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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

Automovilisme

Leif Buttenhof ganó en Sant Salvador
Conversa amb el nou batle

Antmii Grimalt
La moció de censura del passat

dia 22 d'agost dona la batlía a An-
toni Grimait Mas, del Grup Popu-

Antoni Grimalt," tot i que no -fi--

gurà a cap llista electoral fins els
comicis de 1987, comença la seva
carrera política a les files d'UCD,
del comité local de la qual en fou
secretari. Després passa a Aliança
Poplar i, com hem dit, a les elec-
cions del 87 figura el 5è de la can-
didatura. Ocupa per primera vega-
da un Hoc de regidor quan dimití
En Bartomeu Tejedor, fent-se car-
rec de l'àrea d'Hisenda i Urbanis-
me, les quals va dirigir fins al fi-
nal de la legislatura.

Ens adreçam avui a Antoni Gri-
malt, nou bade de Felanitx, per tal
de tracter -alguns temes d'interès
municipal.

— Satisfet d'haver assolit la bat-
lía?

— Sí.
—Tu "que ocupaves el . segon lloc

a la legislatura anterior, com veus
l'Ajuntament després de catorze
mesos de restar a l'oposició?

— No entenc què té a veure la
primera part de la pregunta amb
la segona part. Des de l'oposició
tant es veu l'Ajuntament si s'ocu-
pa el segon lloc com si s'ocupa al
darrer. Contestant a la segona part,
lo més important que veig es el
gran augment de despeses de per-
sonal.

—Quines: seran les diferències
basiques de la vostra gestió respec-
te de la socialista?

—Les diferencies basiques ven-
dran donades per la forma de ges-
tió dels serveis municipals. Ara els
serveis municipals se socialitzaven,
es a dir s'anava a la gestió dels
serveis per part de l'Ajuntament,
actuant l'Ajuntoment com empre-
sari dels serveis. L'Ajuntament no
esta per fer d'empresari i això fa
que no sigui lo àgil que ha de ser
una empresa per esser eficient.
Per això creim que es molt minor
que l'Ajuntament no gestioni di-
rectament els serveis.

—Creus que l'administració mu-
nicipal ha de canviar de com la
duia l'equip anterior?

—Com a conseqüència de lo que
hem dit anteriorment ja es veu que
alguns canvis s'hauran de fer, ja
que l'administració municipal a
part de les feines que s'han de fer
directament perquè no es poden
fer d'altra manera (certificats, Ili-

cencies, policia, ¡etc.), si endemés
gestiona directarinent altres serveis
s'ha de dimensionar d'acord amb
les necessitats administratives d'a-
quests serveis.

—Quins són Os «grans assump-
tes» que requereixen una solució
més urgent?

—Lo més urgent es la recepció
d'urbanitzacions com una primera
passa per arreglar el tema de sa-
nejament de les que no en tenen.
Altre tema molt urgent es la mi-
11pra del subministrament diaigua
potable a Felanitx. També posar
en marxa el Mercat Municipal.

—En un punt dels acords subs-
crits amb el grup Independent,
párlau de' planificació urbanística,
concretament de, no «afavorir no-
ves urbanitacions». No es parado-
xal que un partit, que s'ha mostrat
sempre procliu a un expansionis-
me urbanístic, parli ara així? Pots
explicar-nos-ho?

—L'acord amb el grup indepen-
dent d'arreglar lo que esta fet
abans d'afavorir noves urbanitza-
dons, per noltros i nonnés es una ra-
tificació de lo que varem dir al
programa electoral. El grup inde-
pendent ho va demanar així i per
tant actuarem en conseqüència. En
quant a la paradoxa que voleu su-
posar, el PP no tié com a objectiu
l'expansionisme urbanístic. Si lo
que voleu dir es l que alguns Ajun-
taments governats majoritàriament
pel P.P. han estat proclius a l'ex-
pansionisme urbanístic, també
Ajuntaments goveimats pel PSOE
no s'han quedat enrera (Calvià per
exemple). En tot as no hi ha cap
recomanació ni tan sols cap suge-
rència dins el PP respecte a un ex-
pansionisme

La nostra postur-a respecte a ur-
banisme es que l'Urbanisme ha de
donar solucions qiie beneficien els
Felanitxers, ha de solucionar pro-
blemes i no crear-ne de nous. Re-
ferint-nos a Portocolom, que es se-
gurament en lo qtie es pensa quan
es parla d'urbanit ar, lo que volem
fer es millorar P rtocolom i aim!)
no passa per nove urbanitzacions;
tal i com està ara ja hi ha proble-
mes de sanejamen , comunicacions,
transit, escoles, ones esportives,
etc. Per tant ent nem que si ens
hem de salvar no és afavorint ur-
banitzacions ja qu això podria do-.
nar Hoc a una de adació de Por-.
tocolom, o sigui p per avui, fam
per demà.

Victoria de Leif Buttenhoff (Lola
Express Cargo) en la Pujada a Sant
Salvador, aunque en esta ocasión
tuvo que afinar muchísimo en la
subida oficial _puesto que Hemulth
Kalenborn (Tiga Yamaha) estuvo
muy cerca de él a lo largo de las
cuatro subidas que se realizaron
entre el sábado y el domingo. Tres
segundos fue le diferencia entre
ambas barquetas que coparon las
dos primeras posiciones scratch.

En los vehículos carrozados fácil
victoria de Pedro Díaz (Renault 11
Turbo) con un registro de 3:34:89.
Toni Roca tras una serie de desa-
fortunadas actuaciones consiguió
segunda posición de grupo A y la
cuarta scratch. La tercera plaza fue
disputadísima-, •Jaime ,Cerdá y Ju-
lian Gómez, fueron los protagonis-
tas de este duelo que, a la postre,
fue a parar en manos de Cerdá por
tan sólo una décima de segundo.
Asimismo Tolo Vallespir estuvo a
punto de dar la sorpresa en el gru-
po A, al clasificarse a un sólo se-
gundo de diferencia de Cerdá y Gó-
mez.

Nueva victoria en grupo N de
Jaime Martorell, en esta ocasión
cambió su Renault 11 Turbo, por
un R-5 GT Turbo. Su más directo
rival en esta subida, Fullana, tuvo
que retirarse de la subida oficial.
La segunda posición fue lograda por
Verger a tan sólo dos segundos del

—Què enteneu per potenciar l'ac-
tivitat nàutica a Portocolom, am-
pliar el port esportiu?

—No té res a veure una cosa
amb l'altra. Ens volem referir a es-
ports relacionats amb la mar.

—Tot i que no entra dins els
nostres propòsits remenar els afers
succeïts a la sessió de la moció de
censura, no creus que haura estat
impopular aquesta moció?

— No ho he pensat mai. Amb això
vull dir que les coses s'han de fer
si es creu convenient fer-les. Els
tributs són impopulars però s'han
de cobrar per poder donar els ser-
veis, servesqui això com a compa-
rança.

— Finalment, vols Per cap mani-
festació als felanitxers sobre qual-
que aspecte concret?

—Vull dir que procurarem estar
en contacte amb el poble, informa-
rem de lo que passa a l'Ajunta-
ment i que no tenim cap inconve-
nient en escoltar les critiques i sug-
gerincies. I sobre tot que es posin
tranquils els qui no hi estan.

actual líder del campeonato. Rami-
rez no pudo rebajar los cronos de
los R-5 GT Turbo y tuvo que con-
formarse con la tercera posición.

En cuanto al grupo Illes, nueva
victoria del veterano Jaime Riera
a los mandos de un Volkswagen
Golf GTI. Un grupo que a pesar
de los graves problemas que atra-
viesa esta temporada tuvo en Sant
Salvador su mejor inscripción de
la temporada, ocho vehículos sali-.
dos.

Fueron muchos los aficionados
que acudieron a presenciar la prue-
ba en la montaña mariana de Fe-
lanilx, en una mañana de climato-
logía benigna. Se cumplieron los
horarios previstos y el dato más
significativo fue el emplazamiento

(Passa a la pàg. 9)

LES MANIFESTACIONS
Les manifestacions en contra de la

substitució del bade, que es produi-
ren a partir de la mateixa sessió ple-
naria en què es va debatre la moció
de censura, es reproduiren amb una
major virulencia el dia de Sant
Agustí a càrrec dels membres de la
penya el Coso que, com es habitual,
solen animar la diada festiva amb
expressions molt vehements, en les
que no hi sol mancar una clara con-
notació política. No estranyà massa
doncs, que enguany a la vista dels.
recents esdeveniments politics la co-
sa es desbordas i entras dins una di-
nàmica que en algun moment supe-
ra els limits del que es pot tolerar_
En efecte, els insults i les formes
violentes surten totalment d'aque-
lles manifestacions que horn pot
considerar corn actitud de dissenció
legítima i es regiren en contra dels
seus fautors.

Això es el que va ocórrer diven-
dres passat i el que fou, òbviament,
motiu de comentaris i reaccions de
tota casta.

Creim que s'han de rebutjar i con-
demnar sense paliatius aquests fets
i nosaltres des d'aquestes planes ex-
pressam la nostra repugnància per a
ells, igualment que per aquelles reac-
cions que fent ús d'un evident ma-
niqueisme volen atribuir a certs
símbols i opcions unes faiçons d'il-
legalitat i foscor que no tenen de
cap manera. Volem dir clarament
amb això que l'opció independentis-
ta, dins una societat democràtica de
veres, es tan honorable i respectable
com qualsevol altra.



ILAfk SAteklimi
INFORMA

Casa de Extremadura - fiesta Patronal
Tras haber disfrutado las fiestas de San Agustin y superada

la resaca muchos de nosotros, la Casa de Extremadura en Ma-
llorca se dispone a celebrar la festividad de su Patrona la Vir-
gen de Guadalupe y el Dial de su Comunidad de origen: EXTRE ,

MADURA.
Por tal motivo y queriendo compartir nuestra satisfacción

con nuestros conciudadanos de Felanitx, les invitamos a que nos
acompañen en estos días de entrañable recuerdo a Extremadu-
ra en los actos que hemos organizado con este fin.

La Comisión de Relaciones

PROGRAMA
VIERNES DIA 4

A las 18 h., festival infantil. Concursos de dibujo, juegos i cucañas.
A las 20 h., payasos.
A las 21 h., refrescos para los niños, caramelos y obsequios para to-

dos.
A las 22 h., sainete a cargo del grupo LOS CASTUDOS. A continua-

ción se proyectarán películas y diapositives sobre Extremadura.
SÁBADO DIA 5

A las 12 h., aperitivos y vinos extremeños.
A las 17 h., partido de fútbol, «II TROFEO CASA DE EXTREMADU-

RA», entre los equipos «Casa de Extremadura» - Son Servera.
A las 20 h., Misa en honor de Ntra. Sra. de Guadalupe en la Parro-

quia de San Miguel de Felanitx.
A las 22 h., gran VERBENA POPULAR en el parque municipal de Li

Torre. Habrá orquesta y la actuación de nuestro grupo folklórico «TIE-
RRA Y MAR» (que les deleitará con los bailes de nuestra querida Extre-
madura). En el transcurso de la verbena, se harán concursos de baile en
los que todos podrán participar.
DOMINGO DIA 6

Por la noche, BAILE DE SALON en el local social.
MARTES DIA 8

Cena de compañerismo.
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

SANTOILAL

Dis. 5 Sta. 01;clülia
Diu. 6 St. Petroni
Dill. 7 St. Pàmfil
Dim. 8 •Nativ. de la M. de Deu
Dim: 9 St. Pere Claver
Dij. it) St. Nicolau Tolentí
Div. 11 St. Protus

LLUNA
Lluna plena dia 12

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6.45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 1 18 n Diumenges I íes-
tus, a les 8, 14 .i. 19 11

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

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 14'15, 17 i 20'30 h.
Diumenges i festius, a les 9,
12'30, 15'30, 17 i 20'30 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730, 9'30, 16, 17'30
21 h. Diumenges'1"festius, a les
9'30, 13, 16, 18'15 	 21 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diari a
les 6,30 h. Diumenges a les 11,15
h.

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

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

Palma-S'Horta: A les 14,45 h. -

(només dies feiners).

TAXI FELANITX
Tel. 582388

TAXI PORTOCOLOM N ° 3-
De dia 	 Tel. 82043
De nit 	 Tel. 824060

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

TELEFONS D'INTERS
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365 • Policia local
582200

Funerilrla Felanitx
580448-581144

Ambulfinci
581715 • 580051 - 580080

Serve' mèdic d'urgències 580254
Gufirdia Civil 580090

Servei de Grua 827474
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885

DECRETS DE LA BATLIA:
DECRET 473-92

ANTONIO- GRIMALT MAS, Batle-
President d'aquest Ajuntament, de
conformitat amb les atribucions
conferides per l'art. 23 de la Llei
Reguladora de les Bases de Regim
Local de 4 d'abril de 1985 i pels ar-
ticles 52 i 112 del Reglament d'Or-
ganització, Funcionament i Regim
Juridic de les Entitats Locals de 28
de novembre de 1986, he

RESOLT
Primer.—Cessar en els seus car-

recs i funcions als membres de la
Comissió de Govern nomenats pel
Decret de data 20 de juny de 1991.

Segon.—Que la Comissió de Go-
vern, presidida per aquesta Batlía,
cstara integrada per cinc regidors,
nombre no superior al terç del nom-
bre legal de regidors i que a conti-
nuació s'indiquen:

Sr. Sebastià Lladó Llompart.
Sr. Cosme Oliver Monserrat.
Sr. Rafael Barceló Mas.
Sr. Juan Ruiz Arenas.
Sr. Jaime Caldentey Obrador.

DECRET 474-92
ANTONIO GRIMALT MAS, Batle-

President d'aquest Ajuntament, en
exercici de la facultat establerta a
l'art. 46-1 del Reglament d'Organit-
zació, Funcionament i -Règim Juri-
dic de les Entiluts Locals de 28 de
novembre de 1986, he

RESOLT
Primcr.—Cessar en els seus car-

recs i funcions als Tinents de Batle
nomenats pel Decret de data 20 de
juny de 1991.

Segon.—Nomenar Tinents de Bat-
le els regidors següents:

Ir. Tinent de Bade: Sr. Sebastià
Liadó Llompart.

2n. Tinent de Batle: Sr. Cosme
Oliver Monserrat.

3r. Tinent cie Batle: Sr. Rafael
Barceló Mas.

4t. Tinent de Batle: Sr. Juan Ruiz
Arenas.

5è. Tinent de Batle: Sr. Jaime
Caldenter Obrador.

DECRET 475-92
ANTONIO GRIMALT MAS, Balle-

President d'aquest Ajuntament, de
conformitat amb les atribucions
conferides per l'art. 43 i seg,Lients

_ del Reglament d'Organització, Fun-
cionament i Règim Juridic de les
Entitats Locals de 28 de novembre
de 1986, he

RESOLT
Primer.—Cessar en els seus car-

recs i funcions als delegats de la
Batlía nomenats pel Decret de data
20 dc juny- de 1991.

Segon.—Realitzar a favor dels re-
gidors que a continuació es relacio-
nen, les següents delegacions:

— Delegat d'inforrnació i partici-
pació ciutadana, coordinació dels
serveis corporatius, defensa d'usua-
ris i consumidors: Sr. Sebastià Lla-
dó Llompart.

— Delegat de festes populars, ce-
mentiri municipal, serveis funeraris
i parc municipal: Sr. Cosme Oliver
Monserrat.

— Delegat de conservació i nete-
ja de vies públiques urbanes i ca-

-mins veïrrals ;- en I Itimena4-TM blic ,
vei de recollida de residus sòlids,
conservació de la xarxa d'aigua po-
table i clavegueram i brigada muni-
cipal: Sr. Rafael Barceló Mas.

— Delegat d'esports, fires i mer-
cats, conservació d'immobles i ins-
tal-lacions destinades a l'ús esportiu:
Sr. Juan Ruiz Arenas.

— Delegat de la Policia Local, or-
denació del transit de persones i ve-
hicles: Sr. Jaime Caldentey Obra-
dor.

— Delegat de platges, turisme, de-
puradores i sanetjament de les zo-
nes turístiques: Sr. Bernardo Arti-
gues Nicolau.

— Delegada de cultura, jardins i
zones verdes públiques, escoles pú-
bliques i conservació i neteja d'edi-
ficis municipals: Sra. Catalina Picó
Pou.

— Delegada de serveis socials,
promoció i reinserció social, liars de
Ia tercera edat, Casa Hospici i be-
neficència municipal: Sra. María Bi-
nimelis Amengual.
«FESTES PASSADES,
COQUES MENJADES»

Les festes de Sa'n t " Agustí 1492,
han passat més o menys com estava
previst. Actes religiosos, civics i es-
portius, d'acord amb un programa
que malgrat qualque modificació
s'ha duit a terme amb dignitat i par-
ticipació popular. No més les Verbe-
nes del Parc Municipal perden assis-
tència any darrera any, i això farà
que l'Ajuntament es replantegi la se-

va tradicional organització i
noves idees per tal de fer-lés atrac-
tives.

Com a novetats respecte de l'any
passat hi hague altra vegada el dia
de Sant Agustí «coca i vi» als bai-*
xos de l'Ajuntament i també la Pla-
ça «La Macarena» obrí de nou les
portes als aficionats taurins. En
ambdós actes la penya «El Coso»
tengué el seu protagonisme. Al pri-
m-et–an-Cam-15 moStres per part d'al-
guns dels seus membres de com no
s'ha de participar ja que es suposa-
va que era un acte civic. En quant
al segon acte a la plaça «La Maca-
rena», si que animaren l'espectacle
amb la seva jove alegria.
NOMENAMENTS DE
BATLES DELEGATS

Atès el cessament per Llei de tots
els Batles-Delegats quan va cessar el
Balle anterior, ja hi ha hagut els
següents nomenaments:

A Son Prohens: Sr. Gabriel Nico-
lau Barceló.

A Son Negre: Sr. Jaime Caldentey
Obrador.

A Portocolorn: Sr. Andres Suñer
Obrador.

Pròximament es donaran a conèi-
xer els nomenaments que fatten.
ANTONI PENYA

El Batle Antoni Grimait en nom
de tot l'Ajuntament ha felicitat al
Campió Antoni Penya pel seu bon re-
sultat en el Campionat d'Espanya, a
Ia prova denominada «Gran Fondo o
Mig Marathó», i especialment per la
seva designació a participar al Cam-
pionat del Món, desitjant-Ii molt

EL «ZIPPORA»
Igualment ha felicitat els tripu-

lants del «Zippora», quasi tots- ells
felanitxers, pel segon lloc obtingut a
la regata «VIII trofeo almirante Con-
de de Barcelona, Regata Barcos de
Epoca».

Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:
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De nuevo se abi 	s puertas
la Macarana para ia traiac;orial

novillada de San Agustim
Después de dos años de ausen-

cia de festejos en esta plaza, la
«MACARENA» volvió a brillar en
todo su esplendor, y esta vez fue
gracias al empresario taurino Ma-
nuel Martin, con el cual conversa-
mos en los prolegómenos de la co-
rrida.

El señor Martin nos relataba,
que se han producido las reformas
necesarias para cfrecer con garan-
tía dicho espectáculo, y que su de-
sco es continuar con dichas refor-
mas hasta que la plaza quede to-
talmente remozada, ya que posible-
mente tambien se habilite para
otro tipo de actuaciones, pues se-
gún el , las corridas de toros en Ma-
llorca no son todo lo rentables que
cabría esperar.

Y entrando en lo que fue el aeon-
tecimiento diremos que, con el afo-
ro casi lleno se lidiaron reses de
Ia ganadería de Sanchez Benito, de
Salamanca, que dieron un juego
desigual, estuvieron bien presenta-
dos y mostraron cierto picante, ya
que pusieron en ciertos apuros a
los actuantes a lo largo del festejo.

El que abrió plaza, un negro
mulato, salió suelto sin hacer caso
a los capotes, en el que Gabriel Oh-
vencia que iba de grana y oro, y
que sustituyó a el Califa, le costó
domeñar las embestidas de la res,
de la cual sólo pudo extraer dos
verónicas, más o menos logradas .
Brine16 su faena al ex-Alcalde de
Felanitx cl Sr. Riera, y doblandose
por bajo se sacó el novillo para
Ias afueras e iniciando el toreo en
redondo, le sacó algún derechazo a
tono y poco más, pues cl burel fue
quedándose paulatinamente y le
costaba seguir los engaños. Mató
de clos pinchazos, media, y estoca-
da delantera y algo contraria, al fi-
nal se silenció su labor:

En el segundo de su lote, un eral
cárdeno bragao y lucero que resul-
t ó cl mejor del encierro, Olivencia
nos dejó atisbos de buen toreo con
el capote,. ya que ejecutó algunas
verónicas con sabor. Cabe destacar
Ia buena labor de Valentin Luján
en banderillas, pues como casi
siempre, este torero está sobrado
con los palos. Olivencia brindó su
Segundo astado a la peña «Es
Bous», que juntO a los del «Coso»

dieron color y bulla en el festejo,
volvió a sacarse cl toricantano al
morlaco para fuera con unos bue-
nos pases de trinchera, y estirando-
se sobre la diestra consiguió dos
tandas templaditas, al final de la
segunda, el animal se lo echó a los
lomos y fue volteado aunque sin
consecuencias. A continuación se
pasó la franela a la izquierda y dio
aliiius buenos naturales, quizá se
dio cuenta tarde de que el pitón
bueno era el izquierdo, aunque con
el clerecho tambien tenía recorrido.
Mató de un pinchazo y estocada
entera que acabó con la res en .1a

arena. Se le concedieron las dos
orejas, por lo, que a la postre fue
el triunfador de la tarde.

El tercero de Ia tarde, un ejem-
plar negro mulato de nombre «Lis-
tero» v que salió con muchos pies
para luego quedarse parado y re-
servón, - le tocó en suerte al Rejo-
neador Manuel Beltran, que no es-
tuvo a?ortunado.

En los dos primeros compases
de la lídia fue cogido y desmontado
de su cabalgadura espectacularmen-
te, pero San Agustin echó su capo-
te y no hubo que lamentarse del
resultado de dicho derribo. A raiz

srif.yrrat4774-7-41

de esto, el caballero perdió un poco
Ics papeles y no anduvo fino para
practicar el toreo a la jineta, ya
que tanto con los rejones de casti-
go corno en banderillas quedaban
desigualados; finalmente necesitó
de tres rejones de muerte, sonó un
aviso y apareció el sobresaliente,
que de dos pinchazos y una estoca-
da casi entera algo caída acabó con
el novillo. Hubo silencio.

El que fuera triunfador cl pasa-
do año en San Agustin y que repe-
tía justamente, no tuvo fortuna
esta vez, pues el joven Puertas no
tuvo suerte con su lote. Le tocaron
dos ejemplares con mucho pican-
te y mucho que lidiar y al estar
poco placeado quizas le faltasen re-
cursos, pero no hay que desanimar-
se, ya se sabe que esto del toreo
es duro, pero hay que tirar «palan-
te».

A su primer oponente, Puertas,
que vestCa un terno tabaco y oro,
intentó lancearlo a la verónica,
pero el novillo se revolvia presto y
fue arrollado. •

Brindó su labor a la peña . «El
Coso», la faena resultó eléctrica y
no se centró con el astado, lo in-
tentó pero tuvo que desistir, para
acabar con el eral necesitó de va-
rios pinchazos, mas de media y es-
tocada casi entera, recibió un avi-
so y fue silenciado.

En su segundo, un noviilote ne-
gro bragao y meano, corniabierto y
más alto de agujas que los anterio-
res, tampoco pudo hacer mucho,
pues con el capote estuvo desigual
y falto de sitio, brindó el respeta-
ble e intentó hacerse con el burel,
lo macheted y castigó por bajo para
contrarrestar las fuerzas del ani-
mal, pero «Quiosquer6», que así se
llamaba su enemigo, no estaba por
Ia labor, después de muchos pin-
chazos, recetó una estocada que
acabó con el cornúpeta, escuchó un
recado y sonaron algunas palmas a
Ia voluntad.

Y esto fue lo que ocurrió este 28
de agosto, festividad del San Agus-
tin, aniversario también del falleci-
miento del gran maestro cordobés
Manuel Rodriguez Sanchez «Mano-
lete», hace ya 45 años.

El festejo estuvo amenizado en
todo momento, por nuestra esplén-
dida Banda de Música, que nos de-
leitó con sus pasodoble s. que en la

He sentit dir...
— Que amb s'inflació trenta mone-

des ara ja son 217 pessetes.
— Que no tot s'arreglarà amb una

bona aigo.
— Que a can Macia també venen

corbates.
— Que tal dia farà un any.
— Que El Coso l'organitza la C.I.A.
— Que surt menys a compte con-

rar melons que Iladons. Quins
collons!
Que qui merda envia, pets espera.
Que en Colom era felanitxcr.
Que en Ruiz tampoc era felanit-
xer.

— Que es «Pingil'inus felanitkerus»
es una espécie en extinció.

— Que es vespres entren Santa
Margalida.

— Que això d'en Colom es com un
pern que mescla.

— Que sa factura sera sense IVA.
— Que El Coso tampoc ha estat

mai del, C.D.S.
— Que jo som un innocent.
— Que a Sa Mola hi surt por..
— Que ja hi ha un altre osindicat».
— Que s'ha acabat per avui. •

.10 MATELY. •

Grupo de danza
«Tierra y Mar»

. El Grupo de danza «Tierra
Mar» cle la Casa de Extremadura
en Mallorca, lamenta profundamen-
te el no haber podido actuar el día
27, víspera de San Agustin, como
estaba anunciado en el programa,
por haber salido éste después de
encontrarnos de viaje cle vacacio-
nes, no habiendo tenido antes avi-
so previo.

Esperamos poder participar en
alguna ocasión en fecha próxima y
a pesar de ser por causa ajena a
nuestra voluntad,- pedimos discul-
pas, agradeciendo el interés -de los
vecinos del pueblo de Felanitx.

Un saludo.
«Tierra y Mar», Grupo de Danza

Macarena suenan a gloria.
Esperemos' que el año . -que vie-

ne, también se abran dc nuevo las
puertas de nuestro -precioso coso
taurino. Fins l'any que ve; i gra-
cies. 	 Jost. M.a San Nicolas

Y

SE VENDEN dos magnificas y únicas vivien-
das de lujo en la Via Ernesto Mestre de Felanitx.

Situación y orientación ideal, una vivienda por plan la
150 m2 construídos

—Recibidor
—Salón comedor (preparado para chimenea)
—Amplia cocina con lavadero y despensa
—Habitación trastero
—Cuatro habitaciones dobles y dos bafios completos una

tipo suite con baño y vestidor)
—Terraza posterior

ACABADOS DE PRIMERA CALIDAD
Escalera de mármol
Fachadas con doblé muro y aislamiento
Suelos de mármol crema marfil
Alicatados de 1:‘ calidad
Techos con matarrincón moldurado

	 I

Carpinteria interior madera de norte
Carpinteria exterior aluminio con vidrio Climalit en fachada.

Entrega octubre 92 Directamente del constructor
Informes: Collasa Tel. 760750



FELANITX-.

FEMIS DE CAS CONCOS
Programa de les festes que en honor a Sant Nicolau se celebraran a

Ca's Concos d'Es Cavalier els dies 9, 10, 11, 12 i 13 de setembre de 1992,
patrccinades per l'Excellentíssim Ajuntament de Felanitx.

ACTES FINS DIA Il

L'Opera còmica
És un fet que val la pena destacar

cl del muntatge de l'opera còmica
.La falsa ingnua» de Mozart dis-
sabte passat a l'Auditori, ja que pos-
siblement fa molts anys que no s'ha
produit un esdeveniment artistic
d'aquesta mena a Felanitx.

Aquesta Secció d'Alumnes d'Eulà-
lia Salbanya en sorti prou airosa
Ia comesa i l'espectacle va satisfer
plenament els espectadors.

Al costat de la gracia de la histò-
ria, la part musical assolí un nivell
molt ait, el qual unit a l'expressivitat
ciels actors feu que tot junt resultas
magnífic.

La direcció d'escena fou a càrrec
de Miguel Morro i la musical de la
professora Eulàlia Salbanya, la qual
juntament amb Margalida Furió, al
clavicembal i piano respectivament,
tingueren cura de la part instrumen-
tal.

Tretzena pujada a Lluc a peu de
Ja part forana

La nit del proper dissabte dia 12
de setembre i matinada del diumen-
ge dia 13 tindrà lloc la tretzena pu-
jada a Lluc a peu de la part forana.
Sortirem a les 8 de la tarda de la
plaça de Sia. Margalida els que
farcin tot el trajecte a peu. Però a
les 3 de la matinada sortira un auto-
car per aquells que nomes vulguin
fer el trajecte des de Caimari cami-
nant, juntant-se amb la resta per
arribar tots plegats al santuari.

Tenim previst uns entrenaments
pels qui es vulguin preparar un poc
abans.

Per a mes informació podeu cri-
dar al Tel. 580589.

Es prega puntualitat a la sortida.

Llar de la Tercera Edat - Insersoj
EXCURSIÓ.—Dimecres dia 16, ex-

cursió a Betlem, Colònia de Sant
Pere, Son Serra de Marina, dinar a
Ia residencia de Can Picafort, Ciu-
dad de los lagos, Alcúdia, Pollença.
Sortida a les 8'30 de Portocolom i a
les 9 de Felanitx. Preu, 1.400 ptes.
Inscripcions els dies 11, 12 i 13, de
10 a 12 a la Llar. Places limitades.

EXCURSIÓ A MENORCA.—Totes
les persones inscrites han d'abonar
5.000 ptes., els dies 11, 12 i 13, de 10
a 12 h. a la Llar. Queden poques pla-
ces.

VERBENA.—Dissabte dia 19, Ver-
bena per a la Tercera &lut en el
Parc de la Torre, organitzada per la
Llar. Patrocina l'Excm. Ajuntament.
Començarà a les 9'30 del vespre. Ac-
tuaran les orquestres SIGLO XX i
BLUE MONT. Entrada gratuïta per
a tothom.

A les 21 concentració a la plaça
de l'Arraval de cotxes descoberts.
Acompanyats per la Banda de Mú-
sica faran un cercavila pels carrers
Mar, Major, Miguel Bordoy, plaça
de Pax, Bellpuig i entrada al Parc.

Totes les persones interessades en
anar en cotxe s'han d'inscriure del
9 al 15 de setembre a la Llar.

EL CIRCUIT CICLISTA.—EI dia
26 d'agost es feu el Circuït Ciclista
i a l'arribada les Autoritats, Direc-
ció i Junta de Govern, feren entre-
ga de trofeus als guanyadors, així
com també als dels campionats de
billur i petanca i s'entrega una re-
cordança a tots els corredors.

La Llar agraeix la collaboració del
CIM, l'Ajuntament i La Caixa.

AGRAIMENT.—La Junta de Go-
vern i la Comissió de Cultura de la
Llar del Pensionista, agraeixen a
totes les persones la seva aportació,
que ha fet possible el muntatge de
Ia mostra d'eines del ram de fuster.

Adoració Nocturna
Dimecres dia 9, a les 9'30 del ves-

pre, en el Convent de Sant Agustí,
Vigília d'Adoració nocturne, aniver-
sari de la seva fundació.

APA Col.legi «I. Joan Capd»
Aquesta Associació informa als

seus afiliats i pares d'alumnes en ge-
neral d'aquest Centre, que els !libres
de text es poden adquirr a qualsevol
establiment autoritzat. Ara be, l'As-
sociació ha arribat a un acord amb
les llibreries Oliver (1r., 2n. i 3r.),
«Ramon Llull» (4t., 5e. i lie.) i «Cón-
dor» (7e. i 8e.) per distribuir, com
tal queda indicat, els llibres pel curs
escolar que ara començarà, amb el
qual s'obtendrà una compensació
que repercutira en benefici de l'a-
lumnat.

DIMECRES 9
A les 19,30, Cercavila amb les Xercmies, els Dimonis de Ca's Concos

i els Caparrots.
A les 21,00, Misse de Vigília i benedicció dels pancts de Sant Nicolau.
A les 21,30, a la Plaça de l'Església, Pregú de les testes a càrrec de

Margalida Garcias Bonloy.
A continuació Revetia, Ball de bot amb les músiques de s'Estol des

Gerricó i de s'Estol des Picot.
Al Centre Cívic, durant aquestes festes, restara uberta una exposició

de brodats i robes antigues, a cura de l'Associació de la Tercera Edat
Ca's Concos.
DIJOUS 10 FESTA DE SANT NICOLAU

A les 10,00, Cercavila. amb els xeremiers, dimonis I capsgryssos.
A les 10,30, Missa solemne concelebrada. Presidira i dira el sermó Mn.

Francesc Ramis i Darder, professor del CETEM. A l'ofertori, veneració
de la relíquia del Sant i cant dels goigs pel Cor Parroquial. Ball de l'ofer-
ta. (La collecta es destinara a les obres de la façana del temple).

A les 11,30, Carreres de joies, carreres de  l'ensaïmada i del pollastre.
Prova de pujar al pal ensabonat disputant-se una porcella.
A les 18,00, al Camp Municipal d'Esports. Partit de  futbol 'entre • dos

equips locals. S'elegirun dos capitans i aquests triaran alternativament
un jugador per horn.

A les 22,00, a la Plaça de l'Església el grup de teatre de Son Macia,
posara en escena el sainet «ELS APUROS DE NA BET MARIA» i l'estre-
na de l'obra d'en Sebastià Nicolau «SI AIXO ES GUERRA, QUE VENGUI
SA PAU».
DIVENDRES 11

A les 10,30, Taller d'estels.
A les 17,00, Carreres de cintes, cucan:yes, rompuda d'olles, carreres

sucs, estirar corda, tir amb carabina d'aire comprimit, ginkana amb bi-
cicleta, etc., etc.

A les 22,00, a la Plaça de l'Església, presentació.del .video «CA'S CON-
COS D'ES CAVALLER: UN ANY D'IMATGES», amb la collaboraciá de la
Banca March.

ALQUILARIA 0 COMPRARIA pe-
queño pso con garage en Fela-

nitx.
Informes, Tel. 581673 (de 9 a
22 h.).

BUSCO PLANTA BAJA para alqui-
lar en Felanitx.
Informes, Tel. 827173 (de 12 h.
en adelante).

VENDO PLANTA BAJA en C/. Vir-
gen de San Salvador, 20.
Informes, Tel. 833063.

PORTO-COLOM. VENDO CASA par-
te capilla, 2 plantas. Buen estado,
a 300 m. del Rivet& 2.. línea. Pre-
cio 10.800.000 ptas.
Informes: Tels. 825140 y 824719.

VENDO CACHORRO hembra Bull-
dog ingles. Excelente pedigree.
Informes, Tel. 299224 a partir de
Ias 21 h.).

Likipi 	 Sala de Judo Felanitx
C/. Roca d'en Boira, 36 - Tel. 581630

Centre reconegut per la Direcció General
cl'Esports del Govern Balear.

JUDO - JIU-JITSU - GIMNASTICA
CLASSES D'INICIACIÓ AL JUDO PER A NINS I NINES A PAR-

TIR DELS 4 ANYS.
CLASSES DE JUDO I DEFENSA PERSONAL PER A GENT MA-

JOR DE 35 ANYS.
PREUS ESPECIALS PER FAMILIES O GRUPS DE 2 0 MES PER-

SONES.

MATRICULA OBERTA A PARTIR DEL Ir. DE SETEMBRE.

Els llibres de preescolar es poden
adquirir a a llibreria Oliver.

Capella Teatina
Es convoca tots els components, a

l'assaig que tindrà Hoc el proper di-
marts da 8, a les 930 del vespre, a
l'església de Sant Alfons. Es prega
puntualitat.

Secciú Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE L'EXALTACIÓ DE

LA SANTA CREU

El proper dissabte dia 12, a l'es-
glésia de Sant Alfons, se celebra la
festa de l'Exaltació de la Santa Creu,
festa aniversari de la fundació
l'Ordc Teatí.

Enguany, en l'avinentesa, sera col-
locat a la veneració dels fidels cl
Sant Crist del Davallament que res-
tara en el futur en el creuer al cos-
tat dret.

A les 7 del capvespre se celebrara
missa solemne amb homilia que dira
el P. Domingo Andreu, superior de
Ia comunitat. La Capella Teatina in-
terpretara la part coral.

Els PP. Teatins i la Creuada de
!'Amor Diví conviden tots els fidels
a aquesta festa.

Per un trist canvi
de vares

Per un trist canvi de vares,
que això sovint solen fer,
per l'ajuntament hi bagué
s'altre dia quatre onsades.

Se n'han fet altres vegades,
nie recorda des darrer
que sa gent sols no va fer
per no dir renou, potades.

I ara insults i bajanades
que no se qui les digue.,
per') si així predicam es be,
qus2. faran ses malcriades?

A un poble. moites, N'egaf4s
tots mos topam pes carrer
i entre i entre felanitxer,
corn han de ser ses mirades?

Homes de barbes granades
farem molt trist es paper.

Rafel



El Partit Socialista i la muid de censurat%tO

PSOE

Chapistería y Gruas J. Monserrat
Les comunica su cambio de n° de te-

léfono en Felanitx por el 827474

Disculpen las molestias.

SERVICIO DE GRUA 24 HORAS.

Dra. Iluda Caldentey
PARTITS MEDICS (IGUALES)

Consulta particular i d'assegurances
(Asisa, Aliança, Novomédic, Previasa, Adeslas, etc)

HORARI DE CONSULTA A PARTIR DEL 3 DE SETEMBRE:

DE DILLUNS A DIVENDRES: matins d'll a 13

horabaixes de 5 a 8

C/. Pelat, 61 Tel. 583464 FELANITX

OPEL CORSA •esizza
OPEL* Oferta valida para este mes.

— Diesel y 1.0 gasolina no incluyen cuentarrevoluciones.

¡Sube a más! Si al completo equipamiento del Corsa Swing que ya
incluye: Faros halógenos/Luz antiniebla trasera + Neumáticos 145
R 13-745S + Pre-equipo de radio stereo con 4 altavoces y antena
+ Asiento trasero abatible (3 y 5 puertas) + Cinturones de seguri-
dad delanteros automáticos y traseros + Retrovisores exteriores
controlables desde el interior... sumas todo esto:

::.:E
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El resultado es más: es la nueva versión
Opel Corsa Swing +.

Además, con modelos de 3, 4 y 5 puertas, Gasolina,
Diesel y Turbo-diesel... ¡no se puede pedir más!

ci

FELANITX

Of e rim a continuació els frag-
ments mes significatius del parla-
ment que va pronunciar el Batle Mi-
guel Riera a la plenaria en què fou
debatuda la moció de censura, pre-
sentada pel PP i els dos regidors in-
dependents.

«Jo i el Partit Socialista estam
disposats a continuar a l'oposició
fins que el poble elector ens atorga-
rà la seva confiança, amb la quanti-
tat de vots que ens permetin acce-
dir al Hoc dc govern; i nomes per
aquest camí volem arribar-hi, per-
què cosa que no farem mai sera re-
córrer a procediments t-èrbols de
pressions sobre persones pels qui
volen segrestar aquella voluntat po-
pular».

«El fenipmen del transfuguisme no
es nou dins l'Ajuntament de Fela-
nitx; si hi ha res de nou ès, en tot
cas, l'escàndol farisaic que va pro-
vocar la formació de l'Entesa. Dic
això, perquè el Partit Popular, com
a tal, no ha guanyat mai, a Felanitx,
cap elecció democràtica. Si fa cinc
anys va poder accedir al poder mu-
nicipal, va esser per obra i gracia
dels set trànsfugues del PDP, encap-
çalats pel senyor Cosme Oliver, que
se varen desfer de manera poc no-
ble del senyor Pere Mesquida, que
era el capital més important amb
que comptava el PDP a Felanitx».

«El Partit Popular hauria d'expli-
car als electors de Felanitx, als qui
varen votar la seva llista, per quina
raó coloca en el primer Hoc de la

candidatura un home al qual, ara,
ha retirat la confiança».

«En el tema de l'urbanisme, el
nostre equip no ha aturat res: ni la
construcció, ni les iniciatives urba-
nistiques. No ès aquest equip, el que
té la culpa si determinats empresa-
ris han cercat fora horitzons més
favorables. La responsabilitat de la
manca de terrenys industrials ès de
l'equip anterior que, havent disposat
de quatre anys per resoldre el pro-
blema, no va poder o no va voler
fer-ho».

«En el cas de les Normes Subsi-
diaries, encara hi ha un camí per
córrer, i no veig gens clar que hi
hagi voluntat política per part del
Partit Popular-Unió Mallorquina, ni
per part dels independents, de re-
soldre el problema. Tenc so spites
mes que fonementades que la gent
que, davall ma, ha possibilitat el
canvi i que, durant tants d'anys ha
fet i desfet en matèria urbanística,
presentarà, prest o tard, la seva fac-
tura».

«Aquest poble si en té de remei.
Aquest poble ha estat capdavanter, i
per lògica, un moment o un altre,
recobrara el sentit de l'auto-estima
que antany el va caracteritzar i el
va fer admirat d'altres pobles de
l'illa».

«La democracia exigeix que els
electors sien ciutadans conscients i
sàpiguen destriar cada quatre anys
on hi ha l'honradesa, on hi ha la
gent venuda al qui paga mes bé, on

hi ha la ineficacia-, on hi ha els
equips capaços de treballar amb in-
teligência, amb voluntat de diàleg,
aptes per encarar-se amb els proble-
mes de la nostra societat».

«Continuarem treballant amb se-
rietat, amb eficacia, a favor del nos-
tre poble, des del seients de l'opo-

sició».
«Ens anirem contents, perquè sa-

bem que hem kt una bona feina i
perquè tenim la seguretat que la
gent sana del nostre poble, sense
distincions ni colors politics, ha va-
lorat aquesta feina positivement».

CORMOT R, S.A. JULIA AUTOMOVILES, S.A.
Ctra. Palma - Ani, Km. 49,400. Tel. 55 38 51 	 Carrer Campos, s/n. FELANITX

MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
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SI ESTA BUSCANDO UN VEHICULO DE OCASION
PONGASE EN LAS MEJORES MANOS

Vehículos de ocasión

RENAULTT 25 V6 BACCARA
	

PM-AY
FIAT UNO 70 SX 5/p 	 PM-AW
FIAT UNO 70 SX 5/p 	 PM-AV
SEAT PANDA 	 PM-AH
SEAT MARBELLA 	 PM-AZ
FORD ORION I.600 	 PM-AC
FIAT UNO Turbo je 	 PM-AU

TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.
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Aplicaciones en hostelería, comercios,
terrazas, invernaderos, piscinas...
Centenares de instalaciones en
Baleares avalan nuestros sistemas.

GE ELE
TECHOS Y ACRISTALAMIENTOS MOVILES

6 FELANITX

cartes al

A LA GENT DEL BASQUET
FELANITXER

Benvolgut Senyor Director.
Vos agrafria em permetéssiu

aquestes línies per tal de clarificar
alguns aspectes referents al bàsquet
felanitxer i a Ia meva persona.

1 això ho voldria fer des d'aques-
ta tribuna, primer, pel molt que dcc
a tots aquells bons amics basquetis-
tes que al llarg de tant temps hem
compartit junts illusions, quimeres;
però, sobre tot, amistat i homonia.
Segon, perquè aquell o aquells res-
ponsables del Club Joan Capó que,
inexplicablement d'un temps en;a
em giren l'esquena, tenguin l'opor-
tunitat, al manco, de saber que en-
cara som viu.

Per tant, jo si don la cara, i aqui
teniu un seguit de reflexions que
m'he fet, únicament amb l'ànim
d'aclarir-me a mi mateix.

1) L'altre dia tenc noticia que
començ a la pretemporada dels
equips seniors i, sorpresa majúscu-
la, ningú abans m'ho havia fet sa-
ber. Home, dic jo, que si fins fa
dos mesos un servidor era l'entre-
nador de l'equip de 3 •2, el minim
fóra dir: escolta, no contam amb tu.
De Perogrullo, oi? Es que tal volta

havia de ser jo qui m'havia d'anar
a oferir; per favor. A més, el men
contacte dins el club sempre deia a
veure si sabíem que els telèfons
existien.

2) Preguntant-me els motius, lò-
gic no?, sobre aquesta actuació sols
se m'acuden algunes ingenuïtats dig-
nes d'un alumne de ler. d'EGB.

Una, el Campus Margall de Ju-
liol, crec jo que fou un exit espor-
tiu, malgrat no tant de participació
dels menors de setze anys. Curiosa-
ment la representació en aquest
sentit del Joan Capó fou minsa.
Pens que el responsable del club en
un esdeveniment tal, hauria d'haver
collaborat molt Ines activament. Ge-
losies?

La segona ingenuïtat rau en el fet
que per les dates del Campus el
Setmanari publicava que jo mateix
havia rebut moltes ofertes - per a en-
trenar distints equips. És que es va
pensar en el Joan Capó que el meu
futur ja estava decidit? Siguem se-
riosos! En qualsevol cas, aqui es
quan jo detect per primer cop ma-
les cares i silencis.

3) Ingenu, però no inconscient.
Assumesc que la temporada passa-
da fou dificil (no tant esportiv .

ment, 3crs. de grup i finalistes de
Mallorca, el que ja superava la qua-
lificació de l'any passat) i de ve-
gades tensa en les relacions amb
alguns jugadors. Ho consider nor-
nial: primer any, canvi d'entrena-
dor, d'habits, etc. Però, no mes-
clem cl terreny esportiu amb les

relacions personals. Personalment
els jugadors amb qui hi hagué di-
ficultats m'ho han demostrat, sem-
pre, fora de la pista. Iclò? Si pels
motius que fossin, emperò, jo no
lligava dins l'equip era molt fàcil:
No et necessitam, i prou. Tots els
jugadors sabien des del primer dia
que jo no seria mai un obstacle.
Però, sols deman, quelcom tan ele-
mental que qui m'ho havia de dir
m'ho digues; cap más explicació.

En definitiva, crec que no som
acreedor a un final tan surrealista
i disbaratat com aquest.

Sols unes quantes puntualitza-
cions:

L'agraïment al grup huma i tam-
be d'excellents esportistes que deix
al club a qui desig el millor en el
futur.

Un treball realitzat sense cap ti-
pus de lucre, fet d'una forma AB-
SOLUTAMENT I EN TOTS ELS
ASPECTES desinteresada, guiat per
l'únic objectiu de fer les coses be.

Tot l'esmentat fa que la meva
conciéncia estigui ben tranquilla,
cosa que es impssible succeiexi a
determinada-es persona-es. Aixi ma-
teix, un cop més i pels pèls, els li-
mits entre la bona fe i la botxor
serven garantits.

Andreu Server, Entrenador
Superior de Bàsquet.

CONTESTA A M.O.
Sr. Director:
Tots els felanitxers que, com jo,

pensen que Coloms a la Sala es una
opció valida i necessària, ens hem
sentit força dolguts amb la carta
que vàreu publicar, signada per
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Nuestros acristalamientos móviles de
aluminio anodizado le permiten aislarse
de lluvia y viento. Le libran de ruidos mo-
lestos y de suciedad. Actúan como una
cámara térmica que hace más eficaz su
calefacción. Rápida instalación sin
obras. Sencillo manejo. Un aft de ga-
rantia.

M.O. No es la meva intenció entrar
en polèmica amb aquest socialista
obcecat i curt de vista: esta massa
clar que no ens entendríem; tanma-
teix m'agradaria fer algunes consi-
deracions perquè la gent de bona fe
no es deixi ensarronar per la mala
bava d'aquest espanyolet ressentit.

1.a Sense el vot dels dos regidors
de Coloms a la Sala, en Miguel Rie-
ra no hauria pogut esser batle.

2.a Sempre que, en qüestions im-
portants, els socialistes es van tro-
bar amb l'obstruccionisme del PP i
d'en Bono, varen esser els Coloms
qui, malgrat haver gicat, varen aju-
dar els socialistes a sortir del pas
(basta recordar l'aprovació del pres-
supost, la delimitació del sòl urbà.
etc.).

3 •a Se'ns acusa de guardar silen-
ci. ¿Quan calia que ens manifestas-
sim? ¿Quan per evitar la mock') de
censura, els socialistes tractaven
d'arribar a un acord a tres bandes
que ens marginava? Crec que ens
hem manifestat clarament en el Hoe
i en el moment oportú: a la Sala
dissabte passat. Després del parla-
ment magnífic del nostre cap de Ms-
ta i de l'actitud de la resta de co-
loms, cap persona honesta ens pot
acusar de la més minima conniven-
cia amb els firmants de la moció
de censura.

4 •a La carta del senyor M.O. no
es l'únic cas che joc brut que se'ns
ha fet des del PSOE. Potser aim')
pot ajudar a explicar per que no
va ser possible l'entesa amb °quest
partit. • Cotonti

(Passa a la pàg. 7)
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EN UN ABER Y CERRAR
DE TERRAZA
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Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Morini Excalibur 501 325.000
Yamaha RD 350 (PM-AJ)

325.000
Honda 750 CBX (PM-AC)

400.000
Vespa 125 (PM-AX) 	 65.000
Benelli 250 	 125.000
,Suzuki 750/93 (PM-BM)

(1.000 km.) 	 850.000
CICLOMOTORES

VESPINOS: Varios
DERBIS: Varios
Derbi FDS 	 70.000
Puch X-40 	 35.000

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

[cine principal
Viernes día 18, iniciamos la programación
DIA 18 	 El Rey pescador con ROBIN WILLIAMS

DIAS 19 y 20 HOOK (El Capitán Garfio) de STEVEN SPIELBERG

y No me mientas que te creo 	 con GENE WILDER
y RICHARD PRIOR

FELANITX

REAM 
(Ve de la pàg. 6)

LA POLITITZACIO DE LES
FESTES

Sr. Director:
Dos diaris de Ciutat han qualifi-

cat les festes de Sant Agustí, com
a lest es polititzades perquè Lill
grup de gent, entre verbena i ver-
bena ha manifestat el seu rebuig
als lets que han ocorregut per la
Sala. Aquests qualificatius nomes
eran pels ciutadans que nomes es
poden descarregar a damunt l'as-
raft, pet -6 no afectaven als que es-
tan o han estat al poder.

Dit això, voldría demanar a
aquests periodistexos a veure si el
fet que la ciutat de Felanitx el dia
de Sant Agustí estas ocupada per
Ia policia i la guardia civil no es
polititzar les festes? 0 si que el
President Cafiellas i el president
del Conseil, Sr. Verger assistissin a
l'ofici i arribassin un quart tard no
era per polititzar Ics festes? 0 si
l'ex-Batle assistís a la corrida amb
un moquedoret, no era per politit-
zar les festes?

A Felanitx tothom ha polititzat
les festes i els diaris de Ciutat no-
Ines han vist la politització de la
gent que va a peu, que nomes ma-
nifestaven la seva indignació i d'a-
questa indignació uns s'esqueixen
les camises i d'altres en volen treu-
re protagonisme.

Un indignat.

DEMANANT DISCULPES
Sr. Director:
Li prec la inserció d'aquestes ral-

lies amb les quals voldria demanar
disculpen a totes aquelles persones
clue el dia de la moció de censura
cs pogueren sentir ofeses per un
.gest despectiu que vaig tenir amb el
públic, en uns moments de nervio-
sisme que lament cie bon de veres.

Aquests gest no anava dirigit a

ningú en particular sinó que fou una
reacció clavant el seguit d'insults ch-
rigits cap a la meva persona i com-
panys de partit.

Atentament,
Andreu Riera Bennasar

UN ACIERTO
Sr. Director:
Quiero expresar públicamente mi

más sincera felicitación al nuevo
Alcalde por la designación de don
Sebastián Llació como encargado de
Ias areas de Información y Partici-
pación ciudadana, y muy especial-
mente por esta última. El éxito de
su gestión está asegurado de ante-
mano, porque nadie había consegui-
do hasta el presente tanta partici-
paciún ciudadana en Felanitx como
la que logró el señor Lladó, incluso
antes de encargarse de este cometi-
do, en el Pleno de la Moción de
Censura.

Que no desfallezca y conseguirá
que Felanitx sea el pueblo más par-
ticipativo del mundo.

• Participio Pasivo

DOBLE MOCION
Sr. Director:
Me gustaría hacer observar, por-

que aunque no lo parezca así ha su-
cedido en realidad, que la moción
de censura presentada por el Parti-
do Popular contra el Alcalde de Fe-
lanitx ha sido una moción doble:
ha censurado a un tiempo a Miguel
Riera y a Cosme Oliver. No se que-
ría que fueran alcalde ni uno ni
otro. Pero lo más curioso del caso
es que el propio Cosme Oliver, fir-
mando la Moción, se censuraba a si
mismo, porque era a él, como cabe-
cera de lista cie la oposición, a quien
correspondía presentar como candi-
dato a'alcalde.

Antonio Grimait no supo o no
pudo explicar por gm; se censuraba
al alcalde, pero mucho menos podría
explicar, si se viera en la necesidad
de tener que hacerlo, por qué se
censuró tambia al jefe de la opo-
sición.

EXISTEIX U.M.?
Benvolgut senyor:
La moció de Censura a Felanitx

es va presentar sotasignada pels
grups PP-UM i Independents. Vol-
dria saber perú quin paper ha jugat
U.M. (Unió Mallorquina), si es que
encara existeix en tota aquesta his-
tória. Per tant, cleman: existeix UM
ct la vila? Té un comité local? Si el
t6, ha estat consultat sobre la con-
veniencia de donar suport a la mo-
ck)? I la senyora Munar, tant ben
pentinada i neta com va sempre,
que en pensa i en diu de tot això?

Fa la impressió que també ha fi-
cat el cap dins l'alfabia i espera
que escampi.

En Parreta

AL SENYOR AZNAR
Senyor director, vos prec publi-

gum aquesta carta oberta al señor
Jose María Aznar. Gracies.

Acab de llegir, señor Aznar, pre-
sident del Partit Popular, que voste
ha declarat a València que «lo que
no se puede consentir es que la co-
rrupción prenda en el sistema. Yo
.ya he.dado señales de aviso al res-
pecto».'

Ben d'acord amb vostè, señor Az-
nar. Així ha de ser i jo vull creure
que ho ha dit ben en serio si es
que vol governar aquest pais qual-
que dia. Hauria de saber, pen), que
mentrestant vostè fa el que pot per
aixecar el partit conservador, ara
que ,els socialistes li posen fàcil
amb els escàndols que tenen armats
per l'Andalusia, per aqui, per Fela-
nitx vull dir, els representants del
Partit Popular o be són sords o no
l'escolten, ja que acaben d'envergar
una poalada de merda sobre el seu
partit que no se la treuran amb un

qUitaManchas qualsevol.
Convendria que se'n preocupas un

poc, señor Aznar, dels seus repre-
sentants a Felanitx perquè, ja pot
predicar fraret, corr el peril] cle que
per aqui no el cregui ningú.

J.J.

Antes de:Ilegar las lluvias, revise el estado de sus
NEUMATICOS, de ello depende su seguridad.

EL NEUMATICO ES EL ESLABON DE MAYOR PESO EN LA RESPONSABI-
LIDAD PARA CIRCULAR SEGUROS, ES LO UNICO QUE ESTA EN CONTACTO
CON EL SUELO. «APOYA», «UTILIZA», EL TAMAÑO DE UNA TARJETA POSTAL,
POR TANTO, LA CALIDAD DEBE SER LA MEJOR POSIBLE.

Servicio MICHELIN le ofrece la nueva MXT, más agarre, más quilómetros
así como toda la gama Michelin (consúltenos sin compromiso)

ADEMAS TENEMOS OTRAS MARCAS TANTO ESPAÑOLAS COMO EXTRAN-
JERAS I LES OFRECEMOS MONTAR LOS 4 NEUMATICOS Y COBRARLES SOLO 3.

Puente Lavado Automático CHILET C/. ALONSO RODRIGUEZ, 12 TEL. 580469
Sfibadiks abierto
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de T.V.-3, esta en un hotelito secre- ES VEN PORTA ENROTLLABLE
to, han venido a descansar y tomar 	 de 2 fulles. Mida 4x 4 metres. I
fuerzas. El primero porque eso de • MOBYLETTE d'ocasió.
viajar por cl espacio gasta muchas 	Informes, V. Argentina, 5.

sm..••■■••■■•=baratila

Taller Náutico MONSERRAT
Comunica a sus clientes y público en

general el traslado de su taller a la calle
Mare de Déu, 13.

Tel. 824621 - Porto-Colom

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Dili Faclagi: «Festes pa.s . sucles
coques

• Es una pena, me dicen, que
espectáculos y actuaciones como
Ias de MARINA ROSELL, l'obra
qué va representar el GRUP DE
TEATRE DE BUNYOLA
«ENTREMESOS DEVARrAtS y
la posada en escena de «LA FINTA
SIMPLICE» (La falsa ingènua) de
MOZART, una ópera amable, tin di-
vertit embolic and) un argument
senzill que arriba a convèncer al
poc	 merecía más aten-
ción de lo que el público felanitxer,'
les ha prestado. Ya digo: Una pena,;
nstedes se lo pierden.
: • Rabieta monumental de GA-
RY COPEQ, el felanitxer que cola-
bora en..4trs tascas del cliario/snple-
Mento «BON DIA». No era ,.para
menos. Un crisal cle 'sAill c4Vtrer- co-
che, un «Ford», recibió.
clue las astillas fueron a parar al
in!erior del «Parque».....Y,...todo pa-.
ra que un infeliz se agenciara coil
un bote de masaje para afeitar,
cuatro i.calcetines, dos pantalones
blancos con mas tiros que la‘ ,..0apa
de un tanque... ¡Vaya cabreo, coin-
pañero! . ,„ •.

• Félicrta&itYiles al pinar uni-
versal de Felanitx MIQUEL BAR-
CELÓ quc está irradiando
por todos los .poros, ya que se ex-
tasia , observando . a su hijita MAR-
,CELLE:` La niña ha recibido
nombré que reSUrrte- los dos ele-.,
mentos esenciales —el mar y el
cielo— que su padre mezcla en la
paleta y reinventa en cl lienzo...
Como muy bien dice Pilar Garces

.LA VERANDA» sección veEanie-
ga cie «DM.».

• Me cuentan que en POrkTO-
COLOM han estado de vacaciones
un ASTRONAUTA y MARIA PAU
HUGUET la popular presentadora

neuronas y la segunda porque eso
de las tertulias de sobremesa «Com
a casa» no resultan tan plácidas
corno parece.

• Esta semana vuelven a abrir
las puertas de la Disco felanitxera,
hablo de « UNIC ». Dicen que se
trata de una «nueva inauguración»,
aunque yo lo dejaría en simple rea-
pertura. De todas formas es bueno
tener algo en casa y no tener que
buscar marcha fuera. Ya saben ha-
bra GALAS JUVENILES. Donde
tendrán cabida los infantiles y los
de la 3.a edad. ¡Que duda cabe!

• Según comentarios, la última
PUJADA A SANT SALVADOR fue
un EXITO de público. Hubo ex-
traorcilliaria expectación. Si no an-
do desencaminado el patrocinio co-
rría a cargo de la firma «FIAT» y
detrás andaba el amigo JAUME
MARTORELL.

Pero no Iodo fue miel sobre ho-
juelas, cabe lamentar que el exce-
lente corredor TONI LLUCH tuvo
Ia desgracia de chafar su coche en
una maniobra, echando a perder
toda ilusión de subir al pódium de
honor. ¡Otra vez será!

• Pues si, la «PENYA EL CO-
'C)» dió señales de vida, animando

de verdad cl cotarro festivo y algo
más... Pero les salió competencia;
nueva peña al canto: «ES BOUS»
comandada por el amigo Marino,
que en plan de lo más orojillo»
también animaron de lo lindo el
festejo cie «La Macarena».

• Y en la clasia novillada quien
cobró protagonismo fue el ex-Alcal-
de MIQUEL RIERA, al que - se le
brindó cm tor° 	 recibi6 numerosus
aplausos, vítores... quc le obligaron
a darse por aludido. Otro toro fue
nrindaclo al amigo MIQUEL MAS,
presente, entre los del «Coso>',
cclnic") siempre, recibiendo también
.una sonora y emotiva ovación.

• Ah! Por cierto leo, a la hora
del cierre de esta edición, una en-
trevista . a MIQUEL BARCELO en
el «Día-16»... Me llevo las manos a
Ia cabeza. Ya no es de Felanitx...
¡Sino de Manacor! Y es que los ve-
cinos ya no se conforman con qui-
tamos las empresas sino que tam-
bien a nuestros ilustres personajes.
Recuerdan a Toni Mus, pues ya se
lo hicieron suyo. Ahora es Barceló
y dentro de poco... ¡Sera CRISTO-
FOL COLOM!

Copyright: MIQUEL ANGEL JUAN
GARCIAS.

Ciclisme
El passat dissabte va tenir iloc, un

any més, la cursa ciclista de les fes-
tes de Sant Agustí.

La primera prova comença a les
16'30 hores i fou una carrera de so-
cials que es disputà en un recorre-
gut per dins cl poble; 40 voltes al
circuit que passava pets carrers 31
de Marc, Nuno Sanc;, Pare Aulí,
Horts, Pare Aulí i Ernest Mesre, un
total de 36 Kms.

La cursa s'nicia sense cap contra-
temps i es féu arnb la victòria el
corredor Arnaldo Comas. La classi-
ficació per categories queda així:

Juvenils: Mateu Surecia (1).
Aficionats F: Arnaldo Comas (1).
Aficionats E: Bernat Mesquida (1).
Veterans A: Sebastià Rigo (1), An-

toni Sagrcra (3) local, Guillem Oli-
ver (4) local.

Veterans B: Antoni Flaquer.
La segona cursa comença a les 18

hores i es desenvolupa pel mateix
circuit. Es tractava d'una cursa pels
locals de totes les edats i en qual-
sevol tipus de bicicleta. Es dividí en
6 categories i es donaren tres sorti-
des oficiais de 5, 10 i3 voiles al cir,

cuit.
Classificació per categories:
Categoria A (fins cis 10 anys): 1.

Alberto Tapies, 2. Almudena Tapies.
Categoria B (11 - 15 anys): I. Gui-

liem Grimalt, 2. Miguel Oliver, 3.
Victor Manuel Aceituno, 4. Jose An-
tonio Pérez, 5. J. Carlos Aceituno, 6.
Andreu Vidal, 7. Jaume C. Torralba.

Categoria C (16 - 20 anys): 1. Pere
Artigues, 2. Cosme Veny.

Categoria D (21 - 100 anys): 1.
Francesc Artigues, 2. Lucio Aceituno,
3. Jaume Mesquida, 4. Vicente Ma-
ties, 5. J. Manuel Gómez, 6. Antoni
Sagrera, 7. Jaume Obrador, 8. Joan
T. Torralba.

Categoria Femines: I. Carme Arti-
gues, 2. Natalia Fuster, 3. Mari . Bau-
tista.

La cursa fou patrocinada pel Con-
seil Insular de Mallorca i l'Ajunta-
ment de Felanitx, i volem agraïr la
collaboració de Bar S'Abeuracior, Ai-
gues Sa Carrotxa, Vibrats Felanitx,
Construccions Mezquida, F. Grimalt
S.A., Materials de construcció A.
Lluil, Aglomerats Felanitx, i d'una
forma especial a la Creu Roja i
Policia Local.

Avui dissabte tendra lloc la Puja-
da á Sant Salyaclor per als socials.
Fsperam la vostra assisCmcia.

Club Ciclista Felanitx
Carme

Fútbol Sala

II Trofeu de Sant Agustí
Els Infantils s'adjudicaren el tro-
feu davant el C.P. Poveda (Palma)

RESULTATS
Infantils
Apa Col. St. Alfons-Felanitx «A», 5 -
Col. Pedro Povecla (Palma), 3
Cadets
Apa Col. Sant Alfons-Felanitx, 1 -
UD. Marratxí, 2

El II Troleu de Sant Agustí fou
tot un exit. Prop d'un centenar de
persones es congregaren al Camp
d'esports per presenciar cl partit en-
tre els equips locals i cis campions
de Balears.

A la categoria infantil, l'equip de
Federico empata a tres gols, lo que
va fer que arribassin als penals, i
el porter Paco Muñoz 'aturant cis dos
llançaments dona la victòria al seu
equip.

L'equip local amb aquesta vicCnia
augmenta les seves aspiracions i s'a-
fiança entre els gallets del campio-
nat. Cal esmentar el debut de Fede-
rico com entrenador federat.

Lloreng. Páramo (3), Domingo
Salvita des del mig del camp foren
els golejaclors d'un combinat format
per Paco, Richard, SaMta,

Doni, Páramo, Francis, Lozano i
Gori.

L'equip de cadets també complí
amb els seus propOsits perdent per
Ia minima (2-1) clavant els actuals
campions de Copa. Un partit de po-
der .a poder on cis amfitrions Iluita-
rell de cleb6 duits de la IIiI de J. Se-
hast ¡à Picornell i el preparador Toni
Forteza. El gol local Lou del capita
Antoni Cañas i jugaren Marc Taboa-
da, Albert, Benito, Carias, Zamorano,
Angel i Uguet.

L'entrega de premis fou molt ani-
mada i hi foren presents Jaume Bi-
nimelis i Juan Ruiz. Cal agraïr la
collaboració de Hiper Gigante, Bou-
tique Palmeres, Peluqueria Kiska,
Nou Esport, Bar Cristal, Bar Els Ta-
mardis, Cafe Es Redès, Diario de
Mallorca, Aigua «Sa Carrotxa», Pas-
teleria Las Palmeras, Instalconfort i
Foto Jaume Monserrat.

Escriu: Marino Talavante

SE ALQUILA PISO en Felanitx, sin
muebles. Con referencias.
Informes, Tels. 462317 y 675556.

VENDO PLANTA BAJA con garaje.
Muy céntrica, en Felanitx.
Informes, Tel. 580919.

Electrónica 5OLN S.L.
Vos recordam el nostre nou domicili,
així corn també que hem ampliat

l'exposició, en cuines,
geleres, forns, etc.

c.	 Llohern, lo cantó ()noire Ferrandell -	 8'27265.



Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obierto todos los días
Para reservas Ilaffiár a los

Tels. 837031: y 658033

FELANITX

IMO

FUTBOL

_
Partido jugado cl domingo, con

tiempo de retraso, que obligó a en-
cender los focos en la 2." parte. A
significar la presencia en el palco
del nuevo concejal de deportes
Juan Ruiz y del anterior Jaume Bi-
n imel s

FELANITX; Matías; Sampol, Az-
nar, Morales, Maim& Solano, Feli-
pe, Nico, Alfonso, Puigrós y 'Sebas-
tian. Tambien jugaron Gelabert,
Pedro Juan, Costa, Caklentey, Bo-
rrás, Juanan, Ortiz, Borras, Roge-
lio, Pinoi y Bosch.

MALLORCA; . Molondro (Prats);
Irureta, Cherna, Julian, Sala, Capó,
Pedraza (Vidal), Delgado (Serer),
Milojevic (Jose), Rafita (Soler),
Sacares.

ARBITRO: Armenta, auxiliado en
Ias bandas por Molina Gomila y
Guerra.

INCIDENCIAS: A destacar que
cn el primer tiempo, Rafita sufrió
una fuerte conmoción por lo que
tuvo que ser observado en tina cli-
nica. Aceptable entrada en Es Tor-

rentó. En el palco se encontraba el
presidente clel Colegio Balear de
Arbitros, Domenech Riera, además
de Simón Barceló V el conseller An-
drei.' Riera, entre otros.

GOLES: M. 17. 0-1: Milojevic. M.
-28. 0-2: - Sacares. M. 44. 0-3: Sacaf-és.
M. 47. 0-4: Julian a la salida de un
córner. M. 48. 0-5: Capó. M. 77. 0-6:
Jose. M. 86. 0-7: Jose.

COMENTARIO
El Mallorca, sin forzar la máqui-

na, se impuso con total autoridad
a un Felanitx muy joven pero muy
voluntarioso, pet-o que no pasó de
ser un simple sparring. Con Pedra-
'/a de director de orquesta, el Ma-
llorca controló el partido de cabo
a rabo. A destacar por el Mallorca
a las jóvenes promesas Capó y Sa-
cares.

Por el Felanitx, en el primer
tiempo Nico, que estrelló un balón
en la cruceta diestra de Molondro.
También destacó el portero Mathis
que tuvo felices intervenciones.

En el segundo tiempo Borrás y
Ortiz fueron los hombres más des-
tacados por el Felanitx. El Mallor-

ca bajó su nivel en la segunda par-
te pese a encontrar más facilidades
para resolver el partido con toda
claridad.

El público de Felanitx agradeció
Ia visita del Mallorca con muchos
aplausos al final del partido.

MAIKEL

Comma la boa
Felanitx, Matías, Miguel (Sam.

poi), Borras, Maim& Pedro Juan,
Tomeu, Costa, Nico, Alfonso, Ro-
gelio (Ortiz) y Juanan.

Arbitro: Díaz. Excelente. Mostró
tarjetas amarillas a Dols y Matías.

Goles: 0-1, min. 64; Cruces de
pena maxima. 1-1, min. 76; Nico al
lanzar magistralmente una falta a
Ia escuadra. 1-2, min. 80; Hamat
de cabeza al ser castigado el Fe-
lanitx con la nueva normativa.

COMENTARIO
Clásico partido de inicios de tem-

porada, donde hubo una pugna
muy enconada en el centro del
campo dificultada por el viento,
que no amainó durante toda la tar-
de.

El Felanitx pudo adelantarse en
el marcador, pero Alfonso no acer-
tó en la boca del. gol. La tónica con-
tinuaría en la segunda parte y Al-
fonso volveria a marcar el gol del
empate en los últimos instantes del
encuentro.

Cabe destacar sin duda el gran
partido de Nico y la labor de Po-
rrás en defensa. MAI KEL

C. D. SIHORTA
Demà diumenge a les 17 h. seran

presentades totes les plantilles als
aficionats i es jugara un partit de
2.a Regional contra el Porreres, que
començarà a les 18 h.

Hi haura un refresc per tots els
assistents i es podran recollir els
carnets de soci per a la temporada
92-93.
RESULTATS DELS PARTITS
AMISTOSOS DE 2.a REGIONAL
Caia d'Or, O - S'Horta, 3
Santanyi, 4 - S'Horta, 1
Ses Salines, 3 - SlIorta, 3

, 

BASQUET

Han passat els dies de festes i
ara es el moment de fer el balanç
ciel torneig de bàsquet d'enguany:

Hem vist jugades espectaculars i
finals emocionants on sempre ha im-
perat el companyerisme i l'esperit
esportiu. El darrer dia fou dissabte
29 d'Agost, que tingueren Hoc la se-
mifinal i final del concurs de triples
i la finalissima de bàsquet.

Pel que fa al bàsquet, la classifi-
cació al final de la lligucta era:

I. El Retorn de les Xuquines.
2. Fets
3. 10 n'hi do!
4. Ets Fracassats.
5. Rats Broncos.
6. Philadelphia 69ers.
7. Fenomenals Boys.
8. • Felanitx Muls.
9. Bananas Club.
De tots aquest equips passaren a

les eliminatòries els vuit primers i
fou llavors quan els «jovenets» del
Philadelphia Wers. donaren ht sor-
presa i amb clues victòries increibles
sobre tot la de la semifinal contra
els Fets Pols, es collocaren a la fi-
nal que varen jugar amb les Xuqui-
nes, l'altre equip que es va classi-
fear; el resultat d'aquest enfronta-
ment va ser: un partit molt igualat
on la victòria no es va decidir fins
el darrer segon i per un punt de di-
ferència, els qui se'n dugueren la co-
pa, perquL ambdás equips foren
guanyadors, varen ser: EL RETORN
DE LES XUQUINES (era la quarta
final per aquest equip i mai no ha-
vien guanyat).

Per altra banda, d'atac de cor va
ser també la final de triples amb 21
participants que s'havien classificat
en les rondes de dimarts i de dijous.
De tots, en vaen passar 5 a la finalis-
sima quedant en el segiient ordre: I.
César Sanchez, 2. Llàtzer Méndez, 3.
Xisco Adrover, 4. Tolo Nicolau i 5.
Damia Burguera.

Tots ells varen tenir trofeu, a més
els dos primers se'n dugueren una
pilota per a practicar i defensar cl
títol. Dcstaca la pilota aconseguida
per en Torneu Salva a la millor sè-
rie en una ronda: 13 ciels 25 punts
possibles.

Pel que fa a les femines, la classi-
ficació va quedar: 1. Azucena López,
2. Margarida Estelrich, 3. Fanni
Guzman.
I tornant al torneig de basquet,

varen tenir trofeu com a maxims
anotadors: I. Rafel Lladó (Kuqui-
nes), 2. Miguel S. Perelló (10 n'hi
do), 3. Rafel Boyer (Fenómenals).

La maxima anotadora va ser na
Margalida' Estelrich (10 n'hi do).
També hi havia trofeu pel jugador
més jove del torneig que era en Pe-
re Oliver.

Solt ens resta donar l'enhorabona
a tots ,  participants i agrair la
collaboació de: Banc Central His-
pano, Banca March, Sa Nostra, Ba-
nesto, -La Caixa, Foto Bennassar,
Cristòfol Bennassar, Ajuntament de
Felanitx.

A tots moltes gracies i, aprofitant
el lema dels jocs olimpies en el nos-
tre comiat, esperam que aquest
temps de bulla i esport ens hagi fet
AMICS PER SEMPRE.

Fins l'any que ve!
Mim

Automovilismo
(Ve de la pàg. I)

de la oficina de información lo que
facilitó mucho la labor informativa.
Clasificación scratch

1.-L. Buttenhoff (Lola Express
Cargo), 3:25:64.

2.-H. Kalenborn (Tiga Yamaha),
3:28:40.

Diaz (Renault Il T.),
3:34:89..

4.-A. Roca (Renault 5 GT),
3:39:51.

5.-J. Cerclá (Renault 5 GT),
3:41:53.

SE NECESSITA DONA per fer feina
a fabrica d'embotits.
Informació, Tels. 582069 i 583218.

VENDO SOLAR en Urbanización Cas
Corso.
Informes: Tel. 580133.

EI «Trofeu Ciutat de Felanitx» tuvo
un esperado ganador

Felanitx, O - Reial Mallorca, 7

SE PRECISAN
Cocinero/a

Mujeres de limpieza

Persona que hable alemán

Camareros ¡as

Tel. 582657 v 821755 (a partir de las 21 horas)

Torne de Bisquet Sant Agustí 1992



10
	 FELANITX

Coloins a la Sala
DILLUNS EL PRIMER PLE I VA

DE PORTS ESPORTIUS
Dilluns encetam la presidencia de

les sessions Plenàries i hi va un te-
ma molt important; es el del Pla
Director de Ports Esportius. Sobre
aquest tema l'Ajuntament ja es va
definir l'any 1990 demanant el grau
de protecció I per tota la costa del
terme quan el Sr. Saiz proposava
el grau de protecció II. Ara el Sr.
Saiz, fen-se ressò de l'acord una-
fim de tots els grups (PP inclós),
ens ha remés cl nou Pla Director
amb un grau de protecció III per

Portocolom. Sera 136 sentir di-
Huns de quin punt es calcen tots
els grups municipals actuals. Sera
la primera definició a la qual . con-
vidam que assisteixin els
xers amb molta dignitat. L'acte de
dilluns si que es transcendent.

vida social
NAIXEMENTS

La liar dels esposos Pere Manel
Mula Forteza i Maria Ferrer Torres,
s'ha vista alegrada amb el naixement
del seu primer fill, un nin que rebrà
el nom de Manel.

Enviam la nostra més cordial en-
horabona als nous pares.

El nostre pais( En Miguel Barce-
ló Artigues, acaba de ser pare. La
seva espoca Cecile ha donat Hum
el seu primer fill, una nina que ha
rebut el nom de Marcelle.

Rebin els novells pares la nostra
més cordial felicitació.

NUMERES COMUNIONS
El diumenge dia 23 d'agost, a la

parròquia de Sant Miguel, varen re-
bre per primera vegada l'Eucaristia
els germans Bartomeu i Catalina Ni-
colau Nadal.

Rebin els nou-combregants la nos-
tra Ines cordial felicitació, que feim
extensiva als seus pares.

• Pareix que fa dos dies i el
proper dia 13 es complirà un any
de la inauguració del GIMNAS
SPORT ENERGY. Amb tal motiu,
a partir de les 19'30 hi haura una
sessió de culturisme a càrrec deis
campions de Bakers femeni i mas-
cull.

• El jugador juvenil J. Antonio
Acosta acaba de fitxar pel C.D. Ma-
nacor, on tendra ocasió de jugar
davant equips de categoria nacio-
nal. Un fitxatge sorprenent del qual
els manacorers en treuran un bon
profit.

• Ohhh! Bon jomo Leone MAI-
KEL. A la fi et trobarem a la Ma-
carena, allà fou la festa i punt de
reunió de tota la premsa taurina.

• I seguint amb els periochs-
tes.:. vèrem a «l'artista de la plo-
ma», En Miguel Adrover, que apro-
fitava l'estada al Parc, menjant
xurros a les totes.

• La gran ovació d'aquestes fes-
tes fou sens dubte per Miguel Rie-
ra, a la plaça de Toros, ja que quan
va arribar la «plaça sencera» s'aixe-
ca per dar-li la benvinguda, i ell,
molt entonat, havia canviat la cor-
bata per un mocador vermeil_

• La festa taurina durà fins ben
avançada lu ,.matioada, -les. penyes
taurines ballaren amb el grup San-
graït. Concretament la penN,,a ES
BOUS-92, de recent creació, sopa-
ren abans al Bar Ca'n Juanito, que
s'afegí a la festa amb cap i peus.

• «Hay que clavar», «A nosotros
también nos sale la bilirrubina» i
d'altres, foren frases de l'amic FI-
DEUER per animar amb cartells la
barra del Bar a les verbenas.

• Sorpresos quedaren els clients
de l'Hiper quan l'endemà de la no-
villada veren exposat dins les
meres el cap d'un bon bou. Sobre
tot els estrangers celebraren la ge-
nial idea de Manolo Barroso, j fe-
ren fotografies.

M2

Diumenge, dia 30 d'agost del 1992,
passades festes, vaig despenjar els
quadres de l'exposició de pintura
que, amb en Quinito Caldentey i Ma-
nuel Alfaro, varem tenir a la galeria
de «Sa Nostra» de Felanitx.

Tota l'obra que vaig exposar era
meva i entranyable, fins fa uns dies.
Ara, es vostra totalment. Moltes gra-
cies per l'estimació que m'heu de-
mostrat. Hi ha hagut moltes respos-
tes humanes a la meva proposta ar-
tística. Totes, des de les paraules de
presentació d'en Joan Maimó fins a
la presencia de veils i entranyables
amics i amigues de tota la vida, a
mes de les autoritats culturals, ar-
tistiques, . econòmiques i politiques
que també hi varen esser, han estat
respostes estimulants.

He viscut, en el silenci clamorós
de la pintura, el renou estrepitós de
Ia moció de censura, a la porta de
la Sala, a dues passes d'on hi vola-
ven els meus angelots, els quals mai
no han arribat a tornar-se coloms,
com l'Esperit Sant.

Tots els politics, els d'una banda i
els de l'altra, em varen assegurar
que, en haver passat tot aquell mer-
der, vendrien a veure l'exposició amb
calma i a conversar una estona del
món i de la bolla. Guard ben 136 la
memòria dels qui, malauradament,
no han recuperat encara la calma ni
el seu do proverbial de la conversa i
de l'amistat. No vull amagar la tris-

tor de certes absències.

Vull, però, deixar escrit cl testimo-
ni del meu goig: Tenia molts dubtes
sobre l'acollida del meu poble, que
és un poble de grans artistes univer-
sals, però he vist que, malgrat la cri-
si, que tothom predica, encara hi ha
persones que dignifiquen la seva
condició humana. Más que un exit
—que ho ha estat, sens dubte—, l'ex-
posició ha significat un retorn al
goig d'esser felanitxer.

Joan Pla

Volei Platja
MARTI, JAUME ROSSELL 0,

BIEL TAULER i NADAL foren els
«champis» del torneig de voici plat-
ja després d'aconseguir guanyar als
DEADS KENNEDYS, que no (Iona-
ven el brag a tòrcer posant tot el
CALIU que cal tenir una final.

En tercer lloc quedaren ELS ES-
CARABATS i en quart Hoc els
HUIIDS.

Esperam l'any que ve tornar or-
ganitzar aquest torneig que tan bona
acollida ha tingut i anunciar que hi
haura una categoria femenina. De
manera que caldrà preparar-se un
poc.

mr•

M.A.C.

Testimoni sobre el meu poble
/p (3,),

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicbsomática
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

Restaurante CESAR
TEL. 825302 — PORTO-COLOM

COMUNICA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL
QUE CADA VIERNES TENDRA A SU DISPOSICION

UN MENU ESPECIAL CON MOTIVO DEL

25 ANIVERSARIO
VIERNES 4-9-92 	 VIERNES 11-9-92

Café, copa y puro.
Champán Delapierre c. •negro.•

Tarta aniversario.
Vino Bach.

Solomillo eon salsa pimienta
Sopa de verdura

Cap de llom con champiñones

Cafe, copa y puro
Champán Delapierre c. negro

Tarta aniversario
Vino Bach

Entremeses

2.000 ptas. 	 2.000 ptas.
También podrá optar por nuestro servicio a la carta, y nues-

tras especialidades de CARNE A LA BRASA.

Rogamos RESERVEN MESA los grupos de más de 12 per-
sonas. 	 Gracias

Clínica de Ortodoncia
(Prevención y corrección de malposicioncs dentarias en

niños y adultos)

Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318
HORARIO

Lunes a viernes de 16'30 a 20'30. Previa cita.
C/. Miguel Bordoy, 22 	 Tel. 582623	 FELANITX

A. González Genovard
Instalaciones y reparaciones de

FONTANERIA
C. Dameto, 96 	 Tel. 581355




