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Antan' Peña 13è a la Marathó Mundial
Mitja Distkcia

Futbol Sala

Brillant presentació dels equips 92-93
Antoni Peña tingué una excellent

actuació diumenge passat al Campio-
nat Mundial de Mitja Marathó ce-
lebrat a la ciutat anglesa de Tyne-
side. El felanitxer es classifica en
13è Hoc, amb un crono de 1 h. l' 48",
en una cursa de 20 Kms., on parici-
paren més de tres mil atletes.

Antoni Peña formava part de l'e-
quip espanyol, el qual queda clas-
sificat en quarta posició pel que fa
a països.

El Club d'Atletisme Opel-Felanitx
i el Club Ciclista Felanitx, sota el
patrocini del Consell Insular de Ma-
llorca i els Ajuntaments de Felanitx
i Manacor, organitzen pel proper
dia 3 d'octubre, la IV Carrera de
Relleus de Ciclisme-Atletisme. ,

La sortida sera al carrer Miguel
Cristet de Manacor i l'arribada a
l'esplanada de Crist Rei, en un re-
corregut de 12 km. El recorregut per
als atletes sera de 4 km. i la Prova
tindrà una durada maxima d'una
hora trenta minuts.

S'estableixen les categories se-
giients:

A. MASCULINA.—Menys de 40
anys.

Amb una salutació de la «Directo-
ra General de Protección Civil», s'ha
rebut un fulletó informatiu amb me-
sures encaminades a prevenir i pro-
tegir possibles emergencies origina-
des per pluges intenses. Aquest pla
anomenat «Previmet Mediterráneo
920 té una duració de 1'1 de setem-
bre al 30 de novembre de 1992 i con-
sisteix, a més d'una informació me-
teorològica, en unes normes i reco-
manacions als Ajuntaments i mesu-
res d'autoprotecció per als ciuta-
dans. Així que, d'interès per als ciu-
tadans, s'han de tenir les següents
precaucions:

a) Especial esment en creuar
barrancs i torrenteres conduint al-
gun vehicle.

b) No creuar per indrets inun-
dats. La força de l'aigua el pot arros-
segar.

c) No aparcar el vehicle als cos-
ters ni torrents secs.

d) Allunyar-se dels voltants dels

Cal destacar ue A. Peña establi
Ia segona mil1oi marca espanyola
de tots els temps, ja que el precedi
en la classificaciO general n'Alejan-
dro Gómez que, fou 9è amb un
temps de lh, 1%120".

Ens alegram molt d'aquest nou
triomf d'Antoni Feria, al qui felici-
tam molt cordialment, alhora que
li desitjam exits ininterromputs dins
la seva carrera esportiva.

B. MASCULINA.—De 41 a 60
anys.

C. MASCULINA.—De 61 a 80
anys.

D. MASCULINA.—De 81 a 100
anys.

E. MASCULINA.—Més de 100
anys.

F. FEMENINA—
(Els anys especificats correspo-

nen a la suma de Iles edats dels dos
components de l'equip).

La inscripció sera gratuïta i s'hau-
ra de fer' abans del dia 29 de setem-
bre al Club d'Atletisme Opel Fela-
nitx, C/. Horts, 63t2n, de 10 a 13 ho-
res i de 16 a 20 (te aon i fax 581662)

pujols perquè p drieu trobar-vos
amb l'aigua que d valla pels costers
i, a més, pot arros egar fang, pedres
i trossos d'arbres.

e) Assegurau-vos que la vostra
residencia no es t iba dins una tor-
rentera seca.

f) Sintonitzau es emissores de
adio locals per te ir informació de

les posibilitats de luges intenses o
avingudes d'aigües

L'Escorxador vell
Aquests dies es

teja de l'edifici i
dat de l'escorxador
de l'Ajuntament
pidament uns servi
siguin un tant pro
tin emprar el 1
aquells collectius,

Diumenge passat va tenir lloc al
Camp Municipal d'Esports la presen-
tació de la temporada 92-93. Un gran
esdeveniment on els jugadors equi-
pats arribaren als 128, més porters
i jugadors vestits de paisà. Mes de
quatrecentes persones es congrega-
ren per presenciar l'obertura d'una
temporada que promet molt. Es pre-
sentaren un total de nou equips (un
d'ells infantil femení) acompanyats
dels seus respectius entrenadors i
delegats. La collaboració per part de
les mares fou extraordinaria i un to-
tal de 89 coques, ensaïmades i llepo-
lies integraren el menú d'una bere-
nada saborosa. Volem destacar la
collaboració del CIM, l'Ajuntament,
l'APA del Collegi Sant Alfons i al-
tres entitats.

Hi foren presents el Conseller
d'Esports Andreu Riera, el president
de la Federació de Futbol Sala Jeu-
me Mercadal, el regidor d'esports
de l'Ajuntament Juan Ruiz, el direc-
tor del collegi Sant Allons Antoni
Vicens i d'altres representacions a
niés de gran quantitat de mitjans de
comunicació.

D'es d'aquestes planes, jo Marino
Talavante, en nom del Futbol Sala
Felanitx, vull demanar disculpes a
les autoritats convidades per no ha-
ver-les donat oportunitat de parlar
als presents. Els nervis i la tensió
dels moments ens sumiren en un
lapsus que lamentam de bon de ve-
res.

ris, que el requereixin, per desenrot-
llar alguna activitat artística o es-
portiva. Ës per això que es convida
tothom a qui pugui interessar l'ús de
l'edifici de l'escorxador vell amb
aquestes finalitats artistiques o es-

Els equips presentats foren:
Iniciació (nats el 85-86). Entrena-

dor Pedro Leandro. Delegat, Bel Ra-i ,

mon.
Benjamí (nats els 83-84). .Equip

A, entrenador Xesc Blanco. Delegat
Raimundo Fernández. Equip B, en-
trenador Pere Joan.

Alevins (nats el 81-82). Errai!) A,
entrenador nofol Fontanet i Pep. Co-
vas. Delegats, tomeu Adrover' i Mi-
guel Garcies. Equip B, entrenador
Toni Prohens i delegat Vicente Sie-
rra.

Femení. Entrenadora Aina M.a Ca-
pó i Marino Talavante. Delegada Bel
Ramon. ,..(

Infantil (pats els 79-80). Equip A,
entrenador Federico Hinarejos, dele-
gat Salvador González. Equip B, en-
trenador Marino Talavante delegat
Tomeu Gari.

Cadets (nats els 77-78). Entrena-
dor J. Sebastià Picornell i delegats
Maria Obrador i Toni Forteza.

LO MILLOR.—L'alegri.felicitat
que expressaven les cares de tots els
jugadors que desfilaren durant la
presentació. Endemés del grart:com-
panyonatge que poguèrein veure en-
tre tots els que estimen aquest es-
port. De veritat que la «família» va
créixer de debò. Oh coca i cava!

LO PITJOR.—Qualque allot que
no fou present per motius diversos!
Però volem creure que es va perdre
entre la pols i les coques.

Futbol Sala Felanitx

portives, es posi en contacte amb al-
gun dels membres de l'equip de go-
vern municipal el més prest possi-
ble, per programar i distribuir l'es-
pai i el temps, amb antelació sufi-
cient.

III Carrera de Relleus de Ciclisme i Atletisme
de Manacor o Sant Salvador

rocedeix a la ne-
el corral circun-
vell. La intenció

és habilitar ra-
is que, malgrat
isionals, perme-
al recuperat a
es bé minorita-



INFORMÁ-

cine 101 1

Se vende o cambiaría por hacer' CHALET
en Porto-Colom, una finca en Felanitx COfl:
—BAJOS de 140 m2 más corral de 80 m2, aptos para negocio.
—ler. PISO, casi acabado, de 140 m2 más terraza.
—2.° PISO, sólo cerrado exteriores.
—3er. PISO, sólo cerrado exteriores.
en la C/. Llebeig, esquina C/. Bartomeu Caldentey.

INFORMES, Tels. 581823 y 582146.

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

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

C. Costa i Hobert), 10 cantó Onofre Ferrandell - Tel. 827265.

,VIERNES, 25 NOCHE
	

BUTACA 250 PTAS.
Una gran película para los amantes ciel cine

El Rey pescador con ROBIN WILLIAMS
SABADO 9'30 NOCHE Y DOMINGO 3'30 Y 7 TARDE
Gran programa doble de estreno

HOOK (El Capitán Garfio) de STEVEN SPIELBERG
y No me mientas que te creo 	 con GENE WILDER

y RICHARD PRIOR

FELANITX

FELAN  Xr
Sclinanari d'injeressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

SANTOAAL

Dis. 26 Sts. Cosme i Damia
Diu. 27 St. Vicenç de Paül
Dill. 28 St. Wenceslau
Dim. 29 Sts. Miguel, Rafel

Gabriel
Dim-: 30 St. Jeroni
Dij.	 1 Dedic Seu Mallorca
Div. 2 Sts. Angels Custodis

LLUNA

Lluna nova dia 14

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6.45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 1'18 n Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 I 19 h

Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges t festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 14'15, 17 i 20'30 h.
Diumenges i festius, a les 9,
12'30, 15'30, 17 i 2030 h.

Portocoloni-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730, 9'30, 16, 17'30 i
21 h. Diumenges i festius, a les
930, 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'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

RECOLLIDA DE FEMS.—La Co-
missió de Govern recorda a tots els
ciutadans la necessitat de no treure
les bosses de ferns abans de les 6
del capvespre, per tal d'evitar molès-
ties, males olors i la possibilitat de
que les deixalles sien manipulades
per animals.
«PLAN DE PUERTOS
DEPORTIVOS»

El passat dia 15 a Palma es reu-
niren la majoria dels battes de l'Illa
afectats pel «Plan de Puertos Depor-
tivos», amb el Conseller Jeroni Saiz,
amb !'assistència del nostre batle
Antoni Grimait i Mas. A l'esmentada
reunió, el Conseller, com a promo-
tor del «Plan de Puertos Deporti-
vos», defensa aquest projecte, si be
reconegué unes deficiencies en la
grafia d'algunes platges.

RECTIFICACIO
A «La Sala Informa» del dia 7 de

setembre, es deia que se celebraria
una comissió informativa, on hauria
ocasió de convocar-hi els collectius
ciutadans afectats pel «Plan de Puer-

tos Deportivos».
Dcgut a la normativa amb què es

regeix en les comissions informati-
yes, aquest fet no es possible, si be
l'equip de govern, a títol oficiós, ha
tengut reunions amb organismes i
particulars i ha escoltat el seu pa-
rer i, així mateix, tota la clocumen-
tació esta a l'abast de qui la vulgui
consultar. Disculpau la imprecisió.
CARRER MAJOR

Sortint al pas dels comentaris que
es fan que el mercat dels diumenges
es llevara del carrer Major, el Dele-
gat de fires i mercats Sr. Ruiz, ens
reafirma que l'actual ubicació de la
venda ambulant a l'esmentat carrer
es mantendra, si be en una sola fila
per comptes de facilitar el transit
dels vianants.
FUTBOL
„Ahir a l'Ajuntarnent es, reuniren
cis presidents dels clubs de futbol
de Felanitx, Sr. Miguel Oliver, de
Portocolom Sr. Antonio Cuenca i de
S'Horta Sr. Rafel Roig, juntament
an-lb el Delegat d'Esports, per veure
dtfesoldre el problema del club del

Port, ja que no compta de moment
amb installacions esportives regla-
mentaries. S'arriba a . un amistós
acord anil) algunes puntualitzacions
quant a les formes d'usar les instal-
lacions. L'equip de Portocolom en-
trenara els dimecres i divendres al
camp de S'Horta i els partits oficials
es faran al camp des Torrentó
Felanitx els dies marcats al calenda-
ri i compatibles amb els altres
equips.-

NIT POP ROCK AL PARC
Dia 26 de setembre hi haura, corn

anuncia el cartel!, «Gran Bauxa Mu-
sical», amb la intervenció de sis
grups de rock illenc. Aquest progra-
ma substitueix l'actuació que no s'ha
pogut dur a terme dels «Inhuma-
nos». Esperem que no plogui i el jo-
vent pugui divertir-se. L'entrada úni-
ca, a 500 ptes. amb consumició in-
closa.

POLICIA LOCAL
La Policia Local ens informa que

durant el mes d'agost va realitzar el
següent:

Notificacions de desperfectes a la
via pública: 69.

Ajuda ciutadana: 6.
Accidents sense ferits: 3.
Notificacions i informes: 10.
Incidències diverses: 20.
Intervenció en pressumptes roba-

toris: 4.

Recuperació d'objectes procedents
de robatoris: 2.

Detencions: 1.
Denúncies per apropiació indegu-

da de vehicles. amb motor:. 8.
Recuperació de vehicles amb mo-

tor: 7.
Medicions arnb sonómetre: 24 ser-

veis amb mesuraments a tots els lo-
cals de la zona turística.

Decomís de partides d'aliments: 4.
Control de ciclomotors: 6.
Denúncies C.C.: 174.
Denúncies 00.MM.: 36.
S'han recollit 5 cans.
Retirada de vehicles de la via pú-

blica: 7.

Comprovació d'arrests domicilia-
ris: 1.

SE NECESITA SECRETARIA con
conocimiento de contabilidad. Tra-
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.

ES TORNEN COMENÇAR LES
CLASSES DE TALL I CONFEC-
CIO.
Informes, Margalida Nicolau. Tels.
580682 i 824631.

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

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

S'OFEREIX AL.LOTA per fer feines
de la casa per hores.
Informació en aquesta Administra-
ció.

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

TELEFONS D'INTERS
Ajuntament: Oficines, 580051,

580030 i 580365. Policia local
582200
Funeràries:
Tels. 580448-581144 (F. Felanitx)
Tels. 582904-581188 (F. Bordoy)
Ambultmcils

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580234
Guàrdia Civil 580090
Servei de grua: 82747
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222



SE VENDE PLANTA BAJA en C/. SEÑORA SE OFRECE para plan-
Virgen de San Salvador, 20. 	 char, limpiar o cuidar enferma.
Informes, Tel. 833063. 	 Informes, Tel. 827069.

Jardineria d'Es Llevant
Plantas INTERIORES - EXTERIORES

ARBOLES DE JARDIN Y FRUTALES
BULBOS, ABONOS, TIERRA VEGETAL
Y BARRO

Crtin. Felanitx-Manacor ( junto Piensos San Salvador)

TEL. 580101

ES CANTO
ROPA INFANTIL Y GENEROS DE PUNTO

Con motivo de muestro octavo aniver-
sario, fabulosos descuentos.
Aprovéchese. Del 27 de septiembre

al 10 de octubre
C/. Bartomeu Culdentey, 32 	 FELANITX

• 	 I 	 .1 	 •

Autocares J. Caldentey S.A.
HORARIOS QUE REGIRAN A PARTIR DEL DIA 28 DE SEPTIEM-
BRE DE 1992.

LINEA FELANITX - PORTO COLOM - FELANITX,

DIAS LABORABLES:
SALIDAS DE FELANITX. - 7'00 - 900 - 14'15 - 17'00.
SALIDAS PORTO COLOM. - 7'30 - 9'30 - 16'00 - 17'30.

DOMINGOS Y FESTIVOS:
SALIDAS DE FELANITX. - 900 - 12'30 - 1700.
SALIDAS PORTO COLOM. - 930 - 1300 - 18'15.

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

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

B1TUTORES, PROTESIS, SILLAS, ANDADORES, BASTO-
NES, etc.

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

FELANITX,- •

Tot 6s a punt a l'Esplai...
No¡As hi faltes TU.

Sí, ja hi som, qui no sap quì.! sig-
nifica l'arribada del nes de setem-
bre. És un mes on tot torna a la
normalitat, cis nins acaben les va-
cances, les families es muden a Fe-
lanitx, comença l'escola j, . és. Oar,
tambe l'Esplai es torna obrir amb
la mateixa alegria de cada any.

És ver que ara Sor Conxi no sera
aqui per guiar les nostres passes i
donar-nos aquella empenta de vo-
luntat i bon humor que nomes ella
sabía transmette; s veritaCqUe'nin-
gú la podrà substituir, però tots els
que hem compartit aquests anys
amb ella estam disposats a conti-
nuar amb molta illusió el gran tre-
ball que fa tant de temps ens ha de-
dicat i que ara ens encomana amb
tot el seu suport.

¡Au idõ allots, endavant! que la
vostra alegria és la força que ens en-
coratja i manten obertes de bat a
bat les portes de l'Esplai.

Us esperam el dimarts 29 i el di-
jous 1 de 18 a 20.00 h. al Club.

La quota és de 2.000 pessetes i ne-
cessitam enclemes dues fotos pel
carnet. Si teniu alguna clificultat, ve-
niu a xerrar amb nosaltres.

IMPORTANT.—Portau un sac de
rialles.

Els monitors

Se vende apartamento
PORTO-COLOM

Zona Sa Punta. 3 habitaciones
dobles, baño y aseo, cocina
equipada, salón comedor, terra-
zas y jardín privado.
Piscina comunitaria (cuatro ve-
cinos).
Facilidades.

Tel. 555059

Associcciú per h
ProtEcciii ¡le! Camp
i de l'Aigua»

A.P.C.A. s'ha constituït en el mes
de setembre de 1992, amb domicili
social en la carretera de S'Horta, n.°
4, de Calonge-07669, Santanyí.

El seu objectiu principal és el de
opOsar-se per tots els mitjans legals,
a qualsevol tipus de projectes urba-
nístics massius acompanyats o no
per camps de golf que amenacen di-
rectament l'integritat d'aquesta illa
i dels seus habitants mitjançant els
desequilibris ecològics, hídrics, eco-
n61-flies, paisatjístics o humans que
posen en moviment.

El seu camp d'acció es concentra-
ra en la zona sud-est de Llevant amb
possibilitat de donar suport a qual-
sevol acció organitzada amb fins
semblants arreu dc Mallorca.

Intentara informar als seus mem-
bres o simpatitzants de la realitat
dels projectes que es preparen amb
els efectes a curt, mitja i llarg ter-
mini.

S'intentarà aconseguir dc les enti-
tats oficials i privades una informa-
ció objectiva.

Contara amb un assessorament
assistència jurídica per a emprendre
les uccions legals destinades a Ilui-
tar contra els projectes que entren
en els seus objectius. •

Actuara segons !'interès general, i
no dels interessos particulars.

Aquesta Associació no esta relacio-
nada, ni vinculada, amb cap partit
politic o financer.

Les persones que vulguin donar
suport als objectius d'aquesta Asso-
eiaeió, poden Ii•mar Ics fulles adi-
ents que trobaran en el Cafe de Can
Nloix i a la Llibreria «Hanlon Llull»

I tamb6 es pot contribuir econú-
micam(nt subscrivint-se eon) a
membre (10.000 Wes.) o simple sim-
patitzant (5.000 pt(s.)

Associzció Espanyola
contra el Càncer

La .1unta Local de l'Associació Es-
panyola contra el Cancer es complau
de fer públic el resultat econòmic
del sopar celebrat el passat mes
d'agost a benefici de la seva obra:

Ingressos 817.900
Despeses 526.500

Benefici 291.400
Aquesta Junta agraeix una vegada

rnés la collaboració rebuda per
aquest sopar j l'excellent resposta
clefs veins de Felanitx.

9  ISSENV.
Comunicamos a nuestra distingui-

da  amigos y público en ge-
neral, que desde el VIERNES 25
de septiembre, tendremos a disposi-.
ción vuestra, las colecciones de:

Otoño - Invierno '93
DISEÑO Y CALIDAD AL

MEJOR PRECIO

9-DISSENY.
Major, 23 	 Felanitx

feturY95

Profesionales al servicio de tu
IMAGEN.

Ya con nuevo HORARIO de IN-
VIERNO: de 9'30 a 19'30 h.

No cerramos al mediodía
GRACIAS POR PEDIR HORA

Tel. 582316 	 Mayor, 27-1.°

:13 sentit
—Que no saben per on es percl

—Que Sant Francesc Xavier mos
donara salut i feina que fer.

—Que massa que ho saben.
—One per curar ses venes tapacles

han de caminar cul enrera cinc mi-
nuts.

—Que si nomes es perdés s'aigo...
—Que cis Coloms també s'oposa-

ran a s'ampliaciú de Sa Marina de
Cala d'Or.

—Odle be en feien de vasa
es moliner i s'ase
tocant a ses portes
cridant: moliner!...

—Que demanaran sa maxima pro-
tecció pes litoral dc Felanitx.

—Que per s'U.M. de la vila, no hi
ha remeis ni a ca's potecari.

—Que mos donaran sa maxima
destrucció pes litoral de Felanitx.

—Que no era veritat que en Ca-
fiellas s'hagués fet del Coso.

—Que ja han començat a arribar
factures a s'Ajuntament.

—Que es collons són rodons i no .

boten.
—Que, estimat lector, no pensis

que jo ho pretengui aclarir,
però es poble hi té que dir
que això d'es maletí .
s'arribarà a aclarir
si es cosa certa i segura.

—Que na Maria Antònia
s'ha fet d'es Coso.

—Que esta prohibit circular
case.

—Que es mercat des diumcnge-
ara corr cap a ses palmeres.

—Que vol ploure però no plou.
—Que es caps de fava, en ver'S' de

case, es posen al cap un preserva-
tiu.

—Que en calent, va frecl.
—Que en fred, va calent;
—Que prou per avui.

Jo MItteiX •

f - 1:1(;t ,./

Munar

sense
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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

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 2:1 -9-92 	 VIERNES 2-10-92

Creina al gusto
Chuletún de Avila
Tarta aniversario
Vino Bach
Champán Delapierre
Café, copa y puro

2.000

Consome al gusto
Emperador Cesar
Tarta aniversario.
Vino Bach.

C. negro
	 Champan Delapicrre c. negro.

Café, copa y puro.

ptas. 	 2.500 ptas.

También podrá optar por nuestro servicio a la carta, y nues-
Iras especialidades de CARNE A LA BRASA.

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

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

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

PRECIOS DESDE 98.400 ptas. I.V.A. incluido.
CONSULTEMOS SIN COMPROMISO

4 	 FELANITX

Nova emissora de ràdio
El proper dia Ir d'octubre comen-

çarà a transmetre una nova emisso-
ra de radio que, sota l'indicatiu
oRaclio Felanitx» einetra en el dial
96.0 de FM els dilluns, dimarts, di-
jous i divendres, a partir de les 16
hores.

La nova emissora sembla que, de
rnoinent, nomes posara en antena
programes musicals.

La verbena de la Tercera Edat
Dissabte passat a vespre, la gent

de la Tercera Edat de la comarca,
dona color i animació a la nostra
població amb una verbena que co-
mença armb una desfilada des de la
plaça de S'Arraval cap al Parc de
Ia Torre. La Banda de Música obria
Ia comitiva, composta per autornà-
bils descoberts amb parelles abilla-
des adequadament.

Un copen el Parc, la comparsa
clona unes voltes a la pista i comen-
ça el ball que es perllonga fins a la
mitja nit al só dels conjunts SIGLO
XX i BLUE MONT.

Demi els de Baix des Cos de
Manacor pujen a Sant Salvador

Demà diumenge, la barriada de
Baix des Cos de Manacor, l'ara
l'anyal pujada a peu a Sant Salva-
dor.

Els que han de fer tot el trajecte
a peu partiran de Manacor a les 530
del mati, mentre que un altre grup
nomes pujara des de 'la Creu del cor-
rai d'En Nofret i seran portats a
aqust indret en autocar. Tenim no-
ticia de que el nombre de persones
inscrites supera el milenar.

A les 10'30 del mati hi haura missa
que celebrara l'Ecènom d'Artà, i se-
ra estrenat un himne la música del
qual es de Francesc Ramis, amb lle-
tra del nostre collega Rafel Ferrer
Massanet.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
EXCURSIÓ A ROMA.—Dilluns dia

28, a les 17 h., a la Llar del Pensio-
nista, un delegat de l'Agència de Viat-
ges es personara per cobrar el viat-
ge als que s'han inscrit.

EXCURSIO A MENORCA.—Dime-
cres dia 30, a les 17 h., a la Llar, un
delegat de ¡'Agència de Viatgcs pro-
cedirà al cobrament de l'import del
viatge als participants. Es prega que

duguin el certificat de residência.

Centre de Salut
CAMPANYA DE PREVENCIÓ

DE LA GRIP
El proper dilluns dia 28, comença

Ia campanya de prevenció contra la
grip, gratuïta pels majors de 64 anys
i malalts crònics.

L'horari de vacunació sera de 10
del mati a 5 del capvespre, de di-

.11uns a divendres.

Adoració Norturna Femenina
Avui dissabte, a les 9 del vespre,

a la capella de la Caritat, hi haura
vigilia d'Adoració Nocturna femeni-
na.

Instituts de Batxillerat i F.P.
(Verne de Sant Salvador de
Felanitx,

Es comunica a tots els alumnes
matriculats als Centres de Formació
Professional i de BUP «Verge de
Sant Salvador» que el proper dia 1
començaran les activitats escolars.

Dia 1, a les 9 hores, tendra lloc
l'acollida per als alumnes de ler.
curs de BUP i FP, i, dia 2 per a la
resta de cursos d'ambdós Centres.

Les classes començaran dilluns,
dia 5, a les 8,30 h.

Unió Musical de Petra
S'afegeix al dol per la pèrdua d'An-

toni Oliver Monserrat, al temps que
expressa .a tots els qui l'estimaren
l'esperança de que ja gaudeix de la
pau definitiva, promesa a tota per-
sona de bona voluntat.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

FESTA DE SANT MIQUEL
Dimarts dia 29, festa dc Sant Mi-

guel Arcàngel, titular de la Parrò-
quia, a les 8 del vespre hi haura Mis-
sa solemne.

ESGLÉSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE L'ÀNGEL DE LA

GUARDA
Dissabte dia 3 se celebrara aques-

ta festa, amb Missa cantada e les 7
del capvcspre. Dira la homilia i pre-
sidira la celebració el P. Domingo
Andreu, superior de la Comunitat.

GERMANES DE LA CARITAT
FESTA DE SANT VICENÇ

DE PACE
Dema diumenge dia 27, les Ger-

inanes de la Caritat, a la prbpia ca-
pella, celebraran la festa de Sant
Vicenç de Pan.

A les 7 del capvespre, missa so-
lemne amb homilia que dira Mn.
Jaume Obrador.

Hi quedau tots convidats.
.„.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Josep Caries Adrover
Rotger i Catalina Monserrat Barce-
ló, han vista alegrada la seva llar
amb el naixement del seu primer
fiil, un nin, que rebrà el nom de
Francesc.

Enviam la nostra mes cordial fe-
licitació als novells pares.

NOCES
Dissabte passat a migdia se va ce-

lebrar el casament del nostre esti-
mat amic i collaborador En Colau
Barceló i Monserrat amb Na Carmen
Moyano González.

L'acte tingué Hoc a la Casa de Cul-
tura davant el Jutge de Pau D. Pere
Batte i Garcias, i amb el padrinatge
ciels seus pares D. Nicolau Barceló
i D.4 Barbara Monserrat; D. Juan
Antonio Moyano i D.a M.  Isabel Gon-
zález.
" Actuaren de testimonis Maria Font
i Maria Peñuela.

La festa es perllonga en un dinar
en el restaurant El Bosque de la car-
retera del Port.

Des d'aquestes planes reiteram
nostra nies cordial felicitació als
vas esposo:. Enhorabona Carmen i
Cot au

PRIMERES COMUNIONS
El diumenge clia 13, al Sant nad de

Sant Salvador, va rebre per prime-
ra vegada l'Eucaristia, la nina Maria
Concepció Muñoz Nicolau.

I diumenge passat, a la parròquia
_de Sant Miquel, la vu rebre._ el min_
Antoni Adrover Hernández, i al San-
tuari de Sant Salvador, Antoni Pou
Martorell.

Rebin tots ells la nostra
ció, que feim extensiva ais seus . pa-
res.

NECROLÓGICA
El passat dia 15, entrega l'anima

a Deu a Palma, a l'edat. de 57 anys,
despres de veure's confortat amb els
sagraments, D. Antoni Oliver Mon-
serrat, de Sa Mola. D.e.p.

Reiteram la nostra condolência a
la seva familia i d'una manera es-
pecial a la seva esposa D.  Miquela
Vicens, fill Joan, noya Catalina i ger-
mans.

VENTA DE PISOS en Porto-Colom,
parte Aduana. 3 dormitorios. (2
pisos por planta). Quince años
facilidades. Intereses al 7'5%.
Informes, Tel. 833803.

SE TRASPASA CELLER CAN TIA,
en C/. Pou de la Vila, 5.
Informes en el mismo o al Tel.
581088.

BUNYOLS
A partir de demà diumenge, en fa-
rem a C/. Eres, 35 i C/. Soler, 12.
Tel. 580683.



FELANITX

0.M. PLATICA A M.O.

Sr. Director.
La setmana passada el Sr. M.O.

.deia que respOnia al comentari que

.feia de la seva carta. Ara no em puc
-estar sense fer un poc de platica
.ates que en cl que deia a la seva
resposta no sembla que haguès Ile-
git el meu comentari. Aix?) de xerrar
molt i no escoltar gens, es propi del
Sr. M.O.

El pirmer que vull fer es aplaudir
.al Sr. M.O. perquè un cap tancat
•com el seu pot arribar a normalit-
Izar-se nomes amb dos comentaris.
Si anam així, prest estarem norma.
litzats del tot!

En segon lloc, he tornat
-el que havia escrit fa dues setmanes i
_no he vist per lloc que insultas nin-
gú, ni tampoc que li fes Cap mam-
.balleta, no se on deu haver vist els
insults. En no ser que entengui que
qui no l'aplaudeix • l'insulta? Pere) el
.que sí demostra el seu escrit es es-
.ser un poc groller. D'això no se n'a-
maga gens.

En tercer Hoc, jo no vaig treure
-excuses del perquè varen gicar els
'Coloms, nomes me vaig remetre als
seus escrits que esta clar, mai ha
llegit o mai li ha interessat enten-
<ire el que deicn. Potser encara no
.estava normalitzat el Sr. M.O. j aquí
'Tau el problema, que no entenia la
llengua en que parlaven els Coloms
fa un any.

En quart lloc, jo no som germa de
ilet amb el Colomí, es cert que va-
rem tenir coincidències i això no-
més vol dir que no vaig massa equi-

-vocat i que Ines d'un compartcix el,
,que vaig dir i pens.

En cinque lloc, el Sr. M.O. diu
'clue els Coloms només serveixen per
fer oposició, de fet només han po-
gut fer oposició fins ara. Quan varen
intentar governar el Batle Riera no
cis va deixar piular, pet-6 el que es
cert que la feina que fan es clara i
eficaç, basta dir que les seves pro-
postes al final no els ha quedat mes

_ remei que admetre-Jes. El polígon.
de serveis, el Reglament de Norma-
lització, les mateixes Normes Subsi-
diaries, la contratació de la gent, la
solució a l'ampliació de l'escola
Portocolom, el control de les obres
municipals, ... tot aim') es feina que
ningú mai ha fet i el profit d'aques-
ta feinada molt poca gent l'ha agraït
i molt menys el PSOE que sense fer
res els quatre anys en varen treure
el profit de dos Regidors. Si aiv.') es
nomes per fer oposició, que per molt
d'anys hi hagi Coloms, perquè les
cp(-)sicions que hi havia abans no-
més sabien dir que amb majoria ab-
soluta governant no podien fer res!

En sise lloc, el Sr. M.O. no ha dit
que no fos «espanyolet ressentit ciel
PSOE», mirau per on ha sortit a dir-
ho l'ex-Batte Miguel Riera que se-
gons tenc entes es independent. Això
es massa!

En sete i darrer floc, n'M.O. ha
trabucat d'una cadira alta perque
mesclar els capellans amb els fona-
mentalistes i els Coloms, a part de

ser una falta de respecte pels fona-
mentalistes, es el que demostra rrll's
clar que haut-a de viure en l'anoni-
mat sempre, perquè si en sortia les
riailes les sentirien de fora pubic.

Platica: Mentre a Felanitx ten-
guem Males que governin des del
primer dia pensant en no perdre un
vot a les prOximes eleccions, Batles
que encaminen tots els seus esforços
en fer un doble joc, amb Coloms o
sense, Felanitx -sera ingovernable.

Pregunta: En tres mesos no es po-
dia arreglar el desgavell, i en un any
Sr. M.O.?

O.M.

EL FEMS

Benvolgut Director:
Vaig sentir l'altre dia que s'havia

concedit el concurs per la recollida
del ferns. Voldria que no fos per ha-
ver concursat a la baixa temeraria, i
que haguin canviat les condicions
del concurs, rectificant el que fins
era s'ha fet.

L'exemple que volia treure a llum
es el d'Es Carritx6. Es increïble la
brutícia que es pot deixar escampa-
cia per terra. Les conseqüències sen
imaginables, o més ben dit, s'hau-
rien d'explicar perquè se'n doni
compte qui li correspongui. L'olor, i
més a l'estiu, és insuportable. La vo-
ladissa de plastics que arriben arreu
de la contrada. Si plogués tot aniria
a parar al pati d'una casa. Els mos-
cartins poden transmetre qualsevol
malaltia. Les rates s'hi poden llepo-
li n. El fàstic que pot fer ais clients
de la jardineria. Les flastomies ciels
que hi van a deixar les bosses. Els
vidres que 'poden tallar sabates i go-
mes de cotxe.

Esta clar que s'ha d'analitzar el
problema, que pot tenir diverses
causes confluients. Els veins en fan
una anàlisi que no sembla desenca-
minada. Si les orelles de l'Ajunta-
ment hi arriben segur que - poden
'trobar una solució. L'Ajuntament
per la seva part toca saber a quina
companyia ha donat la concessió i
amb quines condicions. En definiti-
va es el responsable. Gracies.

Biel

LA CONTRAREFORMA
CIRCULATORIA DE
LA TARDOR DEL 92

Ha resultat efímera en alguns sen-
tits, la reforma circulatòria de la
primavera passada. En política tot
se ven. Es pot embolicar, iciP, com:
rectificar es de savis, o com fruit
cie la reflexió, o com la consideració
de les opinions del poble (que ens
ha. votat). No ho sabrem mai. Com
ta ni Poe sa tire ni ma i q tie passa pel
cap del que pensa la circulació. Son
matèries ocultes que han d'agafar
per sorpresa; perquè l'efecte sorpre-
sa provoca respecte després de fer
por per intimidació.

Un exemple de la informació de
Ia Sala, ara i bans: sempre a bou
passat. No es tan sols valentia do-
nar informació anticipada, sinó que
de vegades és nccessari anunciar el
que es va a fer. No entenc aquestes
reformes amb nocturnitat. Com
tampoc puc entendre que puguin po-
sar en marxa accions que no esti-
guin madurades. Entenc per altra
banda, que siguin proves, experi-
ments, que no vol dir que siguin
admisibles, sobretot amb qüestions
com aquestes, que es poden resol-

cire damunt paper, i una mica de vis-
ta. I molt manco admisibles si no
queda escrit el resultat de les pro-
ves o les conclusions de l'experi-
ment. SinO, pocirícm estar cada dia
aratint i avail: tendriern entreteni-
ment absurd i converses banals, que
ens clistreurien Wafers més impor-
tants. Potser sigui l'objectiu.

Es simptomàtic del tarannà per la
Sala en aquestes qüestions el fet de
trasbalsar la brigada municipal, se-
gons el color de l'Ajuntament. Pot-
ser en facin una qüestió política. Hi
hagué un bathe a Guadix que va fer
desempedrar el carrer del seu pre-
decessor, per empedrar el seu. Bona
puntuació en política perdre la net
pasturant.

1.0.

LA GICADA DELS COLOMS
Senyor Director:
La nota del grup «Coloms a la Sa-

la» de la setmana passada ja no pot
esser mes aclaridora. Ara ja sabem
per quin motiu els coloms varen gi-
car el govern municipal i es va do-
nar la primera passa perquè els po-
pulars tornassin comandar.

Unes 'declaracions del Batle Riera
a l'«Ultima Hora» varen esscr el de-
tonant. Que el mateix batle, a una
plenaria, desmentís les manifesta-
cions no té cap importancia; que el
citat diari la tengui jurada als so-
cialistes, tampoc. El batle havia fet
unes declaracions que no havien
agradat al colom gros.

Tot això esta molt be, pet-6 hi ha
un detall que no acaba d'encaixar
¿Com es possible que els coloms gi-
cassin en el mes de setembre del 91
a causa d'unes declaracions que el
bathe va fer en el mes de març del
92?

S. M. O.

ELS ATLETES
Com cada estiu, durant els mesos

de juliol i agost, es producix un fet,
a Port-ocolom, que sembla una mica
perillós i ningú no hi posa remei.
Mirau, devers les 20 hores, cada dia
uns atletes es posen a practicer el
seu esport pels canners mes transi-
tats com són Pescadors, Cristòfol
Colom, Togores i la Ronda del
Creuer Balears. Jo voldria saber si
no hi ha un altre circuit riles ade-
quat per practicar l'atletisme que
les vies més transitades de Portoco-
lom.

Jo, com molta gent, a vegades he
cie frenar o fer una mala maniobra
per evitar els atletes. Estic a favor
de l'esport, sempre que se faci en el
seu !loc.

Un d'Es Port.

LES FESTES CONCARRINES

Senyor Director:
Aquests dos darrers anys, Ca's

Concos ens ha donat una MO de
com han de ser unes festes popu-
lars.

La revetlla fou ben animada amb
un grup que ens sonava boleros, jo-
tes i fandangos i l'altre uns bons
balls de pages. Ja es que el poble
petit i nomes pot dur dos grups; si
fos com Felanitx, sabem ben cert
que en duria una bona partida. Lla-
vors, un altre dia, tots els conCarrins
sem a cuinar dolç i participen de rics
menjars nostres parats al carrer, bo-
nes rialles i alegria sana. Comedies
per al noble, cançons i romanços
populars, jocs per als infants, per als

-
joves i no tan joves, un sopar de
porcella amb una gentada impressio-
nant i niches coses més, sempre
amb un poble que ho viu i partici-
pa.

Això si són festes; els felanitxers
n'hem de treure exemple. Enhorabo-
na concarrins i que per molts d'anys.

Un grill, d'antics de Felanitx.

Bústia
Hem rebut el programa ciels cur-

sos per a monitors i•animadors so-
cioculturals que per aquest proper
curs dura a terme l'Escola d'Esplai
de les Ines Balears en collaboració
amb la Direcció General de la Jo-
ventut.

Aquest ofereix tota la programa-
ció arran de: Cursos de monitors,
Cursos de Directors, Cursos mono-
gràfics i centres d'interès, Cursos
d'animació sociocultural i Programa
de formació sociocultural 92-93.

A la nostra administració tenim
aquest -programa a la disposició de
tots els interessats.

„Agraimenr-
La família Oliver-Veccns, da-

vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu de la mort d'Antoni Oli-
ver Monscrrat i en la impossi-
bilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho vol fer
per mitjà d'aquesta nota.

4. tots, moltes gracies.

Venta de motos y
eciclomotores nue-
•w:is y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Morini Excalibur 501
Yamaha RD 350 (PM-AJ)
Honda 750 CBX (PM-AC)
Vespa 125 (PM-AX)
Benelli 250

CICLOMOTORES
VESPINOS: Varios
DERBIS: Varios

FDS
;Puch X-40
;.Meeatecno

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

ES DONEN CLASSES DE REPAS
de Física, Química i Matemàtiques
de BUP i COU, a partir del 15 d'oc-
tubre.
Informació, plaça Arraval, 5.

EN PORTO-COLOM necesito perso-
na para atender señora mayor. Dis-

, ponemos de vivienda.
; Informes, Tels. 824361 y 580201.



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

Veliticulos de ocasión

RENAULTT 25 V6 BACCARA
	

PM-AY
FIAT UNO 70 SX 5/p •

	
PM-AW

SEAT PANDA
SEAT MARBELLA 	 PM-AZ
FIAT llegatti 70 S
FIAT UNO Turbo je 	 PM-AU

TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

O

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

• El Referéndum francés va dir
a Europa: , • Akghjtrreiiiiecc. Rec, iíec. Fue-

• El C.D. FELANITX consiguió; , ron los sonidos guturales que salie-
después de una meritoria reacción,. ron de la boca de un directivo futbo-
un IMPORTANTE EMPATE cri 	 lero de la'cOrnarca al conocer el re-

sultado ATCOS. PORTO-COLOMcampo «Es Revolt» de MONTIRRIv.:
tras ir perdiendo por dos a cero,,* (TRES), ATCO. LLUBI (UNO). Ha----
al final DOS a DOS. Una vez más; ; .bía vistõ la l. parte y se fue con-
ROGELIO Y ALFONSO consiguie-,A vericidO de que los «porteños» pin-
ron la hazaña de remontar un resuchaban. Como no los puede ver —nib.
tado que daba la impresión que VS 

en pintura— se llevó ¡tal rabieta!
,taba sentenciado. 	 que ahí queda para la posteridad.

SEl Felanitx, quiere recuperar cl Sabemos que a Toni Cuenca se le
tiempo perdido, no en plan «Marce/ tiene mania, pero hay que reconocer
Proust» sino en .el efectivo', así que que su equipo da la talla, ayer y
la Directiva se ha movido y ha vuel- hoy.... ¡Líderes! Mariana ya vere-
to a incorporar el conocido TE- mos.
RUEL, un elemento muy importante • GRAN PRESENTACION de la
en los esquemas del futbol felann- TEMPORADA 92-93 de FUTBITO.
xer, además FELIPE ha vuelto a la Centenares de personas se dieron
formación de manera real y eso debe cita al Poliesportiu de «Sa Mola».
contar en el devenir del equipo que Nueve equipos, nueve. Uno de ellos
dirige Rafel Ramos. ¡alevín! Asistencia de autoridades y

s Y hablando de fútbol vamos de
árbitros. Recuerdan que sc tenía
que jugar el CAS CONCOS - ATCO.
BALEARES y que se tuvo que sus-
pender hace un par de jornadas. El
Colegiado JUAN ANTONIO CAÑA-
VATE no se presentó en cl momen-
to anunciado, sino 80 m. despues
la hora del comienzo del encuentro.
Se sabe que alegó que su coche ha-
bía tenido un accidente de tráfico,
y que ésta era la causa del retraso.
Pero como no era la primera ocasión
que esto sucedía, el Comité ha deci-
dido que justifique este retraso deAutocares lujo excursiones , 	forma oficial. ¡Sr. Cariavate con lasServicio Taxis y Microbuses.

	'reis. 580246 - 581135 — FELANITX 	 dietas que se pagan hay que despe-
fr	

.
Servicio permanente 24 horas 	 gar de los manteles con tiempo an-.

ticipádo, sin prisas!

A utocares

GRIMALT,s.a.

Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

abierto todos los días
Para reservas llamar a los

Tels. S37031 y 658033

FELANITX

Ia gran estrella fue sin duda el «al-
ma-mater» del tinglado, el amigo
MARINO TALAVANTE.

• El pasado domingo en CAS
CONCOS D'ES CAVALLER hubo un
BERENAR para los de la 3. a edat,
después se animó la cosa con un
BAILE amenizado por el famoso
conjunto «ES NOSTROS» que cuen-
tan con una figura de postín como
es RAFEL «SIMONET». Ni que de-
cir que la cosa se prolongó hasta
bien tarde. Sin duda hay que incli-
narse ante un grupo musical de esa
talla, sabiendo la - edad de sus com-
ponentes, que no se limitan a actuar
viernes y sábados durante casi todo
cl año sino	 ¡Que encima hacen
«bolos»!

• Muchos agradecen, cuando van
a comer esplendidamente, a «SA SI-
NIA» poder contemplar la obra ciel
pintor felanitxer BERNAT SANSO,
que se ha «ganado» un sitio a pulso
entre los «grandes».

• Pasa unos días, semanas diría
yo, entre nosotros, el amigo JAUME
RIERA que cuenta en nuestra Ciu-
tat con innumerables amigos. Según
me cuentan las cosas le van bien por
and. Sabemos que gasta un «potosí»
en teléfono para enterarse de como
le andan Ias finanzas. Especialmen-
te los lunes, que es imposible comu-
nicar con la REP. DOMINICANA. ya
que el bloquea totalmente la línea:
Nos topamos con el en «Bar Cris-
tal» acompañado de P.J. (Pejota). Ni
que decir que J.R. y él hacen buenas
migas, y no son de pan, pongamos
por ejemplo.

• Recuerdan aquel «affaire»
«Cas Patró» en que cierto conocido
PICADOR iba a echar los tejos a
cierta DAMA. Pues no todo es oro lo
que reluce. La señora, pese al pisto
que se da,. no está en el catálogo de
Ia «jet-set» mallorquina. De casta le
viene al galgo, dicen; así que no es
cie extrañar que el veterano picador
cambiase de actitud, mas al saber
que la «presumida» no disponía de
«órgano»... ¡Así no hay cristiano que
de concierto alguno! De risa, Marisa.

• Pese a que la temporada vera-
niega está a punto de cerrarse hay
que alegrarse que en «PUB-MI-
QUEL'S» y en el «CALIPSO» algunas
noches haya un ambiente fetén. El
otro día había un montón de «gui-
ris» sueltas y con más ganas de mar-
cha que una pulga en un circo. Me
alegro porque la temporada más
bien ha sido flojilla.

Fútbol Sala
SËNIORS I REGIONAL
F.S. CONST. CALDERON, 7 - OLI

- CAIMARI/FONT SORDA, 1
«SUMA Y SIGUE»

Els «Cakicrons» començaren la l li-
ga amb golejada. Primers clos punts
per als locals, que enguany estrenen
categoria. Els al -tillers Mayoral (3),
Cano (2) i Fiol (2) enrodoniren el
partit amb molt bones jugades i mi-
llors gols.

«Sa Mola» visqué la primera jor-
nada de la lliga amb un encontre on -
Ia representació local dona bona
mostra de la seva qualitat. S'ha d'a
grair la collaboració de Bar Cristal;: -
S'Auba, Es Jardí a . mé-S•de Construe-
ciones Calderón i P. Sureste: .

M.T.F.

• También en la GALA JUVE--
NIL del pasado domingo C11 «UNIC»
había «movida» de lo lindo. EI «in-
vento» ese del «Concurso cie P1NXA
DISCOS ORGANIZADOS » funcionó
mejor que un «Omega». Los pre-
mios, una auténtica ¡sorpresa proli-
lactica!

• Hoy sábado en cl «Parc de la
Torre» tiene lugar la GRAN NIT
DE BAUXA MUSICAL que bajo el
grito de guerra: FELANITX VIU!!!
puede dar mucho que hablar. Una
noche de POP-ROCK con los grupos:
«FORA D'ES SEMBRAT», «MES
NOU», «CUATREROS», «CROX»,
«QUARANTA PUTES» y «LA FOS-
CA» que ha sido posible gracias a
la colaboración del AJUNTAMENT
de FELANITX, ESPEC. «BRAVO»,.
«DIARIO DE MALLORCA», «ÚNIC»,
«SPEED», «KAS», «COCA-COLA»,
«CA NA CATALINA» y «FACTORIA
CULTURAL».

Una bauxa que seguro interesará a
todos los que les gusta estar al loro.
Ah! i només cent duros l'entrada -,

amb dret a constunició. Un luxe que
es pot permetre En Perico de los•
Palotes: Un germa de son pare és
un tio seu.

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

SE VENDE BAR MERCANTIL
(frente Ayuntamiento).
Informes, Tel. 582111.

ES LLOGA PLANTA BAIXA, a Por-
tocolom, davant la mar, amoblada.
Amb referencies.
Inrorines, Tel. 580468.



RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DOT
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

v IsTA PANORAMICA SOME EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON
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Eiri

M ABRIR Y artagn
TERRAZA

Nuestros acristalamientos móviles de
aluminio anodizado le permiten aislarse
de lluvia y viento Le libran de ruidos mo-
lestos y de suciedad Actúan como una
câmara térmica que hace más eficaz su
calefacción. Rápida instalación sin
cbrcs. Sencillo manejo. Un año de ga-
rantia.

Aplicaciones en hostelería, comercios,
terrazas, invernaderos, piscinas
Centenares de instalaciones en
Baleares avalan nuestros sistemas.

E	 ELE
TECHOS Y ACRISTALAMIENTOS MOVILES

TEkEklE10 79 72 27= 79 71 719
Clip Colleterg. Pprcela 131 Pol Ind de Marratxi 07141 Marratxl Mallorca Fax 79 71 88

FELANITX

Aceptable entrada en «Es Revolt»,
tel «camp municipal» de Montuïri.

FELANITX: Matias, Biel, Mateu,
,Sansó, y CaNell-
ie)/ (Felipe), Riera (Isidro), Nico, Al-
fonso, Rogelio y Costa.

ARBITRO: tranquilo arbitraje
,García Ruiz. Tarjetas a Juanjo, Fe-
upe y Alfonso.

GOLES: 1-0, min. 28: Mas. 2-0, mi-
.nuto 52: Juanjo. 2-1, min. 63: Alfon-
so. 2-2, min. 82: Rogelio, de cabeza.

COMENTARIO: mucho tendrá que
espabilarse el Montuïri si quiere ser
-uno de los gallitos de la categoría.
.Su juego dejó mucho que desear an-
te un debit Felanitx que dio facili-
dades no aprovechadas por los loca-
les. Los visitantes tuvieron el mérito
<le empatar un resultado adverso.

Desde Montuïri: Angel
.2.• REGIONAL
ATCOS. PORTO-COLOM, 3 -

ATCO. LLUBI, 1
LOS PORTEÑOS LIDERES

Una primera parte nada fácil para
.fos de Porto-Colom, los visitantes
aguantaron bien en el centro del
campo, lo que dio de si un espec-
táculo poco gratificante. Si bien

conseguía el 1-0, daría opción a
una reacción del Llubí que conse-
guiría igualar'(1-1), antes de comen-
ar cl descanso.
En la 2.a parte la Máquina «porte-

fia» funcionó sobre railes y se des-
lizaron en pos del triunfo, que no
les podía fallar. Primero sería Ma-
riano quien pondría por delante en

marcador a los locales (2-1) y des-
pues sería —de nuevo— Colau Julia
quien establecería el definitivo 3-1.
Una segunda parte espléndida que
sirvió para ratificar que los «atléti-
cos» son firmes candidatos al título.

PORTO-COLOM: Pedro (1), Do-
mingo, Mingo (2), Sunycr (2), Fruti
-(1), Pere (1), Juli (2), Castro (2), Pa-
co (2), Colau (3) y Mariano (2). Gon-
zalo (3) entró por Domingo, lesiona-
do, y Santy (2) lo hizo por Paco
(también) lesionado.

Clasificación válida «TROFEO GI-
GANTE»: 	i alavante & Angel

PROXIMA JORNADA
PREFERENTE

Domingo: «Es Torrentó»: C.D. FE-
LANITX - LA VICTORIA.

STA. MARIA - CAS CONCOS.
En «Sa Lleona»: S'HORTA - POR-

TOICOLOM. Ojo al dato. Puede ser
un partido de infarto, la rivalidad
regional está servida. Esperemos que
se sepan guardar las composturas,
recordemos al Barón de «Couber-
tin». Lo importante es participar, ga-
nar es lo de menos. Pero... ¿Alguien
se lo cree, todavía?

VALLDEMOSSA AT., 4 - S'HORTA, 1
Mal començaren les coses per l'e-

quip de S'Horta, ja que als 25 mi-
nuts li anularerCun gol del jugador
Henrik, que al nostre parer, era ab-
solutament legal. El nostre equip
millora el joc respecte de les setma-
nes anteriors. El gol fou aconseguit
per M. Roig de penal.

DEMA DIUMENGE, a les 16'30
partit de MAXIMA RIVALITAT,
S'HORTA - ATCOS. PORTO-COLOM.

CAS CONCOS, 2 - RECREATIU LA
VICTORIA, 2

Empat a dos en el camp de Cas
Concos enfront del Recreatiu La Vic-
toria. Els gols foren aconseguits per
Xisco, d'un gran xut des de fora de
l'àrea i per Gordillo en rematar un
corner. Els millors foren Pedro Lean-
dro i Xisco Mairná.

Alineació: TOfol, Julia,-Uguet, Gor-
ditto, Pedro, Salas, Evaristo, Xisco,
Mateu i Roselló. També sortiren Jua-
nan, Cabana, Javi i Biel Tauler.

J.M.S.
CADETS
FELANITX, 7 - SES SALINES, 1
Bon partit jugat en el Torrentó

entre el C.D. Felanitx i cl Ses Sali-
nes. Els cadets són cl primer equip
del Felanitx que guanya per 7-1, dei-
xant molt bona boca als afeccionats.

Jugaren: Acosta, Pinilla, Vicens,
Mut, Vaguer, Obrador, Miró; Soler,
Oscar, Martin. Cambios, Risco, Pd-

ramo, Matas, Sanz i Núñez. Marca-
ren Pinilla (2), Miró i Martin. Arbi-
tre Gremalo, regular.

Avui dissabte juguen a Campanet.
Suplent

S'IlORTA, 2 - OL1MPIC, 3
Gran partit disputat per l'equip lo-

cal davant un potent Olímpic; que
demostra la seva condició de favorit
en aquesta categoria. L'encontre es
pot catalogar d'interessant i entre-
tengut, amb un temps, a la vegada
per cada conjunt. Gols de Pere Bo-
net. 	•

INFANTILS
PARTIT INTERNACIONAL

Diumenge dia 4 d'octubre, en el
camp de Sa Lleona, es disputara un
partit de caracter internacional, tota
vegada que els nostres infantils s'en-
frontaran al BRAFENDEL d'Alema-
nya. A la propera edició els informa-
rem de l'hora.

JUVENILS
S'HORTA, 3 - ALARÓ, 3

MALA SORT!
Bon partit el realitzat pels nostres

juvenils a la primera jornada de l li-
ga i disputat a Sa Lleona enfront
d'un Alaró molt lluitador. Comença
marcant l'equip visitant, però tot se-
guit el S'Horta es va créixer i dona
la volta al marcador. Mes, en el dar-
rer minut, en una jugada desgracia-
da de la defensa local, l'Alaró em-
pata. Els gols foren marcats per Ju-
lia (2) i Ramis. •

ESCOLAR, 4- FELANITX, 1
Els al-lots que dirigeix J. AcIrover

encara no ban aconseguit puntuar.

Diumenge tornaren perdre davant
un equip que no tuda l'oportunitat
d'endur-se'n els dos punts en joc.
Esperem que demà diumenge ten-,

guin més sort en el partit que juga-
ran a Monttfiri.

Gori
BENJAMINS

Avui dissabte, a partir de les 11
del mati, començarà la higa pels ben-
jamins del CIM. En aquest primer
partit els jugadors de Pere J. Vaguer
el jugaran en el camp de Es Tor-
rentó..,

Gori

Futbol Penyes
CASA DE EXTREMADURA, 1 -

CONST. SERVERA (Manacor),
FRANCIS DIO LOS DOS PUNTOS

A LOS LOCALES
Primeros dos puntos de oro para

la Clisa Extremeña. Una victoria
ajustadd en la que los locales lo die-
ron todo. Un solitario gol de Fran-
cis marcaría la diferencia. Los lo-
cales supieron defender bien su por-
teria, contraatacando con rapidez y

- efectildad. Dos puntos que sitúan
a los «extremeños» en mitad de Ia
tabla.

Alineación: Sebastià (3), Felipe
(2), Cañas I (2), Carias II (1), Cam-
pos (2), Francis (3), German (1),
David (3). (Puntuación válida para
el trofeo CADENA GIGANTE a la
regularidad).

M.T.F.

TENC PER LLOGAR CASA a Fela-
nitiii Renovada i sense mobles.
Informació, Tel. 552734.

, o FUTBOL

major fuera que dentro
Montuïri, 2 - Felanitx, 2



M2	 Bernardo Oliver Monserrat.

Se necesita aprendiz pintor
de 16 a 18 arios

INFORMES: TEL. 659486

FELANITX

Colon's a la Sala
EL POSSIBLE PORT ESPORTIU I
ELS REGIDORS DE COLOMS DE-
MANEN UN FAVOR A L'EX-BATLE
RIERA.

De moment molta gent ja ha sig-
nat allegacions en contra de la possi-
ble construcció o ampliaciú del Port
Esportiu o Portocolom. El Sr. Gri-
malt dijous passat assegura que el
seu grup segueix mantenint la peti-
ció del grau de protecciú I per a to-
ta la costa del terme. Així i tot i des-
prés de la reunió amb el Sr. Saiz, va
pareixer segur que al Sr. Saiz li sera
ben igual el que demanin els Ajun-
taments. Quin país el nostre, quina
autonomia municipal, que un senyor
pot fer i desfer segons els interessos
d'uns pocs i dir que són demòcra-
tes!

Passant a una altra cosa, .1a set-
mana passada l'ex-balle Miqadl Rie-
ra tornava usar cl nostre bon nom
per justifica,- dues actuacions ,f1 Seves
j li voklriem demanar per escrit Otte,
per favor, sigui la darrera vegada
que empli el nostre nom per justi-
ficar les es decisions o els seus
oblits.

Mirau Sr. Riera, dissabte passat
dèieu que haurieu pogut convocar
dues plenàries que no vàreu convo-
car, i que no ho vai -eu fer perquè
en ambdós casos, el de la subhasta
del Sindicat i el del Pla Director:
....ja sabia que era molt improbable
qua prosperassin les dues propostes
tenint en compte que els Regidors
del grup COLOMS A LA SALA s'ha-
vien pres un període de vacances...».
Qui llegeix l'entrecomat, entén que
l'Ajuntament no va acudir a la sub-
hasta d'Es Sindicat perquè nosaltres
dos havíem anunciat que només as-
sistiríem a la Sala per temes impor-
tants. Voleu fer creure a la gent que
tot quan es cou a la Sala depèn del
que facem nosaltres dos? L'ex-batle
Oliver feia el mateix.

Pel tema del Sindicat, dia 8 d'a-
gost d'enguany a aquest setmanari
el PSOE de Felanitx, no sabem si
°quest dia us convenia esser del
PSOE o no, deia al comunicat que
enteníeu que el nostre grup estava
a favor que l'Ajuntament compras la
Bodega. Bona seria que deSprés d'as-
sistir a una reunió per aquest tema
i manifestar això, haguessia entes
que estavem en contra! Ara,e mes

4(?••

de setembre, a la carta ja s'intenta
donar la impressió que no enteníeu
aix6.

Pel tema del Pla Director de Ports
Esportius, Lambe voleu donar ente-
nent que la nostra assistència o no

les Plenàries us va fer aturar de
convocar-la, perque era «improbable
que prosperas» i altra vegada pet-

culpa nostra. Si el PSOE l'any 1990
havia demanat el grau de protecció
I, el mateix que el PP i els Coloms,
quill cap pot entendre que dos Re-
gidors facem «improbable» l'aprova-
cid d'un tema que l'any 1990 es va
acordar per unanimitat?

D'ença la dimissió de la Sra. Con-
suelo fins la conversió ul trasfuguis-
me dels seus detractors, i les dues
plenàries que parlam són d'aquest
període, l'absencia o la presencia de
nosaltres a les Plenaries no era de-
cisori, ni podia fer anar la balança
cap a un vent a cap a l'altra. No
creim que cap lector de bona l'c, que
a més sàpiga sumar fins a nou, pu-
gui quedar desorientat i assumir el
contingut de les vostres afirmacions
que encara per aquestes saons; (?)
pretenen descarregar les vostres res-
ponsabilitats damunt la nostra es-
quena.

Mirau Sr. Riera, nosaltres no và-
rem assistir a cap sessió Plenaria
de les que no vàreu convocar, n'ha-
guèssim feta de planta! Però com
que no les vareu convocar, ara nos-
altres no en volem tenir la culpa.
Estam ben segurs que ningú, ni vós
mateix, s'haurà cregut aquesta jus-
tificació que heu donat. La história
s'escriu pels fets succeïts, no pels
que suposa un que Ii convé dir que
haurien succeït j vós no vàreu con-
vocar cap de les dues Plenàries quan
estava nomes en les vostres mans la
possibilitat de fer-ho i per tant de
prendre un acord. Ningú, i molt me-
nys vós, sap el resultat de la vota-
ció d'ambdós temes perique. mai
s'han votat perquè vós mai les va-
reu plantejar a cap Plenaria.

Maria i Bartomeu Obrador,
Regidors de Coloms a la Sala.

Si has empezado INGLES y es difí-
cil, CLASES DE REPASO.
Informes, Tel. 580262.

SE NECESITAN MUJERES para
montar collares.
Informes, C/. Fartaritx, 27.
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• Gran reunió esportiva al BAR
CRISTAL la setmana passada al
llarg d'un sopar durant el qual Al-
colea, Cicia, Campos i Talavante par-
laren de l'esport local i...

• El mister ciel bàsquet Ilucma-
jorer l'ANDREU SERVER ens visi-
ta la setmana passada i aprofitarem
per canviar opinions sobre l'esport
de la seva vida. I varem intuir la il-
lusió i interès amb que ha començat
la temporada.

• Se cerca psicOleg... els equips
no rendeixen prou. La pregunta'
Per qui es el psicòleg, pels jugadors
o pels entrenadors?

• L'escola ja ha començat i els
allots ja remolegen per les places i
carrers de la vila tot esperant els
caps de setmana per rapinyar els
darrers dies d'estiu.

• Al parc avui dissabte hi haura
verbena sense cup grup local i amb
l'actuació de sis grups, b de Ciutat
o dels voltants. I això que hi colla-
bora l'Ajuntament de Felanitx i al-
tres entitats comercials del poble.

• El Club Atléticos Porto-Colom
ja es líder de II Regional i el seu
president, D. Antoni CUENCA (Gil)
és l'home més content del món. La
seva estrella —Maradona—, Julia
Maimó, tornara donar un recital de
joc dins el S'Horta.

• L'atleta local ANTONI PEST,
davant tres-centes mil persones i
amb un temps d'l h. 1 m. i 48 se-
gons aconseguí el tretze Hoc al cam-
pionat del món de mig marathó, es-
sent el segon atleta espanyol millor
classificat.

• El pil2t local MIQUEL FIOL
esta a punt aquest cap de setmana
per competir a la pujada al Puig Ma-
jor, amb la seva imparable SUZUKI
GSXR 750 i el suport de l'afició i
els seus «sponsors».

Nota informativa del
Club Náutico Porto
Colom y de la Cofradía
de Pescadores

Dado que es terna de actualidad el'
Plan Director de Puertos e instala-
ciones deportivas, querernos poner
en conocimiento de la opinión pú-
blica, lo que es en concreto la esca-.
la de protección ciel perímetro del
Moral dc la costa, grados cie pro-
tección I, II y III y en londe deben
de aplicarse.

GRADO DE PROTECCION 1.—Se
aplicará a los elementos paisajísti-
cos singulares, pasajes preservados ,.
playas, areas naturales de especial
interés y tramos de costa con grado.
de protección similar , declarados co-
mo tales por el correspondiente ins-
trument() de planeamiento va sea.
municipal o supramunicipal.

GRADO DE PROTECCION IL—Se
aplicará a los paisajes protegidos y
similares declarados conto tales pot-
el correspondiente planeamiento mu-
nicipal o supramunicipal.

GRADO DE PROTECCION II 1.—
Se aplicará al resto del litoral.

Cualquier otra información que no
Sc ajuste al contenido literal del ci-
tado Plan Director, es una informa-
ción tendenciosa.

Próximamente se dará más infor-
mación sobre el citado Plan, ya que
lo que nos interesa es que los ciu-
dadanos tengan un total conocimien-
to sobre este tema.

P2o.rtocolom, 22 de. septiembre de199 .

Por el Club Náutico Portocolom,
Jose Luis Forteza Artigues.

Por la Cofradía de Pescadores,.

Distribuidor oficial:

Eletrodomésticos A. MATAS

C. Ilospiei 24 Tel. :61S2 I FELANITX   




