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Tombats a la molsa

Pois Balear
Comprenc les dificultats de tote casta que troben aquells que

ens volen vendre el concepte de país balear, des de diferents
mitjans de comunicació, perro sobretot dels escrits. No és fàcil
imposer una nova denominació sense arrel popular, però enca-
ra es més dificil tractar d'arrelar un mot que existeix simple-
ment com a antídot d'un altre: Polsos Catalans.

Precisament ara, que es quan menys se'n parla de Països
Catalans, quan el nom de Pais Valencia ha quedat reduit a. la
testimonialitat, quan fa la impressió que el nacionalisme catala-
nista sols existeix a Catalunya, surt el mot país balear, com una
forma evidentment forçada de cercar un nom a una consciência
coHectiva —inexistent, ara mateix— als habitants dels dos arxi-
pèlags situats a l'extrem occidental de la mar Mediterrània; les
Balears i les Pitiüses.

Els nostres avantpassats més antics, pràctics ells, posaren
nom a les coses que ja existien. Els impulsors d'aquest nou con-
cepte han començat a l'inrevés: inventant el nom sense el con-
cepte que el-justifiqui. El motiu de poser la-paraula abans del
concepte, no es altre que el de provocar la'ne cessitat d'existèn-
cia del segon. De vegades ha donat resultat una tàctica semblant,
però en el cas que tractam no es gens fàcil, perquè topa amb
les identitats de mallorquins, menorquins i eivissencs-formente-
rencs, que ja hem tingut dificultats en identificar-nos collective-
ment sota definicions territorials imposades, com ara la de ba-
leareslbalearicos, referides als habitants de la província de Ba-
leares, per posar un exemple proper.

El nacionalisme illenc no ha centrar la seva ideologia i  el
seu missatge en els arxipèlags, sinó que l'ha integrat dins el
conjunt de les terres de parla catalana, dels Països Catalans:
L'anticatalanisme, el gonellisme, pel seu costat, ha integrat el seu
disbaratat missatge dins del nacionalisme espanyol, tot j que a
hores d'ara les contradiccions intrínseques d'una ideologia inver-
tebrada comencen a provocar entre els seus seguidors més d'un
dubte existencial. Per això, precisament, l'anti-catalanisme és el
més interessat partidari de la creació i difusió d'una nova defi-
nició com la de país balear, que, en certa manera també, resol
una greu crisi d'identitat i foragita fantasmes interns i comple-
xes d'inferioritat. El gonellisme necessita d'un mot generalitzable
al conjunt de les illes, que ara mateix no té perqu:?, el seu mis-
satge es limita exclusivament a l'illa de Mallorca i, pel seu lo-
calisme, és impossible que sigui assumit per les altres illes. Sap
que, si aconsegueix generalitzar la nova denominació, po- irà im-
posar-la, fins i tot a determinats partits nacionalistes que, si es
adoptada per les institucions, no s'atreviran a qüestionar-la, tal
com ara passa amb la bandera de la comunitat aubbnome ha
lear, o la de la comunitat autònoma valenciana. L'himne i la de-
finició del territori, tel com ja passa fa anys al Pais Valencia.
són dues peces clau per acabar el procés, que no es altre que
el de donar Hoc a una consciencia perifèrica i provinciana, di-
ferenciada fins el minim detall de la resta dels països catalans

especialment, de Catalunya. Perquè en el fons, del que es trac-
ta es que els habitants de les Balears i Pitiüses no arribem a
prendre consciencia de la nostra catalanitat. Es nota el joc massa
descaradament.
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L'Ajuntament demana el

Amb setze vots a favor i un en
contra —el del regidor del PP Ber-
net Artigues—, s'aprova dimarts pas-
sat l'informe que l'Ajuntament de
Felanitx remet a la Conselleria d'O-
bres:-Públiques i Ordénació del Ter-
ritori arran del Pla Director de Ports
Esportius i Installacions Nautiques.

La sessió, que no dura gaire més
de mitja hora, va transcórrer amb
una harmonia inusitada, i després
d'admetre també per setze vots, una
esmena de Bartomeu Obrador i re-
butjar-ne una de Bernet Artigues
—que només tingué el seu vot— s'a-
corda ratificar-se en l'acord del 3
d'octubre del 90 en el sentit de sol-
licitar el grau de protecció I per a
tota la costa de Felanitx.

Antoni Grimait obri la sessió justi-
ficant la convocatòria extraordinaria
tota vegada que l'informe s'havia
d'enviar abans de 1'1 d'octubre i ex-
plicant la reunió que havien tengut
els batles amb el Sr. Saiz, la qual no
havia aportat res que pogués modifi-
car els criteris adoptats.

Tomeu Obrador presenta tot se-
guit una esmena que no modifica el
sentit de l'informe pert') que matitza
alguns aspectes en el sentit de com-
patibili tzar les mesures proteccio-
nistes amb l'activitat humane pròpia
del port. Concreta al catàleg de plat-
ges i alguns aspectes de les conces-

CURSA D'ARTA
El 13 de setembre, Sebastià Adro-

ver entra en primer Hoc a la seva
categoria, en una cursa de 13 quilò-
metres amb molts desnivells i vent.
Participaren un total de 100 atletes.

CURSA DE CALONGE

Dia 19 de setembre, tingué Hoc a
Calonge la ja tradicional Cursa de
Sant Miguel, amb un total de 68 at-
letes participants i un recorregut de

rau de

sions temporals, ixi com la regula-
ció de l'execució'd les possibles ins-
tallacions. També contempla l'habi-
litació d'amarraments per petites
embarcacions per. subvenir les-neces-
sitats que genera el collectiu local i
Ia modificació del Pla General per-
quê la protecció Sia realment efec-
tiva.

L'esmena va merèixer un comenta-
ri molt favorable per part del Batle
i l'acceptació dels socialistes.

Bernat Artigues presentà una al-
tra esmena que era incompatible
amb l'informe i que, lògicament, fou
rebutjada.

Miguel Riera Mu l'explicació de
vot, a la qual dona a entendre que
el sett grup no havia estat prou in-
format, per-6 que, 1 sense nous ele-
ments de judici, no havien canviat
d'opinió. Alludi a que possiblement
la Conselleria d'Obres Públiques no
en faria cas de l'informe perquè el
Govern Balear que presideix la coa-
lició PP-UM té més esment a alguns
interessos particulars que no pas als
generals del nostre l petit país.

Antoni Grimait, citie crida l'atenció
de Riera reiteradament perquè con-
sidera que es sortia del tema, digué
que més que reunions amb coHec-
tius ciutadans, el que havia fet era
rebre moltes pressions.

6 quilòmetres. Els n stres etletes lo-
cals quedaren class ficats de la se-
güent manera:

Ir. veterans, Seba tia Adrover.
3r. veterans, Fran esc Algaba.
10e. seniors, Fran esc Algaba.
206. seniors, Miqu 1 Céspedes.

CURSA A S'ILLOT

S'Illot commemofa cada any la
«Semana del Turista» i un dels seus
actes.és la cursa qu4 es du a terme

amb un recorregut de 9 quilòmetres
on molts d'estrangers hi solen par-
ticipar.

La classificació del nostre club
fou:

Veterans, 1r. Sebastià Adrover.
Veterans, 5è. Francesc Algaba.

DEMA DIUMENGE, IV CURSA DE
RELLEUS CICLISME-ATLETISME

MANACOR-SANT SALVADOR
Ja es el 4t. any que el nostre club

organitza aquesta simpàtica prova.
Esperam que el públic pugui gaudir
d'un bon espectacle.

M.A.C.

Protecció I per a tota la costa



INFORMA

Restaurante CESAR
TEL. 825302 — PORTO-COLOM

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

UN MENU ESPECIAL CON MOTIVO DEL

25 ANIVERSARIO
VIERNES 2-10-92

Consome al gusto
Emperador Cesar
Tarta aniversario.
Vino Bach.
Champán Delapierre c. negro.
Café, copa y puro.

VIERNES 9-10-92
Gambas al ajillo
Pollo sin hueso a la parrilla
Tarta aniversario
Vino Bach
Champán Delapierre c. negro
Café, copa y puro

2.500 ptas. 	 2.800 ptas.

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

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

-4312eeg9--
Clinica de Ortodoncia

(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en
niños y adultos)

Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318
HORARIO

Lunes a viernes (le 1630 a 2030. Previa cita.

C/. Miguel Bordoy, 22 Tel. 582623 	 FELANITX

FELANITX

A -Xi -VI -AT_A
(1 InLressos

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

SA N'tOiRAL

Dis. 3 St. Francesc de Borja
Diu. 4 St. Francesc d'Assis
Dill. 	 5 St. Placid
Dim. 6 St. Bru
Dim. 7 M. de De Roser
Dij. 8 St. Simeó
Div. 9 St. Dionis

LLUNA

Quart creixent dia 3

COMUNICACIONS
A UTOCARS

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

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 I festius. a les
9,30, 15.45 i 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 14,15 i 17 h. Diu-
menges, a les 9, 12,30 i 17 h.

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

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

Cala d'Or - Felanitx:A les 18'30
h., excepte dissabtes 1 diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

S'Horta-Palma: A les 7,10, 9 1
16,25 h. (només dies feiners).

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

TAXI PORTOCOLOM N.0 3
De dia	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365 • Policia local
582200
Funeràries:
Tels. 580448-581144 (F. Felanitx)
Tels. 582904-581188 (F. Bordoy)
Ambulhnals

581715 - 580051 - 580080
Serve! mèdic d'urgències 580254
Gutirdia Civil 580090
Servei de grua: 82747
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

FIRA DEL PEBRE BORD,
DIA 25 D'OCTUBRE

L'equip de Govern municipal ha
decidit potenciar la darrera fira de
l'any, la lira del pebre bord, com un
avanç del proper any 1993, on tant
les fires com els mercats dels diu-
menges han de rebre un suport i un
esment especials per part de l'Ajun-
tament. En aquesta darrera fira dc
dia 25 d'octubre, comptant amb una
subvenció provinent de la Conselle-
ria d'Indústria del Consell Insular,
demanam als industrials locals del
ram d'alimentació que donin en de-
gustació els seus productes als visi-
tants de la fira i tot això dins un
ambient de fira, tal com cal, amb
la Banda municipal al porxo de la
Sala, Banda de Cornetes i Tambors
pels carrers de la vila. Esperam tam-
be que, ja que la fira es la del pebre
bord, tornarem aconseguir que es
posi al carrer la venda d'aquest pre-
miat producte.
AL.LEGACIONS AL PLA
DIRECTOR DE PORTS ESPORTIUS

Al registre de l'Ajuntament han
tengut entrada, de moment, tres-cen-
tes tretze allegacions, signades per
particulars, i es demana en totes
elles el grau de protecció I a tota
Ia costa del terme, tal com es de-

maná al Ple del 03-10-90. A més, es
considera «No desitjables, la cons-
trucció d'un port esportiu o la sim-
ple ampliació de l'existent>' a Por-
tocolom, i finalment es demana que
«s'assumeixin els sis punts en que
conclou l'estudi del mes de desem-
bre del 1989, donant com a «possibi-
litat dragar el litoral de Sa Bassa
Nova per fer-hi amarraments», i aca-
ben per demanar que l'Ajuntament
de Felanitx acordi la modificació
puntual del Pla General per tal de
fer eefctiu l'acord de 1990 i prote-
gir la costa del terme, i prohibir la
construcció de ports i dàrsenes es-
portives.
PUJADA A PEU A SANT SALVADOR

El passat diumenge, pujaren a peu
a Sant Salvador els veins de Baix
d'es Cos de Manacor, que ja vénen
fent-ho anualment i de manera tra-
dicional, i cada any amb més parti-
cipació. Es calcula que enguany hi
pujaren mes de mil persones i, si bé
per uns moments es va collapsar la
pujada del transit motoritzat, no per
això ha deixat d'esser un èxit l'excur-
sió dels nostres veins manacorins. És
d'aplaudir, a més de la notable parti-
cipació, el nombrós suport que rep
l'organització per part de les empre-
ses manacorines, ja que aquestes

superen les quaranta.
NIT POP-ROCK

Dissabte dia 26 al Parc municipal,
amb una nit hivernenca, amb mal
temps, se celebra la «Grin batiNa
musical», que no va esscr tan gran
corn es desitjava. Malgrat això hi
acudiren més de mig milenar de jo-
ves. La part de l'Ajuntament que in-
gressá del seu percentatge de taqui -
lia fou de 33.400 ptes.
INFORMACIÓ SOBRE ELS JOVES,
QUINTA DE L'ANY 1993

Queden exposades en el tauler d'a-
nuncis d'aquesta Casa Consistorial,
des del dia 1 fins el dia 10 d'octubre
pròxim, les relacions ciels joves allis-
tats per aquest Ajuntament, els quals
han resultat aptes per al Servei mi-
litar i que s'hauran d'incorporar du-
n.rit l'any 1993, a l'afecte d'atendre
les reclamacions que formulin els
interessats durant aquest termini i
poder rectificar, si escau, els possi-
bles errors materials (art. 158 del
Reglament de la Llei del Servei Mi-
liter).
CONSELLERIA DE
BENESTAR SOCIAL

El passat dia 24 l'Ajuntament va
rebre la visita de la Sra. Joana Vi-

Consellera de Benestar Social
del Consell Insular de Mallorca. El
Batle i la Regidora de Benestar So-
cial comentaren amb ella el conveni
que actualment té aquest Ajunta-
ment amb la seva Conselleria i es
reafirmaren en la collaboració de
ambdues institucions.
FUITES D'AIGUA

Ahir dilluns, va començar a treba-
llar pels carrers de .1a vila l'equip
contractat per detectar les fugues
d'aigua. L'equip está constituit per
tres especialistes. Amb ells l'equip de
Govern compta pal-liar les mencan-
ces de pressió a la xarxa d'aigua i
tornar a la normalització del submi-
nistrament diari a iota la població.
EL CENTRE CULTURAL
ES DISCULPA

El Centre Cultural, va haver de
stispendre el festival Eric que hi ha-
via programat pel passat diven-
drc s dia 25 de setembre, a causa de
Ia malaltia de la principal cantant.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos 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
Dcrbi FDS
Puch X -40
Meeatecno

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal BenN5sar
C. Campos, 33—Tel. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS



5è. Cefitaiiai; Jel roescobilmeiN:
La revista mensual «Pueblos del Tercer Mundo», editada per

L'Obra Missional Pontificia d'Espanya, va dedicar un número ex-
traordinari (març-abril d'enguany) a la commemoració del cinque
centenari del Descobriment d'Amèrica. En aquest mes d'octubre,
quan la festa assolirà la seva nzaxima sumptuositar, cada dissabte
donarem a conèixer als nostres lectors alguns dels textes de testi-
monis contemporanis d'aquells Jets succeïts ara fa cinc-cents anys
i que resmentada revista va publicar amb motiu d'aquesta data
recordatõria.

Les reflexions que els textes puguin suscitar corren exclussi-
vament a càrrec dels nostres lectors.

«Estos, ¿no son hombres?»

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

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

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

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX

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

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

PRECIOS DESDE 98.400 ptas. I.V.A. incluído.
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

FELANITX

articles d'oierta

A l'atencid dels senyors Cariellas, Saiz,
Cladera... i Grimait

La primera «bomba» contra la con-
ducta inhumana de los españoles pa-
ra con los indios estalló en la isla
La Española, la actual República
Dominicana. Era el cuarto domingo
de Adviento del año 1511. Preparado
por la comunidad de dominicos
—llegados a la isla el año anterior—,
fue predicado por fray Antonio de
Montesinos ante una asamblea com-
puesta por capitanes, soldados y en-
comenderos. Entre estos últimos se
encontraba Bartolome de Las Casas,
quien, años después, ordenado de sa-
cerdote, primero, y religioso de la
Orden de los Predicadores, después,
ha legado a la historia el contenido
del sermón de Montesinos. El ser-
món fue denunciado al rey de Espa-
ña y Montesinos se vio obligado por
mandato regio a retornar a la penin-
sula. Decía así:

Llegado el domingo y la hora de
predicar, subió en el púlpito el su-
sodicho padre Antón Montesinos, y
tontó por tema y fundamento de su
sermón, que ya llevaba escripto y
firmado de los demás: «Yo soy la
voz que clama en el desierto» (cf.
Mt. 3,3). Hecha su introducción y di-
cho algo de lo que tocaba a la ma-
teria del tiempo del Adviento, co-
menzó a encarecer la esterilidad del
desierto de las conciencias de los es-
pañoles desta isla y la ceguedad en
que viviían, diciendo así: «Para os
los dar a cognoscer me he sobido
aquí, yo que soy la voz de Cristo en
el desierto desta isla»... «Esta voz,
dijo él, que todos estáis en pecado

mortal v en él vivís y morís, por la
crueldad y tiranía que usáis con es-
tas inocentes gentes. Decití, ¿con que
derecho y con que justicia tenéis en
tan cruel y horrible servidumbre
aquestos indios? ¿Con qué autoridad
habeis hecho tan detestables guerras
a estas gentes que estaban en sus
tierras mansas y pacíficas, donde tan
infinitas deltas, con muerte y estra-
gos nunca oídos, habéis consumido?
Como los tenéis tan opresos y fati-
gados, sin dadles de comer ni cura-
llos en sus enfermedades, que de los
excesivos trabajos que les dáis incu-
rren y se os mueren, y por mejor
decir, los matáis, por sacar y adqui-
rir oro cada día? ¿Y que cuidado te-
néis de quien los doctrine, y conoz-
can a su Dios y criador, sean bapti-
zados, oigan misa, guarden las fies-
tas y domingos?»

«¿Estos, no son hombres? ¿No tie-
nen ánimas racionales? ¿No sois
obligados a amallos como a vosotros
inismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto
no sentís? ¿Cómo estáis en tanta
profundidad de sueño tan letárgico
dormidos? Tened por cierto, que en
el estado que estáis no os podéis
más salvar que los moros o turcos
que carecen y no quieren la fe de
Jesucristo.» Finalmente, de tal ma-
nera explicó la voz que antes había
encarecido, que los dejó atónitos, a
muchos como fuera de sentido, a
otros más empedernidos y algunos
algo compungidos, pero a ninguno, a
lo que yo después entendí, conver-
tido.

Gairebé fins a Puny 87 el tandem
turisme-construcció era un sector
econòmic en expansió. Diuen que era
i es cl motor de l'economia de les
Illes. Malauradament, era i es 'més
que això: es l'únic sector desenvolu-
pat de l'economia balear.

Aquest binomi turisme-construcció
ha estat considerat com una divini-
tut, en nom de la qual tot era valid
i a la qual s'han sacrificat tots els
altres sectors económics. L'agricultu-
ra es l'exemple classic, però .n'hi ha
d'altres: no hi ha hagut un inversor
o un comerciant mallorquí que en
tenir cinc o sis milions dc pessetes
no compras un solar i hi fes uns
apartaments. Podia haver ampliat el
seu negoci i anar-se adaptant als
temps moderns, pet-6 el desig de gua-
nyar milions ràpidament ha estat
més fort. I, després, és clar, per què
seguir amb un negoci que suposa
molts de mal-de-caps i on els diners
creixen Poe a poc, si construint i ve-
nent es guanyen a palades? Crec que
se'n diu desviació de la inversió.

Aquest deu pagà (i de paga!), em-
per& s'ha posat malalt i ha perdut el
cap. De cada dia, exigeix sacrificis
més grossos: ja no li basta haver-se
carregat la inversió illenca, el mer-
cat laboral i la costa mallorquina.
Ara també vol engolir els seus pro-
pis fills. Que vagin alerta tots els po-
litics d'UM i del PP que perdin la
fe en el déu de l'especulació, perquè
perdran el càrrec! D'ara endavant,
amb cada espai natural d'aquestes
illes que urbanitzin hi perdra la car-
rera política un militant conserva-
dor.

Quan el deu estava bo i sa, els
seus sacerdots resaven aquella ora-
ció dels flocs de treball. Sacrificar .
el territori de Mallorca creava Hoes
de treball. Ara no. teni in ni
el territori ni. els lloes
de treball; els quals, per cert, eren
generalment iilegais..

Turisme i construcció són un deu
cec i furiós, però n'hi ha que en-
cara hi creuen. Senyors del Govern
balear, es absolutament imprescindi-
ble que reviseu la vostra addició al
monocultiu clel ciment. Comparau la
vostra fe en aquest model econ-:frnic
amb els resultats segiients: els grans
empresaris se'n van al Caribe, els pe-
tits empresaris ho passen malament
((plants de coinerços es traspassen
avui mateix al Passeig Marítim de
Ciutat?), tenim un 15 % de la pobla-
ció activa a l'atur, el territori enci-
mentat i sense aigua, l'agricultura al
zero absolut, molt poca indústria, la
bellesa de la nostra costa reduïda
a la minima expressió, Realment
creis que aquest balanç ens ha d'im-
pulsar a seguir pel mateix camí?

Fa uns anys, quan s'urbanitzava
una altra zona costera, teníeu l'ar-
gument que el negoci anava bé. De
tant be que va anar, ara ja no ho
podeu dir. Ja no podeu justificar la
destrossa d'un altre espai natural
per sacrificar-lo a un déu malalt i
ferotge, un deu que vos menjarà u

vosaltres i tot. Es trist haver-ho de
reconèixer: l'únic sector econbmie
que tenim no va be i no sabem fer
res riles.

Un economista nord-americà posa
l'exemple següent: imaginau una em-
presa que te N'uit fabriques en fun-
cionament. A finals de l'exercici pre-
senta comptes als seus accionistes i
reparteix uns bons dividends, però
no diu que el superavit surt de la
venda d'una de les fabriques. L'any
següent torna repartir dividends i els .

accionistes queden molt contents,
però ignoren que s'ha venut una al-
tra fabrica. I així successivament.
Aix?) es exactament el que vostès
fan: presentar balanços parcials, que
no inclouen les pèrdues en espècies.

Si no sou prou valents per adme-
tre el caracter insostenible de la vos-
tra única política, si no sou prou va-
lents per fer voltar el timó, anau-vos-
ne a ca vostra.

Nicolau Barceló

He sentit dir...
— Que es jutjes donen classes de

vela.
Que al Club Nàutic donen classes
de dret.

— Que el Polígon Industrial tendra
grau de protecció 1 i no hi po-
dran fer cap port esportiu.
Que En Polanco vol comprar es
«FELANITX».
Que sa llei de Ports Esportius la
faran arquitectes i apotecaris.

— Que En Banya ha fixat En Ca-
rrascal.
Que els Coloms no s'oposaran a
sa Marina de Cala d'Or.
Que això ja ho havíem dit.
Que no plourà d'aquest tro.
Que ets arquitectes venen pasti-
lles ajuanolao.
Que això es un merder que no hi
ha qui ho entengui.

— Que S'Arraval tendrà un grau de
protecció 3.
Que es batle se deixarà sa barba.
Que En Riera, En Bono, Es Co-
lom i Es Rector s'afaitaran.
Que dins sa Font de Santa Mar-
galida no hi cap un pantalan.

— Que dins es Port n'hi caben dos.
Que no tots es negocis passats
per aigo surten passats per aigo.
Que ses aigos van remogudes.
Que en maig fa veta.

— Que en veta fa maig.
— Que amb la protecció del litoral

faran maig i veta.
— Que Sant Sebastià mos guard de

tots quants de mals hi ha.
Amen.

Jo mateix

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



S'ESCORXADOR
Activitats esportives

PSICOMOTRICITAT (3 a 6 anys)
Els dilluns i dijous, de 17'15 a 18 h.

GIMNASTICA ARTISTICA
Els dimarts i dijous, de 18 a 19 h. i els dissabtes de 10 a 12 h.

(Es prendrà part. en els campionats escolars).
GIMNÁSTICA DE MANTENIMENT

Els dimarts, clijous i clivendres, dc les 20'15 a les 21 h.

COMENÇAMENT DEL CURS, DIA 15 D'OCTUBRE
INSCRIPCIONS: Boutique Siurell, Pca. d'Espanya.
MATRICULA: Gratuita al fer la inscripció abans del 15 d'octubre.
MENSUALITAT: 3.500 ptes.

EL NOMBRE D'INSCRIPCIONS ÉS LIMITAT

ORGANITZA: CENTRE D'ACTIVITATS ESPORTIVES «ESPORT
ES PORT»

4 FELANITX

Els incendis
Aquest passat mes de setembre,

s'han registrat dins el nostre terme
fins a onze incenclis, alguns a Porto-
colom i la resta a diversos indrets
de foravila. Tots ells es pot dir que
han estat provocats, iota vegada que
foren conseqUencia de cremar yore-
res i rostolls, si be, per fortuna, cap__
no ha revestit gaire gravetat i amb
l'ajud de la Policia Local i els Bom-
bers forcn reduïts aviat.

És precis recordar que la practica
de cremar rostolls i voreres esta
absolutament prohibida i nomes en
el cas d'haver sollicitat a l'Ajunta-
ment el .permis coTresponent i amb
les mesures precaufbries adients, es
pot procedir a fer-ho.

Joan Mai1116 exposa al Centre
Aragonès de Ciutat

Ahir divendres fou inaugurada al
Centre Aragonès de Palma, una ex-
posició de dibuixos del nostre Nish
Joan Maim?) i Vadell, una mostra que
restara muntada durant les festes
del Pilar, festes titulars d'aquesta en-
titat.

Sorteo Gigante Felanitx - Rosdor
La Srta. Imma Alonso Granidos ha

estat la guanyadora del sorteig de
ROSDOR, guanyant una embarcació
a rem per a quatre persones. Pot
passar a recollir-ho qbalsevol dia de
9 a 21 h.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
ACTIVITATS PERMANENTS. —

Dies 5 i 6, de 10 a 12 bores, es po-
(Iran inscriure als tallers de Gimnas-
tica, "fall i Confecció i Treballs Ma-
nuals.

ACCIÓ SOCIAL.—Dimecres dia 7,
a les 17 h. a la Llar reunió de la Co-
missió d'Acció Social.

CAP DE SETMANA A CAN PICA-
FORT.—Els dies 16, 17 i 18 es farà
un cap de setmana a la Resickmcia
de Can Picafort. El preu, 5.300 ptes.,
inclou pensió completa, excursions i
autocar. Sortida dia 16, a les 3'30.
Places limitades. Inscripcions, els
dies 8, 9, 10 i 11 de 10'30 a 13 h. a la
Llar.
FIRO DE LLUCMAJOR.—Di I I uns

dia 19, convidats per l'Ajuntament de
Llucmajor, sortira un autocar per
anar al firó. Es gratuit. Sortira a les
9 del mati i la tornada sera a les
13 h. Inscripcions, els dies 8, 9, 10 i
11, de 10'30 a 13 h. Places limitades.

vida social
PRIMERES COMUNIONS

El passat divendres dia 25, en el
Convent de Sant Agustí varen rebre
per primera vegada l'Eucaristia, els
germans Jaume, Antoni i Josep Lluís
Munar Ribot.

I diumenge dia 27, a l'oratori de
Son Negre, la varen rebre els ger-
mans Bartomeu i Jaume Vidal Obra-
dor.

Rebin tots ells la nostra felicitació
que feim extensiva als seus pares.

Secció Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE L'ÀNGEL DE LA
GUARDA

Avui horabaixa se celebrara la fes-
ta de l'Àngel de la Guarda. A les 7
del capvespre, solemne Eucaristia

cantada amb sermó, que dira el P.
Domingo Andreu, superior dc la co-
munitat.

Es convida tots els fidels.

RELIGIOSES TEATINES
Dimecres que vé, dia 7, es reanu-

daran els actes que ja es feien el
curs passat. A les 5 del capvcspre hi
haura Exposició del Santíssim, i a
les se celebrara una Eucaristia. Es
convida totes les persones interessa-
des.

Demà partit internacio-
nal infantil a Horta

Demà diumenge,. -a les 3 del cap-
vespre, al camp de Sa Lleona els
infantils de S'Horta s'enfrontaran en
partit amistós al Brafendel d'Alema-
nya.

I a les 4'30, els juvenils jugaran
contra cl Binissalem.

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

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

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

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

ESTUDIANTA TÉ PIS A PALMA
que desitja compartir amb una al-
tra.
Informació, Tel. 580800.
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VIERNES 2, 9 noche, UNICO DIA 	 250 ptas.

Él es un fiscal de distrito, arriesga su vida y la de su familia
y todo lo que ama, por algo que considera sagrado: la verdad.
KEVIN COSTNER en

JFIC (CASO ABIERTO)

SABADO 3, 9 noche y DOMINGO 4 en dos funciones, 3'30 y
7 tarde. 3'30 función juvenil, 7 tarde función normal.

Batman vuelve y Depredador 2

PROXIMA SEMANA:
Viernes.—RESPLANDOR EN LA OSCURIDAD
Sábado y clomingo.—ANALISIS FINAL Y TERMINATOR 2
Lunes.—EL ROBO DE LA JOJOYA y ROBIN HOOD EL MAG-

NIFICO.

Náutica Palma
ESCUELA NAUTICA DEPORTIVA

En Felanitx

Curso de Embarcaciones
de Recreo

Las clases darán comienzo el día 7 de
octubre a las 20'30 h.

Lugar: CASA, DE CULTURA

Informes: Tel. 582973 - 464990

HIPER GIGANTE FELANITX
Pide disculpas por la rotura de las instalaciones electrónicas,

y al mismo tiempo agradece a toda la clientele que nos visitó el
pasado domingo 27 de octubre.

La Dirección.



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

Aliança, Novombilic, 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

FELANITX 	 5 

La plaça dels pintors   

Pere Terrassa i Torten Esteirich,
dos piniors per mills escindits  

A una conversa amb el pin-
tor autriac Peter Marquant,
hoste des Llombards i més
concretament des Poas, m'in-
forma que els seus mestres
oficials foren abstractes i que
la seva vinguda a Mallorca
obeí a la recerca del paisatge i
una vegada identificat amb el
paisatge mallorquí retorna a
l'abstracció. No parlarem si a
l'escola d'art d'Austria, a més
de l'abstracció i a part de
l'abstracció, s'ensenyava l'art
classic, conservador.

He recordat la conversa amb
Peter Marquant amb motiu de
ducs exposicions de dos joves
pintors cle s'Alqueria Blanca.
Una, la de Tomeu Estelrich, a
Ia Casa de Cultura, de Santa-
nyí. L'altra, la de Pere Terras-
sa, a ses Rocasses, just darre-
ra l'absis de l'església de s'Al-
queria Blanca, insertada en el
programa de les festes de sant
Roc, i una vegada més subrall
que no es el patró del poble,
menester assignat i conliat
sant Josep.

A s'Alqueria Blanca no són
abundosos els conraclors de la
pintura per-6, així mateix, es
pot recordar els noms d'An-
dreu Barceló, Esperança Bo-
net, Miguel Pons, ...i altres fo-
rans que d'una faiçó o altra
pinten dins la demarcació al-
queriablanquera i tenc pre-
sent noms d'alta valoració
corn Fabrizio Plessi.

Ara si hi ha a s'Alqueria
Blanca dos joves que pinten.
Pere Terrassa segueix els estu-
dis a sant Jordi de Barcelona i
també cursa art dramatic,
dues arts genti Is. Tenc infor-
mació que a sant Jordi els es-
tudis d'art es divideixen en
tres apartats. I em referesc a
Ia pintura. Els que segueixen
una línia-clàssica, tradicional i
un dels professors es Villasie-
rra. El terme mig correspon a
una tendencia més oberta en-
tre el figurativisme i l'abstrac-

Miguel Pons

ció. Un dels professors es Pi-
joan. I la tercera manera es la
més revolucionaria, la més
avançada i partidaris de l'art
conceptual.

Pere Terrassa, estudiant de
pintura i escultura, es clecan-
ta per la primera accepció, la
clàssica, la conservadora. La
seva exposició, a ses Rocasses,
ens ofereix bodcgons, paisat-
ges, retrat. Vidres, ceràmi-
ques, fruites, estris domestics,
teles, ... i tot dins un acade-
miscisme més rigorós seguint
la MO ben apresa. M'hagués
agradat trobar un jove pintor
que, malgrat els dictats d'uns
bons fonaments dc dibuix, de
forma i de color i sens defu-
gir d'ells aportas una pintura
més a to amb la inquietud que
caracteritza a Pere Terrassa,
clue dins el seu camp no es
promesa, es realitat. Hi ha que
esperar de la seva vocació.

No es la primera vegada que
romanc sorprès davant l'obra
cle Tomeu Estelrich. Ja ho sa-
bem que Tomeu Estelrich no
es figuratiu si be a la present
mostra sobre tin fons abstrae-
te hi retalla un o més rostres
o hi colloca una sabata mono-
color o, simplement, pinta una
figura. El llenguatge de Tomeu
Estelrich es un llenguatge
afermat a l'harmonització de
colors i a la selecció de mate-
Ties i tot resolt amb equilibri.

L'exposició rccolleix varies
tendencies, obra anterior i
obra .més recent, com indica-
tiu d'una constant preocupa-
ció pel seu art que si be te uns
inicis d'autodidactisme va ca-
mi d'una confirmació segura i
sólida. No es agosarat tenir
confiança amb ell.

Pere Terrassa j Tomeu Es-
telrich, dos pintors per camins
escindits, empesos per la
sinceritat.

Cola Figuera; de Santanyi
Agost-1992            

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

TECNICO ORTOPEDICO TITULADO  

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

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

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

45ta inlormEtiva eI
cII Nántic Parto-
ok] i de a Confraria
de Pescadors

En ampliació a la nota informati-
va del Club Nàutic Portocolom i la
Confraria de Pescadors, publicada
en aquest setmanari el passat dia 26
de setembre, en relació als distints
graus de protecció prevists pel pia
Director de Ports Esportius i Instal-
lacions Nautiques i amb la finalitat
d'informar adequadament de les con-
seqüencies que en general puguin
derivar-se d'una o l'altra qualifica-
ció, crcim convenient fer públic el
segiient:

El pia Director de Ports Esportius
i Instal-lacions Nautiques concreta
que el grau de protecció I s'apli-
carà:

Als elements paisagistics singulars,
paratges preservats, platges, àrees
naturals d'especial interès i trams
de costa amb grau de protecció si-
milar declarats com a tais per l'ins-
truments de planejament municipal
o supramunicipal.

La qualificació d'uns terrenys en
alguna de les formes alludides abans
significa MAXIMA PROTECCIÓ EN
TOTS ELS SEUS EXTREMS, no no-
més en el d'impossibilitar la cons-
trucció d'installacions nautiques de
les que preveu el Pla Director, sinó
també qualsevol alteració del seu es-
tat natural, ja sia per nova construe-
ció, consoliclaciú de lo edificat, etc.

Basta per això consultar el Pla
Provincial, la Llei d'Ordenació i Pro-
tecció de les Arces Naturals d'Espe-
cial Interès o la recent Llei d'Espais
Protegits per a comprovar el grau
d'exigència de protecció atorgats a
les zones aixi qualificades.

L'exigencia —en el seu cas atorga-
ment— del grau de protecció I per a
Portocolom implica automàticament
la classificació urbanística dels ter-
renys confinants com no urbanitza-
hies inedilicables i solmesos a un
grate de protecció superior a l'exigit
per a altres terrenys confinants, si-
milar al d'Espais Protegits.

Les conseqüències urbanistiques
resulten francament preocupants ja
que:

1."—Se impedirá cualquier tipo de SE ALQUILA PISO céntrico en Por-
edificación, instalación o servicio so- 	 tocloom. Parte Aduana.
bre los terrenos afectados, así como 	 Informes, Tel. 632477 (noches).
en el tramo de costa colindante.

2.°—Dejará fuera de ordenación to- SE ALQUILA PISO céntrico en Fe-
das las edificaciones, instalaciones, 	 lanitx.
tales como amarres, atraques, etc. y	 Informes, Tel. 580949.

servicios existentes dentro del ám-
bito de los terrenos o zona afectada.

3.°—La declaración de fuera de or-
denación supondrá la imposibilidad
cle consolidar cualquier edificación,
instalación o servicio actualmente en
uso.

Al mateix temps suposarà la reti-
rada immediata de tots aquells ele-
ments que, no disposant de conces-
sió, ocupin els dits terrenys.

Per últim, implicara la possible
perdua, per la incongruència que su-
posaria la seva renovació donat el
grau dc protecció I, dels drets con-
ccssionals qualsevol sia el seu títol,
que actualment se detenta (amarra-
ments, casetes-varador, barraques,
moll comercial, etc.) en haver de re-
tornar les zones classificades amb el
grau de protecció I a l'estat natu-
ral..

Per al grau de protecció II les con-
seqüències dins l'ordre urbanístic se-
rien pràcticament les mateixes ja
que suposa la qualificació de la zona
afectada com paisatge protegit in-
compatible amb qualsevol altre tipus
de classificació que no sia el no ur-
banitzable per imposició expressa de
Ia Llei del sòl.

Consegiientment son valides les
conseqüències alludides per al grau
de protecció I.

Per últim, el grau de Protecció III
permet el manteniment de l'actual
classificació de s61 urbà, es a dir,
susceptible d'edificació i consolida-
ció, de la zona confinant amb el li-
toral, no essent d'aplicació les res-
triccions que han estat exposades
per als altres graus de protecció.

Significa la possibilitat de mante-
nir cls act oafs amarraments i atra-
caments, la continuïtat del dipòsit
de qualsevol element sobre la zona
aixi declarada.

Recentment l'Ajuntament aprovà
per unanimitat la classificació de la
quasi totalitat dels terrenys confi-
nants amb el litoral de Portocolom
com sòl urbà. ¿No suposaria una in-
congruencia la seva desqualificació
per a convertir-los en no urbanitza-
bles i exigir per a ells la maxima
protecció?

Portocolom, 27 de setembre de
1992.

Pel Club Nàutic,
Josep Lluís Forteza Artigues

Per la Confraria de Pescadors,
Bernat Oliver Monserrat



EXCLUSIVAS INTERNACIONALES
CALEFACION INTEGRAL

¡El futuro perfecto de la
calefaccidn!

¿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 de lujo a precio de mercado
PIDA PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

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

Taler iiláutico MONSERRAT
Comunica a sus clientes y público en

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

Tel. 824621 - Porto-Colom
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L'O.C.B. damna «una
efectiva proteccid» tie
les Comunitats Reno-
mes i deis seus símbols

L'Obra Cultural Balear ha inter-
pretat «amb caracter constructiu»
dues recents sentencies del Tribunal
Constitucional que han aixecat mol-
ta polseguera, en el sentit que, se-
gons l'intèrpret de la Constitució, no
es pot donar a les diverses Comuni-
tats Autimomes la mateixa protecció
que s'atorga expressament als em-
blemes de l'Estat Espanyol.

L'OCB es fixa rriú.s en el punt del
pronunciament del Tribunal que re-
coneix que «tambe són símbols dc
l'Estat espanyol» les banderes i en-
senyes de les Comunitats Autòno-
mes. En conseqiiencia, pensa que la
legislació o nou Cocii penal que aviat
es discutirá al Parlament de Madrid

—

podrà seguir castigant les ofenses o
ultratges de paraula, per escrit o de
fet, a l'Estat, a les seves Comunitats
Autònomes, o als seus símbols o em-
blemes. Aconseguint aixi una «efec-
tiva protecció» d'aquestes darreres,
ben garantida des de sempre al pri-
mer cas.

Respecte a la previsió de pena de
presó, que en el futur pot anar en
principi de 6 mesos a 2 anys, alter-
nant amb multa, l'OCB pensa que
els delictes relacionats amb un abús
de la Ilibertat d'expressió clificilment
es poden castigar amb una privació
de llibertat, segons la sensibilitat do-
minant a la nostra societat, tot i que
en casos excepcionulment greus i
quan la publicitat donada a l'acte i a
l'ofensa sia grossa i cercada de pro-
pòsit pels infractors, si que hi cal-
dria aquesta possibilitat.

L'Obra Cultural Balear, finalment,
farà arribar les seves propostes dins
aquesta linia a tots els grups parla-
mentaris del Parlament espanyol
que en els propers mesos han de de-
batre la materia.

A un glosnder
Tant per mig com per vorera
tant amb barba com afaitat,
qui li pega critiquera
també pot ser criticat.

Amb firma o no firmat,
si no firmen és igual,
per a mi lo que mes val
lo que val es es glosat.

Segons de que vols fer gala
o que et vulguis fer famós,
pots sortir-ne ferit d'ala
com Limbe sortir-ne tos.

Jo me pens esser molt !lest,
es sa teva opinió,
i sa meva pretensió
es esser un poc honest.

Si m'agracia ho aprou
si no, m'ho tir a darrera,
per onejar una bandera,
a citi ve tant de renou.

Ara hi vull afegir
per acabar hé sa glosa,
que tu hi tens molt que dir
i a sa pols de sa gent grossa
es plumero passar-hi
que quedi com una rosa.

Cadascú és cadasqual
i mos agrada fer gloses,
jo pens que en aquestes coses
no convé posar-hi mal.

Un amic des ferit d'ala

SERVICIO MILITAR. ASESORA-
MIENTO/AYUDA para pedir DES-
TINO en 1993.
Concertar entrevista a 824368.

VENDO CHALET EN CALA MURA-
DA. 4 dormitorios. Salón y come-
dor. Garaje, jardin, terrazas y por-
che.
Informes, Tel. 734583.

Pobre z.nintalet
Me fa vessa contestar
i ho faig un poc a la male,
de tristor i pena que cm fa
un anirnal ferit d'ala.

Greu me sap sa meva bala
un os t'hagués de tocar,
però si no et vaig mater
ara podràs comprovar,
afaitat o sense afaitar,
sa mala fatxa que fa
s'animalet ferit d'ala.

No es que jo vulgui fer gala
que no et puguis alçar
i crec que tens mal andar
pe's carrer a la funerala

sa gent es tan pardala
que encara d'el befa en fa
i si no el volen matar
Ii solen donar enfla
amb sa granera i sa pala.

No et faré de peu d'escala,
tot sol t'hauràs d'arreglar
i mentres no puguis volar
tal volta no hi haurà
tanta merda d'a l t la Sala
i com no es ferida mortala
que prest et puguis curar.

Rafel

CLASSES DE SUPORT
Assegura't el curs ara mateix amb
noves tècniques crestucli.
EGB - FP - BUP - COU
Professor especialitzat en:
COMPTABILITAT - CATALÃ -
ANGLES - FRANCES
a Felanitx i Portocolom.
Informes, Tel. 824566.

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

UMM
INSTALCONF 	 T

QUIENES ESTAN BIEN
PREPARADOS

.„r

CONSIGUEN TRABAJO
Iniciamos cursos en Felanitx

de preparación para la obtención del
Título de FP. en las especialidades de:

Auxiliar de Clínica
y Puericultura

Plazas limitadas

Para _información llamar al Tel. 582220
de 10 a 13 y de 15'30 a 20 h.



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

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

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

ES CANTO
ROPA INFANTIL Y GENEROS DE PUNTO

Con motivo de muestro octavo aniver-
sario, fabulosos descuentos.
•Aprovéchese hastd el 10 de octubre

C/. Bartomeu Caldentey, 32 FELANITX

Se vence o cambiaría por hacer CHALET
en Porto-Colom, una finca en Felanitx C011:
—BAJOS de 140 m2 mas 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.

FELANITX

1 LOS INTERESES DEL
CLUB NÁUTICO

Sr. Director:
Ahora el Club Náutico, con motivo

del po lemico Plan Director de Puer-
tos Deportivos, se erige nuevamen-
te en mentor del pueblo y a traves
de un comunicado —que anuncia que
tendra continuidad— intenta redi-
mir a los ignorantes ciudadanos.

La situación no es nueva. Hace
años, cuando lo del puerto deportivo,
este Club se aplicó con un tesón dig-
no de mejor causa a persuadir a la
gente de Porto Colom de que estas
instalaciones les reportarían oro a
raudales. El tiempo se ha cuidado de
aclarar quienes son los únicos que
se benefician de este tinglado y de
lo mucho que tenernos que perder la
comunidad felanigense y el entorno
natural en general.

Y también como entonces, el Club
ha intentado —aunque con menos
suerte— involucrar a otros colecti-

PROBLEMES DE CIRCULACIÓ

No vagin a pensar que el proble-
ma que tenc sigui de tenir rampa a
‘una cama o a un braç, sinó que els
problemes de circulació que em dis-
pós a plantejar venen a compte del
.caos que es forma de vegades als
.carrers de Campos i Santueri.

Com tothom sap, aquests carrers
de la Vila en els darrers mesos han
.sofert unes importants obres
.substitució de la xarxa de clavegue-
ram i repavimentació. Les obres, que

. van ser molt molestes sobretot pels
veins d'aquests carrers, van acabar
fa unes quantes setmanes i, la veri-
tat sigui dita, ha quedat una feina
molt ben feta. Ë.s• de remarcar, so-
bretot, el que es rebaixas el nivell
del carrer i es fessin les voravies
.noves perquè era realment lamenta-
ble veure com en comptes de pujar
a la voravia haviem de «baixar-hi»
perquè aquesta es trobava a més
baix nivell que el carrer. Però al
cap i a la fi han quedat uns carrers
.així com cal, amb unes bones vora-
vies.

El problema circulatori es degut a
que aquests carrers suporten un
transit molt intens perquè ambdós
són d'entrada i sortida del poble.
Els cotxes aparquen a ambdós cos-
tats del carrer, fins i tot en el ma-
teix indret (vegin al voltant del bar
Ets Arcs), i disminueixen molt l'es-
pai apte per circular en cotxe. I no
només això, sinó que alguns vehicles
els estacionen damtint la voravia de
tal manera que si algun vianant hi
vol passar ha de fer-ho caminant de
costat amb l'esquena fregant la pa-
ret. Si a tot això hi afegim la difi-
cultat que tenen els vehicles que
s'incorporen des dels carrers adja-
cents per veure si ve qualque cotxe,

la cosa ja passa de mida.
És per això que des dc la meva

humil condició de ‘'ei cle la Vila vol-
clria fer el suggeriment a les autori-
tats competents perquè senyalitzas-
sin els carerrs esmentats, sobretot el
carrer de Santueri, de tal manera
que els vehicles nomes estacionin a
una banda del carrer. De fet, en al-
tres indrets de la Vila en tenim al-
guns exemples de regulació d'aquest
tiptrs. Reservar una banda a la pri-
mera quinzena i l'altra a la segona;
o una banda als dies parells i l'altra
als senars són sistemes que podrien
Funcionar, sempre i quan els ciuta-
dans respectin la senyalització.

Això es tot. Moltes gràcies Sr. Di-
rector per la inserció de la meva
carta al seu. Setmanari.

S'estornell xerraire.

FELANITX AVUI

Sarau, bulla, calor, ball, suc, res-
saca, sb, etc., això són els ingre-
dients de les festes de Felanitx, sen-
se aquests ingredients . no serien les
nostres festes, però enguany han ten-
gut un altre ingredient nou, el po-
litic, que ha donat un altre aire a
les festes de Sant Agustí, jo voldria
remarcar que l'ambient politic ha
estat creat pet P.P. i no per la gent
de Felanitx amb ganes de festa. Mi-
rau, si el P.P. i els «independents»
trànsfugues del C.D.S. no haguessin
presentat la moció al mes d'agost
tot això no hauria passat, en el mes
de setembre, la gent, té la ressaca
de l'estiu, els joves comencen l'esco-
la i els altres tornen començar la
feina, i_la política passa a un segon
terme. Així el nou batle i els seus
companys de política no haurien so-
fert les ires dels felunitxers que tro-
ben que la moció no esta prou jus-
tificada.

Senyors del nou equip de govern,
.deixati-vos .de romanços i de les ban-
(Wes terroristes i dels provocadors
de fora poble i pensau en Felanitx
i no en els vostres interessos par-
ticulars.

Gracies, Tomeu, per publicar la
meva carta.

Andreu Obrador Vidal

vos,ciudadanos. Solamente la Cofra-
día de Pescadores ha picado el an-
zuelo de momento. ¿Qué se les ha-
bra perdido a los pescadores entre
lós proyectos expansionistas del Club
Nautico?

Porque todos sabemos que lo úni-
co que intenta cl Club Náutico con
su repentino interés de adoctrinar a
nuestra colectividad, es lograr una
ordenación que les permita ampliar
las actuates instalaciones deportivas,
una inversión tentadora para él, pe-
ro que parece no entusiasmar a la
mayoría de ciudadanos, que consti-
tuyen, al fin y al cabo, el sujeto pa-
trimonial del Puerto. A. M.

ES DONEN CLASSES DE REPAS
d'E.G.B.
Informes: «Peus Petits», Telèfon
5$1225.

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

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

Vehículos de ocasión

FIAT UNO 70 SX 5/p
SEAT MARBELLA
FIAT Regata 70 S
FIAT UNO Turbo ie
FIAT UNO Turbo
FIAT Panda Fire BD
OPEL Corsa 1.200 5p.
SEAT Ibiza SXI
SEAT Ibiza del Sol

Courrier Diesel Aerist.

TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

Carrer del Socors, 8. Tel. 58 1348. FELANITX.

PM-AW
PM-AZ
PM-AS
PM-AX
PM-AU
PM-AN
PM-AG
PM-ALT
PM-A.I

•Ità

	 PM-BL



Jardinería d'Es Llevant
Plantas INTERIORES - EXTERIORES

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

Crtra. Felanitx-Manacor (junto Piensos

TEL. 580101

San Salvador)

FELANITX
•.• 	 • 1 fa,

/l u tocares

GUI 	 5. a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Ilan arribat les vaques magres.
Solehaga ha anunciat, sense demos-
trar gens ni mica de preocupació; les
set plagues bibliques. No te rías .:q- ue
es peor. El que ens espera és
table; és niés inflació, més atur, &Ph-
flictivitat social, cracs (quebre's),
suspensions de pagament, un aug-
ment de la pressió tributaria fins
extrems insuportables" retalli :"a les
prestacions socials, també a les in-
versions... Amb una paraula, que s'a-
costen tOips més negres-que la tin-
ta. El més trist, és que si el Govern
no troba cap solució, tampoc els al-
tres partits politics en tenen i les
centrals sindicals estan a les fos-
ques... Amb tot aquest' panorama
I tazest, els politics es preparen per
a les pròximes eleccions amb mol-
tes ganes de comanda7-.' ¡Quina bar-
ra!

Com diria Antoni Piza: ¡Aten la
mosca por el rabo!

• Regresó a la REP. DOMINICA :-
NA cl amigo. JAUME RIERA, )ras
una larga estancia : entre nosoiros:
Eso sí, so despidió de sus amigos,
por todo lo alto. Cenas al Cantron
a go-p.:4, y puros «Cerdán» que has-
ta incluso sein saludables. ¡Hasta la
próxima, Jaume! 	 -

• Recibo una espléndida postal
dsde Oriente del amigo JOAN,MAN-
RESA. Me dice que allí -en Je-
rash- todo es magnífico y que to-
davía no está contaminado por el tu-
rismo. Un viaje fantástico que in-
cluía visitar SIR IA y,. ¡una vez
más! TURQUIA. Una forta abraçada,
amic Joan, poeta.

• El C.D. FELANITX está gafa-
do, especialmente aquí en «Es Tor-
rentó». Volvió a sufrir un severo co-
rrectivo CERO a TRES frente a LA
VICTORIA. Un partido que segura-
mente hubiera ganado de haber tra-
ducido ALFONSO un penalty come-
tido a Caldentey en el minuto 35.
Pero cuando se conceden tantas fa-
cilidades al rival suceden estos con-
tratiempos. Espero que habrá una
nueva reacción en•Alaró el próximo
domingo, partido que arbitrará el ré-
fere LONGINOS.

• Mientras, en S'HORTA, en el
campo Sa Lleona», el equipo local
salvaba los muebles cuando ya so-
naba la campana ante el PORTO-CO-
LOM. Un partido falto de calidad
pero presidido por una emoción sin
límites. Un empate UNO a UNO, que
realmente no satisfizó a ninguno.
• Altos indices de audiencia con-

siguió TELEVISIO FELANITXERA
en el programa/entrevista que diri- •
gi6 MIQUEL JULIA que tuvo como
protagonista al doctor/cirujano MI-
QUEL MORAGUES. Me tomo la li-
bertad de enviarle un saludo a tra-

vús de esta seccidn.
• El EQUIPO A se reunió, el otro

día futbolero, a manteles en «S'A-
BEURADOR» gracias a los desvelos
de su «presi» BIEL VILLALONGA.
Un pollo al ajillo para chuparse los
dedillos. ¡A ver si este tipo de reu-
niones se prockan porque siempre
Sc apunta uno!

• Recibí la visita del amigo MI-
QUEL ANTONI .Enginver», que vi-
ve en plan muy propio en Porto-Co-
lom. Me cuenta que tiene proyectos
in mente. Quiere hacer eso de Cris-
tóbal Colom descubriendo las Amé-
ricas, que ya montó en su Argentina.
Saldrían tres barcas desde «S'Adua-
na» y «descubririan» mas tarde «Ca-
la Marçal», bajo un guión original y
banda de música incluída. Un am-
bicioso proyecto que conlleva un tra-
jín de mil demonios. De todas for-
mas aportaremos nuestro granito de
arena.

• « ler. TROFEO FUT BOLIN
DEL BAR «S'ENFRONT» con fecha
límite de inscripción el 11 de octu-
bre. Para el ler. cIa§ificado 20.000
pelas, 2.° 10.000 rubias, 3.° 5.000 del
ala y para los 4.", b o J ella de
«wisqui» y trofeo. Pues bile'ho a for-
malizar inscripción a base de mil
pesetas por pareja.

• Y va de coña, me pasan una
nota, que me cuenta que los BEN-
JAMINES del C.D. FELANITX han
pedido al AJUNTAMENT que les
agrande'el campci'.de «Es Torrentó».
No piden mucho, simplemente que
el terreno de juego se amplíe en ¡I0
metros! de largo y ¡cinco! por ban-
da. Resulta que el jugador JOSE CI-
RIA, «CHEMA», esta tan pletórico
de fue- rzas qué le falta recorrido...
Sino que le pregunten al PETRA,
después del 0-6 que consiguió ante
el PETRA. ¡Vaya golazo metió!

• A pesar de ciertos factores la
NIT de BAUXA MUSICAL bajo el
lema «FELANITX VIU!* resultó
ciertamente animada. No hubo de-
mcisiado público, el tiempo amena-
zaba, pero los que asistieron al
«Pare» se lo pasaron fetén, y los
grupos de pop-rock dieron la talla.
Por cierto que el colofón fue anto-
lógico, miembros de varios grupos,
bien secundados por algunos espec-
tadores, improvisaron un «show»
inolvidable.

• Esta semana en el «CINE
PRINCIPAL» tenemos nuevas pelí-
culas, interesanies todas ellas. Hoy
viernes la esperada cinta de Oliver
Stone «J.F.K.» (El caso abierto) pro-
tagonizada por el oscarizacio Kevin
Costlier, que nos intenta responder
a la pregunta ¿Quién mató al pre-
sidente Kennedy? Sábado y domin-
go tenemos dos películas destinadas
a un público mayoritario «BAT-
MAN VUELVE» y «DEPREDADOR
2», dos secuelas que han gozado de
un gran éxito comercial.

• Y hoy también viernes, con
antelación a anteriores ocasiones cl
«Soltero off gold», el gran amigo
FRANCESC OLIVER celebra su ono-
mástica. Resulta que como tenía
previsto la asistencia de PEPITA, la
fernme/orqztestre que animará el co-
tarro, no disponía de otra fecha li-
bre. De todas formes cl día me pa-
rece muy adecuado y me imagino
que la fiesta va a ser de órdago.

La invitación dice:
«Quan les oronelles s'allunyen
d'illa j torna la (ardor, apareix

Fútbol Sala

RESULTATS (Partits amis(osos)
Infanta
AV. POLIGONO LEVANTE «A», 2 -
APA COL. SANT ALFONS «A», 3
AV. POLIGONO LEVANTE «B», 3 -
APA COL. SANT ALFONS «B», 1
Cadets
AV. POLIGONO DE LEVANTE, 5 -
APA COL. SANT ALFONS, 0
Séniors (1.• Regional)
CAN PRUNES, 7 -
FOTOS J. MONSERRAT, 4

Setmana moguda on els represen-
tants locals donaren bona mostra de
les seves qualitats. Gairebé tots els
equips respongueren als  seus respec-
tius adversaris amb bons resultats,
tcnint en compte el bon nivell dels
rivals.

L'APA Col. Sant Alfons «A» infan-
t i s, guiats amb encert pel seu entre-
nador Federico Floro, jugaren molt
be davant un dels «gallets» de la
competició, practicant un joc rapid
i agresiu, on l'ambició pel triomf fou
peça clau del partit.

Gols: min. 36 (2-1), Gori creua l'es-
fèric perfectament. Min. 49 (2-2), ju-
gada de pisarra, on després de pas-
sar la pilota per Esteban, Salvador
Ia clava a l'escaire dret. Min. 50 (2-3)
Esteban molt atent roba una pilota
a la defensa, fusilant el porter.

Jugaren, Paco (3), Pedro (2), Vi-
llanueva (2), Gori (2), Cira (3), Sal-
vador (3), Francis (2), Esteban (3),
Páramo (2), Richart (3).

Bon debut dels infantils «B», que
s'esforçaren al maxim per guanyar
un partit molt igualat. Dirigits pel
tandem Marino-Tomeu, donaren una
bona imatge dins el pavelló ciutadà,

una vegada més la Festa de Sant
Francesc

amb una gran ilusió de rebre-vos
per sopar tots plegats a casa ;neva
des Passeig el vespre del divendres
dia 2 d'octubre a les non del vespre.
Sopar, Festa Major, -Balls,

cançons...-
Molta de bulla!
Una forta abraçada i fins llavors.
Que per molts d'anys poguem

celebrar
amb la vostra companyia -sempre

plegats-
la nieva onomàstica.

Gracies per tot
Xisco

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

duvant un nombrás públic felanit-
xer.

Gol, min. 38 (3-1), falta directa
magistralment llançada per F.J. Or-
tega. Jugaren: Eva (1), Joan Cartes
(1), Ortega (3), Milian (2), David
Ortega (2), Braulio (1), Pedro Gorí
(2), Martin (1), Illescas (3), Gonza-
lez (2), Sufier (2).

Mala papereta pels cadets de J.S.
Picornell, que no rascaren bolla en
tot el partit. L'equip felanitxer
presenta al Pavelló Borja Moll, no-
més amb quatre jugadors, lo que su-
posà no poder fer cap canvi en tot
el partit, i una clara victúria pels
ciutadans que foren netament supe-
riors.

Jugaren: Marc (2), Villanueva (t ),
Uguet (1), Garí (1), Perelló (3).

L'equip sènior Fotos Monserrat,
recentment ascendit a 1.a regional,
perde el seu primer partit oficial fo-
ra de casa. Els jugadors estaren
molt tranquils i confiats, fent ca-
mins inútils sense cap significat, i la
vcterania del seu rival s'imposà du-
rant tot el partit. Cols de Majoral
(2), Fiol j Santi.

Jugaren: Sure& (0), Pepe (2),
Campos (0), Santi (3), Fiol (2), Ca-
no (2), Petty (3), Majoral (2).

PRÓXIMA JORNADA (demà dio-
menge), al Camp de Sa Mola.
Iniciació:

16 h.: APA Col. Sant Alfons «A» -
Polígono de Levante «A».

17 h.: APA Col. Sant Alfons «B» -
Polígono de Levante «B».
Ben jamí:

18 h.: APA Col. Sant Alfons «B» -
Polígono de Levante.
Aleví:

19 h.: APA Col. Sant Alfons - Po-
lígono de Levante.

LO MILLOR.-E1 debut dels infan-
tits al3n, un combinat de jugadors
que mai no havien practicat cap es-
port. Un equip que Iluita per supe-
rar-se i ho aconsegueix.

LO PITJOR.-La llastimosa situa-
ció dels cadets, que no pogueren des-
plaçar-se tots a jugar per manca de
cotxes que els transportassin. Tam-
bé volem lamentar-nos de la lesió del'
jugador Domingo Barceló, un juga-
dor veterà que seril baixa durant un
mes.

Escriu: Marino Talavante

SE OFRECE MUJER para trabajos
domésticos por horas.
Informes, Tel. 583378 (noches).

Eis infantils «11» tornaren rompre tots
eis prodstics

Salvador González marcà l'empat



Equip A TCOS POBTO-COIÁiN1 actualment Litter
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Hisultdo engañoso
Un penalty fallado, jugada crucial del partido

Felanitx, O - La Victoria, 3

comença la temporada

Felanitx: Matías, Pedro Juan (Mo-
rales), Sampol, J. Maim& Borrás 1,
Caldentey (Felipe), Borras II (Te-
ruel), Nico, Alfonso, Rogelio y Cos-
ta.

La Victoria: Tolo, Ramón (Pique-
ras), Agustin, Pito, Miguel Angel, Bo-
nilla, Mena, Pedrito, Rubí, Pedro
(Mario), Muntaner (Jorge).

Arbitro: Rodriguez Muñoz. Aplau-
dido al retirarse de los vestuarios.
Tarjetas amarillas a Muntaner, J.
Maimó, Felipe y Miguel Angel.

Goles: 0-1, min. 55: Mena. 0-2, min.
•74; Muntaner. 0-3, min. 95; Pedro.

Comentario: Se guardó un minuto
de silencio por Antonio Oliver, her-
mano del presidente del Felanitx.

El Felanitx desperdició
ocasiones de ganar este partido, pero
a raíz de fallar Alfonso un penalty
en el minuto 35 los visitantes supie-
ron hacerse con el partido jugando
a la contra.

Mainel
PROXIMA JORNADA:

PREFERENTE.—En Alai-6: ALA-
RO-FELANITX.

REGIONAL.—En «Es Cavalier:
CAS CONCOS-PORRERES.

En Bunyola: BUNYOLA-ATCOS.
PORTO-COLOM.

2. 2 REGIONAL
S'HORTA, 1 - PORTOCOLOM, 1
De quatre-ccntes a cinc-centes per-

sones es donaren cita per a presen-
ciar aquest primer derby de la co-
marca de segona regional. ,

Fou el partit típic de rivalitat en
el qual la tensió es viu més fora del
terreny dc joc que dintre. La prime-
ra part fou de color altern, amb po-
ques oportunitats per ambdues
parts; tal vegada la més clara la tin-
gué el S'Horta per mediació de M.
Roig, pare, la sortida ràpida del por-
ter evita el gol. La segona part segui
crab la mateixa tònica, però en una
falta botada per Juli, Mariano s'a-
vança i de cap marca el 0-1. I quan
pareixia que el partit acabaria amb
aquest resultat, una falta treta ma-
gistralment per Ian significa I'l a 1 i
el temps ja no dona per més.

Cal destacar la deportivitat que
impera tant dins com fora del ter-
rer:y de joc. Dirigí l'encontre el Sr.
James, ajudat a les bandes per Fer-
nandez i Vicente Moreno, que esti-
gueren regulars.

Alineacions: S'Horta.—Suñer, Ma-
tec, Jaume, Felix, Gaspar, Ramirez
(Dino), M. Roig (Augusto), Comino
(Carrasco), Juli, Ian i Henry.

Felanitx.—Valls (2), Juli (2), Fru-
ti (2), Mingo (2), Domingo (1), Su-
nyer (2), Pere (2), Castro (2), Paco
(1), Colau (2), i Mariano (3). Gonza-
lo (2) per Domingo lesionat i Angel
(2) per Sunyer, tambe lesionat.

SANTA MARIA, 2 - CAS CONCO,
Partit molt dolent per part dels vi-

sitants que no pogueren marcar cap
gol a un equip amb deu jugadors.
Esta clar que falta un golejador o

canvis tactics per part de l'entrena-
dor del Cas Concos.

Jugaren: Aleix, Julia, Gordillo,
Uguet, Roses, Juanan, Tauler, Jovi,
Pedro, Salas, Xisco, Pascual, Mateu
i Nico.

J. M.
CADETS

CAMPANET, 2 - FELANITX, 2
ts molt dificil puntuar amb el

Campanet ja que es un equip molt
groller al qui els afeccionats li aju-
den a ser-ho. El mister dels amfi-
trions agredi al jugador Vaguer i els
jugadors cosiren els nostres a coces
i l'Arbitre, mort de por, pita el final
als 84 minuts, per-6 sense deixar
abans d'aconseguir l'empat a 2 als
de Campanet que sempre havien
anat enradera en el marcador. Pluja
de targes: pel campaneters Rosselló
dues, Alemany, Martorell i Gomar
una cada un i pels felanitxers Roig
(2), Vaguer, Muñoz i Soler, totes
elles per travetes i males maneres.
Marcaren Miguel Angel i Miró.

Avui a les 5 en el Torrentó rebem
el Consell.

Suplent
„PORRERES, 5 - S'HORTA,
Derrota inesperada del quadre hor-

tarn a Porreres, on jugà un mal par-
tit, creant poques ocasions de gol.

JUVENILS
MONTUYRI, 5 - FELANITX, 3
L'eqpip que dirigeix el mister

Joan Adrover segei'x irnb la seva rat-
xa negativa i el passat diumenge va
perdre en la seva visita al camp del
líder.

ALINEACIÓ.—López, Monserrat,
Matas, Frias, Tomeu, Lozano, Cano,
Petty, Calderón, Basilio, i Juanpe.
També varen jugar Martos, Guillem,
Risco.

GOLS.—Guillem i Basilio (2). En
Basilio s'ha convertit en un dels ma-
xims golejadors de la categoria amb
5 gols.

Demà diumcnge, juguen en el Tor-
rentó a les 17 hores contra el Sóller.
INFANTILS

Els allots dirigits p'En Saturnino
Simarro comencen avui dissabte la
seva competició. Sera al camp de Sa
Lleona contra el S'Horta.
BENJAMINS

PETRA, 0 - FELANITX, 6
Alineació.—Nicolau, Gallego, Ra-

món, Moreno, Rodriguez, Martin,
Valverde, Cira, Toni Garcia, Alvarez
i Jos6 Garcia. Tambe jugaren Miguel
Angel i Pedro Martinez.

GOLS. — Gallego, Rodriguez, Mar-
tin, T. Garcia i J. Garcia.

Bon començament de temporada
pels jovenets que dirigeix en P.J. Va-
guer, clavant un rival que clins ca
seva no clonava el brag a torcer així
i tot els felanitxers aconscguiren ni
més ni manco que 6 gols.

Gori
ALGAIDA, 0 - S'HORTA, 3

Primer partit de lliga, en el qual
el nostre equip dona la sorpresa, es-

El proper 4 d'octubre, diumenge,
es tornaran posar en marxa les com-
peticions oficials de bàsquet en algu-
nes categories.
EL CLUB JOAN CAPO

Participara en les compcticions fe-
derades, amb un total de 5 equips, a
les mateixes categories que a la tem-
porada anterior, amb l'excepció dels
júniors, categoria que ha deixat d'e-
xistir. Per tant tindrà equips mascu-
lins en les categories de cadet, juve-
nil, senior provincial i 3 •a divisió, i
en categoria femenina, ha inscrit un
equip senior.
AUTOCARES GRIMALT

Un any més, aquesta empresa rea-
litzarà una gran collaboració amb el
bàsquet felanitxer. L'equip de 3.2 du-
ra el nom d'aquest sponsor.

PRESENTACIÓ DE LA
TEMPORADA I CLOENDA
DE L'ANTERIOR

Dimecres passat, amb un encontre
de l'equip de 3. a contra Pon-eres se

sent sempre molt superior. Gols
Gonzalez, José Luis i Dalmau.

Avui dissabte, a les 11 del mati,
S'Horta - Manacor.
ALEVINS CIM

PETRA, 0 - CD. FELANITX, 6
Destacaren els debutants CHEMA
CARLES, que no notaren el canvi

del camp de futbolet al de futbol.
Chema fou sens dubte el millor del
partit.

Alineació: Oscar, Adrover, J. Vi-
cente, Pedro, M. Angel, Garcia, Che-
ma, Ismael, Carlos, Francisco i Toni.
També jugaren Moreno i Pinto. El s .

gols foren marcats per Francisco, J.
Vicente, Garcia, Miguel Angel de pe-
nal, i Toni Garcia (2).

J. M.

FUTBOL EMPRESE,
BAR S'ESTEL (Manacor), 2 -

CASA EXTREMEÑA,
«LA HISTORIA INTERMINABLE»

Partido en el que los extremeños
consiguieron una importantísima vic-
toria, con goles de Carlos, Santi y
German y que les coloca en los pri-
meros lugares de la clasificación.

Jugaron: Sebastian (0), Cañas I
(2), Felipe (2), Pepe (2), Casildo (2),
Francis (2), David (2), Carlos (2),
Santi (3), German (1)„ Cañas II (1),
Leo ( I) y Chaue (1).

M.T.F.

celebra l'obertura de la temporada
92/93 i la cloenda de la 91/92, ja que
foren obsequiats tots els jugadors,
entrenadors, delegats i collaboradors
que participaren en la temporada an-
terior.

Hi va haver distincions especials
pels més regulars i pels maxims
anotadors que foren Antoni Barceló
(cadet), Cesar Sanchez (juvenil), Pe-
re Joan Fullana ( júnior), Tomeu Sal-
va (senior), Guillem Amengual (3.9
Catalina Garcias (senior fern.).

També foren obsequiats Antoni
Oliver, Miguel S. Perelló, Damia Bo-
yer, Antònia Camarero i Margalida
Lladó, tots ells per haver complert
un cicle de 10 nays de practica de
bàsquet federat en el Joan Capó.

GUillem Amengual (maxim anota-
dor' masculí de la història del club
local) rebé una placa per haver arri-
bat als 3.000 punts i la millor anota-
dora femenina, Antònia Camarero
una altra, per haver-ne aconseguit
2.000.

Un merescut i artistic obsequi fou
per Autocares Grimalt, mecenes del
bàsquet felanitxer.
PRE-TEMPORADA

Els equips han jugat pocs partits
i els resultats han estat força dis-
crets.

El passat cap de setmana els ju-
vènils, contra pronòstic, eren derro-
tais, a Calonge, per l'equip local, en
el torneig de les festes de Sant Mi-
guel, disputat a partit únic.

•Els seniors de provincial, diven-
dres i dissabte, disputaren un tor-
neig quadrangular, a Porreres, i que-
daren en darrera posició. A la semi-
final foren derrotats per FImprenta
Bahia, de 3.a, per 73-40, i en el par-
tit pel Hoc 3r. fou el Porreres que
guanya, per 45-40.

AQUESTA JORNADA
Debutaran els dos equips seniors

masculins, i ho faran tots dos a la
vila. Mentre els de provincial juga-
ran contra l'Esportiu Son Carrió,
l'Autocares Grimait, de 3.a, s'enfron-
tarà al fort Óptica Abel-La Glória.

LARRY CISTELLES

PARTICULAR URGE VENDER MO-
TOCICLETA RD 350 PM-AK, por
ausentarse al extranjero.
Informes, Tel. 580030 (noches).

'SE:. NECESITAN MUJERES para
montar collares.
Informes, C/. Fartáritx, 27.
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FELANITX

Wow a la Sala
COM MÊS LA REMENEN

Hi ha qui esta cmperrat en reme-
nar els fets passats. Hem intentat
esser mesurats en les nostres parau-
les, per?) n'M.O. s'ha encastat una S.
i fa de no voler entendre. Mai havia
estat tant cert que no hi ha pitjor
sord que qui no sap llegir.

El fet relatat del mes de mare de
1992 al nostre cscrit de dia 19 de
setembre, dèiem que era un exemple
illustrador del: «... que ens havia
passat moltissimes vegades amb de-
claracions fetes pel Sr. Batle que en-
verinaven la situació i que no respo-
nien a cap modo d'actuar nostre, no-
més a suposicions de coses que Co-
loms no havia fet i ens imputaven, o
a vegades ens passava el mateix amb
decisions preses estant al govern i
que el Batle devia trobar impopu-‘,
Jars i una vegada i altra impedia quet

•s'executassin». Aquesa va ser la ma-
nera més normal de dir que varem
tgicar perqui! el Batle Riera ens' en-
ganava el mes de mare de 1992 i el
ITICS de juliol de 1991 i encara ara.
Però no ho varem dir nosaltres, ho
va dir un mitja de comunicació i el
Sr. Riera no ho va desmentir Ilav‘ors,
Iii ara i ni tant sols ho va rebatre. A
això ho va entendre tothom menys
n'M.O.

Pert) si encara no ho ha entés-n'M.
O. li podem donar referencies escri-
tes de quan no havíem gicat. Pot Ile-
gir la plana 11 del «Diario de Ma-
llorca» de dia 14 d'agost de 1991.  Allí
esta escrit la petició feta a Riera que
no ens mentis més.

La trista realitat és que el Sr. Rie-
ra, Sr. M.O., intenta massa vegades
fer jocs de mans (de paraules) per-
qué els fets van en contra seu i ell
vol mantenir el seu protagonismc - in-
tacte i immaculat. Per aconseguir
això, massa vegades recorre a la
mentida i això sembla normal per
tractar amb politics, però per trac-
tar amb els Coloms no va ser possi-
ble. La mentida no la tolerarem mai.

Nota: segurament haurem de ser
nosaltres que haurem d'acabar, per-
que segur que sortirà una altra l le-
tra a M.O. o el Sr. Riera ens voldrà
fer més jocs de mans. Per nosaltres,
hem acabat de remenar. Qui ho ha
volgut entendre ho ha entes i qui no,
110 ho entendra mai.

Maria i Bartomett Obrador

Regidors de Coloms a la Sala

Se vende apartamento
PORTO-COLOM

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

Tels. 555059 - 583215.

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

• Els cadets del Felanitx hague-
ren de sofrir un indesijable públic
en el poble de Campanet.

• El pilot local Miguel Fiol, en
el seu debut com a tal, fou bastant
bo. Acaba en 7e Hoe a la pujada al
Puig Major amb un temps de 2' 14"
48.

• Volem donar l'enhorabona al
membre del grup musical Fondo Os-
kuro, Tolo i a la seva dona Susy
pel naixement del seu fill Albert Jo-
sua.

• El darrer entrenador fitxat pel
Futbol sala felanitxer, FEDERICO
HINAREJOS, ja comença a recollir
fruits. El pur estil FLORO ha tret
arrels dins les tactiques de «Federi-
co Floroo.

• Els propers dies 9, 10, 11 i 12
tindrà lloc una trobada a Sa Talaia

d'Alcúdia, dels Grups Excursionistes.
dels Paissos Catalans, on, natural-
ment, la representació felanitxera se-
ra a carree ciel grup excursionista
CABRIT.

M + M = M2

VENC UN PRIMER PIS a estrenar
al carrer Call, 9. 120 metres qua-
drats.
Informació, C/. Major, 40.

TENC PIS d'estudianta a Barcelona'
per compartir amb dues allotes.
Informació a aquesta administra-
66.

SE DAN CLASES DE INGLES y de.
ALEMAN.
Informes, Tel. 580004.

BUSCO EN ALQUILER CASA DE
CAMPO, muy cerca de Felanitx.
Informes, Tel. 582743.

CERCAM ESTUDIANT per compar-
tir pis a Ciutat.
Informació, Tels. 209585 - 581455.

KARATE!!!
Apúntate en el GIMNASIO

SPORT ENERGY
C/. PELAT, 60
	

TEL. 827161

OPEL 'v- ECTRA

1 R NO ES VECTRA LO PAGARA CARO.
discrio de gran aerodinámica?

Si no es Opel Vectra, lo pagará caro.
j.Jri turismo deportivo totalmente seguro?
Si no es Opel Vectra, le saldrá caro.
¿Un vehículo completo en confort y equipamiento?
Si no es Opel Vectra, le costará muy caro.
Así es el Opel Vectra: Todo lo que un turismo
deportivo alemán debe ser, excepto caro.

1M7.4 IMMMrsiit"

OPEL VECTRA. EL PUIS()
DE LA INGEN I ERIA ALEMANA

OPEL
Promoción valida durante este mes.

• • Dilerentes niveles de equipamiento según vcrsiones.

CORMOTOR, S.A. JULIA AUTOMOVILES, S.A.
Ctra. Palina - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51

MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL,

Carrer Campos, s/n. FELANITX

MEJORES POR EXPERIENCIA.
.•.•




