASNAR i
FELIP, el C.D. Felanitx vos necessi-
ta...

• El senior de primer any MA-
TEU JULIA esta de moda, ha acon-
seguit un Hoc dins el cinquet inicial
de l'equip de tercera regional. Oh.
sempre!

• Funcionara la taronja mecani-
ca del futbolet felanitxer?... Vamos
HAYO!

• El Gimnàs ESPORT ENERGY
té equip de futbolet, l'antic TOT JO-
VE que tan bOris fruits dona la
passada temporada i que competira
a la III Lliga d'Hivern senior.
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