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Demà, l'atleta felanitxer Antoni
Peña, serà present, juntament amb
l'equip espanyol d'atletisme, als
campionats Mundials de Distancia
que se celebraran a la ciutat de Ty-
neside, al nord d'Angla terra.

El nostre atleta, amb qui poguè-
rem parlar breument el passat dia
4, se'n va a Angla terra amb la iHu-
sió de deixar molt alta la interven-
ció de l'equip espanyol en aquests
campionats i es sentira prou safisfet
si la seva actuació contribueix a do-
nar relleu a aquesta intervenció.

En la vigília d'aquest esdeveni-
ment seria bo recordar l'historial es-
portiu d'Antoni Peña, perquè estam
segurs que' no té parió per aquest
entorn.

L'any 1990, es proclama Campió
de Balears de Cross Individual i per
Clubs; Campió de Balears de 3.000
metres; i en els Campionats d'Espa-
nya es classca 5è en «Promeses, 3r
en Militars, 2n de Cross Clubs i ir

Por tercer ario consecutivo, la Ca-
sa de Extremadura, ha celebrado la
festividad de su patrona, Nuestra
Señora La Virgen de Guadalupe y
el Día de su comunidad autónoma.

En el presente ario hemos inten-
tado, y en parte conseguido, una
participación más ámplia por parte
de los extremeños y de nuestros
apreciados amigos mallorquines. He-
mos ofrecido actividades desde ac-
tuaciones de payasos, hasta una ce-
na de compañerismo, pasando por
una verbena popular y una misa en
honor a Nuestra Señora, con la pre-
sencia de su venerada imagen.

a Gran Fons.
L'any 1991 fou Campió d'Espanya

de Gran Fons i e classifica 2n a la
prova nacional ce «Promeses» de
10.000 metres i foù internacional re-
presentant Espanya a Berlin i Pa-
ris.

I per últim, en uany, ha aconse-
guit éls següents ardons: Campió
de Balears de Cro s. 76 al Cam-
pionat d'Espanya de Cross
Universitari. Campió
Mundial de Cross Universitari per
equips i 13è al Campionat Mundial
de Cross individual. 5è al Campio-
nat d'Espanya Absolut de 5.000 me-
tres. Rècort de Balears de 5.000 me-
tres. Internacional per Espanya a
Berlin i a Oporto i, per últim, 3r en
el Campionat d'Espanya de Semi-
Marathó.

Des d'aquestes planes encoratjam
Antoni Peña per a aquesta difícil
prova de demà.

Aunque no podernos negar ciertas
deficiencias en el ¡ conjunto de las
celebraciones, nuestro empeño se en-
camina a conseguir erradicarlas en
lo sucesivo.

• Pero no podemoS por menos que
estar satisfechos, ya que hemos po-
dido demostrar que nosotros acoge-
mos a todo el mundo, y que unas
personas que quince días antes es-
taban enfrentadas de forma radical,
han compartido con nosotros la ar-
monía, el diálogo Y la amistad que
siempre estamos dispuestos a ofre-
cer.

Y como no, reco dar el acto ver-

['embarcació
«lippora»,
classificada en
2n. Hoc en el
trofeu «Almirante
C. de Barcelona»
d'embarcacions
Noca

L'embarcació «Zippora», un yol
de dos pals i 11'70 metres d'eslora,
entrà en segon lloc en el port de
Sevilla j empatat amb el primer de
la seva categoria —la IV— el passat
dia 28 d'agost, després de quinze
dies de regata des de Barcelona, tot
disputant el «VIII Trofeo Almiran-
te Conde de Barcelona» per a em-
barcacions d'època.

Durant la regata, dos toms de tri-
pulants es repartiren la singlada.
Des de Barcelona a Sotogrande,
Francisca Llodra patroneja i Joan
Obrador ana de navegant, mentre
que Joan Llodra, Barbara Adrover,
Rafel Fuster i Demetrio Ortuño ana-
ren de skippers. I des de Sotogran-
de a Sevilla el patró fou Rafel Mas-
caró, de navegant hi ana Antoni Oli-
ver i de skippers Francesc Riera,
Teresa Fuster, Maria Horrach i Ra-
mon Soley.

daderamente emotivo, en que los
grupos de bailes regionales «Tierra
y Mar» y el de Portocolom interpre-
taron conjuntamente una popular
jota.

Queremos agradecer la colabora-
ción inestimable, en tema de difu-
sión, de la Televisión Felanitxera y
del semanario Felanitx que por sus
gestos los sentimos nuestros.

Gracias a todos y esperamos que
nuestra próxima actividad popular,
que sera «La Semana Cultural», po-
damos compartirla igualmente con
todos, para así conocernos más pro-
fundamente, tanto paisanos como
mallorquines. Gracias.

COMISION DE RELACIONES

Com veis, _alguns felanitxers foren •
protagonistes d'aquesta aventurá
marinera que porta ja una tradici4.

1de vuit anys i que a l'afficient es-
portiu hi aporta el de poder admi-
rar i fruir d'aquestes embarcacions
considerades classiques, amb cinc
lustres almenys d'existència, cons-
truides en llenyams i guarnides amb
materials nobles, d'una estampa i •
elegancia difícilment igualables.

El «Zippora» té 28 anys i fou ad-
quirit en fa cinc pels seus actuals
propietaris. Com hem dit té dos
pals —de 14 i 8 metres— i fou dis-
senyat per a regates oceàniques amb
molt de vent, ja que pesa vuit to-
nes en buit. Des de la seva adqui-
sició, els seus amos l'han restaurat
i posat a punt per a competir i l'any
passat ja participa el trofeu «Al-
mirante Conde de Barcelona», que-
dant en dese lloc de la seva cate-
goria.

La regata d'enguany era de 724
milles i el «Zippora» va pugnar amb
una desena més de participants dins
Ia seva categoria. El triomf del vai-
xell mallorquí té un merit singular
ja que va empatar amb el que s'ha
donat com a campió.

Entre els projectes que acaronen
els tripulants del «Zippora», hi ha
Ia participació a la «Ruta de la sal»
Ia propera primavera i, de bell nou,
concórrer al trofeu «Almirante Con-
de de Barcelona» de l'any que ve
que, possiblement fara. l'itinerari
Palma - l'Alguer.

Antoni Pella als campionats
Mundials de Distància

Casa de Extremadura en Mallorca



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

Centre reconegut per la Direcció General
d'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 0 GRUPS DE 2 0 mns PER-

SONES.

MATRICULA OBERTA A PARTIR DEL Ir. DE SETEMBRE.

Se necesita
Conserje de noche

PARA COMPLEJO TURISTICO DE CALA D'OR

INFORMES: Tel. 643085

Clntoni Oliver Monseppat
va morir a Palma, el dia 15 de setembre de 1992, a l'edat de .57 anvs,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedieció Apostòlica.

1 cell sia

seva esposa Miquela Vicens; Mare Nfargalida; fill Joan; nora Catalina liarceló; germans,
ctinyals i els altres parents, vos demana	 que volgueu unir-vos a les nostres pregUries.

Casa mortuôria: C. Soeurs, 1
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

SANTORAL

Dis. 19 St. Gener
Diu. 20 St. Eustaqui
Dill. 21 St. Mateu, ap.
Dim. 22 St. Florenci
Dim. 23 Sta. Tecla
Dij. 24 M. de Déu Mercè
Div. 25 St. Cleofàs

LLUNA

Quart minvant dia 19

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6.45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 1 18 h Diumenges j fes-
tius, a les- 8, 14 J. 19 h

Palma • Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 1930,
h. Diumenges j festius, a les
9,30, 15,45 1 20,30 h.

Felanitx-Portocolpm: Dies fei-
ners, a les 7, 1, 1415, 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, 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.

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

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

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

TAXI PCRTOCOLOM N» 3
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

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

TELÈFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200
Funeràries:
Tels. 580448-581144
Tels. 582904-581188
Ambulknci

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Gukrdia Civil 580090
Servei de grua: 82747
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

FESTES A
CAS CONCOS D'ES CAVALLER
- Les festes -patronals patrocinades
per l'Ajuntament i organitzades per
Associacions i Entitats del noble,
han transcorregut feliçment amb un
programa exhaustiu. Cal destacar,
per la gran participació popular, el
vespre de la berbena i la segona
Mostra-Concurs de cuina concarrina,
si be en tots els actes fou remarca-
ble. Molts d'anys als concarrins per
Sant Nicolau!

FESTA A SANT SALVADOR
En motiu del 58 aniversari de la

Coronació Pontifícia de la Mare de
Deu, diumenge dia 13 hi hagué mis-
sa solemne amb assistència d'autori-
tats i moltíssims fidels. Després, re-
fresc per a tothom.

Agraïm la invitació a la Parróquia
i a la Comunitat d'Ermitans.

ESCOLES PÚBLIQUES
Dia 14 de setembre, començà el

curs escolar 1992-93 a les escoles del
Municipi. Això ha duit com a conse-
quencia que la brigada d operaris,
després de les festes de Sant Agustí,
ha hagut de fer front al repas i ade-
qtiació de totes les escoles públi-
ques, havent rebut dels respectius
Directors i algunes APA, unes llistes
de desperfectes i necessitats a repa-
rar. S'ha fet cl maxim possible dins
el poc temps que es clisposava. I es
_seguira posant tot l'esment amb la
finalitat que els petits felanitxers
tenguin els centres docents ben en-
llestits.

CONCERT DELS «INHUMANOS»
Per la iniciativa de diversos con-

cessionaris del Parc Municipal i amb
Ia collaboració de l'Ajuntament, el
dia 26 de setembre, esta prevista
una actuació del grup de rock «In-
humanos». Esperem que no plogui.

El preu de les entrades, si no hi
ha canvis, sera de 1.700 ptes. a ta-
quilla i 1.400 ptes. en venda antici-
pada.

AVARIES A LA XARXA
D'AIGUA MUNICIPAL

De fa molt de temps, Felanitx po-
hie, pateix nombroses avaries al ser-

INFORMA
vei municipal de distribució d'aigua
potable. S'ha pogut comprovar que
d'un cabdal de.-3.500,000 litres diaris,
es perden més de 1.500.000. Davant
aquestes xifres, que escarrufen, el
Batle s'ha proposat posar-hi remei
d'una manera racional i lo més eco-
nómica posible. Mesures que van des
de poder saber exactament el con-
sum de' tots els locals i entitats que
depenen de l'Ajuntament, fins a con-
tractar un servei per detectar les
fuites d'aigua. De moment, i per
aconseguir la pressió suficient, el
servei es subministra als diferents
sectors de la Vila dia si i dia no.

COM ERCIANTS
El passat dia 11 de setembre, va

tenir lloc una reunió amb el comer-
ciants del carrer de la Plaça, que ex-
posaren que, a causa de l'actual dis-
posició del mercat els diumenges, el
seu carrer queda molt apartat. Va-

rem arribar a l'acord amigable de
que a la próxima obertura del mer-
cat municipal, deixariem lliure
aquest carrer de llocs de venda am-
bulant, i fins a l'esmentacla obertu-
ra, el carrer pocIra ser utilitzat pels
venedors ambulants.

LA MAQUINA DE NETEJAR
VORAVIES

A una reunió de Batles de la Man-
comunitat Sud Mallorca a Porreres,
es va decidir prorrogar la contrnc-
tack) de la maquina de neteja dels
camins i carrerons de foravila. A la
sol-licitud del nostre Batte demanant
per poder-la emprar més temps, per
Ia molta falta que ens fa, el Batt..
de Ses Salines va oferir cedir al nos-
tre Municipi part dels dies que
pertoquen. Esperem que aix6 es con-
creti i es reflectesqui en cl millor as-
pecte dels nostres camins.
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

S'ha aconseguint de la Conselle
ria d'Hisenda del Govern Balear que
de manera general, i dins propers
dies, faci un estudi de l'organitza-
ció'dela.feina administrativa de l'A-
juntament, per tal d'agilitzar els trà-
mits burocratics i el millor aprofi -
tament del personal de qur:.! es dis-
posa. Així sia.



FELANITX

Avantatge de flavors

Ca's Concos d'Es CavaHer
Panels de Sant Nicolau

Als concarrins estimats
presents, llunyans i passats.

Aprofitant aquestes festes patronals de les que no n'he perdut ni una,
jo que no pensava tenir cap punt de contacte amb aquest, poble agradós,
nt , i zwombolador, he passat revista als-meus recorcls-i he quedat sorpres -

dècomprovar que per qualque Cosa, devia esser que m'acostava .a Cais Con-_
cos cada -vepda*que -t&níá'ocasi6, i amb riles rac) quan,a ,Qa's.Concos.tot
feStá:'.Jitament -itina - garrida - ,conçarrina, Na Maria .Artigues (al Cel sia),
fon ben  igual gtie ma mare, si rn'haguessin dat a triar tant m'era ella corn
la me-va prõpia, J cap cyc,11:es .. .feia . ,cliferìmcia amb mi, tzint *es així , que en-
Card aMb..eis seus fills, Én, Pere i N i Mzirgalida, ens consiclerzim ermans.
Era casada arhb Simón *Stiffer «Rapa», el retratista del carrer Nou n." 10,
a Felanix, com si fos tambe mon pare, que anava a festejar-la amb aqueHa
Harley-Davison prehistSrica, en aquella casa que encara existeix a les afo-
res dc la, vila. En Joan, germa, de Na Maria, era es barber de Ca'n Blanco,
alla daft de . s'escaleta, quan el vaig conixer el 1967, i encara ho fou molts
anys.

Tenir una mare felanitxera i una de concarrina, s vertaderament un
privilegi, però tenir un fill de sang de Ca's Concos i que la vessàs del tot
per l'Argentina a les Malvines... es cosa que no te consol. Tots cis meus
alumnes han estat un poc fills meus, i ell era net d'En .Mateu Sbert, de
Can Gustí, entre Ca'n Xet i Ca'n Rectora, i encara tenc de  veïnat En Joan,
germa d'aquest, el darrer que queda per San Pedro i vulgui Deu que per
molts anys, perquè pel seu amor a Ca's Concos jo sabia coses vostres, per
exemple qui era En SoStre, glosador de glosadors.

Fullejant el programa de «Festes de Sant Nicolau», tan encertat, ja
m'havia topat amb una altra concarrina espiritual que quasi no recordava,
Ia mestra Pepita Garcia, amb la que aquell nin de dotze anys dove ,coinci-
dir qualque vegada mentre li cluiem el bouquet de roba netaal.seu marit
I al meu conco, empresonats primer a la cuina de La Sala, aquelfs dies, es-,
garrifauts del juliol del 1936. Jo tambe m'asseia entre ell, sCrtr - pare d'En
Joan Pla, i el meu conco En Tomeu Enginyer, igual (però en terra) quel
quan ens asseiem al casino de la «Joventut crEsquerra» del carrer
Plaça, i me feien sentir que jo també era un home ... un poc mes petit
que ells.

Ja clispost a anar de festa, vaig arribar quan quasi havia acabat la Mis-
sa de Vigília i em vaig quedar sense el panet de Sant Nicolau. Em sabe
greu, perquè en guardava un que fa anys m'havia dat En Joan Tascó, i vos
podcu imaginar com esta el pobre, tot arnat em fa por que em diguessin
«mal te peg un Ilamp», per si m'arriba. Per cert que el pregó de Margalida
Gardes Bordoy (no se si sera parenta), em feu sentir un poc concarrí a mí
Lambe. No en parlem de l'actuació de S'Estol des Picot i S'Estol des Gerri-
có, de cada dia ho fan millor, pet-6 mai es podrà repetir aquella actuació
a San Pedro. D'aquells vellets mallorquins que mai tornaren ja en fallen
molts, es llei de vida, però es segur que Na Maria Artigues, En Mateu i En
Miguel de Ca'n Gustí, avui han dinat a la mateixa taula amb el Sant de
Tolentí, i no de porcella com nosaltres ni amb concurs de plats dolços,
alla que es tot dolçor. Així fou com a la taula de clavant l'església ens han
fe Hoc per seure En Tomeu Roig i Na Catalina Vidal. Hem xerrat com se
suposa, i ho hem fet be amb sa porcella4 A l'instant un senyor que tambe
estava a la mateixa taula: —«Vol dir que sou «S'Enginyer» que escriu al
FELANITX?». --0E1 mateix» ... I ja me sent com Ert Zorrilla, que nomes el
coneixien per «Don Juan Tenorio», i s'havia dat a conèixer pel discurs de
circumstancies al costat de la fossa on enterraven a Mariano Jose de Larra,
que se pega un tir cansat d'escriure i no guanyar ni un duro. Resulta que
aquell senyor havia fet la guerra amb En Miguel Enginyer (cosí meu) i son
pare de Na Catalina Vidal, néta d'En Sostre. Mira per on resultavem quasi
tots parents! Però encara hi hagué més. D'una taula darrera la nostra que
ens conviden a menjar síndria (se me fa aigua la boca)... «A noltros ens
diven de Can Pere Gran» __«ticp! i som parents, o no?» —«Vaja, Na Maria
de Son Vent era sa nostraf tia Enginyera». —«I era sa meva padrina!».

Ició, mirau per on, cstimats germans (com diven eis capellans), jo he
arribat a tenir sang concarrina, com vosaltres. I no me sap gens de greu!
Vos ho assegur! Fins i tot he arribat a pensar si es conco En Magi Enginyer
(germa des padrí Miguel) no seria un habitant rcdiviu dels Talaiots del Ros-
sells. Ell mateix me contava que, als «gamberros» d'aquell temps, esbuca-
dors de balls tirant una fulla de figuera de moro al Ilum d'oli, les endreça-
va s'espinada a garrotades. Afeccionat jo mateix a tirar amb fona, o millor
amb bassetja que és més bona pergu&.! la'm feu En Toni, al cosí de Sa
Creu Nova, crec que puc esser el descendent d'un d'aquells que a tir de fona
havien de despenjar el berenar que la mare havia posat a les branques d'un
arbre, alla per Sa Penya Bosca.

Vertaderament que els plats dolços del concurs feien espirejar els ulls,
i cl jurat amb molt de seny tria els més mallorquins de tots, un bunyols
de forat que semblaven fets amb motllo, uns pebres torrats agridolgos i un
altre plat que no record perquè ja estava marejat de tanta cosa bona com
se veia. Amb En Tomeu Salva (gracies per la convidada) ja posàvem mes-
sions per un plat d'oreianes, pers degueren trobar que tenim prou gent
d'Orellana ... I bona que es també!

Ja havia acabat el dinar de germanor, a la nostra taula i la de darrera ja

He sentit dir...
— Que a ses Completes d'Alcúclia no

hi va la Guardia Civil.
Que a Sant Sebastià tocaran es
tambors damunt es campanar.

— Que a ses portes de la Sala, hi po-
saran olivarda en brot.
Que tot això ha estat com per
tirar es barret clins es foe i sortir
corrensos.
Que «dinamita pa los pollos» sols
Varen venir a cantar.
Que no es lo mateix posar es
peus a clins s'afollador d'es cup
que a dins s'Ajuntament.

— Que es lo mateix posar es peus
a dins s'Ajuntament que cagar
dins sa ferracia.

— Que Sant Miguel, si feis bonda,
mos farà un bon pes en el cel.

— Quo ses botellestAambé serveixen
per posar-hi suc.

— Que Felanitx tu no seras
d'aquí molt de temps lo que eres
per causa d'alguns bancieres
te veus d'es modo que estas.

— Que fa més por presidir una cor-
rida que torear.

— Que matancers taiau menut, Per-
que passi per s'embut.

— Que enguany sa Corema ha arri-
bat abans d'hora. •-
Que en CafiellztS's'ha fetdei Cbso.

Jo mateix

SE NECESITA CHICA para cuidar
niños y trabajos hogar en Porto-
colom.
Informes, Tel. 824056 y 824266.

VENDO FONDA CAN SOBERA, co-
Ile Plaça, 5., 	 .
Informes, Tel. 580133'.'

Camp Municipal de Deports «Sa Molan
DEMA DIUMENGE DIA 20. A LES 19'30 fil■,!t1!

Presentació dels equips escolars de faba:inli
temporada 92-93 HI SOU TOTS CONVIDATS!

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

nitx i APA Collegi Sant Alfons.

Bar ETS ARCS
Abierto después de las vacaciones

Tapas variadas y pizzas para llevar
Platos combinados

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

ens coneixíem de tota la vida. Content de poder participar d'aquella festa,
nomes x,aig comentar que nie quedava l'espina de no tenir ni un sol panet
de Sant Nicolau. Na Catalina Vidal ana fins a ca seva i me'n dugué dos!
Això nomes ho poden fer els de Ca's Concos! (perquè Sant Agustí no pas-
ta ...). Ara me sent millor per tenir sang concarrina i estar protegit dels
llamps.

La força espiritual és ales potent que la física. Com no pensar així st
mentre escrivia aixS que ara Ilegiu, m'ha arribat de l'Argentina María Bea.
triz Sutler, «garrida com sa padrina», néta de Maria Artigues, amb sa famí-
lia ... I a Ca's Concos manca gent! si sonaven i cantaven els «Sis Som»! No
ens podícm perdre els foes artificials. Bo seria! Allots, MOLTS ANYS! i que
Sant Nicolau ens torni reunir prest, un any passai aviat, i mes ... si som aquí.

Miguel Antoni Enginyer
Porto Colom, 13 de setembre de 1992

PARROQUIA DE SANT MIQUEL
«Pastoral Juvenil»

Vetila de Lk
Estimats amics i amigues joves:
La Vetlla de Lluc d'enguany vol

ajudar a definir el projecte de pas-
toral juvenil de la nostra Església.

Vosaltres teniu una paraula deci-
siva que dir.

.Vos (mini a participar i a promm-
amb llibertat i anzb res-

ponsabilitat..
El futur del jovent creient manor-

(pa depèn, en gran part, d'aquest
projecte.

La pregària i la presència de Ma-
ria serail garantia del vostre encant
i del coratge i ia confiança qtte tots
necessitam.

Anzb l'estimació del vostre antic i
Bisbe.

Teodor Ubeda, Bisbe de Mallorca.

Aquest any vos hi convidam eSpe-
cialment a tots, joves i adults.

Material previ: Llegiu el cómic, en
ell hi trobareu reflexacles les proble-
màtiques de pastoral juvenil.

EI cómic es pot aconseguir... a la
Rectoria.

Es podran inscriure tots els joves .

a partir de 16 anys.
Els dies 22 i 25 cie setembre cie

18 h. a 20 h.
Lloc: La Rectoria.

; La reunió previa a la Vetlla, el dia
25 de setembre a les 21 h. Lloc: La
Rectoria.

Nota: T'hi pots inscriure personal-
ment o per gulp.



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 18-9-92

Rollo lechona a la pimienta
Canelones de gambas

Tarta aniversario.
Vino Bach.
Champan Delapierre c. negro.
Café, copa y puro.

2.500 ptas.

VIERNES 25-9-92
Creina al gusto
ChuletOn de Avila
Tarta aniversario
Vino Bach
Champán Delapierre c. negro
Café, copa y puro

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 demás de 12 per-
sonas. 	 Gracias
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Pintures de Bruce Jerome a Ia7
Casa de Cultura

Disabtc.-paat fou inaugurada • a
Ja Casa de Cultura una exposició
de Bruce Jerome, un pintor nascut
a l'illa però que actualment compar-
teix la scva residencia entre Mallor-
ca i Nova York.

És una mostra molt interessant-
que delata una sólida formació ar-
tística (adquirida a Londres i Nova
York), així com els pols d'atracció
de l'artista, que es situen per una
part en el surrealisme i per l'altra
en el paisatge.

Aquesta circumstancia ja s'anun-
cia en el catàleg:

«Recentment. el paisatge domina
les seves obres, encara que segueix
pintant quadres de tencEmcies abs-
tractesi expressionistes, amb el sur-

fluint des de sempre,
tant ell".0et•t•ges com les peces in6s
abs tractes,.

El l'et - rt`exikrimentar i contrastar
entre diferents nivells de percepció
s'ha convertit en la principal carac-
terística deis seus mètodes pictòrics,
-dins aquest procès es conscient del

diàleg entre l'obra i l'espectador, ja
que pretén • que l'obra sigui accesi-
ble i inclús atregui l'ull de l'espec-
tador, amb la finalitat que assimili
l'obra no nomes superficialment.

naturalesa es una influència
cada vegada mes forta en el seu art, •
tant en un sentit realista•visual com,
en un sentit espiritual i del subcons-
cient. Dins les seves aspiracions hi
entra el representar la bellesa natu-
ral i d'alguna manera captar aques-
ta força inexplicable».

Aquesta mostra Testera montada
fins cl proper dia 27.

S'ha jubilat la mestra
Carme Servera

El passat dia 30 d'agost es jubila
Ia professora d'EGB Carme Serve-
ra Vaquer, que ha exercit per espai
de mes de vint anys el seu magis-
teri en el Collegi «I. Joan Capó» de
Ia nostra ciutat.

Na , Carme Servera, que es natu-
ral de Palma, al llarg de la seva vi-
da de magisteri ha passat- successi-
vament per escoles en cl 'Puig d'A-
lenar, Lleida, Eivissa, Sa Granada
(Manacor) i des de l'any 1971, Fe-
lanitx, i la seva tasca educativa s'ha
caracteritzat sempre per una pa-
cient entrega als alumnes i un es-
perit de renovació constant.

Des d'aquestes planes volem pa-
lesar a Na Carme Servera el desig
de que pugui gaudir de molts anys
de joiosa existencia !liure ja ciels
seus dcures professionals.

El curs escolar
Dilluns d'aquesta setmana s'obrí

oficialment el curs escolar per els
Centres d'EGB i preescolar del nos-
tre municipi, i cl dimarts comença-
ren regularment les classes.

Enguany 14 novetat es la implan-
tació obligatoria de la Reforma per
els dos primers cursos del cicle ini-

Els matrimonis civils se
celebraran a la Casa de Cultura
•Gracies -a-un- concert. acordat -en-

tre el Centre Cultural de Felanitx i
el Jutjat de Districte de Felanitx,
des d'ara en enclavant els matrimo-
nis civils es podran celebrar a la
Sala d'actes de la Casa de Cultura.
- Consideram molt encertat aquest
acord, tota vegada que el marc que
ofereix la Casa de Cultura per a
aquestes cerimònies és molt mes
digne que les dependencies del jut-
jat.

Teatre líric
Pel proper divendres dia 25, el

Centre Cultural de Felanitx, oferirà
a l'Auditori Municipal una vetllada
de teatre líric, a càrrec de la com-
panyia de Manolo Godman.

Sota l'indicatiu de «Noches de
Madrid» s'anuncia un espectacle mu-
sical integrat per fragments de sar-
sueles i sainets amb repertori dels
mestres Serrano, Chueca, Alonso i
Guerrero.

La funció començarà a les 8'30
del vespre i per assistir-hi s'hauran
de retirar abans les entrades al Cen-
tre Cultural (Can Prohens).

Creu Roja Espanjfola
Des del passat 15 de setembre,

les sollicitUds de servei de transport
sanitari d'urgència (ambulancies)
estan centralitzades al tele
202222, restant fora de servei els te-
lèfons que es venien utilitzant en
els llocs de socors.

Coral infantil cAucellets) de,..„
Felanitx

El pròxim dia 28 de setembre, si
Deu vol, començarem les activitats
musicals del curs 92-93.-

Totes les families que tenguin in-
terès en afiliar-hi els seus fills, po-
den passer per la Parròquia, a les
12 del migdia, Roc i hora habituai
d'assaig.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
VERBENA.—Dissabte dia 19, Ver-

bena per a la Tercera Edat 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.

EXCURSIÓ.—Dimecres dia 23 es
repetira la matcixa excursió de dia
16 (Betlem i Can Picafort). Sortida
a les 9 ciel mati. Inscripcions clema
diumenge de 10'30 a 12'30. Preu 1.400
ptcs. Places limitades.

CONFERENCIA.—Dijous dia 24, a
les 18 h. a la Llar, a carrec d Car-

me Rosselló, sobre el tema «El des-
! cobrirnent d'Amèrica vist

vui».
EXCURSIÓ 	ROMA.—Dies 1, 2,

3 i 4 d'octubre. Preu 33.000 ptes. tot
inclús, de Felanitx a Felanitx. Ober-
ta per a tothom. Informació als
membres de la Junta de Govern.

Club de Tenis Felanitx
Es comunica a tots els socis/es

jugadors_d'aquest Club, que queda
obert e-T termini d'inscripció a par-
ticipar en el RANKING '92 que s'or-
ganitza per aquest hivern.

Es podran inscriure, en el Camp
Municipal d'Esports fins el dia 4
d'octubre.

La Directiva

Secchi Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS

FESTA DI.: LA DOLOROSA

Avui dissabte, se celebra en aquest
temple la festa de la Mare de Deu
dels Dolors.

A les 7 del capvespre se cantaran
les Vespres marianes i seguidament
hi haura l'Eucaristia, que presidirà
el P. Antoni Bonet, Tcatí, qui dirá-
la homilia.

Es convida molt cordialment tots
els fidels.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Rafel Adrover i Cata-
lino Palou Pou, han vista alegrada
Ia seva llar amb el naixament del
seu primer fill, una nina preciosa,
que en el baptismo rebrà el nom de
Maria Neus.

Rebin els nous pares la nostra
mes cordial felicitació. 	 :7 , t,

PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat horabaixa en el

Convent de Sant Agustí, va rebre
per primera vegada l'Eucaristia el
nin Francesc Miguel Artigues Mar-
tin.

Rebi la nostra felicitació, que feim
extensiva als seus pares.

- "NOCES
Dissabte passat a migdia, a la par-

rbquia de Sant Miguel, s'uniren en
inatrimoni els joves Sebastià Xame-
na Gaya i Manoli Martin Gallardo.
Beneí l'enllat; Mn. Pere Xamena, on-
cle del nuvi.

Apadrinaren els contraents els
seus pares respectius, D. Martí Xa-
mena Artigues i D.a Aponnia Gaya
Oliver; D. Manuel Martin Sierra i
D.a • Maria Gallardo Ga-llardo. --- • •

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus germans Joan, Pi-
lar i Carme, la seva casina Victõ-
ria Xamena i M.. Antònia Obrador
Valens; per la nuvia ho feren la
seva germana M.. del Pilar, la seva
cosina Moite Gallardo i Francisco
Hurtado, Antonia García i M.. Jose
Ojeda.

Finalitzada la • cerimònia, familiars
i• convidats es reuniren en un dinar
que fou servit en el restaurant Molí
d'En Sopa.
•Rebin els novells esposos la nos-

tra mes cordial felicitació.

'NECROLOGIQUES

Diumenge (lia descansa en la
pau de Deu a Portocolom, a l'edat
dc 78 anys i després de veure's con-
fortada amb els sagraments, D.. Ma-
ria Roig Gaya. Al cel sia.
. Enviam la nostra mes sentida con-
dolencia al seu espès D. Miguel Bi-
nimelis; fills Miguel i Catalina i els
altres parents.

o 
. El passat dia .8 de.setembre, en-
trega l'anima al Creador a Felanitx,
a l'edat de 74 anys i després de
veure's confortada amb els sagra-
ments, D. a Rosario Ramis Martin.
Al Cel sia.

Enviam la nostra mes sentida
condolencia al seu espòs D. Jaume
Obrador, fills D. Antoni i D. Josep,
filla política Cati Thomson i els al-
tres familiers.

SE VENDEN CANARIOS.
Informes, C/. Campos, 11.

ES FORMER DE CAN RAFEL
ja no passara pus pena
perquè ja te sa fornera.
Enhorabona, Rafel i Miquela
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Margalida Roca i Andreu Ho!,
Ia vida entre violins

Quatre anys d'aprenentatge a Cre-
mona han convertit Andreu Fiol en
el primer violer mallorquí i un ciels
pocs espanyols que han seguit la se-
va formació a la prestigiosa escola
de lutcria «Antonio Stradivari» de la
ciutat lombarda.

El passat mes de juny, Andreu
Fiol retorna a Felanitx amb la cre-
dencial a la butxaca, després de qua-
tre anys d'estudis i practiques d'alta
especialització en una de les arts
sens dubte més sublims a que pot
aspirar un artesa —meitat científic
meitat artesa—, la de la construcció
i restauració d'instruments de corda
fregada.. • •• .

Aquest assoliment ha representat
per Andreu Fiol una vertadera aven-
tura, una aventura en la que, natu-
ralmente, s'ha vist involucrada la se-
va família • perquè l'opció implica
deixar feina i casal i traslladar-se a
una altre país amb tota la barquera.

Aquesta circumstancia però ha
possibilitat que la clona de N'Andreu,
Na Margalicia Roca, s'instruís en
l'art cie l'arqueteria, una activitat
complementaria —i ttitimoina al-
liora r-7. d'aquest mein, un pm' iMigic
als tills del profit, dels violins, vio-
les, violoncels...1i d'altres.
. És d'aquest tema que volíem trac-

tar avui amb Na Margalida, perquè
ens desperta la curiostat.

-7---Com se t'acudí de fer-te argue-
tera?

—La Regió de Lombardia con jun-

tament amb la Comunitat Econòmi-
ca Europea, organitza bianualment
uns cursos de formació d'arqueteria
a la ciutat de Cremona. És l'única
escola d'Italia d'aquesta especialitat
i jo, un cop superat el periode d'ins-
talaciú i adaptació al nou entorn,
vaig creure convenient aprofitar l'o-
cask) que me brindaven les circums-
tancies per aplicar-ine a aquesta acti
vitat. És una feina certament delica-
da però molt suggestiva i que vaig
creure que estava a l'abast de les
meves possibilitats.

—Quins professors vos impartiren
els cursos?'

—Professors italians pertanyentS
a la mateixa escola de luteria de
Cremona.

—Ens vols explicar una mica la
morfologia de l'arc?

—L'arc esta 'format bàsicament
per la baqueta, les crines i el mànec.
La baqueta es .de llenya del Brasil,
Ia nomenada Pernambuco, les crines
són serres de cua de cavall mascle
i el manec és de banús. Ara bé tot
cl sistema de subjecció i tensat de
les crines l'integren una quinzena dc
pecetes.

—Tot això per requereix, òbvia-
ment, una savia i meticulosa orde-
nació.

—Naturalment. Una part important
de la sonoritat de l'instrument de-
pen de la qualitat i bones condicions
de l'arc. Per exemple el mateix pes
de Pare és determinant i oscil-

la, per a un arc de violí, entre els
52 i 60 grams. L'arc quan esta ten-
sat esta sotmés a una pressió de 6
o 7 quilos. Les crines presenten una
superfície granulada —només apre-
ciable initjançant Pobservació a rub
Paugment, o a I t a e ue
dóna mordent a l'arc i quan aqueix
granulat s'ha esquinçat, cal substi-
tuir les crines. Un músic —segons
l'activitat— es pot veure obligat a
canviar-les una o dues vegades a
Party i, per altra banda, unes crines
bones poden superar Palm

—Aix?) sembla que ha de generar
bastanta feina dins aquest ram. Ja
tens comandes?

—He començat a fer aquesta fei-
na. Aquí a Mallorca ningú no ho feia
a això i eis arcs s'havien d'enviar a
Barcelona o a Madrid. El país que
te una tradició més prestigiosa en la
construcció d'arcs es França, on fins
fa poc hi havia una escola, a Mire-
court (prop de París), pet-6 actual-
ment no en queda cap.

—Pere) hi deu haver arcs fets en
serie i amb materials sintètics?

—Efectivamcnt, n'hi ha bastants
en el mercat; n'hi ha que tenen el
suport de fibra de carbó, ara be, no
es pot deManar . a aquests elements
que arrenquin la mateixa sonoritat
a un instrument que aquells que
enclouen la síntesi de segles d'inves-
tigació i experiència.

Fins aquí la nostra conversa amb
Na Margalida, però abans d'acomia-
dar-nos volem felicitar el seu home,
N'Andreu, per la culminació dels es-
tudis. Durant els quatre cursos que

seguit a Cremona ha estudiat i
experimentat les matèries següents:

Tecnologia de la fusta, Física acústi-
ca, Estudi d'instruments, Teoria i
história de la música, História de la
violeria, Ilistória i literatura italiana
Economia empresarial, liestauració
d'instruments, Envernissat i Practi-
ca constructiva d'instruments. Els
alumnes, almanco, han de construir
un víoll, tina viola i un violon-
cel, peces totes elles que ha
realizat el nostre paisà. Pere) a més
d'això N'Andreu, juntament amb el
brasiler Saulo Dantas Barreto —co-
negut per nosalres per mor de la
seva intervenció en els cursos de
violeria celebrats a Felanitx— va-
ren començar la cèpia de l'arpa
d'Antoni Stradivari que es troba en
el Conservalori San Prieto a Majela
de Nì POIS i que Pestan acabant ac-
tualment a Felanitx, destinada al
museu stradivaria de Cremona.

T. 1'.

TENGO PARA ALQUILAR PISO
GRANDE en C/. Mayor y uno en
C/. Convento.
Informes, Tel. 825039 y 580283.

ES TORNEN COMENÇAR LES
CLASSES DE TALL I CONFEC-

Informes, Margalida Nicolau. Tels.
580682 i 824631.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA cer-
ca feina els horabaixes.
Informes a aquesta Administració.

VENDO APARCAMIENTO, coche en
C/. Caritat.
Informes, Tel. 582842.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA SEGURIDAD.
• Cinturoncs dc Segun dad regulables en altura COn ret1S3d0

• Estructura de Pro'tección Lateral • Alarma Antirrobo • ABS
• Cierre centralizado de seguridad

OPEL ASTRA: EL NUEVO
VALOR DEL CONFORT.•Pariah multitiki6n • Check-Control, Computadora y Radiocasete
• Interior Erv,ontimieo • Cambia Autonhitico • DirecciOn Asistida
• Nlicrotiltn; de Aire.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA INGENIERIA ALEMANA.
• c0ntml Elect rOnico de 'Iraccián • Diseno .Acrodithimico Flush-Glass
• Nuevos Motores de Invección NIultipunto. 16 %%Uvulas y liabodiesel.

DESCUBRE MIURA IA AMNIA GAMA ASTRA
EN TU CONCESIONARIO OPEL.

OPEL ASTRA.
INGENIER1A ALEMANA DE FUTURO.

OPEL
E S „s.r

CORMOTOR S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51

MANACOR (Baleares)

JULIA. AUTOMOVILES, S.A.
Carrer Campos, s/n. FELANITX

CONCESIONARIO 1EICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.



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 NEUMATICOS Y COBRARLES SOLO 3.

Puente lavado Automático CHILE!' C/. ALONSO RODRIGUEZ, 12 TEL. 580459

Sábados abierto
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«Cone_ aixeca't, vine
al M.I.J.A.C.»
M.I.J.A.C. .Gavina»
5. Aniversari

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

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

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

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

Ens apuntam: GRUP INFANTIL
Nins i nines a partir de 5e d'EGB

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

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

Lloc: «XAUXA» (Baixos rectoria)

Carrer Nuno Sang.
GRUP DE JOVES
2n. i 3r. de BUP.
Dates: Del 21 al 25 de setembre

de 18 h. a 20 h.
Lloc: «XAUXA».
MOLT IMPORTANT: Pels que ja

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

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

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

ga es queda vacant per un altre.

QUOTA D'INSCRIPCIÓ ANUAL:
2.000 ptes. (per a tots).

S'ha de dur una fotografia tama-
ny D.N.I. (per a tots).

Nota: Les condicions econèrniques
i les deficiencies físiques, 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 places son
més que limitades, (hem de pensar
que ens hem d'atenir al nombre de
monitors i u l'espai).

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

EL PP I L'URBANISME
-Sr. Director:

Vaig quedar sorprès quan a unes
declaracions a aquest setmanari el
nou batle Sr. Grimait declarava que
cl PP no es un partit partidari
l'expansionisme urbanístic i que
aquest el practiquen els socialistes a
municipis com Calvià. Sembla que
confon el planejament urbanístic
amb concedir Ilicencies d'obra. Se-
gons tenc entes els socialistes a Cul-
via no han augmentat el sà1 urbanit-
zable ni amb un palm, el que han
fet ha estat concedir Ilicencies se-
gons el pia vigent, aprovat 8 dies
abans d'assumir ells el govern mu-
nicipal. A Calvià l'Ajuntament redac-
ta un nou pla d'ordenació urbana
més restrictiu que l'anterior, amb
l'excepció de la remodelació de la
marina de Magalluf, que ha  estat f re-
nat pel Govern Balear i pel Conseil
Insular de Mallorca, en mans del
Partit Popular, per anar en contra
(leis interessos urbanístics d'alguns
promotors. No contents amb això
alguns promotors han intentat com-
prar un regidor socialista, oferint-li
100 milions, per possibilitar una mo-
ció de censura per propiciar l'inves-
tidura d'un batle del Partit Popular,
senyal inequívoca que pensen que el
PP és rnés sensible a l'expansió
banística que el PSOE.

Hem vist quina ha estat l'actuació
urbanística de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.
Durant la tramitació parlamentaria
de la 'lei de Costes, que prohibiria
construir a menys de 100 metres de
Ia mar, la Conselleria alentava als
promotors i constructors a cleina-
nar llicencies abans que s'aprovés la
hei. El mateix va passar durant la
tramitació ciels anomenats decrets
Cladera, amb la construcció de
70.000 noves places turístiques.

L'Ajuntamcnt de Santanyí, en
mans del PP, i el Govern Balear del
PP aprovaren la urbanitzaciú de Ca-
la Moud ragú. Davant les protestes
populars decidiren comprar els ter-
renys que s'havien d'urbanitzar per
3.000 milions. El preu a pagar es de
10.000 ptes. el metre quadrat, quan
els solars a Cales de Mallorca es pa-
guen a 2.000 ptes. i a Son Vida e
5.000. Aquesta escandalosa tudada
de doblers públics, a més de bend i-
ciar a uns pocs, té per finalitat fer
creure a la gent que protegir es molt
car i que, per tant, es millor no opo-
sar-se a les urbanitzacions.

A pesar del Govern, en la passa-
cia legislatura el Parlament Balear,
després de tres anys de discussió,
aconseguí aprovar una hei d'arees
naturals, d'espais a protegir perquè
no tot, sigui ciment. Com es natural,
els politics ciel P.P. votaren en con-
tra.

Lo més escandalós va esser l'enca-
botament dels politics dels P.P. en
oposar-se a la protecció de les Sa-
lines d'Eivissa, on els promotors
d'una urbanització ,s0 el President
Cañellas i 'Matutes:
va dir que si guanyava les eleccions,
que les guanya, canviaria la hei per
poder urbanitzar més. La presidenta
de UM, la senyora Munar, no es par-
tidaria de canviar la hei i per això
el president l'ha cessada com a con-
sellera cle Cultura.

PocIrícm multiplicar els exemples.
Com veim els del P.P. no han estat
mai particlaris dc l'expansió urbanís-
tica.

Atentament
Pere Andreu

(Passa a la pkg. 7)

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.

SE OFRECE CHICA para clench-
dienta o trabajos caseros por ho-
ras o en bar y restaurante. Con
experiencia.
Informes, Pga. Constitució,

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
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(Ve de la pig. 6)

CAN PHUT
Sa Taverna de Son Macià

CUINA DE MERCAT

Comunica als seus clients i al públic
que els propers dies. 27, 28, 29 i 30,
restarà tancat.
ESPECIALITATS: 	 Disculpau les molèsties
Pop a la gallega
Peix marinat;
<Tatés» •	 Tel, 553265

INSTALCONFORT

EXCLUSIVAS INTERNACIONALES
CALEFACION INTEGRAL

¡El futuro perfecto de la
calefacción!

¿Tiene usted problemas de
humedad o frío?

No pase usted un invierno más sin co-
nocer las grandes ventajas del sistema
de calefacción que tiene: un bajo consu-

mo, no ocupa espacio, es invisible,
no precisa tuberías ni calderas

ni radiadores.

La calefacción ða lujo a precio de mercatio
PIDA PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

OFICINAS: C/. Padre Sebastián Nicolau, 13 - Tel. 580961
EN MANACOR: C/. Jorge Surecia, 5 - Tel. 824630

Dra. [lucia Caldentey
- Partits mèdics (iguales)
- Consulta particular i d'assegurances (Asisa,

Aliança, Novomèdic, Previasa, Adeslas, etc.)
HORARI DE CONSULTA:
— De dilluns a divendres:

Matins d'll a 1 h.
Horabaixes, de 5 a 8 h.

— Diumenges: d'll a 12 h.
C/. Pelat, 61 	 Tel. 583464 FELANITX

cine ri 1a  

SOL JOVE
Fa saber que com a final de la seva

liquidado, ofereix al públic, génere des-
du, tardor i hivern a meitat de preu.

Viernes día 18, iniciamos la programación
DIA 13 El Rey pescador
DIAS 19 ) 20 HOOK (El Capitán Garfio)
y No me mientas que te creo

eon ROBIN WILLIAMS
de STEVEN SPIELBERG

con GENE WILDER
y RICHARD PRIOR

FELANITX

F,XPLICAC16
Amic Tomeu:
Hi ha cartes que no mereixen res-

poste, i a la meva intervenció a la
Sala amb ocasiú de la moció de
censure ja me vaig referir als cecs
que no hi volen veure i als sords
que no hi volen sentir.

Perú hi ha escrits que contenen
afirmacions que poden desorientar
els lectors de bona fe, i en atenció
a tais lectors ern pertoca donar una
explicació.

Dia . 21 d'agost, un dia abans del
debat sobre la moció de censure,

vaig signar els darrers documents
de la impressionant paperassa que
s'havia de remetre a la ComissiO
Insular d'Urbanisme per a Paprova-
ciO definitiva del Pla de Delimita-
ciO del S6I Urbà.

El Pla, efectivament, va esser
aprovat dia 29 de juny i, a partir
de flavors, els serveis tècnics muni-
cipals varen iniciar els treballs
oportuns per remetre a la Comissió
insular .el Projecte de Delimiteció,
les allegacions presentades, els in-
formes de l'equip que les va estu-
diar, els plans i els acords de l'A-
juntament, per exemplar quintupli-
cat. El Secretari de l'Ajuntament i
jo varem posar la nostra firma a
rites de dotze mil (12.000) folis.
Aquesta feina, que se diu fàcilment,
va exigir un temps. Els equips tec-
flics de la Sala havien d'ocupar-se
d'altres feines i en el mes de.
bona part del personal de la . casa
gaudeix de les seves vacances d'es-
tiu.. D'altra banda, la Comissió In-

consistori. La carta que he contes-
tat m'ho confirma un cop més. Però
els fets són els fets i la interpretació
que els doni caclascú tanmateix
els canviarà.

Ben cordialment
Miguel Riera i Nadal

(Passa a la pàg. 10)

91155E14Y.
Comunicamos a nuestra distingui-

da clientele, amigos y público en ge-
neral, que a partir del VIERNES 25
de septiembre, tendrerrios e disposi-
ción vuestra, las colecciones de:

Wait) - Invierno /93
DISEÑO Y CALIDAD AL

MEJOR PRECIO

9•DISSENt- r
Major, 23 	 Felanitx

13V ,.:t jp
t) LQ,:;,Sret).41.cp

- 31,

Profesionales al servido de tu
IMAGEN.

Ya con nuevo HORARIO de IN-
VIERNO: de 930 a 19'30 h.

No cerramos al mediodía

GRACIAS POR PEDIR HORA

sular d'Urbanisme tanca durant el
ales d'agost per vacances i era im-
possible que estudias cap paper
abans del mes de setcrnbre.

Voter suposar que aix5 anulla Io-
ta la faina feta es una estupidesa
que no mereix comentori. Felanitx
te avui un Projecte de Delimitació
ciel SOI Urbà aprovat inicialment
el Partit Socialista se sent particu-
larment satisfet d'una labor que l'e-
quip de govern anterior no va fer
en quatre anys.

Sobre la qüestió del Pla Director
de Ports Esportius, el Partit Socia-
lista, l'any 1990, es va mostrar par-
tidari de la més alta protecció per
a la zona costera de Felanitx i, a
la reunió de la Comissió informati-
va de fa dues setmanes, varem ra-
tificar aquesta actitud. Sia quin sia

resultai de l'entrevista- entre el
Batle i el Conseller, el nostre grup
votara 'a . favor de la protecció ma-
xima. . ,

Es ver que jo hauria pogut convo-
car una comissió informativa a fi-
nals de juliol per tesoldre aquest te-
ma a la plenaria"del Mes • d'agost,
com hi hauria pogut dur el tema de
la compra de l'edifici del Celler Coo-
peratiu; pet-6 tant en un cas com en
l'altre ja sabia que era molt impro-
bable que prosperassin les dues pro-
postes tenint en compte que els re
gidors del grup «Coloms , a la Sala»
s'havien pres un període de vacan-
ces que no vaig sebre mai (no m'ho
varen dir) quan havia començat ni
quan acabaria.

Benvolgut Tomeu: jo ja sabia que
els fets d'agost no caurien be e de-
terminada gent que forma part del Tel. 582316 Mayor, 27-1.°



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
SEAT PANDA 	 PM-AH
SEAT MARBELLA 	 PM-AZ
HAT Ilegata 70 S
	

PNI-AS
FIAT UNO Turbo ic 	 PM-AU

¡J A
TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

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

FELANITX

/1Ltlocare

—4114
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses..

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX..
4	 Servicio permanente 24 horaS .

.MAIKEL'S KIOSKO».
• Passades les- festes j. ¿a tormen-

ta política (si bá les espases seguei-
xen al(es), la gent' . ha tornat del
Port i la cosa cobrd.7ee;rta normal&
tat. Felanitx seria un . poble tranquil
si no fos perquè darrerament Iij!. tor-
na haver una onada de robatoris...
Els motitts tots els coneiNem i nol-
la gent podria, fins i tot, endevtpar
qui són els lladres... Però la solti.ció
no és tan fàcil. Les malifetes es
produeixen —normalinent— entre
les dmf i mitja i les cinc i busques
del tnati. Me diuen que intensificar
la vigilancia no és possible (?). ¿I
zma empresa privada, ho podria fer?
De totes Maneres la solució, ja dic,
no és tasca fácil i si en parles a
qualque politic et dira: oEtz demo-
cracia, això no te remei...».

• ¡Vaya jornada! El FELANITX
perdió por CERO a TRES ante el
C, A I. V I A en «Es Torrentó».
S'HORTA *en «Sa 1.1cona» ídem de
idem... Y no hablenios del fútbol
base... ¡Menos mal que las huestes
de TONI (Gil) CUENCA (lido; la
de cal! Vencieron en VILAFRASICÁ.
por CERO a DOS. Y eso que antes
de empezar el partido no sabían si
podrían contar con los once juga-
dores reglamentarios.
.• La directiva del C.D. FELA-

NITX tiene ganas de hacer las co-
sas bien esta temporada. De mo-
mento el domingo funcionaron los
altavoces en «Es Torrentó» y «RA-
DIO BALEAR» di6 cumplida infor-
mación ciel devenir del encuentro,
cosa que hacía algunos años que no
se producía. Sin duda hay que agra-
decer las gestiones realizadas por
BERNARDINO ARTIGUES para
que la cosa vuelva a tener el cardc-
ter de antario.

Pero creo que la directiva felanit-
xera se equivoca en el horario. De-
be procurar que no coincida con los
part idos que ofrece el CANAL PLUS.
El domingo fallaron muchos aficio-
nados que sin ducia prefirieron ver
el Madrid-Burgos, en cl bar o en
casa. Para la próxima vez ¡ojo!

• Mc dicen, pero no me lo creo,
que en las noches de luna llena,
cerca de «SON RAMONET», se pa-
sea el fantasma de CRISTOBAL CO-
LOM, con cara de pocos amigos...
¡¿Serán alucinaciones...?!

ID El pasado domingo hubo en el
GIMNASIO «SPORT ENERGY» de
Felanitx una EXHIBICION FISICO/
CULTURISTA, con motivo de su 1.°
aniversario. La verdad sea dicha, fue
una cosa espectacular y difícil de
imaginar, cie una gran belleza plás-
tica. El fisicoculturismo es un de-
porte con mucho auge en la actuali-
dad, como así pudimos comprobar
en 'este gimnasio que cuenta con to-
dos los elementos necesarios para
ponerse en forma y —si uno quie-
re— moldear el cuerpo al antojo.

, • . Hasta el 27 de septiembre tie-
nen oportunidad de ver los dibujos/
pinturas de BRUCE JEROME en la
«Caga de Cultura». Un pintor que
vive a caballo entre Nueva-York y
Mallorca, donde . pasó su infancia. Se
trata de un artiStá polifacetico que
trabaja artes como litografía, foto-
grafía, escultura, vídeo, cinematogra-
fía, etc... Se trata de una EXPOSI-
CION totalmente recomendable.

• Para mi es realmente impor-
tante que en FELANITX vuelva a
haber CINE. Repito una vez más
que no es lo mismo ver una pelícu-
la en vídeo que en la pantalla gran-
de. Hoy viernes los buenos aficiona-
dos podran gozar con «EL REY
PESCADOR», película nominada pa-
ra los «oscars» y que está interpre-
tada por ROBIN WILLIAMS. Y ma-
ñana y el domingo «HOOK» «El . ca-
pitan Garfio» cic STEVEN SPIT.-
BERG, ba.,acla en el famoso cuento.
«Peter Pan», que también tuvo su
nominación. De complemento una
comedia desentadada con RICHARD
PRIOR y GENE WILDER titulada
«NO ME MIENTAS QUE NO TE
CREO».

• Terminaron las verbenas, pero
Ia cosa no acaba ahí... Se prepara
un septiembre de 61-gad°. Hoy día
19 hay UNA VERBENA CAMP para
los de. la 3.a edad y el 26... Sc va ar-
mar un «cacaoram» de ahí te espero.
Porque tendrá lugar tambien en el
«Pare de la Torre» una GRAN NIT
DE POP-ROC, una gran bauxa musi-
cal con los grupos «WS RENOU»,
«FORA D'ES SEMBRAT», «QUA-
RANTA PUTES», «ES BISBES»,
«CUATREROS» y muchos más que
andan confirmando clar el callo. Se
trata /le la «primera edición» de
¡FELANITX VIU! Ah! i nomes són
cent duros amb consumició inclosa.
Menos cia una plectra.

• El próximo doming°, en
<<ur\ric», esta previsto el I CONCUR-
SO de PINXA DISCOS ORGANIZA-

Copyrigh t:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

Fútbol Sala
•,

Derna diumengc tindrà hoc al
camp d'Esports de Sa Mola, la pre-
sentació dels equips per a la tempo-
rada 92-93, tot al &curs d'una tar-
da que es presenta força animada.

A les 1930 comcnçara la festa amb
Ia desfilada ciels nous equips (en-
tre ells un cie femení), 'entre tots els
quals sumen més d'un centenar
jugadors. A l'acte • hi seran presents

: tots els seguidors del futbol sala fe- .

lanitxer, autoritats locals i illenques,
premsa, rádio j televisió i qualque
estrella del moment. -

Després de la festa hi haurà una
pctita roda cie premsa, on el coordi-
nador del futbol sala local, MARINO
TALAVANTE facilitarà tota mena
d'informació.

Acabada la presentació farem una
berenada, preparada per les mares
ciels jugadors.

ELS CADETS EMPATEN
DINS MARRATXI

Els equips segueixen triomfant en
aquest període de pre-temporada.
Aquesta setmana, els cadets, con-
duits per la colla Picornell-Forteza,
aconseguiren un bon exit empatant
dins el difícil camp de Sa Cabana,
on els locals no donaren res per per-
dut fins al darrer segon. Villanueva
(2) i A. Cañas (2) foren els gole-
jadors i l'alineació fou Ia segiie.nt:

Marc (2), Huguet (2), Cañas (3),.
Benito (I ) lesionat al m. 9, Angel
(2), Zamorano (2) i els clebutunts.
Porras (2) i Villanueva.(3).

Aquest empat dóna ales als cadets
locals, que el proper nies d'octubre
donaran 'pas a la lliga federada.
' LO "MILLOR. Elg . allots que

aquesta setmana come -teen els entre-
naments oficialment.
tar l'equip femení entrenat per l'hor .7

tarrina Aina M.  Capó•
LO PITJOR.—La pèrdua del juga-

dor benjamí Jose M. Cii-ia, recent-
meat fitxat pel futbol local. El ju-
gador s'ha aventurat dins el camp.
gran tal volta precipitadament. Pot-
ser li mancará veterania j li sobrarà
camp.

M.T.F.

Contesta a N'En Rafel
Això que barbes granades
facin molt trist es paper,
jo en veig molts p'es carrer
que les duen afeitudes
que fan mottes bajanades
i aim') a tu te va molt be.

I pensa que anar pes carrer
publicant animalades,
ets tu que fas es mal paper,
no un pic sinú mil vegadcs.

Un ferit d'ala

Nueva Funeraria en Felanitx
a cargo de Salvador Bordoy y
Floristería CICLAMEN

V. Ernest Mestre, 8 	 FELANITX
TELS. 827386, part. 582904 y 581188

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

-
esdeveniment esperat



FELANITX

Unas dent() cuarenta personas
presenciaron este partido. El hora-
rio no era el .mas adecuado.

El Cakid, igual que la tempora-
da pasada, consiguió llevarse los
puntos, esta vez sin incidentes. ¿Una
bestia negra para los felanitxers?

FELANITX: Matías, Sampol, Ge-
labert, Maim& Morales, Calclentey
(Miguel Angel), Juanan (Ortiz), Ni-
co, Alfonso, Rogelio y Costas.

ARBITRO: arbitraje del colegiado
Riera Pujol. Bien. Mostró tarjetas
amarillas a Juanma, Plasencia, Tu-
gores II y Morales.

GOLES: 0-1, min. 9: Miguel. 0-2,
min. 10: Matamoros. 0-3, min. 11:
Juanma.

COMENTARIO: El Felanitx en
sendos fallos • defensivos perdió el
partido y siempre fue a remolque
time el Calvid que siempre pudo ju-
gar cómodo al contragolpe, siendo
justo vencedor, aunque se empleó
con cierta dureza durante el trans-
curso del encuentro.

El resultado no admite discusión
ya que el Felanitx regaló el partido
en tres minutos tontos.

MAIKEL.
2.' REGIONAL

S'HORTA, O - ALGAIDA, 3
Primer partit de. lliga de la tempo-

rada 92-93 davant l'afició local. L'Al-
gaida fou un equip superior al
S'Horta amb jugadors veterans i
amb molta classe. Els jugadors de
S'Horta posaren molt bona voluntat,
per?) no pogueren foradar la porteria
contraria; l'ocasió mes clara fou du.

M. Roig en el minut 35, però el seu
remat aria al trav?sser. Ja a la se-
gona meitat el S'Horta avançaren 11-
nies i va aconseguir dos
gols més.

LOS ATLETICOS EN PLAN
TERMINATOR

VILAFRANCA, O - ATCOS.
PORTO-COLOM, 2

Con los once justos se desplaza-
ron los porteños a la vecina locali-
dud. Eso no fue obstáculo para que
se adueñaran de la situación desde
el primer momento, pese a que el
entrenador «melonero», el conocido
Juan Riera, sometiese a estrecho
marcaje a Juli. En la primera par-
te inauguraría el marcador Maria-
no (0-1), resultado con que finaliza-
ría la La mitad.

En la 2.° siguió la misma tónica,
los visitantes en plan jabato, conse-
guían sentenciar el encuentro con
un gol de Castro. Mejor comienzo,
imposible.

Alineació: Pedro (3), Angel (3),
Domingo (3), Surier (3), Fruti (3),
Pere Ballester (3), Juli (3), Colau
(3), Mingo (3), Castro (3) i Mariano
(3). Puntuació valida pel trofeu Ca-
dena GIGANTE.

ANGEL.
PROXIMA JORNADA.—Preferen-

le.—«Es Revolt»: MONTUiRI-FELA-
NITX.

2.. Regional.—CAS CONCOS-LA
VICTORIA.

ATCO S. PORTO-COLOM-ATCO.
LLUBI.

VALLDEMOSSA-S'HORTA.

JUVENILS
La lliga ja ha començat per l'e-

quip de categoria juvenil del C.D.
Felanitx. Fins aleshores han dispu-
tat quatre encontres i els han per-
duts tots.

El primer partit fou contra el Po-
Ilenca: Pollença, 4 - Felanitx, 3 amb
gols de Juunpe, Petty i Basilio. Fe-
lanitx, 3 - Badia, 5, amb gols de Ro-
que, Basilio i Cano. I clins Mana-
cor encaixaren una abultada goleja-
cia: Manacor, 12 - Felanitx, O.

Pel que fa al partit de diumenge
passat, jugaren al camp d'Es Tor-
rentó, Felanitx, 1 - España, 3. El
gol fou marcat p'En Basilio_

ALINEACIÓ.—López, Risco, To-
meu, Petty, Frias, Santi, Cano, Gui-
llem;Basilio, Calderon i Juan Pedro.
També jugaren, Mut, Lozano i Ro-
que.

Per a la jornada d'aquest cap de
setmana esta previst que es despla-
cin a Capdepera per jugar contra
l'Escolar.

Els CADETS, comencen avui dis-
sabte a les 6 del capvespre la com-
petició. Aquest primer partit es ju-
gara al camp d'Es Torrentó i sera
contra el Ses Salines. Gori

MARGARITENSE, 4 - S'HORTA, I
El S'Horta va jugar uns primers

20 minuts de joc brillant, tenint da-
res ocasions, que no acabaren en gol .
El gol aconseguit fou obra de Ma-

Avui dissabte, partit de la lliga ca-
det, a les 16'30 h. entre el S'Ilorta
1•01impie. Demit diutnenge, partit de
juvenils a la mateixa hora mire] el
S‘liorta i

Futbol Penyes
BAR CAN NOFRE (Porto Cristo) -

CASA DE EXTREMADURA
.NO TE RIAS QUE ES PEOR»

Jornada de reflexión en donde el
equipo felanigense se encontró con
una desorganización total por parte
del equipo de Porto Cristo. La pasi-
vidad y un inexplicable cambio de
horario condujo a la confusión y cl
colegiado decidió suspender el en-
cuèntro, a la espera de una explica-
ción de lo ocurrido.

Si no hay contraorden, el partido
se dará por ganado legalmente por
fios extremeños, dado que la desor-
;•ganización y la confusión vino de
manos del equipo local. Al parecer
a don Juan Ruiz no le hizo ninguna
gracia tener que esperar una hora y
40 minutos para poder jugar el en-
cuentro.	 M.T.F.

V4i FUTBOL

El CAA, una bestia negra para el Felanitx
Felanitx, O - Calviá, 3

Taller Náutico MONSERRAT
Comunica a sus clientes y público en

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

Tel. 8 4621 - Porto-Colom

autolavadoFELANITX,al.
ATENCION

ATENCION !
TEL. 1970739

Les comunicamos nuestras
ofertas de coches de ocasión

CITROEN 2 CV
SEAT Fura 	 PM-Y
SEAT Málaga	 PM-AK
LANCIA Delta 	 PM-13J
Furgoneta C-15 D	 PM-AP
VISA Gti 115 CV 	 PM-AG
R-18	 PM-X
WOLSVAGEN Pasat 	 PM-AC
WOLSVAGEN Polo 	 PM-AF

FIAT Uno Diesel 	 PM-AH
CITROEN AX 11.	 PM-AN
R-19 GTS	 PM-AZ

OPEL Kadet Diesel 	 PM-AN

OPEL Kadet S 1.6	 PM-BF

Y nuestros servicios
de mantenimiento

Montage de eauipos de música
— ALPINE
— PIONEER

MACROM (25 % Dto.)
— JBL
— BLAUPUNT

Llantas deportivas
— ACT
-- CENTRAL
— RONAL
— BRAID
— BBS

Lavado - encerado - engrase - cambios aceite filtros
bujías - baterías - cubiertas

(PARA LIMPIEZA DE CAMIONES, PEDIR
HORA)



Puedas E tensibleS
Galvanizadas y
lacadas
vanos colores.

PersianaS de Alumno
Color Plata, Bronce y
laçadas vanos colores.

CA F. 0.07.204571
Cf. Estrella I -Telefono 58 03 51
FELANITX (Mallorca)

CARPINTERIA METALICA

TALLERES
MECANICOS

Puertas Arrollables
Galvanizadas y lacadas
Manual y mando a distancia

Puertas Cancela
Hierro y Aluminio y
Con mando a distanCia

Puertas Basculantes
Galvanizadas. lacadaS
I retacos madera.
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FELANITX

Calms a la Sala
ELS PORTS ESPORTIUS I
LA POLEMICA AMB M.O.

Dimarts hi havia d'haver la reunió
del Sr. Saiz amb els Batles per mos-
trar-los a Ilegir. Per les informacions
que tenim a l'hora de redactar
aquest comunicat, 'sembla que el
nostre Bade, A. Grimait, ha mantin-
gut la postura inicial de ratificar la
petició dc l'any 1990 i demanar grau'
de Protecció I per a tota la costa.
Ens alegram i aplaudim aquest fet.
Veurem com arriba la noticia a Fe-
lanitx o si hi ha noves ordres. Si es
confirma això retiram el titular de
Ia setmana passada que algú no el
va entendre amb l'acepció d'acordar
o cedir per un profit material alguna
cosa que normalment no és objecte
de comerç.

Seguint amb el Pla Director (II
Ports Esportius, hem de dir que,
hem posat en circulació un model
d'allegació per a presentar abans de'
dia 1 d'octubre a l'Ajuntament. De
moment en tenen per qui en vulgui
signar, a Felanitx: a la Lliberia Ra-
nion Llu11 i a l'Estanc de Can Ran-
da i a Portocolom a la Llibreria de
Ca Na Massot. Naturalment són per
demanar el Grau de Protecció f per
a tota la costa, ratificant la petició
que l'Ajuntament va fer fa dos anys
i que el Sr. Saiz va perdre.

Passant a un altre tema que és
Ja polemica armada per M.O. i sen-
se voler-hi entrar, com que sembla
que els motius que varem donar al
seu dia no els va entendre, volem
intentar que ,M.O. entengui la nos-
tra jaquida amb un fet molt ilus-
trador.

Dia 12 de mare al diari «Ultima
Hora» a la seva plana 28 sortien
Iletra de motllo les paraules
giients dites pel Sr. Batle Miguel
Riera al periodista Pep Roig: «El
día menos pensado, Coloms sacará
un comunicado pidiendo que cerre-
mos 25 bares que están abiertos sin
licencia... Si nos obligan a cerrar
habrá que hacerlo, aunque ello sea
otra de las maneras de colapsar la
economía en este municipio, que es
lo que podría ocurrir con actitudes
tan radicales». El mateix dia 12 de
març i per escrit demanarem al Sr.
Batle si assumia com a privies
aquestes declaracions. El formular
Ia pregunta oficialment i per esser

contestada al Plc era només perquè
quedas constancia del que ens ha-
via passat moltíssimes vegades amb
declaracions fetes pel Sr. Batle que
enverinaven la situació i que no res-
ponien a cap modo d'actuar nostre,
només a suposicions de coses que
Coloms no havia fet i ens imputa-
ven o a vegades ens passava el ma-
teix amb decisions preses estant al
govern i que el Batle devia trobar
impopulars i una vegada i altra im-
pedia que s'executassin. Al ple de
dia 6 d'abril el Sr. Batle Miguel
Riera contesta que aquelles declara-
cions no eren fetes seves i així cons-
ta a l'acta dc la sessió. Dia 8 d'abril,
ul diari «Ultima flora» a la plana
41, hi sortia un article d'opinió sig-
nat per Pep Roig titulat «Vamos a
contar mentiras» que entre d'altres
coses deia: «Ahora resulta que cl al-
calde de Felanitx niega rotundamen-
te las declaraciones publicadas por
Ultima Hora el pasado mes de mar-
zo. Lo hace casi un mes después,
sin antes haberlas desmentido...
Tampoco lo hizo en la rueda de
prensa que medía entre la entrevis-
ta ,i el pleno del martes que, de al-
guna manera se corroboró lo publi-
cado: ni lo hizo en encuentros oca-
sionales sucesivos con el periodista
que suscribe».

Esperam que M.O. recordi per
sempre per que varem gicar del go-
vern presidit pel Batle Miguel Rie-
ra, per la nostra part no hi ha res
Ines a dir.

, VENDO SOLAR en Cala Murada.
Informes, Tel. 580667.

SE NECESITA SECRETARIA con
conocimiento de contabilidad. Ira-
bajo todo el año.
Informes, Tel. 657389 (Sr. Paco).

NECESSITAM AL.LOT/A amb no-
cions de perruqueria. A Portoco-
lom.

Informació, Tel. 824488 i 824984.

LLICENCIADA EN GEOGRAFIA I
HISTORIA dóna classes de repas
i tècniques d'estudi per a geogra-
fia, història i història d'art. Ni-
veil 2.a etapa E.G.B.. BUP i COU.
Preparació Selectivitat.
Informació, Tel. 580795.

Cartes al director
(Ve de la pàg. 7)

REQUIEM PER LES PLATGES DE
PORTO COLOM

Senyor Director:
El Pla Director de Ports Espor-

tius deixa en principi a Portocolom
orfe de tota protecció, si l'Ajunta-
ment hi consent.

Hem de suposar que aquests se-
nyors de Ciutat s'han pres la mo-
lestia de recórrer tot el litoral i així
fan constar que tenim el Faralló
d'En Fred, pet-6 el Pla no menciona
l'Arenal dels Homes, l'Arenal de les
Dones, ni l'Arenal dels Capellans o
del Babo.

No degueren entrar en el Port .o
tal volta aclucaren els ulls, per po-
der endosar-nos el grau III a tot el
Port i deixar així una vegada més
les portes obertes a vergonyoses es-
peculacions?

Tot fa sospitar que hi deu haver
interessos particulars inconfessa-
bles com, per desgracia, també a
moltes altres parts de Mallorca.

El Pla ha ignorat ara les nostres
platges del Port. Abans ja s'ha ig-
norat com poc a poc les seves ai-
giies canvien de color i lo que ara
fa olor damunt els papers, passara
a fer-ne dins la mar.

Es fàcil esborrar a conveniencia
seva unes platges per a ells insig-
nificants, però mai aconseguiran
borrar de la nostra memória aquests
anys que, estiu darrera estiu, les
hem disfrutades i cl record del lloc
on tants de felanitxers hi hem après
a jugar damunt l'arena, a nadar i
a conéixer-nos tots un poquet més.

Me sap greu veure la forma com
se fan les coses, tant a Ciutat com
a la Sala. Es com si estassim sem-
pre -a les fosques i per això ningú
d'ells s'empegueeix, però tries greu
me sap pels nostres fills i nets, que
ja no podran gaudir de tot aix6 tan
meravellós que hem heretat i non
haurem sabut conservar. M.A.0

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-BN)

(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. 560268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

Distribuidor oficial:

Electrodomésticos A. MATAS
C. Ilospici 24	 Tel. 581824 FELANITX




