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Queda a sabre la taula la egiestié
del Pia Director de Ports Esportius

iljuntament felicità Antoni Penya pels seus
triomfs esportius

Dilluns passat, la primera plena-
ria presidida pel nou ajuntament,
confirma, els temors pressentits en-
torn al despreci per part de la Con-
selleria d'Ordenacid.del Territori de
l'acord unanime subscrit pel nostre
Ajuntament l'any 1990 arran del grau
de protecció per la costa de Fela-
nitx. Arribats al punt de l'ordre del
dia que plantejava la informació per
part de la Corporació del Pla Direc-
tor de Ports Esportius elaborat per
Ia Conselleria i que es troba en pe-
ríode d'exposició pública, el batle
Antoni Grimait proposa que es dei-
xas a sobre la taula tota vegada que
el Conseller d'Obres Públiques ha
convocat per dia 15 tots els baties
dels ajuntaments costaners per tal
d'«explicar-los» aquest pla.

Els grups de l'oposició manifesta-
ren la seva desconfiança vers agues-
ta reunió i la qualificaren de mani-
pulació per part del Conseller que
preten ((ensenyar de llegir» als bat-
les.

Tomeu Obrador digué que el que
pugui dir el Conseller no pot inte-
ressar massa a l'Ajuntament, que
sembla que té ben clar quin grau
de protecció vol per la costa fee-
nitxera —expressat no fa gaire pel
batle Antoni Grimait als mitjans de
comunicació— i suggerí que es de-
manas al Conseller que hi assistis-
sin a Ines dels batles altres repre-
sentants dels partits politics amb re-
presentació municipal.

Miguel Riera insistí en el que ha-
via dit Tomeu Obrador i demana
que l'Ajuntament es pronuncias so-
bre el tema, tota vegada que el Con-
seller se'n fot del que digui l'Ajun-
tament, el que queda evidenciat en
donar a la nostra costa una qualifi-
cació que no havia demanat el con-
sistori.

Sebastia. Lladó digué que era una
"descortesia no fer cas del Conseller,
al que replica Miguel Riera que la
descortesia era del Sr. Saiz ignorant
l'acord de l'any 1990.

L'assumpte es resolgué a favor de
deixar-lo a sobre la taula, a la vo-
tació.

Tot seguit es desestimaren per
unanimitat dues peticions de solli-
cituds de declaració d'interès social
per a dues accions urbanistiques.

Fou bastant debatuda la qüestió
del servei de recollida de residus
sòlids que s'acorda de concedir a la
mateixa empresa que l'ha prestat
fins era per la quantitat de 38 mi-
lions de pessetes.

Miguel Riera s'i teressa força per
aquest tema del ,s rvei de recollida
de fems i manifests la seva estranye-
sa davant les reaccions contradictò-
ries de l'empresa «Fometito de Cons-
trucción y Contratas, S.A.» que, des-
prés de considerar insuficient l'im-
port fitxat pel conCurs féu  una ofer-
ta de semblant tepor. Al punt cor-
responent presenth una moció per
estudiar la possibilitat de fer un
abocador dins el nostre terme, ,que
no fou aprovada.

I per unanimitat s'acorda donar a
la Creu Roja el vehicle ambulancia
de propietat municipal.

Dins l'apartat d mocions s'apro-
va la de l'alcaldia -per a la inclusió
dins el Pla d'Obres i Serveis del
CIM l'obra de construcció del cla-
vegueram de S'Horta i la de repa-
vimentació de la ,carretera de Cas
Concos a S'Alqueris Blanca.

erFesta-sari a
Portocolom

Cada any, per a
sociació de la Ter
tocolom commem
la inauguració del local social amb
una festa de carrer.

Entre altres convidats, hi assisti-
ren el batle de Felanitx, En Josep
M.a Fuster, en representació de La
Caixa, patrocinad ra de la festa, i
nombrosa concu ncia d'associats.

Obri l'acte En uillem Piza i se-
guiren les intervencions d'En Josep
M.a Fuster, En TeOdor Rigo i el bat-
le Antoni

Tot seguit, els a sistents foren ob-
sequiats amb una berenada, mentre
el duo musical Mil 's, de Palma, ale-
grava la festa a b un repertori
adient.

Els hies agosara s sacsaren la be-
renada al se) de música d'abans,
d'ara i de sempr i n'hi hagué al-
guns que ballaren rins que tingueren
ale.

Fou un horaba . a ben agradable
on tots, per unes iroes, s'oblidaren
del colesterol i al res enderies.

Es sol dir que menjar be i pair
bé no pot ser, pera en aquesta oca-
sió, mos consta, que no hi hagué
cap denou.

G.P.R.

Divendres passat a migdia, el bat-
le Antoni Grimait felicita l'atleta fe-
lanitxer Antoni Penya pels,SeiAs exits
esportius i especialment per l'excel-
lent classificació aconseguida al
Campionat d'Espanya -de mitja ma-
rathó celebrat a Madrid el passat
mes d'agost, que li permet acudir
amb la selecció espanyola a les pro-
ves mundials de distancia que s'han
de celebrar a Tyneside (Angla terra)
el proper dia 20.

A l'acte hi eren presents també el
Conseller d'Esports del CIM Andreu

Festa de la Mare de
Déu de Sant Salvador
Dernà diumenge se celebrara la

festa de la Mare de Déu de Sant
Salvador, en el 58è aniversari de la
seva coronació pontificia.

A les 5 del capvespre hi haura,
doncs, missa solemne amb homilia.
Cantara la Coral de Felanitx.

La Parròquia de Felanitx i la Co-
munitat d'Ermitans conviden a tots
els fidels a aquesta celebració.

Les festes de
Cas Concos

Dimecres amb el pregó que havia
de pronunciar Na Margalida Garcies,
de Can Tromper, s'obria el cicle fes-
tiu de Sant Nicolau a Cas Concos
d'Es Cavaller, unes festes que du-
raran fins derna. vespre.

La setmana passada oferírem part
del programa i avui insertam la res-
ta. Com podreu veure, un programa
elaborat per la Comissió de Festes
amb evident imaginació que, per al-
tra banda s'ha plasmat en un excel-

Riera —que féu entrega d'uns ob-
sequis a Antoni Penya—, el primer
tinent batle Sebastia. Lladó, el regi-
dor d'esports Juan Ruiz i el regidor
Jaume Caldentey.

Tots ells, alhora que felicitaren el
deportista, feren vots perque seguís
en la línia ascendent que porta i
l'emplaçaren davant la pròxima
olimpiada, els jocs de la qual se ce-
lebraran a Atlanta l'any 96, data en
Ia qual Antoni Penya es podria con-
vertir en el primer felanitxer olím-
pic de la història.

:La festa
de la Casa
d'Extremadura

El passat cap de setmana la co-
munitat extremenya de Felanitx ce-
lebra la seva festa patrottal, dedica-
da a la Virgen de Guadalupe, del

i programa de la qual en donarem
lcompte a l'edició de la setmena pas-
sada.

Com era d'esperar, els actes foren
molt concorreguts i a la seva lluïde-
sa hi collaboraren amb molt d'entu-
siasme els associats i d'una manera
especial els membres diredius que
dugueren el Ties de l'organització.

La missa en honor de la Patrona
resultà especialment emotiva i tant
la verbena del dissabte com la fes-
ta del diumenge a la seu de l'enti-,
tat, tingueren el «calor» popular més
adient.

La festa s'havia de cloure el di-
marts amb un sopar de germanor.

lent fullet on s'hi recolleixen treballs
i collaboracions ben interessants. La
portada d'aquest fullet es una crea-
ció de l'artista local Miguel Mairrió.

estes saons, l'As-
era Edat de Por-
ra l'aniversari de



INFORMA

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 11-9-92

Entremeses
Cap de horn con champiñones
Tarta aniversario
Vino Bach
Champán Delapierre c. negro
Cafe, copa y puro

2.000 ptas.

VIERNES 18-9-92
Rollo lechona a la pimienta

Canelones de gambas
Tarta aniversario.
Vino Bach.
Champan Delapierre c. negro.
Cafe, copa y puro.

2.500 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

Se necesita

Conserje de noche
PARA COMPLEJO TURISTICO DE CALA D'OR

INFORMES: Tel. 643085

..FELANITX

FELANITX
Sconanati d'intist .essos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 - - 2.325

SANTOAAL

PROJECTE DE DELIMITACIÓ DEL
SOL URBA I AVANÇ DE

PLANEJAMENT DE LES NORMES
SUBSIDIARIES DEL MUNICIPI

DE FELANITX.

Dia 21 d'agost l'equip de Govern
anterior envia a Ciutat la documen-
tació del projecte de delimitació del
Sòl Urbà, que la Plenaria Extraor-
dinaria de dia 29 de juny per una-.
nimitat aprova provisionalment i
que problemes tècnics han retrassat
Ia seva tramesa a la Comissió In-
sular d'Urbanisme per a la seva
aprovació definitiva.

El Batle ha interessat dels tècnics
municipals una informació comple-
ta i ràpida de l'avanç de planeja-
ment de les Normes Subsidiaries
per conte de presentar-ho a la cor-
responent Comissió Informativa, una
vegada que quedin reestructurades
les Comissions a la propera Plena-
ria Ordinaria.

NOU HORARI D'ATENCIO MS
CIUTADANS.

Pensam que l'ajuntament ha de
facilitar al maxim possible la tra-
mitació dels assumptes que fan anar
als ciutadans als negociats

Aquest equip de Govern esta-
bleix com a horari al públic de les
8 del mati a les 14 del migdia, amb
una interrupciú de 10 h. a 10'30 h.
per a berenar. (excepte registre i
certificats, sense interrupció).

NOU - HORARI DEL SERVEI
D'ASSISTÊNCIA SOCIAL A

S'HORTA.
Amb la mateixa idea de donar

més facilitats als ciutadans, el nou
horari sera el següent: de les 11 h.
a les 13 h. Com sempre en el Cen-
tre de la Tercera Edat de S'Horta.

NETEJA DE PLATGES
Dia 24 operaris de la brigada Mu-

nicipal netejarem els accesos a les
Platges de Cala Saneu i Cala Ferre-
ra, de deixalles, així com de vege-
tació que destorbava el pas. Se'n
dugueren dues camionades plenes
de ferns.

LES PALMERES
La Brigada d'operaris, seguint

amb la tasca d'arreglar les palme-
res del terme, han eliminat les parts
segues de les ubicades a la plaça
d'Espanya.

JARDINS
A la vista de l'estiu sec i falta de

pluges que fins ara hem patit s'ha
iniciat el reguiu a fons de les plan-
tes i jespa dels jardins municipals,
amb aigües depurades i finalment
amb aigües netes regant en superfí-
cie.
PATRONAT DE MÚSICA

El dimarts dia 25 d'agost, a la
Casa de Cultura hi hagué una reu-
nió del Patronat Local de Música,
per tal d'acceptar la dimissiú de
l'anterior president el Sr. Miguel
Riera i Nadal, amb motiu del. seu
cessament de Batle de Felanitx. -

En aquesta reunió va esser elegi-
da nova presidenta la Sra. Caterina
Pcú i Pou, delegada de Cultura.

LA PUJADA A SANT SALVADOR
Si be amb cert retard aquest Ajun-

tament vol destacar dins els actes de
Sant Agustí le pujada automobilís-
tica al Puig de Sant Salvador, per la
massiva presència d'espectadors, ja
que es calculen unes 2.000 persones.
També s'ha de fer palesa la bona or-
ganització eefctuacla per l'Escuderia
Manacor, quasi perfecta, i la promp-
titud amb que deixaren .netejat tot
el recorregut i voravies d'escombra-
ries, ja que a les poques hores que-
da tot com si ningú no hi hagués
passat.
PENYA «EL COSO»

La Policia Local ha- entregat a
l'Hospici un paneret amb 2.954 pes-
setes que la Penya «El Coso» va re-
captar entre els seus components, i
va dipositar a l'Ajuntament de Fela-
nitx el dia de Sant Agustí.
TRANSIT DE VEHICLES

A instancies de molts de veïnats
i després d'uns mesos d'observació
s'ha canviat, a diversos carrers de la
vila, el sentit de la circulació.
Aquests carrers són:

— Son Morei (entre Eres i Soler:
dues direccions).

— Eres (entre Son Morei i Ben-
nassar: dues direccions).

— Soler (entre Son Morei i Gui-
llem Sagrera: una direcció, en el sen-
tit indicat).

Amb aquestes modificacions es

pensa millorar el fàcil accés a la Pla-
ça Espanya pel carrer Bennassar i
el carrer Verbnica pel de Guillem
Sagrera.

DIA DE LA COMUNITAT
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

El dia 8 de setembre, coincidint
amb la festivitat de la Verge de Gua-
dalupe se celebra el dia de la Cornu-
nitat Autónoma d'Extremadura i amb
-aqucst motiu -el Batle ha felicitat
aquesta Comunitat Autónoma en la
persona del President de la Junta
d'Extremadura, Sr. Juan Carlos Ro-
driguez Ibarra, i al mateix temps li
agraeix la invitació a participar per-
sonalment a Trujillo, per les festes,
pet-6 obligacions imminents no li
permeten d'assistir-hi.

Pel mateix motiu ha felicitat la
Casa d'Extremadura i tots els extre-
menys residents a l'illa, els quals
tengueren el dia 5 unes grans festes
patronals, destacant del programa
d'actes que la Sala. ha rebut: «Misa
en honor de Nuestra Señora la' Vir-:'
gen de Guadalupe» a la parròquia
Felanitx; gran verbena popular amb
orquestra i grups folklòrics. Di-
marts, dia 8, sopar de companyonia.

Molts d'anys!

«PLAN DE PUERTOS
DEPORTIVOS»

A disposició ciels interessats en el
tema hi ha a les oficines de l'Ajun-
tament la documentació rebuda del
«Plan cluiluertos De.portivos». Dona--
da la importahcia d'aquest Pla es
farà -una nova comissió informativa
on es convidaran els responsables
d'aquells collectius que puguin d'al-
guna rnanera veure's afectats per
l'esmentat Pla.

Dis. 12 M. de Deu de Lluc
Diu. -13-St. Joan Crisóstom
Dill. 14 Exal. de la S.a Creu
Dim. 15 M. de Dal. Dolors
Dim. 16 Sts. Comeu j Cebrià
Dij. 17 St. Robert Belarmi
Div. 18 St. Josep Cupertino

LLUNA
Lluna plena dia 12

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners.
a les 6.45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 n Diumenges few
this, a les 8, 14 4 19

Palma • Felanitx des de rests-
645: Dies feiners, a les 8 (excep
te dissabtes),9,30, 13, 15,45 i 19,30

-h. Diumenges I festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 1415, 17 i 20'30'
Diumenges i festius, a les 9,
12'30, 15'30, 17 -i 2030 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 930, 16, 17'30 i
21 h. Diumenges i festius, a les
9 •30, 13, 16, 18'15 i 21 h.

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

Cals 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. 824743
De nit	 Tel. 824060

APOTECARIES DE TORN
Dissabte 	 Gaya-Melis
D itunenge: 	 Miquel-Nadal
Dilluns: 	 Jaume Rotger
Dimarts: 	 Amparo Trueba
Dimecres: 	 Cat. Ticoulat
Dijous: 	 Francesc Piña
Divendres: 	 Gaya-Melis

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200

Funertiria Felanitx
580448-581144

Ambultuict%s
581715 • 580051 • 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 580090

Servei de Grua 827474
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885



ha mort a Felanitx, el dia 8 de setembre de 1 (.192, a l'ecladt de 74 anvs,
havent rebut els sants Sagramcnts i la Benedicció Apostalica.

AI cel sin

El seu es(Si)ì)S Janine Obrador; fills Antoni i Josep: filla politica Cati 'Fhoinson; nk Janine;
germans polities, nebots i els altres parents, vos demanam que volgueu unir-vos a les nostres

pregit ries.

. Casa tnortuèria: C. Calatiguera,

FELANITX

Un calfred d'esglai, i un silenci fei-
xuc fan tremolar la nit a l'hora en-
dolada del Davallanzent, el divendres
sant damunt .:el Replà de Felanitx.
Una escena corprenecloru que recorr
tot el paisatge i posa singlots de
compassió dins la sang de la multi-
tud consirosa i esglaiada. Tota Ma-
llorca acudeix a contemplar una de
les representacions mes plenes d'e-
moció de tota la Setmana Santa
illenca.

I l'esglai roman sospès dins la
nit primaveral, reblicla d'estels i de
parfums, quan damunt el Repla hi
queda isada, aspra i austera,  la creu
nua amb el llençol blanc i mort en-
gronsat per la brisa dc la nit: Hom
sent que de cop i bolei tot el món
i l'univers enter són romasos orfes
de Ilum de vida: —«Oh vosaltres,
els qui veniu per camins i camades,
mirau i pensau si hi ha en el món
un dolor com el meu dolor».

La creu nua, de la qual penjava
un dia el fruit madur de la nostra
redempció, fou alçada, anys més
tard, contra el cel d'Orient per san-
ta Helena amb tanta de força, que
aqucll dia queda per sempre consa-
grat a l'Exaltació de la Creu.

I aqueix mateix dia, ple i madur
de la Creu Alçada, 14 de setembre

IN PACE VIVAT

D. Antonio Rosselló Adrover
1-10-1892 - 22-9-1952

Y

D. Juan Rosselló Lladó
5-9-1931 - 16-9-1979

Sus familiares y allegados,
agradecerán a sus amistades
quieran encomendar a la misc-
ricordia de Dios el eterno des-
canso de sus almas, en las
misas de aniversario que se
celebranin en hi parroquia del
Carmen de Portocolom los
dias Hi y 22, a las 8 de la tarde

de. 1524, fou escollit pels primers
reformadors de la clerecia renaixen-
tista, per unir-se en familia i cm-
prendre el cami de la creu, darrera
Ia creu, el dia de la creu; Eren els
Teatins. La creu com origen de tota
vida, de tota reforma, de tota no-
vetat, fou escollida pets teatins corn
escut.

I aqui, a la Vila, feels a l'espiri-
tualitat tcatina, els Creuats comen-
çarcn a celebrar, fa un enfilall d'a-
nys, la glòria de la creu, al coster
tan adient del nostre Calvari. I en-
guany, a l'església teatina de Sant
Alfons, en torn de la festa tcatina
fundacional i fundamental, els ma-
teixos Creuats —la branca laica o
tercer orde dels Tcatins— han ade-
sat un lloc de recolliment per a la
imatge del Crist del Davallamcnt,
que el Divendres Sant presideix el
dol de la nostra vila.

Ja es hora de tornar la fonda sig-
nificació als grans símbols que, com
Ia creu de Nostre Senyor, han ro-
mas dins la nit del desconeixement,
corn la creu del Dava !lament. La
creu és un clefs símbols més rics
contingut de tot el cristianisme:
Juny i uneix de dalt a baix cl cel i
la terra i, de llevant a ponent, els
homes entre si. Sospès en ella, el
Senyor atreia tot cap a Ell. Clavat
al seu tronc, ens donava la llibertat.
Mort sobre el seu altar, ens .atorga-
va la vida. Punt d'encontre d'allò
que horn es i d'allò que horn espera,
es a la vegada la tomba del més
greu enterrosSall i el brcs del su-
prem naixement.

Corn ara mateix: Una creu alta i
ampla s'alça dins la nit negra, tris-
ta i desnua: Un mileni que mor en-
tre els gemecs i cruixits de dolor
d'un home esverat que no encerta el
cairn. Però alla dalt els estels, tre-
molant d'emoció, já anuncien l'alba
d'una Pasqua nova i mai imaginacia:
El trionf cle l'Exaltació de la creu
que els primers teatins celebraren i
que els Creuats de Felanitx encara
canten.

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

Segons els manuals d'economia,
els bens són posicionais quan, a me-
sura que se generalitzen, disminueix
Ia satisfacció que reporten als seus
propietaris.

Els cotxes, si ens atenem a agues-
ta definició, són bens posicionals.
Com mes n'hi ha, torna mes dificil
aparcar, se redueix la velocitat dels
desplaçaments, la contaminació es-
deve una malaltia planetaria, se pro-
dueixen més accidents, les adminis-
tracions despenen més diners en car-
reteres que sempre són insuficients,
etc.

L'augment numèric de bens posi-
cionals (sobre quatre rodes o no) te
un limit teòric: quan la satisfacció
es igual a zero. En el fons no són
bens democràtics perquè no tothom
en pot tenir (i no per una qiiestió
d'ingressos!). Una persona, un cot-
xe? No pot ser. La publicitat ve a
dir precissament que si compres el
cotxe de l'anunci, seras una persona
distingida, més original, mes lliure i
riles guai que els altres.

Interrupció publicitaria: si tu
coche es tu mejor amigo, pon-
le sólo lo mejor: Repsol.

A Portocolom, aquest estiu, he sen-
tit vergonya de circular en cotxe.
N'hi ha un xinxer. A alguns carrers,
impedeixen prendre-hi la fresca, que
es un dels motius principals d'anar
al Port. Com es possible que la gent,
estant de vacances, tengui tantes fei-
nes com per haver d'anar sempre en
cotxe?

Certament, la geografia i la dispo-
sició urbana de Portocolom no po-
sen les coses gens fùciis. Emperò,
aix6 no és una justificació valida.
Sobretot, no es una justificació que
impedeixi prendre'n consciencia i po-
sar-hi remei. Es un component del
problema. Un element a tenir en
compte.

Caldria una jugada a tres bandes
per recuperar el Port per a la gent,
tot reduint-hi la quantitat de cotxes

4-1

i la quantitat de desplaçaments en
cotxe. Primera, la voluntat política
de l'Ajuntament (o sigui, les ganes).
Segona, la conscienciació i el corn-
promis dels ciutadans. Tercera, me-
sures de tipus tècnic: cies (Yana go-
londrina per anar a S'Arenal, passant
per un carril-bici, fins a un sistema
de transport públic imaginatiu i
adaptat al lloc. Fins i tot, se podrien
crear uns quants Hoes de treball.

Falta un any fins a la propera in-
vasió de bens posicionals sobre qua-
tre rodes a Portocolom. Hi ha temps
de pensar alguna cosa, no?

Nicolau Barceló

He sentit dir...
Que a Cabrera no hi ha cabres.

— Que es pot tenir urbanisme sen-
se tenir urbanitat.
Que es rites perjudicial fer colló
que fer moth') al Rivet&

— Que la Mare de Deu ja du set
gonelles.
Que es gambirots son una espe-
cie protegida.
Que un au-6s negre i un puro
fan miracles.

— Que maleta és a maleti,com ga-
lera es a ix.
Que continua prohibit pixar pels
caps de cantons.
Que ara li fan es mànec.
Que al nou mercat hi posaran
un trast els partits politics.
Que a Ses Torretes hi faran un
camp de golf.
()Lie «Deu a n'el mán va posar /
xinxcs, gadelles i pois / i ses lie-
mes a tortois / pel castig- del
cristia».
Que segons Mestre Pere Espe-
rança «El otoño inclina a ser
calent... )>.

.10 MA MIX

Agriment
La familia

clavant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Ma-
ria Roig Gaya i en la impossi-
bilitat de correspondre-les to-
tes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

VENDO BAJOS DE 480 m2 en V.
Ernesto Mestre y salida a Joan Al-
cover.

4 CUARTERADAS con casita, un al-
jibe y electricidad.

2 CUARTERADAS valladas, camino
de Son Valls.

PARCELA de 17.000 rn2 vallados con
casita y árboles frutales.
Informes: Tel. 580902.

El Crist del Davallament i l'Exaltació de la Creu
Antoni Oliver

articles d'oferta

Alarma: invasió de béns posicionals sobre
quatre rodes a Portocolom

Per a en Toni, que ti un
850 de fa 20 anys

Rosario Ramis Marti



Nueva Funeraria ea Felanitx
a cargo de Salvador Bordoy y

Floristería CICLAMEN
V. Ernest Mestre, 8 	 FELANITX

TELS. 827386, 582904 y 581188 (part.)

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Uvas HEWN S. A.
Se notifica a los productores de uva,

se pongan necesariamente en contacto
con la Empresa antes del 19 de septiem-
bre, bian personalmente o telefónica-
mente a los N°582023 550219 755843

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

Es lloga local comercial

a la plaça de les palmeres
INFORMES: A L'ESTANC DE LA MATEIXA PLAÇA

C. Hospici 24

Distribuidor oficial:

FELANITX

Projecció de diapositives del
Concurs de fotografia submarina

El proper divendres dia 18, a les
22 h. a la Casa Municipal dc Cultura,
es projectaran les diapositives del
concurs de fotografia submarina ce-
lebrat aquest estiu que acabam, so-
ta l'organització ciel Centro Cultural
de Felanitx amb la collaboració del
Centre Subaquàtic Triton.

En Rafe! Roig, president del
C. D. S'Horta

El nostre collaborador Rafel Roig
i Grimalt, que elabora des de fa dues
temporades tota la informaciú espor-
tiva de S'Ilorta, ha estat elegit pre-
sident del Club Deportiu d'aquesta
localitat.

Creitn que es encertada aquesta
elecció tota vegada• que el seu inte-
rès i entusiasme pels equips de fut-
bol del midi de la marina esta més
que demostrat.

Li desitjam una eficaç gestió en
el càrrec.

El Dr. Ovidi Herrero, president de
l'A. de Metges T. de Balears

A la recent renovació de càrrecs
clirectius realitzada per l'Associació
de Metges Titulars de Balears (Amet-
ha ), fou elegit president de l'entit
el nostre paisa el Dr. Ovidi Herrero
Mormeneo, metge titular de Fela-

Rebi la nostra més cordial felicita-
ció per aquest nomenament.

Han començat les obres d'ende-
rrocament del Col.legi
(I. Joan Capá»

La setmana passada s'iniciaren
les obres d'enderrocament dc l'antic
edifici del collegi «I Joan Capó»
per tal de reedificar-lo.

Aquestes obres sún a despeses ciel
Ministeri d'Educació i Ciencia i per
un import de 372.735.536 ptes. Ics
r ealitza l'empresa «Contratas y
Obras».

El termini de realització és de 18
mesos.

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

cursió a • Betlem, Colbnia de Sant
Pere, Son Serra de Marina, dinar a
Ia resi&mcia de Can Pieafort, Ciu-
dad de los lagos, Alcúdia, Pollença.
Sortida a les 830 de Portocolom i a
les 9 de Felanitx. Preu, 1.400 ptes.
Inscripcions cis dies 1 1, 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 Eclat en el
Parc de la Torre, organitzada per la
Llar. Patrocina l'Excm. Ajuntament.
Començarà a les 930 del vespre. Ac-
tuaran les orquestres SIGLO XX i
BLUE MONT. Entrada gratuita per

tothom.
A les 21 . concentració a la plaga

de l'Arraval de cotxes descoberts.
Acompanyats per la Banda de Mil-
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.

Suck). Religiosa
ESGLESIA DE ST. ALFONS
Avui dissabte, se celebrara en

aquest temple la festa de l'Exalta-
die, de la Creu, en l'aniversari de la
fundació de l'Orde Teatí. Enguany
en tal motiu sera collocat en el
creuer, a la veneració ciels ficlels, el
Sant Crist del Davallament.

A les 7 del capvespre se celebrara
missa solemne, que presidira el P.
Domingo Andreu, qui dira l'homilia.
La Capella Teatina interpretara la
part coral.

FESTA DE LA MARE DE DEU
DELS DOLORS

Aquesta festa se cclebrara el dis-
sabte dia 19, a les 7 de la tarda amb
vespres a la Mare de Deu.

En recuerdo de Bias
Martinez

Por el largo caminar que tuve que
recorrer sin poder hacer nada más
que sufrir, y lágrimas que me bo-
rraban la carretera, no pude llegar
a tiempo! Pero sé que vosotros nues-
tros amigos allí presentes, otros
sustituídos por familiares, quisisteis
estar pur última vez con BLAS. Tam-
bien yo tuve la oportunidad g. a D.
de poder ver su cuerpo.

Cara a cara, también pude decirle
adiós. Reflejó en su tez Una dulce
sonrisa de paz y serenidad. En su
largo viajc le deseamos la tranqui-
lidad de su alma y que Dios lo aco-
ja en su seno.

Charly.

Sus padres Pedro y Olaya, esposa
Jacqueline, hermanos Antonio y Jo-
sefina, hermano politico Pedro, y
demás familiares os agradecemos
vuestra condolencia y última presen-
cia.

Electrodomésticos A. MATAS
Tel. 581824 FELANITX

Disfrute de la
programación deportiva

más completa Y exclusiva.
Ahora además, abonados

'1 y no abonados pueden
participar en 'el divertido

, juego de CANAL+
y conseguir fantásticos

•
regalos. Acérquese

'a-nuestro establecijnie0 ,
); le informaremos:
detalladamente.
Si quiere seguir ganando"
abónese. 30 estankfiik11-
de esquí y 5 coches 1,
están en loego:,

i;

Es



Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obierto todos tos días
Para reserves llamar a los

Tels. §$74,31 y 658033

FELANITX 	 5

FESTES DE CAS CONCH
PROGRAMA Es incidents tie Felanitx

PSOE

DIVENDRES 11
A les 10,30, Taller d'estels.
A les 17,00, Carreres de cintes, cucanyes, rompuda d'olles, carreres de

sacs, 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 oCA'S CON-
COS D'ES CAVALLER: UN ANY D'IMATGES», amb la collaboració cle la
Banca March.
DISSABTE 12

A les 11,00, al Camp Municipal d'Esports, si el temps ho permet, fa-
rem volar cls estels.

A les 17,00, passejcicla amb bicicleta fins als Talaiots dels Rossells.
Ana D.3 Maria Antónia Obrador Co lom i D. Miguel Company Florit ens
feran una mica d'història del poblat i beurem un refresc.

A les 21,30, a l'Esglesia Parroquial missa pets avanpassats del poble.
A les 22,30, Vetllada musical amb el grup OSSIFAR.

DIUMENGE 13
A les 12,30, Segona Mostra-Concurs de cuina concarrina.
Hi haura premis pets primers classificats.
Enguany la mostra-concurs sera de postres i plats dolços.
Un jurat de l'Escola cl'Hosteleria donara el veredicte.
Vos convidam a dur un plat i una forqueta i dinarem tots plegats.
A les 18,30, al Camp Municipal d'Esports. Primer partit de futbol cle

lliga entre els equips S.D. Ca's Concos i l'Atlètic Balears.
A les 22,00, Vettlacla musical amb el grup SIS SOM.
Presentaci6 dels números 49 i • 0 de la coLleceici «Coses nostres»:
«Pregons (le hi festa».
Entrega de premis i trofetis.
A les 24,00, Foes d'artifici i traca dc ti de festa.
'Lambe declina qualsevol responsabilitat que sobtadament es pogués

produir.
Al mateix temps agraeix per endavant la Vostra collaboració.

NOTA:. La Comissió de Festes, composta dc totes les Associacions i
Entitats del poble, vos conviden a participar a tots els actes d'aquest pro-
grama.

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.

El passat dia 4, el diari 0E1 Dia pendentista amb el terrorisme, corn
16» de Ciutat va publicar un article, sembla que ho va fer el president
signat pel portantveu del Grup So-

cats.

cialista a l'Ajuntament, del què re-
produïm els paràgrafs més desta- 

la premsa, segons C0171, tren la im-
«El qui llegeix les informacions de

pressió que els qui cridaven eren.La meva simpatia per les penyes 
aria vintena de joves. Aleshores noque, d'anys ença, irrompen durant veig perquè li 

donen tanta impor-les festes ja ve d'enrera i no 
hai tancia. Pere) el tema no és agues!.mancabat. La festa felanitxera accm- 

La qiiestió és que aquesta vintenaSegliel.X tota la seva plenitud hídica 
de joves representen la part més es-i de bulla quan «el Coso» fa la seva 
trident i cridanera d'una societal,aparició. Que en cents moments sur- 
que no en compartira les formes,tin un poc de botador s'ha de C011- 
perà sí el descontent que les pro-siderar perfectament normal. I Si voca»..no, ja observaren que passa en ac-

tuacions consemblants en festes po- 	 «L'anica responsabilitat que vull
pulars d'altres contrades. Ara bé, tot assainir és haver fixat el dia i l'hora
això no significa que jo aprovi to- de la sessió en què se va. debatre
tes i cada una de les seves accions, moció de censura. Aquests i tots els
ni molt manco encara que jo les hagi actes del programa de festes, que
promogudes ni estimulades». 	 va preparar el Melt grup, Juin estat

«Que en un moment donat jo fes oberts a tothom i la gent s'Izi ha po-
onejar una bandera, no m'ha de clas- gut manifestar en plena llibertat en
sificar políticament. Jo no me defi- el sentit que ha volgul. Si el nott
niria com a independentista, però batle ha estat increpat repetidament .

és inexacte, i endemés molt greu, per un sector del pablic, jo no hi
que s'identifiqui la ileologia iode- tend res a veure».

Antes de llegar 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 NEUMÁTICOS Y COBRARLES SOLO 3.

I

Puente Lavado Automático CHILET C	

Sábados abierto
ALONSO RODRIGUE7 12 TEL. 580459



INFOIIMACIO ASSEPTICA
Sr. Director:
El PP ha tengut l'encert de con-

tinuar la publicació del boiletí «La
Sala informa» iniciada per l'equip
socialista. Ja és bo que el públic
tenga una informació puntual i ob-
jectiva d'allò que se pasta clins l'A-
juntament, comandi qui comandi.

Ara be, en el segon bolletí, publi-
cat per l'equip actual del PP, ja s'hi
ha introduït un element que comen-
ça a enterbolir l'aigua clara. Ho dic
perquè la informació de la setmana
passada comença amb un comentari
titulat «Festes passades, coques men-
jades», on se fan unes considera-
cions fora de to.

La informació municipal hauria
d'esser assèptica i sense judicis de
valor, que ja faran els lectors, si vo-
len.

De moment nomès ha estat aix5.
Ara veurem com prendra la cosa
mes endavant. El símptoma, pers.),
no es gens bo ni una mica.

Rupit
LES ELUCUBRACIONS
DE COLONII

Senyor Director:
En relació a la carta firmada per

Colomí, publicada la setmana passa-
da, m'agradaria observar que el co-
municant no disposa de cap fona-
ment que li permeti establir cap
connexió entre la carta del senyor
M.O. i el PSOE, com fa a la consi-
cicració 4." ciel seu escrit.

El senyor o la senyora M.O. pot
molt be no tenir res a veure amb
aquest partit, i en tot cas, si escriu
res, ho fa en nom propi i a títol
particular.

Quan :?1 PSOE té qualque cosa a
dir, emet un comunicat i el firma.

Pretendre que la carta de M.O.
forma part d'una estratègia del
PSOE per desprestigiar el grup «Co-
toms a la Sala» Os una opinió molt
lleugera i gratuïta. Quan se fan afir-
macions com aquesta, (que no se on
pretenen concluir) s'haurien de de-
mostrar.

Miquel Riera i Nu(lal
(Passa a la pàg. 7)

NEC)

,

Sistema,
Usado Seguro

SI ESTA BUSCANDO UN VEHMULO DE OCASION
PONGASE EN LAS MEJORES MANOS

Vehículos de ocasión

RENAULTT 25 V6 BACCARA 	 PM-AY
FIAT UNO 70 SX 5/p 	 PM-AW
SEAT PANDA 	 PM-AH
SEAT MARBELLA 	 PM-AZ
FORD ORION 1.600 	 PM-AC
FIAT UNO Turbo je 	 PM-AU

EjEj A El'
TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.

6 	 FELANITX

-Corre... aixeca't, vine
al M.I.J.A.C.»
M.I.J.A.C. .6avina»
56. Aniversari

Ja fa cinc anys que treballam dins
la tasca pastoral de la Parróquia de
Sant Miguel, amb els nins, nines i
joves de Felanitx.

Enguany volem viure d'una mane-
ra especial aquest 5è ANIVERSARI
fent mes activitats obertes perquè
pogueu conèixer d'una manera més
real quina es la nostra tasca cyan-
gelitzaclora (fent camps de treball,
campaments, intercanvis, excursions,
camps d'aventura, pregaria i cele-
bració). Així creim nosaltres que es
possible la transformació de la nos-
tra realitat mes próxima: Felanitx.

Creim que aquest curs ens hem
d'aixecar d'hora per tal de que nin-
gú no es quedi exclòs de totes les
activitats programades.

Per tal d'oferir-vos un millor ser-
vei cal que vos atengueu a les cla-
des següents:

Ens apuntam: GRUP INFANTIL
Nins i nines a partir de K! d'EGB

fins a Ir. BUP-FP.
Dates per apuntar-se: Del 21 al 25

de setembre (de dilluns a divendres)
de 18 h. a 20 h.

Lloc: «XAUXA» (Baixos rectoria)
Carrer Nuno Sanç.

GRUP DE JOVES
2n. i 3r. de BUP.

Dates: Del 21 al 25 de setembre
de 18 h. a 20 h.

Lice: «XAUXA».
MOLT IMPORTANT: Pets que ja

venien al M.I.J.A.C. els anys ante-
riors la inscripciú sera: El clissabte
dia 19 de setembre.

FlOra: de les 16 h. a 18 h. Lloc:
«XAUXA».

(Unie dia).
Si no s'inscriven aquest dia, la pla-

ça es queda vacant per un altre.
QUOTA D'INSCRIPCIÓ ANUAL:

2.000 ptes. (per a tots).
S'ha de dur une fotografia tama-

ny D.N.I. (per a tots).
Nota: Les condicions econòmiques

i les deficiencies fisiqucs, psíquiques
o sensorials no han de ser impedi-
ment per venir i participar de les
activitats programades. Consultau-
nos.

Respectau les dates d'inscripció
degut a que enguany les plaçes son
més que limitades, (hem de pensar
que ens hem d'atenir al nombre de
monitors i a l'espai).

El grup de monitors i monitores
agraeixen la confiança depositada i
esperen celebrar amb tots vosaltres
aquest 5è ANIVERSARI.

PORTO-COLOM. VENDO CASA par-
te capilla, 2 plantas. Buen estado,
a 300 m. del Rivet& 2.a línea. Pre-
cio 10.800.000 ptas.
Informes: Tels. 825110 y 824719.

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

Agraïment
Gracies abans dc partir
Tolo d'ES FELANITXER
pet bon bocí de paper
que m'has volgut concedir.

Es que volia agraïr
però no sé si en sabre,
perquè aquest carritxoner,
els seus pocs sabers que té
són molt bons de definir:
de sa «a» fins a sa «i»
i encara ho pots dividir,
més li poden afegir
s'escut de foraviler.

Però me'n vaig pes carrer
i ningú em'cliu. -avina agni!»
sa tara que pue tenir
s'home que es home la te.
Però mcam si em servaré
cap a qui em vull dirigir,
que es un senyor argentí
a qui Deu li concedí
un cervell d'aquests d'«olé»
per xerrar sempre de hé
des glosador mallorquí.
Bastant se deixa sentir
pet nostre felanitxer,
Miguel Bordoy «Enginyer»,
de fet mig carritxoner
i de «peu» ben mallorquí.

I gracies torn repetir,
que gracies no fan paner,
pet-6 aquest carritxoner
molt poc te pot oferir,
no essent ;longues dc mantí
o sivelles de carreter.

Com que som a lo darrer
sa salsa hi vull afegir,
feta de brou de vendit,
d'un cala.pet es verí,
mesclat amb tests de gerrer
dins ses varques d'un porquer.
Tot això es bo de pair
per un que te es ventre be.

Criat teu sempre set-6
si en res te pue assistir,
però abans d'en tu venir
de trava te posare:
no'm demanis cap doblen,
ni a mecoll no t'hi duré,
perquè es magre s'algerí.

Homes com tú per fer be
molts en falten per aqui.
I per acabar torn dir
gracies amie «Enginyer».

Ralei

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

Electrónica SOLBIN S.L.
Vos recordam el nostre nou domicili,
així com també que hem ampliat

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

C. Costa i Llobera, 10 cantó °noire Ferrandell - Tel. 827265.



Bar ETS ARCS
Abierto después de as vacaciones

Tapas variadas y pizzas para llevar
Platos combinados

Paellas por encargo
C/. Santueri (esquina Sant Miguel) 	 Tel. 827021

Camp Municipal de Deports «Sa Mola»
DIUMENGE DIA 20 DE SETEMBRE, A LES 19'30

Presentació dels equips escolars de futbol-sala
temporada 92-93

Organitza: Futbol Sala Felanitx.
Collaboren: Conseil Insular de Mallorca, Ajuntament de Fela-

nitx i APA Collegi Sant Alfons.

FELANITX

(Ve de la pàg. 6)
M.O. RESPON A 0.M.

A COLONli
Sr. Director:

Si mo permetcu voldria aprofitar
l'avinentesa per respondre al mateix
temps a O.M. i al Colorni, que es
veu que han tengut la bondad de
llegir la meva passada carta.

D'entrada vokiria dir-los, tant a
un com a l'altre, que per la manera
que tenen d'expressar-se pareixen
talment germans de llet; que per
discutir, sia al café o sobre les pla-
nes d'un setmanari, no hi fa gens
de falta insultar. No tendreu més
raó, estimadets, si me deis boig. A
més, correu el 'rise que vos acabin
dient botxos a voltros si no sou ca-
paços d'aprofundir un debat amb
arguments i no amb excuses que en
tot cas qui les ha de donar es el
Grup «Coloms a la Sala». No heu
de confondre els papers perquè mos-
trareu les canyes dels filats.

Com que som de bona criança,
vos dire que ni, escup benzina ni
tan sols gargalls. No tenc per cos-
tum menjar coloms ni colomins ni
molt manco earn humana. Ës ver,
pet-6, que tenc un gran defecte: de
vegades pix aigua beneïda. Per ara
anem per parts.

O.M. de tan enfora que creu veu-
re-hi, es perdra de vista. Encalo
bubotes potser perquè pateix mania
persecutòria i veu enemies pertot.
Els vespres deu mirar davall el Hit
per veure si hi ha amagat un espa-
nyolet ressentit com diu el Colomí,
o un socialista amagats. Mirau, els
arguments donats per «Coloms a la
Sala» per gicar l'Entesa haurien po-
gut esser vàlids transcorregut un
temps suficient com per a valorar
si les - coses estaven realment cam-
viant , a La Sala o no. A dins quin

cap cap que un desgavell municipal
com el clue patia Felanitx pous
estar arrcglat en ties mesos? Aix6
&Is «Coloms» rues que un crup de
gent que pensa, pareix un estol de
laves cultures. Però si la cosa fos
realment així, encara tendria adob;
en Hoc dc dir-se «Coloms a La Sala»
es podrien anomenar «Colon-M-1s a
La Sala» i ja sabrien que es tracta
d'un esbart d'ocellets de primera vo-
lada, de parclalets, i no mos vendria
gens de nou que de tant en tant tra-
bucassin l'abeurador. Però no es
aquesta la qüestió, i d'això en par-
!are un poc més avail.

Al Colorni que m'adreça la segona
carta li vull dir lo següent: Existeix
una cosa que s'anomena principi de
causalitat. Els «Colorn. s» varen rom-
pre l'Entesa i per tant no estan
exempts de responsabilitat en la
posterior girada de la truita. Els
«Coloms» trencaren un dificil equi-
libri politic i ara s'han d'atendre a
les conseqüencies. Qui causa la cau-
sa es causant de lo causat. I si no
en tot, almanco en bona part. De
l'enderroc de la timba es clar que
no hi tengueren res a veure; de la
ruptura de l'Entesa, sí. Perquè fo-
ren ells els qui aixecaren el cul de
Ia taula massa prest perque ningú
es pugui creure ara que ja s'havien
esgotades totes les possibilitats de
diàleg i enteniment, deixant de ban-
(la voluntarismes estèrils, cabòries o
caparrudeses. I molta de frissor. Les
arrancades dc cavall solen acabar en
aturades d'ase.

I ara ve lo que jo realment pens.
Els «Coloms» poden tenir virtuts
sens dubte, però se seu defecte és
que sols serveixen per a fer oposi-
ció. Com els capellans o els fona-
mentalistes pareixen estar sempre
en possessió de la raó. I qui pensa
que sempre fé la raó sol acabar ma-
lament perquè po es pot entendre

-ni Roc. ni gens amb eis altres. Els
«Coloms» O «Colomins» coixejen
massa sovint d'aquesta cameta i ai-
xò els perd i els perdra. Pere) de re-
true fan i faran impossible la go-
vernabilitat d'aquest poble.

M.O.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Jaume Obrador Go-
mila i Antònia Gamundi Mas, han
vista augmentada la seva liar amb
el naixement del seu primer fill,
una nina preciosa, que en baptisme

NO ËS HORA DE
RETREURE COSES

Benvolgut Sr. Director:
De dia 22 ença, dia dc la moció de

censura, sembla que es van desta-
pant coses que eclipsen la suposada
lluentor de les actuacions de Miguel
Riera com a Bathe.

La setmana segiient a la moció, es
va destapar que després de dos me-
sos, cl Projecte de Delimitació de
661 Urbà restava a les dependen-
cies municipals i no s'havia enviat a
la Comissió Insular d'Urbanisme per
a la seva aprovació definitiva. Així
mateix, l'ex-Batle no s'ha cansat de
repetir que l'aprovació de la Delimi-
tació era un exit del seu Govern,
quan la darrera passa, tant bona de
fer com enviar el Projecte a Ciutat,
no la va donar i això es responsabi-
litat seva i fa que l'exit es conver-
teixi en fracas total.

Dilluns l'ex-Batle Riera retreia al
nou Batle Grimait que es deixas da-
munt la taula cl Pla Director de
Ports Esportius, quan aquest havia
arribat a l'Ajuntament dia 14 de ju-
liol i ell havia tengut fins dia 22 d'a-
gost per dur-lo a Plenaria. Esta clar
que la responsabilitat que dilluns
quedas damunt la taula es única-
ment seva, perquè a hores d'ara el
Conseller hauria fet tard en cridar
a l'ordre al nou Bathe. Això és molt
sospit6s perquè tots recordam la se-
va actuació en l'aprovació del pri-
mer port esportiu que va fer campa-
nya en contra i després va votar a
favor. Potser el seu procedir, al final
també suposi l'aprovació del segon
port esportiu a Portocolom i també
ii podrem agrair.

Dic això perquè l'ex-Batle Riera
ha estat molt b6 per xerrar, i ara a
darrera horn ha estat un aprofitat
que ha volgut convertir les ires en
contra de l'actuació d'en Bono, en
vaumes i violes per la seva feina
això és totalment fals. Basta veure
Ia seva actuació que s'ha destapada
amb dos temes tan importants com
Ia Delimitació i el segon Port Espor-
tiu, són realment llastimoses.

Tomett M.

rebrà el nom de Maria dels Angels.
Felicitam als novells pares.
PRIMERES COMUNIONS

El past diumenge dia 30 d'agost,
a l'esgle.4,ia.de Sant Alfons, x.' aren re-
bre per—kimera vegada l'Eucaristia,
els germans Gabriel i Lluis Francesc
Pomar J iménez. -

I a la Parràqua la va rebre la nina
Maria del Carmen Abril Izquierdo.

Diumenge dia 6 de setcmbre, en
el temple de Sant Alfons, a la missa
de les 11'30 la va rebre la nina An-
tònia -Duran Adrover i a la del cap-
vespre, n'Apollônia Gardas Pallares.

Dissabte dia 5, a l'església de San-
ta Maria del Mar de Cala d'Or, ce-
lebraren la seva Primera ComuniO
les germanes M.. Magdalena i M.a
del Mar Vidal Canaves.

diumenge dia 6, a la parrbquia
de'Sant Miguel, la celebra Liuls Mi-
guel Tapia Gonzalez.

Rebin tots ells la nostra felicita-
. 06:que feinn extensiva als seus pa-
res.

NOCES
Dissabte passel a migdia, a la sala

d'actes de l'Ajuntament de Campos,
es va celebrar la boda dels joves To-
meu Lladó Sagrera i Eliane Calden-
tey Grimait.

Apadrinaren als contraents els
seus pares respectius, D. Sebastià
Llad6 Llompart i D.. Francisca Sa-
grera Riera; D. Jaume Caldentey
Obrador i D. a Bonaventura Grimait
Ad rover.

Testificaren l'acta matrimonial,
els germans dels nuvis Sebastià

I Francisca Caldentcy.

Després de la cerimônia, els nous
esposos, acompanyats de familiars i
amistats es reuniren en un dinar a
Sa Tanca de Cala d'Or.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació al nou matrimoni.

o 
El mateix dia horabaixa, al San-

tuari de Sant Salvador, s'uniren en
matrimoni els joves Bartomeu Vi-
lanova Canet i Josefina Garcia Ali-
que. Bend l'enllaç i celebra l'Euca-
ristia, Mn. Josep Sastre, rector de
la parròquia del Carme de Portoco-
lom.

Apadrinaren el nuvi la seva mare
D.. Isabel Canet Prats i el seu oncle
D. Joan Vilanova Mas i a la nuvia
els seus pares D. Daniel Garcia Her-
nandez i D.a Herminia Alique Mo-
reno.

Acabcicia la cerimônia els convi-
dats es reuniren en un sopar que
fou servit a l'Hotel Esmeralda Park
de Cala Ferrera.

Rebin els novells esposos Ia nos-
tra més cordial enhorabona.

Autolavado JORDI
C/. Glorieta, 4 - Tel. 825353 - PORTO-COLOM

Cascos para motoristas
Gran variedad en modelos y precios.
Comprando un casco se regala una

bugia.
Sábados abierto todo el dia y domingos por la mañana. Lunes

cerrado.
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FELANITX

al equipo de «Es Torrentó», que el
domingo recibe la visita del incómo-
do CALVIA, aunque este equipo to-
davia no haya cogido la onda.

• Seguimos con fútbol para ha-
blar de la 2.° REGIONAL, que este
año puede dar mucho más juego
que el anterior, ya que militan en
Ia categoría tres equipos felanitxers
TRES, a saber: CAS CONCOS,
S'HORTA y ATCOS. PORTO-COLOM.
No cabe duda que rivalidad regio-
nal la habrá a espuertas, más cono-
ciendo al amigo TONI (Gil) CUEN-
CA que calentará el ambiente más
de la cuenta.

• El rector de MARIA de la SA-
LUT PERE FONS organizó el otro
viernes en aquella villa una «CON-
CENTRACIO DE BRUIXOTS» en la
Placa de d'art de Maria.

Entre los invitados estaban COS-
ME PILA, CASSANDRA, CATALINA
GRIMALT, ANTONI MARCUS, ISA-
BEL MULERO y MARIA RIGO. Per-
sonajes que estuvieron en las TER-
TULIAS FELANITXERAS que se
montaron en «La Protectora».

• La familia MESTRE-OLIVER
se ha tomado unas cortas vacacio-
nes al MARROC. Biel, Antonia, Ca-
talina y Jaume han dejado el res-
taurante «Can Pelut» por unos días
y se han puesto morados de comer
«CUS-CUSD.

• Cierta expectación hay sobre
Ia reapertura del «CINE PRINCI-
PAL». Pese a que la televisión echa
películas sin pausa y que se venden
videos a precios tirados, los buenos
aficionados al cine afioraban la pan-
talla grande. Hay películas que sólo
se pueden ver en el cine. De mo-
mento hay programado «EL REY
PESCADOR», «HOOK» de Spielberg
y «NO ME MIENTAS QUE TE
CREO». Yo creo que acertada, ya
que la cinta interpretada por Robin
Williams tiene una calidad indiscu-
tible, que «El capitan garfio» es una
cinta buena para chicos y mayores
y «No me mientas...» es divertida
y llega al gran público poco exigen-
te. Hay que esperar que las máqui-
nas proyecten bien y que el sonido
sea bueno.

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS.

A falta de pocs dies ja esta tot a
punt per a la presentació de la tem-
porada 92-93 pels equips de Futbol
Sala felanitxer. Un total de nou
equips desfilaran per Sa Mola, vuit
d'ells federats (un de femení) més
un que competira el torneig comar-
cal. Són els equips amb que compta
l'APA del collegi de Sant Alfons. La
presentació, que ha despertat expec-
tació, comptarà amb la presència de
diverses autoritats insulars al costat
de persones importants dins el món
del futbol i els mitjans de comuni-
cació de la zona.

Els equips d'aquesta temporada
92-93 seran:

Categoria d'Iniciació (nats els anys
85-86).—Entrenat per Pedro Lean-
dro. Delegada Bel Ramon.

Categoria Benjamí (nats els anys
83-84).—Hi ha dos equips l'«A» en-
trenat pel veterà Xesc Blanco i amb
Raimundo Fernandez com a clelegat.
I el «B», entrenat per Pere Joan i
amb Juan Martinez com a delegat.

Categoria Alevi (nats els anys 81-
82).—També hi ha dos equips. L'A»
entrenat pel tandem Tófol Fontanet-
Pep Covas i el tandem de delegats
Miguel Garcies-Andreu Monserrat.
El «B» l'entrenarà el mític Antoni
Prohens Llinàs, i sera cl delegat Vi-
cente Sierra.

Categoria Alevi Femení (nats els
anys 81-82-83).—Per primer cop dins
la història del nostre deport ten-
drem un equip femení competint
dins un campionat balear federat.
Sera entrenat per Aina M.. Capó i

Maria Boig Gayet
(NIAJORALA)

Marino Talavante sera el delegat.
Categoria Infantil (nats els anys

1979-80).—L'equip «A» estrena mis-
ter, el simpàtic .Federico i el «B»
competira dins la lliga comarcal, es-
sent entrenats, en principi, per Mai-
mó.

Categoria Cadet (nats els anys
1977-78).—Es l'equip format per ju-
gadors veterans que estaran a les
ordres de Joan Sebastià Picornell
ajudat per Toni Forteza (delegat).

M.T.F.

Torneig Estiu '92
HORMIGONES FUMET CAMPIÓ

PER PARTIDA DOBLE
Derrotant a The Packs per 2-1
Els components de l'equip Hor-

migones Fumet derrotaren per sego-
na vegada consecutiva els seus co-
meguts rivals i aconseguiren el «do-
blete». Els felanitxers feren (0-1),
al mancar 24 segons pel final Gori
J. Orfí marcava el gol de la victò-
ria, fent aixecar el públic per feste-
jar-lo. L'equip dels campions estava
format per Maties, Jaume, Gori,.
Biel, Bennassar, Túfol, Marino, Ra-
fel i Sebastià.

Aquest torneig d'estiu ha estat for-
ça disputat i la classificació ha que-
dat així:

Campió: Hormigones Fumet. Sub-
campió: The Packs. 3r. lloc: Cafete-
ria Neptuno. 4t:- lloc: Arte y joya_
(Manacor).

M2
Retirada de l'edició anterior)

Fútbol Sala

Ja està tot a punt per a la presentació 92-93

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Jo no era pessimista, sine, rea-
lista. La crisi econòmica ja és aqui.
En Solchaga ens exigeix més sacri-
ficis. Diu que la situació es . veil. Es
dificil equivocar-se tant. No,endevi-
nar-ne cap ni una és quasi tan

com encertar-les a totes. Jo' no
trob estrany que hàgim arribat tan
baix. No pot ser crear riquesa tirant
abaix les empreses petites, que es-
talviar doblers no sia recomanable,
que muntar una empresa sia un
cidi, que per fer feina s'hagi de pa-
gar tant ... Si a aixe, hi afegim que
l'agricultura se n'ha anat a fer vau-
mes, que la despesa pública arriba
a ser insostenible... L'EXPO, Olim-
piades, AVE, etc, ... també han xu-
pat, però això és lo de menys, per-
que la ferida ve de molt endarrera.

En Felipe s'ho vol jugar tot amb
el tractat de Maastricht. Això de la
unitat europea, moneda, unitat eco-
nemiica i fins i tot política, jo, la
veritat em sembla pura utopia. Quan
tot reivindica els nacionalismes crec
que no és moment adequat de crear
aquesta mena d'imperi europeu. El
Govern Espanyol hauria de posar els
peus a terra. Jugar-s'ho tot a una
carta pot ser fatidic i irreversible...
Confii en equivocar-me per bé de
tots nosaltres, perquè —repetesc-
aixe. del tractai' de Maastricht em
sembla un autèntic «bluff».

• Perder siete a cero con el Real
Mallorca puede tener sus cosas po-
sitivas, ver en acción a un buen equi-
po, aprender a perder, aprender a
jugar... Y encima si SERRA FER-
RER se fija en un muchacho fela-
nitxer, se interesa porl y lo quiere
para los filiales del REAL MALLOR-
CA, miel sobre hojuelas. Pues se tra-
ta de la gran promesa DAVID CAM-
POS, jugador BENJAMIN del C.D.
FELANITX.

Ni que decir que su padre JUAN
CAMPOS, que fuera aquel soberbio
«carilero» de la epoca de Vilar, anda
más dichoso que un enano en un
circo.

• Y hablando de fútbol, los bue-
nos aficionados felanitxers tuvieron
una inesperada alegría al conocer el
VALIOSO PUNTO conquistado en el
feudo de LA UNION el pasado do-
mingo. Al final DOS a DOS. Y eso
que el equipo que entrena el amigo
RAFEL RAMOS las tenía todas en
contra, faltaban tan sólo ¡13 minu-
tos! para el final y perdía por 9-0.
De pronto los jugadores blancos sa-
caron el genio y... MORALES se Ian-
zó en plancha y de cabeza marcó el
2-1, para poco después PUIGROS es-
tablecer el definitivo 2-2. Un positi-
vo que llega como agua de mayo y

:que puede dar toneladas dc moral

va morir a Portocolom, el dia G de setembre de 1992, a l'edat de 78 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la 13enedicció Apostólica.

Al eel sia
seu espôs Nliquel Binimelis; fills Miguel i Catalina; néts Miguel i Magdalena; lillols Se-

bastia Roig i Antoni Binimelis; germans Joan, An tônia i Catalina; germans pok tics Joan Adrover,
Joan Cerda i Gabriel Andreu, Francisca, Maria i Catalina; nebots, eosins i els altres parents vos
demanen que volgueu encomanar la seva anima a Den.

Casa mortiairia: C. Tallier, 15 Portocolom



ORTOPEDIA MANACOR
Pza. Rector Rubí, 3 Tel. 552614 	 MANACOR

TECNICO ORTOPEDICO TITULADO
—ORTOPEDIA A MEDIDA
—FABRICACION PROPIA
—PLANTILLAS, CORSES, FAJAS, FERULAS, COLLARINES,

BITUTORES, PROTESIS, SILLAS, ANDADORES, BASTO-
NES, etc.

—ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL
—CONCERTADO CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ATENCON
GIMNAS ESPORT ENERGY

Les invita a la exhibición de dos de los

mejores fisicoculturistas actuales, y al

posterior pic-flic que tendrá lugar

mañana domingo día 13a las 20'30 h.

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

Situación y orientación ideal, una vivienda por planta
150 m2 construídos

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

tipo suite con baño y vestidor)
—Terraza posterior

ACABADOS DE PRIMERA CALIDAD
Escalera de mármol
Fachadas con doble muro y aislamiento
Suelos de mármol crema marfil
Alicatados de 1.. calidad
Techos con matarrincón molduraddi
Carpinteria interior madera de norte
Carpinteria exterior aluminio con vidrio Climalit en fachada.

Entrega octubre 92 Directamei,le del constructor
Informes: CollaStrTer: 760750

FELANITX

Partido jugado en esta popular
barriada el pasado domingo por la
tarde.

FELANITX: Roig, Gelabert (Cal-
cientey), Aznar, J. Maim& Morales,
Sampol, Gonzalez (Puigrás), Maim&
Hernandez (Ortiz), Arenas y Riera.

ARBITRO: Bermúdez. Regular ac-
tuación. Mostró tarjetas amarillas a
Puigrós, Nuviala y López. Roja di-
recta ..al preparador del Felanitx.

GOLES: 1-0, min. 20: Mateo. 2-0,
min. 70: Llisto. 2-1, min. 73: Mora-
les. 2-2, min. 80: Puigrós.

COMENTARIO: Buen partido el
que ofrecieron los dos equipos, que
no regatearon esfuerzos en busca
del tritmfd:

Primeramente fue La Unión quien
llevó la batuta del partido y pareció
sentenciarlo en el minuto 70 con el
gol de Llisto... Peco el equipo de
Ramos reaccionó- de forma especta-
cular con un soberbio gol de Mora-
les ¡vaya testarazo en plancha! Para
ser después Puigrás quien igualaría
un encuentro que se había puesto
muy cuesta arriba. ¡Bravo, mucha-
chos!

Angel
PROXIMA JORNADA

Preferente: «Es Torrentó», domin-
go FELANITX-CALVIA.
2.. Regional

En .Sa Lleona»: S'HORTA-AL-
GAIDA.•

En Palma: ATCO. BALEARES-
CAS CONCOS.

En Vilafranca: VILAFRANCA-AT-
COS. PORTO-COLOM.

Nota: EL CORRECTOR CORRE-
G IDO.

La pasada semana en lugar de una
crónica deportiva salió un crucigra-
ma. Si no tenían referencias del par-
tido no debieron de enterarse del
nombre ciel equipo con el que jugó
el Felanitx: Pues era el ATCO. RA-
FAL. Lo digo por si les interesa. Le-
yendo el capítulo de goles pudieron
enterarse del marcador (1-2), pero
Alfonso no marcó ningún gol, todo
lo contrario lo marró. Que quede
claro, pues.

Resulta que por falta de espacio
se abrevió Ia crónica y la cosa que-
citi ansi. Para la próxima vez hemos
aprendido la lección y en lugar de
cortar por la cabeza cortaremos por
los pies, no es tan traumático ni tan
letal, digo, vamos.

Maikel

Cantera
DAVID CAMPOS NOU JUGADOR

DEL REIAL MALLORCA
David Campos, clue nomes te 10

anys, ja es un nou jugador del R.C.D.
Mallorca. Un rapid fitxatge obri les
perspectives esportives d'aquest pe-
tit jugador que fins ara ha militat a
la categoria de benjamins del C.D.
Felanitx.

Durant les passades festes de Sant
Agustí, el Reial Mallorca visita «Es
Torrentó» per tal de jugar el trofeu
«Ciutat de Felanitx» i fou en aquesta

- avinentesa que l'entrenador Llorenç

Serra decidí que el jugador ofelanit-
xer» passas a formar part de l'equip
ciutadà la present temporada.

David Campos començà a les files
del collegi Montisión de Ciutat, amb
el que juga tres tcmporades. Des-
prés vingué a Felanitx, on després
de jugar un any amb el Futbol Sala,
fitxa pel C.D. Felanitx, amb el que
ha restat dues temporades.

Aquest fixatge ha estat molt cele-
brat dins l'afició felanitxera i obri
un nou capitol per aquest bon ju-
gador.

M.T.F.

Penyes 4 .

CASA D'EXTREMADURA, 1 -
C.D. CARDASSAR, 2

ELS LOCALS ACABAREN
L'OXIGEN

Alineació: Sebastian (3), Felipe
(3), Campos (2), Leo (2), Santi Mon-
serrat (3), David I (1), David II (1),
Pepe (1), Marino (1), German (1),
Cañas I (2), Cañas II (1), Gonzalez
(2), Casildo ( I ), Francis (1) i Tho-
mas (2). (puntuació valida per al
trofeu a la regularitat donat per III-
PER GIGANTE FELANITX a la fi
cle temporada).

Primer partit de lliga i primers
negatius pel caseller local. No servi
de, res el, gol davanter Thomas•

jaque els llorencins donaren la vol-
ta a l'encontre a una segona part on
els locals acusaren la manca d'entre-
nament. Bona feina per pert del por-
ter Sebastià i el lliure Felip Martin.

M.

C.D. S'HORTA
Diumenge passat tingué lloc en el

camp de Se Lleona, la presentació
dels equips del Club Deportiu S'Hor-
ta que jugaran aquesta temporada,
ciels quals donam relació tot seguit:
2.a REGIONAL

Entrenador: Antoni Vaca.
Ajudant d'entrenador: Roberto

Martinez.
Entrenador dels porters: Jaume

Tauter.
Masajista: Bartomeu Amengual.
Porters: Jaunie Adrover i Jose.
Defenses: Jaume Barceló, Jaume

Barceló II, Francesc Carrasco, Ma-
teu Antich, Felix Roman, Anton'
Mover i Enrique.

Mitjos: Gaspar Muñoz, Augusto,
Miguel Roig i Marcos Torrens.

Davanters: Julia Gracia, Antoni
Ramirez, Dino i I lenrie.

Nous fixatges: Fancesc Suñer
(Ses Salines), Joan Comino (Llucma-
jor), Rafel Fuentes (España), Rafel
Sanchez (Santanyí) i Jose Antonio
Boas (Cala d'Or).

Entrenador Juvenil: Bartomeu
Creus.

Ajudant: Jaume Maimó.
Entrenador Cadets: Artigues.

	

Entrenador 	 Andreu Bur-
guera.

Entenador Benjamí: Antoni Va-
dell.

Ajudant: Antoni Gonzalez.
Demà diumenge, a les 7'15 el nos-

tre equip de segona regional s'en-
frontara a l'Alga ida.

La mateixa tarda es podran reco-
Ilir eis carnets dc socis. Homes, 5.500
ptes.; dones, 3.500 ptes.

El concurs de cap
amb ca eivissenc

Durant les passades festes de Sant
Agustí se celebra el II Concurs de
caça amb cans eivissencs «Ciutat de
Felanitx», una prova organitzada
per la Societat de Caçadors de Fe-
lanitx amb l'autorització de la Fe-
deració Wear de Caça, sota el pa-
trocini de l'Ajuntament de Felanitx.

Hi participaren 8 guardes i asso-
liren els tres primers llocs els se-
glients caçadors:

Ir. Bernat Julia Barceló
2n. Joan Mestre Pou
3r. Miguel Cardell Sagrera

Els quals queden classificats per
al proper Campionat de Balears.

Després de les proves, en el Bar
La Pufialada, tingué Hoc l'entrego
de trofeus al Ilarg (Puna berenar,
al q tie assisti el regidor Rafe! Bar-
('('I ó. •

La Societat de Caçadors agraeix
als titulars dels vedats que s'indi-
quen la seva valuosa coliaboració:
Son Mesquidzi, Son Prohens, Ca N'A-
lou des Jurat, Puig de Sa Quarente-
na, Binitárda, Can Gelat i Son Ter-
rassa.

.._.••■•rr■alboaallirr/AMMEfiaa

FUTBOL

gencmenai reaccitin felanitxera!
La Unión, 2 - C.D. Felanitx, 2



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'INICIACIO 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 mns PER-

SONES.

MATRICULA OBERTA A PARTIR DEL Ir. DE SETEMBRE.

-

ClpolSmia Cllaimó Burguent
Vitula de Joan Capsana

va morir a Felanitx, el dia 8 de setembre de 1992, a l'edat de 102 anvs,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció ApostOlica.

Al cel sia

F'ii les 111aria i Francisca Gomila; néts Agustina i Nicola ti; néts politics Joan Lerma i Eugénia
Alguacil; renéts Puri, Silvia, Francina i Francisca; germana Maria; germans polities Gabriel San-
tandreo i Isabel Gomila; nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que volgueu tenir-la
present en les vostreS • pregaries.
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Comunicat d'ERC sobre la bandera
independentista

Coloms a la Sala
JA S'HAN VENUT

Dilluns hi va haver el primer Ple
del nou govern i la primera ve,nuda.
La veritat sigui dita, el tarannà del
nou Batte i les seves actuacions com
a Regidor d'Urbanisme, ens
sospitar que seria mal de tòrcer
110 ha estat així. Sembla que això de
seure a una cadira, vol dir estar «fir-
mes» i que els poders factics, han
fet acte de presencia. Si dimarts
passat el Sr. Grimait tornava propo-
sar cl grau I de protecció per a tota
la costa del terme, dilluns passat
proposava deixar el tema damunt la
taula perquè el Sr. Saiz vol explicar
a tots els Battes de les Balears el
Pla Director de Ports Esportius, per-
que diu que no l'han entès:'Quina
manera mes subtil de tractar els
Battes!

1#'Ji,.
Dilluns s'havia de ratifkaf un

acord unanim pel qual l'Ajunta-
ment demanava al Sr. Jerópirrlo-Saiz
cl grau de Protecció 'Ria
Director de Ports EspOrtiu s. A
aquest acord ja el va prendre una-
nimament l'Ajuntament ,1"any 1990 i
cl Sr.' Saiz el va perdre'i 'va propo-
sar el grau III per a Portocolom.
pillons varen estirar eis fils a les te-
resetes (recordau un cartel' de Co-
loms) i les teresetes varen canviar
d'opinió. Quina Ilastima, a la prime-
ra perdre la credibilitat. Amb aquest
antecedent, hem "de suposar un ne-
gre futur a les NNSS.

COLOMS A LA SALA, cornet -Nara
una campanya i posara en marxa
tots els seus mitjans- humai eco-
nómics per evitar que:Of-Sr. Saiz

At • ri,
passi per damunt l'autonomia muni-
cipal i cl voler dels felanitxer.

(Divendres dia 18 a les vuit del
capvespre hi haura Congrès al lloc
de sempre. Amb aquesta nota es da-
lla per convocada la gent.

SE DAN CLASES DE INGLES, nivel
EGB y BUP.
Informes: Tel. 580004.

TENC PER COMPARTIR UN PIS
D'ESTUDIANTA A PALMA (1 per-
sona).
Informes: P. Ramon Llull, 9. Tel.
580758.

1.1
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• --/
•'/P" ( °Shç- '•

" ( f ,

• El TUTUP tinguéel seu mincir
dia des de l'obertura, amb la cele-
bració de la JAM SESION, una cosa
típica d'U.S.A. que segurament el
seu dirigent PINOI en prensencià
mes d'una durant la seva estada a
Estats Units.

• Poguerem veure ja recuperat a
Diego Arcos, després que sofrí un
gran accident d'automòbil.

• Veim dins la secció de «Cartes
al director» la del l'ex-entrenador de
bàsquet de III Divisió del Club Joan
Capó. L'amie Andreu es queixa d'una
manera molt correcta i explica les
seves raons, d'on en treim una de
molt important GELOSIA!

• Al bon míster Andreu Server,
després de la feta del JOAN CAPO,
no li faltaran equips. Aquest any en-
trenara amb cl títol A.C.B. a la but-
xaca el tot poderós Llucmajor dins
el magne povelló cobert.

• La penya taurina ES BOUS
tengué una bona acollida. La seva
animació i bon comportament foren
ben rebuts. Cal donar l'enhorabona
al «cabecilla» Bernardi Puig.

• En Joan Campos bota de con-
tent. El Reial Mallorca ha fitxat el
seu fill. Enhorabona!

• Pareix que el pilot local SE-
BASTIA UGUET ha deixat el volant.
Fa temps que no el veim en competi-
ció. Segurament el seu nou negoci el

molt ocupat.

• El CENTRE CULTURAL no

Davant les declaracions del Sr.
Cosme Oliver publicades a «El Día
16» el 29-VIII-92 respecte del gest
del Sr. Miguel Riera de fer onejar
una bandera independentista, la
secció local d'Esquerra Republicana
de Catalunya, partit que empra
aquest símbol, vol manifestar el se-
gilen t:

La bandera formada per les qua-
tre barres amb un triangle blau i
un estel blanc és un símbol de l'as-
piració de reconstituir l'Estat cata-
la. Aquesta bandera, ja documenta-
da als primers anys d'aquest segle,
ha estat usada al llarg de la histò-
ria per grups i partits polítics dite-
rents. Concretament, ERC l'empra
des de la seva constitució l'any 1931.

Per tant, el Sr. Cosme Oliver hau-
ria de saber que aquesta no es la
bandera de Terra Lliure, grup armat
que no va aparèixer fins els anys se-
tanta. Per altra banda, Terra Lliure
mai no va usar aquesta bandera,
sinó una variant seva, que havia di-
fós el PSAN, que porta cl triangle
groc i l'estel vermell, sense que això
tampoc no vulgui dir que tots els
qui porten aquesta bandera siguin
terroristes.

Dir que la bandera emprada per
ERC es una «bandera terrorista» es

s'atura, activitat rera l'altre. En
Massot ha agafat la roda i en treu
molt bon profit.

M2

mes greu encara quan el nostre par-
tit ha estat el que mes ha treballat
perquè Terra Lliure es disolgués.
Fins l'any 90, Terra Lliure compta-
va amb un reduït per nefast curri-
culum violent. Aleshores, ERC, que
sempre havia condemnat les seves
accions, inicia, amb exit, contactes
amb els membres de Terra Lliure
per tal que abancionassin totalment
la Iluita armada i s'integrassin al
projecte d'ERC: 1111a via totalment
democràtica i pacífica cap a la in-
depenciencia.

Per això, si el Sr. Cosme Oliver
vol atacar el Sr. Miguel Riera que
ho faci com vulgui, però que no cm-
bruti de manera tari irresponsable
un símbol de la nostra ideologia.

Passant al gest ciel Sr. Miguel Rie-
ra, hem cie cuir que ERC empra la
bandera independentista, però ni en
té l'exclussiva ni ha de respondre
ciels actes o la coherencia de tot s.
aquells que la portin.

En concret, suposam que cl Sr.
Miguel Riera la va fer onejar en
plena eufòria populista, de la matei-
xa manera que hauria pogut fer one-
jar una bandera espanyola o una del
Camerun si les circumstancies
haguessin aconsellat.

."El Sr. Mique' Riera matetx ia
cleixat ben clar («El Día 16» del
4-1X-92) que ell no es independen-
tista. Nosaltres Iambe recordam que
a la plenaria del novembre del 1991
vota en contra d'una moció a favor
del dret a l'autodeterminació ciels.
pobles (reconegut per l'ONU) i un
mes després ni t an sols no es va
atrevir a votar a favor del famós
manifest de la Plataforma Cívica per
l'Autogovern.

Fa temps, dones, que s'ha clemos-
trat que el Sr. Riera no es indepen-
cientista. Per tant, als que si que
ho som, no ens emboliqueu amb el
que aquest senyor faci o cieixi de
fe...

Per acabar voldríem dollar a co-
nèixer una cita histórica. El 6 d'oc-
tubre de 1938 «La Tralla» publicava
un article titulat «El meu tribut», en
el qual On antic membre ciel Comitè
Pro Catalunya recordava l'activitat
d'aquest grup desenvolupada vint
anys abans; un paràgraf deia aixf:

«D'aquell abranciamen t patriòtic
es desplegava flamejant la bandera
de l'este l solitari que mes tard es-
devenciria símbol, guió, senyera ciels
anhels d'alliberament de les darre-
res promocions catalanistes que im-
petuoses entraven a la palestra».

Qui signava aquestes paraules era
D. Pere Oliver i Domenge.

Casa mortuOria: C. Calderó, I 1	 Felanitx, II de setembre de 1992_

Secchi de Felanitx d'E.R.C.




