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Pagarem un 30 per cent més per !a IV Cursa de relleus de ciclisme i atletisme
recollida de fems 	 Manacor a Sant Salvador

S'elaborarà un pla especial d'aigües del municipi
Una dotzena de punts es varen

debatre a la plenaria ordinaria de
dilluns passat, molts d'ells de trà-
mit. Això no obstant donaren peu a
un discret debat, el del nomenament
de nous representants de l'Ajunta-
ment a als òrgans collegiats, sobre
tot el de la Caixa d'Estalvis de Ba-
tears, —que fou retirat al vice-rec-
tor de la Universitat Antoni Bennàs-
sar i donat a Cosme Oliver— i el de
la modificació de l'ordenança fiscal
per a la taxa de recollida de ferns.
Aquesta darrera suposa un augment
del 30% i s'aprova amb els vots en
contra del PSOE (Coloms arribaren
tard) que retregué les deficiencies
del servei.

Per unanimitat s'aprovaren les
modificacions de les ordenances
cats per expedició de documents i
pel preu del subministrament d'ai-
gua potable a Felanitx, així com
també l'aprovació inicial de Fordo
nança del servei públic de provisió
i subministrament d'aigua potable
mitjançant gestió indirecta, la qual
havia estat iniciada per l'equip de
govern anterior.

'Lambe cal destacar l'aprovació
d'una modificació puntual de les
normes subsidiaries i complementa-

El partit Coloms a la Sala ha po-
sat recurs contra l'acord municipal
del passat dia 3 d'agost, segons el
qual l'ajuntament acceptava la subs-
titució del percentatge d'aprofita-
ment urbanístic del complexe Vall
d'Or amb una compensació econò-
mica de 50 milions de pessetes.

Coloms a la Sala argumenta que
els calculs fets pels tècnics munici-
pals i aprovats per l'Ajuntament an-
terior, es basen en la llei del s61 de
1975, que preveu l'aplicació d'un
10% del valor del terreny utilitza-
ble, quan en rigor s'hauria de basar
en la Llei sobre Reforma de Regim
Urbanístic de 1990, que fitxa en un
15% la cessió obligatòria de l'apro-
fitament urbanístic.

Segons el raonament de Coloms
la Sala, que diven que la substitu-
ció del terreny pel seu valor en me-
tallic hauria de ser acordada per la
corporació Municipal i no per uns
representants municipals mitjançant
conversacions amb els pro motors, la

ries vigents, per tal de permetre
l'ampliació de les installacions del
centre escolar s'Algar de Portoco-
lom.

Al capitol de mocions, el Batle en
presenta una per fitxar les dates de
les fires, que fou aprovada i Coloms
a la Sala en presenta una per ini-
ciar els treballs per l'estudi d'un pla
especial d'aigües pel terme de Fela-
nitx que també va merèixer el bene-
placid de tots. No va merèixer la
mateixa acollida una altra mock, de
Coloms a la Sala a la qual demana-
ven una definició en contra de les
reformes de la Llei d'Espais Natu-
rals que intenten dur a terme la
Coalició PP-UM, la qual s'atura a la
declaració previa de la seva urgèn-
cia només amb el vot de qualitat
del Batle, ja que l'abstenció de Juan
Ruiz deixa les forces anivellades en
un empat.

Antoni Nadal i Ra fel Barceló man-
tingueren una controversia arran de
les obres que es fan a l'Escorxador
vell, ja que, segons el regidor socia-
lisia, l'empresa «Es Carritx() S. L.»
que les du a terme, esta vinculada a
Rafel BrrceI6, cosa que nega el regi-
dor popular.

compensació econômica s'acostaria
als 75 milions de pessetes.

Club Opel Felanitx
CURSA DE CALA MILLOR

Amb un recorregut de 19 km. es
va dur a terme un any més la po-
pular cursa de Cala Millor, on hi
participaren dos atletes del nostre
Club, en Sebastià Adrover, que es
classifica en 2n Hoc, i en Paco Al-
gaba, que fou el lOè.
CURSA- A MANACOR

Els nostres veïns varen organitzar,
el 26 de setembre, una cursa de 5
quilòmetres, on en Francisco Pára-
mo es classificà tercer en la seva
categoria i en Paco Algaba en el Hoc
lOè.
CURSA A SON COTONER (PALMA)

El 27 de setembre, en aquesta
prova de Son Cotoner queda 1r. a
la seva categoria el nostre atleta Se-
bastia Adrover.

M.A.C.

El passat dissabte dia 3 es va rea-
litzar aquesta ja popular cursa que
fins ara ha assolit tant d'èxit de
participació i d'assistência de pú-
blic.

A les 10 del mati a Manacor es
dona la sortida a prop d'un cente-
nar de ciclistes que de tot d'una es
llençaren a tota velocitat, arribant
a rodar a més de 50 km./h., eir-
cumstancia aquesta que provoca la
separació d'un grup de 30 ciclistes
que es despenjaren de la resta i
mantingueren aquesta posició du-
rant quasi tot el trajecte.

Cal esmentar que Tauler, un dels
favorits, va foradar i en conseqüên-
cia queda separat del grup capda-
vanter.

Els més destacats del grup foren:
Gaya, P. Pou, Roig, Alzamora, Ra-
mis, Artigues, Cald■entey i M. A.
Juan.

Aquest grup de trenta es va anar
desfent durant la dificil pujada de
la recta de Sant Salvador.

Els primers ciclistes que arriba-
ren a la zona de relleus varen ser:

P. Pou, Gaya, Roig, Alzamora,
Ramis, Artigues, M. A. Juan, Cal-
dentey i B. Pou. La resta arribaren
molt poc distanciats i paulatina-
ment.

Per tant els primers atletes en in!-
ciar la pujada foren:

Gomáriz, Mens, Quintana, Alga-
ba, Muñoz, Tur, Ortega, Riera, i
Adrover.

Cal destacar l'actuació de Toni

La collecciú
«Coses nostres»

Les passades festes de Sant Nico-
lu de Cas Concos, foren ocasió un
cop més, de la presentació de noves
aportacions de la collecció «Coses
nostres» que dirigeix en Josep Gri
malt i Vidal.

Aquesta vegada, amb els números
48, 49 i 50 (notem que la collecciú
ha arribat a la fita del mig cente-
nar), se'ns ofereix un ramell de pre-
gons de festesi: el que pronuncia
l'any passat En Jaume Obrador i
Soler a les festes de Sant Nicolau,
el que ha pronunciat enguany Na
Margalida Garcias i Bordoy i el que
pronuncia En Damia Barceló i Obra-
dor el passat mes d'agost per les
festes de Sant Gaieta de Portopetro.

Ps una bona feina aquesta que ha
fet en Pep Grimalt de fitxar aquests
parlaments.

Riera, que havent sortit en vuitè
lloc anà guanyant posicions, aconse-
guint així un merescut primer Doc.
També va ser molt lluïda l'actuació
de Gomáriz, Romero, Mesquida, Al-
gaba, Tur, Sebastià Adrover, Cati
Capella, els més destacats en les di-
ferents categories.

El Conseller Andreu Riera, el Bat-
le de Felanitx i el Regidor d'Esports
entregaren els trofeus a les emits pri-
meres colles guanyadores de cada
categoria.

Aquesta carrera ha estat possible,
gracies al patrocini de la Conselle-
ria d'Esports i dels Ajuntaments de
Felanitx i Manacor. I la collabora-
66 de La Caixa, Sa Nostra, Autome)-
bils Julia-Opel, i Coca-Cola.

Com cada any la cursa ha estat or-
ganitzada pel Club d'Atletisme Opel-
Felanitx.

Club d'Atletisme Opel-Felanitx
Francesc Algaba

CLASSIFICACIÓ RELLEUS IV
MANACOR-SAN SALVADOR 1992
(Ciclista, Atleta, Temps, Equip)

CATEGORIA A
1.—Toni Barceló Mas - Toni Me's::

quida, 36'36, Porreres. 2.—Guillem
Gaya - Bernat Melis, 36'54, Wimpi.
3.—Joan Perelló - Andreu Moreno,
37'30. 4.—Macia Roig - Joan Quin-
tana, 37'30. 5.—Mateu Gaya - Gui-
llem Femenias, 37'37, Manacar.

CATEGORIA B
I.—Pere Pou - Xisco Gomáriz,

36'13, Manacor. 2.—Miguel Alzamo-
ra - Xisco Algaba, 36'54, Felanitx.
3.--Guillem Ramis - Josep Muñoz,
36'54, Manacor. 4.—Rafel Sampol -
Josep Cortés ,37'54, Llucmajor. 5.—
Josep Fuster - Miguel Oliver, 38'09,
Palma.

CATEGORIA C
1.—Joan Caldentey - Toni Riera,

35'49, Manacor. 2.—Tomeu Quet-
glas - Fernando Romero, 36'35, Pal-
ma. 3.—Jaume Riera Llorenç Fe-
menias, 37'16, Manacor. 4.—Valeria-
na Martinez - Ramon Garcia, 37'24,
Inca. 5.—Toni Sagrera - Román
Campos, 39'45, Felanitx.

CATEGORIA D
1.—Xisco Artigues - Joan Tur,

38'42, Felanitx. 2.—Miquel A. Joan -
Luis Ortega, 39r38. Pollença. 3.—Se-
bastià Rigo - Guillem Barceló, 40'50,
Manacor. 4.—Sebastià Huguet - Xis-
co Páramo, 42'43, Felanitx. 5.—Jau-
me Mesquida - Toni Barceló, 43'22,
Felanitx.

CATEGORIA E
1.—Tomeu Pou - Sebastià Adrover,

39'14, Felanitx. 2.— Toni Company -
(Passa a la gag. 10)

Coloms a la Sala recorr l'acord de
substitució urbanística de Vall d'Or



Afki.
INFORMA

APOTECARIES DE TORN
Dissabte 	 Cat. Ticoulat
D iumenge: 	 Francesc Piña
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Amparo Trueba

Ajuntament de
Felanitx

ANUNCI

Fins el dia 13 d' octubre sera
temps hàbil per a la presentació de
pliques per a la contractació direc-
ta de les obres d'un centre de ma-
niobra i transformació als terrenys
de sa Mola.

El tipus a la baixa, es xifra en la
quantitat de 14.186.973 ptes., I.V.A.

La documentació es pot consultar
al negociat dc Secretaria.

El que es fa públic per coneixe-
ment ciels possibles interessats.

Felanitx, 2 d'octubre de 1992.
El Batle,

Antonio Grimait Mas
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FELANITX

FE! AN1TX
Scunanari d'ailtressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

SANTORAL

Dis. 10 St. Tomas Vilanova
Diu. 11 Sta. Soledat Torres
Dill. 12 M. de Deu del Pilar
Dim. 13 St. Eduard
Dim. 14 St. Calixte
Dij. 15 Sta. Teresa

Div. 16 Sta. Margalida M.a
Alac.

LLUNA

Lluna plena dia 11

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 4. 19 11

Palma - Felanitx des de Vesta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
ts dissabtes), 9,30, 13, 15,45 1 19,30
h. Diumenges I festius, a les
9,30, 15,45 1 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 14,15 i 17h. 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 1830
12., excepte dissabtes I 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

TELEFONS D'INTERS
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

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

INFORME PLA DIRECTOR
DE PORTS ESPORTIUS

L'Ajuntament va acordar a la ses-
sió extraordinaria del 29 de setern-
bre aprovar l'esmena que varen pre-
sentar els CALS, i que diu el se-
giient:

Ir.—Ratificar l'acord unanim clel
Ple de dia 3 d'octubre de 1990 pel
qual es va acordar proposar a la
Conselleria d'Obres Públiques i Or-
denació del Territori del Govern Ba-
lear la modificació del Pla Director
de Ports Esportius i Installacions
Nautiques de Balears, fixant el grau
de protecció I per a tota la costa i
incorporant a la relació de platges
les d'es Babo, s'Arenal dets Homes,
s'Arenal de ses Dones, s'Algar i Cala
Estreta.

2n.—Introduir dins l'articulat del
Pla el següent article titulat: «De la
caducitat de la concessió: Autoritza-
da la concessió per la Conselleria
d'Obres Públiques i transcorreguts
sis mesos des de la notificació de
l'acord al peticionari sense sol-licitar
a l'Ajuntament competent per raó
de territori l'oportuna llicència, s'a-
cordarà la caducitat de le concessió,
prèvia la tramitació de l'oportú ex-
pedient contradictori, amb audiència
de l'interessat.

Als efectes del paragraf anterior,
els Ajuntaments hauran de comuni-
car a la Conselleria d'Obres Públi-
ques i Ordenació del Territori les
sollicituds de llicències relatives" a
les obres de Ports Esportius i ins-
tal-lacions nautiques».

3r.—Introduir dins l'articulat del
Pla el següent article titulat: «De
les Determinacions: Els promotors
de projectes de Ports Esportius o
d'Installacions nautiques hauran
d'acreditar fefaentment els recursos
econòmics propis i totes les altres
fonts de finançament amb
compte per fer front a l'execució del
projecte».

4t.—Iniciar els tràmits per modi-
ficar el Pla General d'Ordenació ur-
bana del terme de Felanitx per tal
de protegir tota la costa, pel que fa
a Ports Esportius i instal-lacions nau-
tiques j, pel que fa a Portocolom,
reflexar en l'ordenació del capitol
VI de l'Informe tècnic per a una
proposta de regeneració medi-am-
biental i dels recursos marins de
Portocolom del mes de desembre de
1989.

5è.—Comunicar a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori l'esmentat acord.

Dia 1 d'aquest mes d'octubre va
acabar el termini de presentació
d'allegacions vers el Pla Director de
Ports Esportius. Al registre de l'A-
juntament varen tenir entrada qua-
tre-centes devuit allegacions.
AJUDA AL TERCER MON

A la Comissió de Govern de data
28-09-92, es va parlar sobre la desig-
nació de l'entitat o entitats a les
quals s'ha d'enviar la quantitat re-
servada en el pressupost municipal
per a països pobres. Posat l'assump-
te a votació, es va acordar per cinc

vots a favor i 1 abstenció remetre
Ia quantitat d'1.000.000 de ptes. al
Secretari de Missions, C/. Seminari,
4 de Palma, amb la condició que des-
tinin l'esmentada quantitat a aquells
llocs als quals hi hagi missioners fe-
lanitxers.

IV CARRERA DE RELLEUS
DE CICLISME I ATLETISME
DE MANACOR A SANT SALVADOR

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, varen organitzar pel dia
3 d'aquest mes d'octubre la IV Car-
rera de Relleus de Ciclisme-Atletis-
me.

Per aquesta cursa es varen ins-
criure cent-sis parelles i de totes
elles n'hi va haver tres de dones. El
nombre de parelles que varen fina-
litzar la cursa varen esser noranta-
tres.

Per aquesta carrera hi havia es-
tablertes sis categories. Hi va haver
premis per als cinc primers de cada
categoria.

Els trofeus varen esser donats pel
Consell Insular de Mallorca i a l'en-
trega hi va assistir el Sr. Andreu
Riera, el Batle Sr. Antoni Grimait i

- altres regidors.
FESTA DE CARRER AL PORT

Diumenge, dia 4 d'octubre a Por-
tocolom va tenir Hoc la festa de
Sant Francesc, festa tradicional que
es ve celebrant ja fa uns quatre
anys, i està organitzada per tots els
veïnats. En aquesta tradicional fes-
ta hi va haver ball de pages amb
l'actuació de S'Estol d'es Port.
NORMES SUBSIDIARIES

El dia 2 d'octubre es va convocar
una Comissió Informativa d'Urba-
nisme pel dia 14 del mateix mes, a
la qual es parlarà del dictamen so-
bre l'avanç de planejament de les
Normes Subsidiaries del Terme Mu-
nicipal de Felanitx, per després po-
der dur-ho a plenaria extraordinaria.
FIRES I MERCATS

A la Plenaria de dia 5 d'octubre
es varen acordar les dates de les Fi-
res, que són les següents:

—Fira de Maig, que se celebrarà
clia 9-5-93.

—Fira de cinquagesma a s'Horta,
que se .celebrara el dilluns de .

cinquagesma.
—Fira de Sant Agusti, que se ce-

lebrarà dia 28-8-93.
—Fira de Sant Miguel, que se ce-

lebrarà cija 26-9-93.
—Fira cres Pebre Bord, que se

celebrara dia 24-10-93.
El Mercat, es farà cada diumen-

ge.

CONTRIBUCIONS
La Comunitat Autònoma ha co-

mençat a cobrar, en aquest mes d'oc-
tubre, les contribucions urbanes i
rústiques, els imposts sobre vehicles
i l'impost d'activitats econbmiques,
a Portocolom, s'Horta i Cas Concos.
A partir del dia 8 d'octubre fins el
30 de novembre, tots els contri-
buents pudran pagar els seus tributs

l'oficina de la Comunitat Autòno-
ma situada al C/. Mar, 15, de Fela-
nitx, de 9 h. a 14 h.

PROGRAMES DE FESTES
L'Ajuntament de Felanitx, vol co-

municar a tots els ciutaclans que te
programes de les festes de Sant
Agustí dels anys 1989-90-91 i 92, i
també de les festes de Sant Nicolau
de Cas Concos d'enguany. Totes les
persones interessades en tenir un
d'aquests programes, poden passar
per les oficines d'aquest Ajuntament
a recollir-lo.

POLICIA LOCAL
La Policia Local ens informa que

durant el mes de setembre va rea-
litzar el següent:

—Ajuda ciutadana: 6
—Accidents sense ferits: 8
—Notificacions i Informes: 86
— Incidències diverses: 12
—Notificacions de desperfectes a

Ia via pública: 58
— Intervenció amb pressumptes

robatoris: 5
—Recuperació d'objectes robats:

2
—Detencions: 1
—Denúncies per apropiació inde-

guda de vehicles amb motor: 3
—Recuperació de vehicles amb

motor: 4
—Decomís de partides d'aliments:

2
—S'han realitzat clos controls de

renous a tots els locals nocturns
del Port.

—Denúncies C.C.: 67
—Denúncies 00.MM.: 7
—Els dies 26 i 27 s'utilitza el cot-

xe-radar detectant 25 infrac-
cions.

—Citacions per al Jutjat de Pau:
28

—Notificacions i Informes per als
Jutjats de Manacor: 4

—Accidents amb ferits: 1
—Denúncies tramitades al Jutjat

de Guardia: 5
—Comprovació d'arrest domicilia-

ri: 2
—Collaboració en l'extinció d'in-

cendis: 11
—S'han traslladat cinc cans a la

canera municipal.
—Retirada de vehicles de la via

pública per abandonament: 4
—Vehicles retirats per la grua: 4
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SI ESTA BUSCANDO UN VEHICULO DE OCASION
PONGASE EN LAS MEJORES MANOS

Vehículos de ocasión

FIAT UNO 70 SX 5/p 	 PM-AW
SEAT MARBELLA
	

PM-AZ
FIAT Regata 70 S
	

PM-AS
FIAT UNO Turbo ie

	 PM-AX
FIAT UNO Turbo 	 PM-A U
FIAT Panda Fire BD
	

PM-AN
OPEL Corsa 1.200 5p. 	 PM-AG
SEAT Ibiza del Sol
	

PM-A.I
FORT Courrier Diesel Acrist. 	 PM-BL
PEUGEOT 205 GTX

	
PM-AK

ALFA RONIE0 1-5 Ti
	

PM-AX
FIAT UNO 45
	

PI -B1)

TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

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

Grans descomptes en

Deportives NIKE 30 %
Xandals des de 5.000
Material esportiu 10 %

C/. Sol, 4
	

Tel. 582426 	 FELANITX

FELANITX
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El 56. Centenari del Descobriment
((Dadme oro, dadme oro»

De los indios de Nueva Granada
—en la que se incluía Colombia,
Ecuador, Venezuela y Panama— de-
cía en 1524 el dominico fray Tomas
Ortiz que cran «asnos, necios, furio-
sos, locos, bestiales en sus vicios,
traicioneros, cruele s, rencorosos,
hechiceros, cobardes como conejos,
sucios como chanchos...». Sin em-
bargo alzó su voz, justamente, con-
tra la rapiña de los conquistadores
y contra su desmedida sed de oro
en perjuicio de los indios. En 1529
fray Tomas Ortiz redactó un infor-
me contra el Gobernador de Nueva
Granada, Garcia de Lerma. Los es-
pañoles, en esta ocasión, le califica-
ron de «puto, hereje y ladrón»:

«En esta ocasión hay más daño
del que allá han informado, porque
una cosa es oirlo y otra verlo... En
esta entrada quedaron los indios es-
candalizados y alborotados y con
odio a los españoles que si Dios no
remedia, las fuerzas nuestras no
bastan para sedar ni mitigar su jus-
ta saña, porque certifico a V. Mer-
ced que toda la tierra por donde
fue (el gobernador) quedó tan des-
truida. robada y asolada, como si el
fuego pasara por ella... Vi que el

Dios y la administración que les en-
señan y predican es: «Dadme oro,
dadine oro... y tomando tizones
para quemar sus casas... Esto hacia
el gobernador apeándose en cada
pueblo...».

Se vende apartamento
PORTO-COLOM

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

Tels. 555059 - 583215.

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

ESTUDIANTA TË PIS A PALMA
que desitja compartir amb una al-
tra.
Informació, Tel. 580880.

«Queda inaugurada aquesta crisi!»,
(lira Sa Majestad i «clap, clap, clap,
clap» aplaucliran somrients totes les
autoritats, alts càrrecs i altres des-
tacats assistents a l'acte. El cap de
protocol es desesperara, perqu cis
ha explicat cinquanta vegades en els
cursets de ministrable que s'ha de
somriure a totes les inauguracions,
amb l'única excepció de les inaugu-
racions de crisi. Ho diu ben clar el
manual a la pagina 14, tercer parà-
graf: «Se exceptúan las inauguracio-
nes de crisis, en las que todo asis-
tente de director general para arri-
ba exhibirá su mejor cara de culo
(Vid. capítulos sobre Presentación
de presupuestos restrictivos y Asis-
tencia a funerales de víctimas
terrorismo)».

En realitat, es preveu una cerimò-
nia riles modesta que en els Jocs
Olímpics a una barriada deprimida
de Sevilla, una d'aquelles que no te-
nen aigua corrent, però que tenen
una autopista que hi passa pel mig.
La vos contaré per damunt: sortira
Ia mascota (un immigrant marroquí
no ofegat disfressat d'ecu) i després

un pas de Setmana Santa amb una
creu que simbolitza la crisi. Final-
ment, apareix Maradona, que ha ven-
gut de l'Argentina, i ajuda a portar
la creu. En el número musical de
cloenda s'interpretarà «Jodíos para
siempre» amb un cor flu'
menc.

La crisi económica s'ha avançat
gairebé dues setmanes sobre la inau-
guració oficial del proper dimarts
dia 13. El motiu d'aquest avança-
ment ha estat que la crisi prové
d'Europa. Això vol dir que es una
crisi molt important i que, si vol,
pot arribar abans del dia que li to-
cava. No ens ha deixat assaborir l'è-
xit, en tots els aspcctes, de l'Expo.

Jo he perdut a la borsa cent-mil
milions de bilions de marcs, Mures,
ecus i Mars. Estic segur que els
dos-mil treballadors que m'he vist
obligat a treure defora no compren-
dran la meva terrible situació. Tam-
be he hagut de suspendre l'ajuda
humanitaria a Somalia. No queda al-
tre remei, per retallar despeses.

Nicolau Barceló

articles d'oferta

Dimarts 13

CERC PER LLOGAR PLANTA BAI-
XA, pet barri del carrer de Carn-
pos.
Informació, Tel. 827307.

CERC PROFESSOR DE REPAS, de
llatí i sintaxi de BUP.
Informes, Tel. 580085 i 581960.

He sentit dir...
Que ara vénen per noltros.

— Que continúa es «master» de dret
al Club Nautic.
Que es pescadors ja saben qui
era n'Ulpiano.

— Que el 93 haurem de ripuntar per
altri.

— Que fan «iguales» per desembu-
llar volantins.
Que en Nadal Batle denunciarà
es Club Nàutic per intrusisme.
Que Sa Punta de s'Homonet no es
lo que vos pensau.

— Que ja anam tots ben ferits d'ala.
Que vatuadell ¡quins glosadors!
Que en Colom descobrira Cala
Marçal.
Que s'altra Colom ni descobrirà
sa pólvora ni qui es M.O.
Que s'argument de «Depredador
2» no es refereix al P.P.
Que a ses gicades com més les
remenen més puden.

— Que en Bernat Artigues va tenir
un èxit fora mida.
Que encara sortiran esclatasangs.

— Que s'Ajuntament, per una vega-
da, n'ha feta una de bé.

— Que es ben cert que es nostro pe-
tit pais es un petit país.

— Que també està ple d'homos pe-
tits.

— Que, a més, tenen es cap petit.
— Que ampliar es port esportiu es

fer es país més gran.
— Que ampliar sa Marina de Cala

d'Or es fer-lo més petit.
— Que no hem de perdre de vista

en Bono i en Caldentey.
— Que sa Graduada caurà tota sola.
— Que a sa carretera Felanitx-Cam-

pos, enguany, hi correran sa Pa-
ris-Dakar.

— Que en Cafiellas, en Saiz, en Cia-
dera i en Grimait han felicitat en
Colau Barceló.

— Que jo mateix, també.
— Que es nou teléfon eròtic es el

903 - 580051.
— Que riles de mil persones pujaran

a peu a Sant Salvador per dema-
nar a la Mare de Déu que en Ca-
fiellas no desprotegeixi Sant Sal-
vador.

Jo mateix

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



VIERNES 9, 9 noche 	 UNICA FUNCION
En un tiempo de guerra, en un tiempo de miedo, su valor surgió a tra-

vés del sol.
MICHAEL DOUGLAS en Resplandor en la oscuridad

SABADO, 9 noche y DOMINGO 3'30, función juvenil y 7 tarde, función
normal

Terminator 2 y Análisis final

LUNES, 3'30, sesión juvenil y 7 tarde, sesión normal
El Robobo de la Jojoya y Robin Hood, el Magnifico

Las funciones en dias festivos, a las 3'30 de la tarde estarán destina-
das a la juventud al precio módico de 300 ptas.
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L'exposici§ de Berne Sans6
a la F252S3 dc guittria

Gabriel Bennássar, al (Guinness
1993»

El nostre bon amic el fotògraf Ga-
briel Bennasar ha estat inclós en el
«Libro Guinness de los Records
1993» per la «major composició fo-
togràfica» j aquests dies ha rebut
precisament el diploma correspo-
n en t.

Aquesta distinció li ha estat ator-
gada, com intuiran els nostres lec-
tors, pel seu trcball fotogràfic rea-
litzat pel pevelló balear de l'EXPO
92 de Sevilla, una composició foto-
gràfica de 400 metres quadrats que
revesteix totalment la planta del pri-
mer pis d'aquest pavelló amb pers-
pectives del cel i leg - costes de les
nostres

L'edició d'enguany del «L ibro
Guinness de los Records» està pre-
vist que surti pel proper mes de no-
vembre.

Ens congratulam d'aquest èxit
aconseguit per Gabriel Bennasar i
cl felicitem de debò.

Club Altura
El proper dia 12 d'octubre, di-

lluns, tenim prevista una excursió a
La Trapa. Es una caminada bona
de fer per començar la temporada.
Si tenim gent - suficient per a omplir
un autocar, el posarem. Convé,
doncs, que vos apunteu aviat per
preveure el mitja de transport.

La sortida sera, com sempre, de
la plaça d'Espanya - a les 8 del metí.
La tornada esta prevista per les 7
del capvespre. Es prega puntualitat
a la sortida. Per a més informació,
cridau el telèfon 580589.

Nota: Volem fer saber que el nos-
tre Ajuntament va desestimar per
unanimitat la petició d'una subven-
ció per a la XIII pujada a Lluc de
Ja Part Forana, am be, aim?) no sera
obstacle perquè Felanitx sigui pre-
sent a la propera pujada, la XIV.

Protestes per les proves de caça
submarina,

L'Ajuntament de Felanitx va re-
bre diverses peticions, —del GOB,

de la Confraria de Pescadors de
Portocolom i de l'Associació Profes-
sional de bussejadors i centres tu-
rístics de busseig d'Espan:ya— en el
sentit de que es suspenguéssin les
proves de Caça Submarina 92 pro-
gramades dins aigües del nostre ar-
xipèlag.

El nostre Ajuntament eleva agues-
ta petició a la Conselleria d'Agricul-
tura i Pesca amb la súplica de que
si no era possible aquesta suspen-
sió (les proves es feren aquest cap
de setmana passat a la costa mana-
corma), almanco que es respectas el
desig de que no es duguessin a ter-
me en aigües de les costes felanit-
xeres, atès que el seu ecosistema ja
esta prou empobrit.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE

CULTURA.—Dimecres dia 14, a les
5 del capvespre.

TERTULIA.—Dijous dia 15, a la
Llar, tertúlia sobre el tema «Llars
de l'INSERSO», amb la intervenció
del Director Provincial, el Director
i el President del Centre.

CAP DE SETMANA A CAN PICA-
FORT.—Dies 16, 17 i 18. Sortida, a
les 17'30 de dia 16. Preu, 5.300 ptes.
Inscripcions a partir del dia 9, de
10'30 a 13 hores. Places limitades.

FIRO DE LLUCMAJOR.—Dia 19.
Sortida a les 9 i tornada a les 13 h.
Es gratuït. Places limitades. Es po-
den inscriure a partir de dia 8, de
10'30 a 13 h.

JOCS DE TAULA.—De dia 1 a dia
15, s'admetren les inscripcions per
a participar en els jocs de taula: es-
cambrí, truc, monín, etc.

MIJAC Gavina
REUNIÓ DE PARES

Benvolguts pares:
Vos suplicam la vostra assistência

a la reunió que celebrarem el pro-
per divendres dia 16, a les 21 h. a la
Rectoria.

Creuada de l'Amor Divi
MISSA SUFRAGI

Avui dissabte dia 10, la missa 'de

Hem de celebrar a in b veritable
complaença aquesta primera expo-
sició individual de Bernat Sansó a
Felanitx, perquè si bé la seva obra
fou present a les nianifestacions
«Felanitx el Temps i l'Art» (1988),
«Paisatges per una Terra» (1989) i
«6 Felanitx 6» (1990), mai no haviem
tingut ocasió de contemplar una
mostra exclussivament dedicada a
Ia seva obra.

Palma, Barcelona i un grapat de
ciutats de l'estat Espanyol (Vitòria,
Bilbau, Madrid, Valencia...) i de
l'estranger (Zurich, Londres, Basi-
lea, Amsterdam, Frankfurt, Los
Angeles...) han acollit l'obra del
nostre paisà, i la seva presència a
ARCO de la capital d'Espanya es
constant des de l'any 1988.

Bernat Sansó es un element molt
significaiu d'una generació de pin-
tors mallorquins —amb bona pre-
sència de felanitxers— que ha mar-
cat una empremta molt expressiva
dins l'àmbit de la pintura d'avant-
guarda dels darrers deu anys, i la

les 7 del capvespre de l'església de
Sant Alfons sera en sufragi del
creuat difunt Bartomeu Capó i Su-
tler (Trinidat).

Es convida tots els fidels.

S'Escorxador Vell
ASSOCIACIÓ DE TAICHI DE

MALLORCA
(Associació no lucrativa)

El proper dissabte dia 17, a les
17 h. hi haura una demostració de
Taichi Taoista i una conversa expli-
cativa dels beneficis dels exercicis
de Taichi per a la salut física i men-
tal. Es convida les persones interes-
sades.

Les classes de Taichi d'aquest
curs es donaran a n'aquest centre.
Per a més informació, al mateix Es-
corxador yell a pertir del 15 d'oc-
tubre.

vida social
PRIMERES COMUNIONS

Diumenge passat, a la parròquia
de Sant Miguel, va rebre per prime-
ra vegada l'Eucaristia, la nina An-
dreva Mascaró Adrover.

El mateix dia, a l'Oratori de Son
Negre, la varen rebre els cosins An-
toni Bordoy Obrador i Apollônia M.a
Veny Obrador.

Rebin tots ells la nostra enhora-
bona que feim extensiva als seus pa-
res.

NOCES D'OR
RELIGIOSES

Divendres passat, va celebrar el
cinquanta aniversari de le seva pro-
fessió religiosa, Sor Maria Roig Ma-
yans, de la -comunitat de Germanes
de la Caritat de Portocolom.

L'avinentesa se celebra dins la in-
timitat de la comunitat, and) una Eu-

mostra que presenta en Centre
Cultural n'és un clar exponent. El
paisatge, subjectivat fins a uns ni-
yells que, en alguns casos resquillen
els limits de l'abstracció, deixa sen-
tir la impressió d'un procés que su-
pera de molt el d'una contemplació
estàtica de la natura per revelar
quelcom Ines viu i agosarat.

En ells l'òptica personal de l'ar-
tista delata i transmet una clara in-
tencionalitat, portadora d'uns sug-
geriments que des de la percepció
de la mateixa matéria plàstica fins
a la lectura que pugui fer-ne de
l'obra l'espectador, omplen, tot un
espectre caleidoscópic de versem-
blances gairebé ilimitat. Vataci on
rau el caire gentAnament creatiu en
Ia pintura de Bernat . Sansó.

Cal destacar també d'aquesta
mostra el seu magnifie muntatge,
per al qual s'ha utilitzat inclús el
patiet central de la Casa de Cultu-
ra.

Recomanam sincerament que la
visiteu.

caristia d'acció de gracies que cele-
bra a l'oratori del convent Mn. Teo-
dor Suau.

Enviam la nostra felicitació a Sor
Maria Roig L ii desitjam. que pugui
continuer molts anys al servei de
Deu i dels germans.

NECROLÒGIQUES
Dimarts de la setmana passada,

entrega l'anima a Deu a Felanitx, a
l'edat de 83 anys, després de veu-
re's confortada amb els sagraments,
D.a Barbara Sbert Oliver, Vda. de
Garcia. Descansi en pau.

Reiteram la nostra condolência a
Ia seva família i d'una manera es-
pecial als seus fills D. Joan i D.a Da-
miana, i fills politics D.a Catalina
Adrover i D. Xim Moden.

Dissabte passat descansa en el Se-
nyor a Felanitx, als 80 anys, i des-
prés de rebre els sagraments, D.a
Catalina Barceló Serra, Vda. d'Adro-
ver. Al cel

Enviam la nostra condolência als
seus fills D. Rafel i D.. Francisca,
fills politics D.a Francisca Nadal i
D. Manuel Chilet i els altres parents.

Tumbé dissabte dia 3, partí cap
a la casa del Pare, a l'edat de 56
anys i després de veure's confortat
amb els sagraments, D. Lluís Garcia
Balado. Q.C.S.

Rebin la seva esposa D.  Olga, me-
re D.a Candida (ausent), fill D. Ber-
nat, germans i eis altrcs familiars,
la nostra ales sentida condolência.

Un llibre és el
millor company
dels vostres ocis
Llibreria RAMON ROIL

NIajor, 23 Tel. :>80160 FELANITX
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Esmeralda
Park

CALA DO'R
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORAMIC SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

ROGAD •k DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Luis lipcía Bald°
(Nebot den Janine Escola)

que falleció en Felanitx, el dia 3 de octubre de 1992, a los 5hi aims,
habiendo recibido 13s santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

E.	 P.	 D.

Sus alligidos: madre: Candida Balado (ausente), esposo Olga," hijo, Bernardo,':hermanos,

jos(, Berta, Concepción (ausente), Armando (ausente), Maria Luz (ausente), ahijadas: Berta Tei-

xeira (absente), Pilar Garcia (ausente) y Maria Antonia Soler, sobrinos, sobrinos-nietos, primos

y:demas familia, suplican una oración por el eterno descanso de su :dim.

Casa mortuoria: C. Bellpuig, 37

FELANITX
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La macropresú da Mallorca: Una hipoteca
pel futur

La possible construcció d'una nia-
cropresú a Mallorca s'afegeix a la ja
Ilarga llista d'ameneces que afecten
cl desenvolupament de l'iila. Des de
Madrid se segueixen obstinant en
voter planificar el nostre futur sen-
se comptar amb nosaltres .Ara toca
fer macropresons, prop de 20, idõ
a fer rnacropresons! Les condicions
gcografiques som una illa, no unà
estepa serniciesertica!), territorials,
ambientals, econòmiques, social s,
etc., sembla que no tenen massa in-
teres.

La política crinfraestructures pe-
nitenciaries no es pot basar en la
imposició de models centralitzats.
Demà, quan el mal estigui fet, els
funcionaris de torn diran que les
macropresons varen esser una equi-
vocació (ara ja ho diuen els jutges,
els sintlicats i els especialistes), però
avui cliuen que són inqüestionables,
i sembla que oposar-s'hi ja és de
bon començament oposar-se a l'inte-
rès general.

Segons Emilio Gaston (Justicia
d'Aragó) les macropresons incom-
plcixen la legislació penitenciaria, no
redueixen el desarrelament dels re-
clusos, i dificulten la reinserció. El
Congrás sobre alternatives al siste-
ma penitenciari actual, celebrat en-
guany a Madrid i patrocinat per la
Fundació Encuentro i el Ministeri
d'Assumptes Socials, va qualificar
les macropresons de «brutais» i va
reivindicar solucions més humanit-
zades. Podriern esmentar també les
posicions manifestades pel jutge de
Vigilancia Penitenciaria Ramon Vi-
llar: «les macropresons sols són ren-
dibles económicament però van en
detriment del tractament penitencia-
rio, o les posicions d'oposició dels
sindicats UGT i CCOO.

Però si les macropresons possible-
ment són en elles mateixes un pro-
jecte contradictori amb els objec-
tius fixats per la Llei General Peni-
tenciaria de 1979 (que fixava en 350
el número maxim d'interns, d'acord
amb les recomanacions del Conseil
d'Europa), a una illa de les dimen-
sions de Mallorca arriben a assolir
caracter de vertader despropòsit.
Mallorca no necessita de cap mane-
ra una macropres& a no esser que
se la vulgui convertir en una colò-
nia penitenciaria.

La implantaciú d'aquests centres
ha aixecat en algunes Comunitats
Autònomes una amplia oposició po-
pular, i a vegades la ferma oposició
del Govern Autònom. Aquest es el
cas d'Aragó on la Diputació General
ha recordat al Ministeri de Justicia
que tot i no tenir competencies pe-
nitenciaries, si que les té en Urba-
nisme, i que no atimetra la imposi-
ciú de la macropresó en el munici-
pi cle Zuera (Saragossa).

El ministre de Justicia, el 9 d'abril
de 1992, va presentar als mitjans de
comunicació la maqueta craquests
macrocentres que han tic substituir
els actuals a partir cle 1996. Les pre-
sons noves estan planificatles com a
ciutats independents. Inclouen una
torre de control de 70 metres d'al-
tura, i es divideixen en 14 móduls,
cada un d'ells amb capacitat per a
68 intern's. La població reclusa s'a-

costara així al milenar dc persones,
tot i que la practica habitual fa pre-
veure un procés de massificació que
pot dur fins i tot a doblar aquesta
xifra. Tengucm en compte que cis
criteris de renclibilitat són la filoso-
fia inspiradora d'aquest nou model.
La superficie edificada —l'afectada
mes o menys clirectament es molt
superior— pot arribar als 500.000
m2.

Es evident que no estam parlant
d'una actuació secundaria, d'unes
petites obres d'infraestructura, es-
tam parlant de la construcció d'una
nova població dc prop de 2.000 ha-
bitants (reclusos i funcionaris).

Les conseqüències econòmiques
no són negligibles. Si, per exemple,
s'ubicas en el Pla de Buc a Santa
Maria del Camí, es dificultaria la
viabilitat de la Denominació d'Ori-
gen Binissalem, ja que les 50 Ha.
constraides serien el nucli del vi-
nvet —ja molt afectat per les obres
de l'autopista—. Els esforços que
han duit al reconeixement d'un pro-
clucte de qualitat i amb futur que-
darien esvaïts. El Conseil Regulador
de la Denominació d'Origen, el 3
d'agost de 1992, deixava clara la se-
va oposició, fent constar la gran
concentració de vinyes inscrites en
el Registre del Conseil que es dóna
en aqucst punt, i les seves caracte-
ristiques edafológiques òptimes •pel
conreu de raïm de vinificació, fona-
ruent de la gran qualitat ciels vins
de la comarca.

Però si en hoc d'ubicar-se a Bue
es fes a un (litre indret les conse-
qüències no serien menys greus. La
zona entre Raiguer i Pla que comu-
nica la nova autopista Ciutat-Con-
sell, és una comarca que els ciarrers
anys ha patit la crisi industrial ge-
neral del Raiguer i la crisi agraria
que ha afectat els productes tradi-
cionals (ametla, garrova, cereals, ra-
rnaderia ovina...). Sols l'existència
d'una qualitat de vida acceptable,
unes bones condicions ambientals,
les seves bones comunicacions, i una
petita empresa más o menys activa
han permes unes certes alternatives
de futur. La macropres6, en agues-
tes condicions, hipotecaria les possi-
bilitats de desenvolupament de la
zona, amb conseqüències serioses de

destrucció del teixit social i de cies-
ail iculació económica.

Un altre tema són les consecp_iLm-
des d'índole social, demogràfica i
cultural. Les petites comunitats ru-
rals no són el medi més adequat
per tal d'assegurar la integració so-
cial del reclús o la seva familia. Bas-
ta fer un repas a l'area per consta-
tar la seva estructuració a partir de
petits nuclis, a vegacies de pues ha-
bitants, pera amb segles de viven-
cia comuna (Santa Eugenia, Ses Co-
ves, Ses Altmeries, Biniali, &nice-
lies, Conseil, Alaró, Santa Maria,
Púrtol, Sa Ca banet a, Marrratxi-
net...). Es el futur d'aquests pobles
el que estaria en joc.

Aixi, idó, no es pot cur no la vo-
lem a ca !rostra la volem a cal veï-
nat. El problema de la construcció
d'una macropresó té un abast co-
marcal, i en el nostre cas afecta tot
l'espai insular. Fins ara no s'ha pre-
cisat quina sera la seva futura
cació, però els treballs d'estudi
l'Empresa Nacion al d'Enginyeria
(INITEC) Per encàrrec de la Scene-
tara General d'Assumptes Peniten-
ciaris han extès la preocupació.

INITEC va desembarcar a Mallor-
ca com si es tractas de la Guayana
Francesa del celebre Papilló. Els
criteris eren tan sols fisics: geolo-
gia, topografia, distancia a Palma,
valor dels terrenys, comunicacions...
Res més. Per res es va considerar la
realitat social, económica, humana o
territorial. No en coneixem el resul-

tat de l'estudi, però no .pot esscr
gens rigorós.

La resolució ciel tema penitenciari
a Mallorca s'ha d'efectuar a partir
de la seva realitat territorial, de l'e-
xistència de Factual presó de Palma,
i de l'estudi de la seva adequació
o reconversió. Perquè tan sols Pal-
ma le capacitat per donar una sor-
tida no traumatica a la ubicació de
Ia presó, descartant ja d'entrada
qualsevol plantejament de macro-
P resó.

Es curiás que quan es qüestiona
Ia possibilitat de construir un hos-
pital a Inca per restriccions pressu-
postaries, quan no s'estan construint
cis policieportins compresos pel Mi-
nisteri cl'Eclucació i Ciencia, quan
s'està deixant els pobles amb unes
escoles precàries, quan es neguen
les inversions estatals más necessa-
ries, l'Estat Espanyol emprengui l'o-
peració de la macropres& Una ope-
ració que a Mallorca no li convé
gens ni mica.

Mateu Morro i Mara
Batte de Santa Maria del Curti

INGLES especialmente para niños y
principiantes,	 6.°, 7.° y 8.° EGB.
Informes, Tel. 580262.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA con
estudios, experiencia y con coche,
se ofrece para trabajar.
Informes en esta Administración.



Jardineria d'Es Llevant
Plantas INTERIORES - EXTERIORES

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

Crtrn. Felanitx-Manacor (junto Piensos San Salvador)

TEL. 580101

Se venue o cambiaría por hacer CHALET
en Porto-Colom, una finca en Felanitx COH:
—BAJOS de 140 m2 más corral de 80 m2, aptos pat -a 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 Calclentey.

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, forns, etc.

C. Costa i Llobera, 10 cantó Onofre Ferrandell - Tel. 82721;5.

S
•
4Aty,,. -

Bàrbarct Sbert Oliver
(TAC()X 	 N'da. de Guillem Garcia Salí

va morn. a Felanitx, el dia 29 de setembre de 1992, a Pedal de 83 anvs,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Aimstólica.

Al eel sin

Els seus fills Joan i Damiana; tills politics Catalina Adrover i Xim Nloden: ni.ts Barbara,
Anna Alaria i Catalina Garcia i Cosine Modem tiC.ts politics, renC.ts Isabel i Xim; germana Catalina:
germana politica Catalina higo; nebots, eosins i els altres parents vos demanam que volgueu
unir-vos ait .s nostres pregaries.

Casa mortu6ria: (. 1)anicto, 40 ( ( an Xim)

FELANITX

LA CIRCULACIÓ DEL
CARRER DE SON MOREI

Sr. Director:
Li agrairia que publicas la se-

güent carta al setmanari.
A l'ediciú d'aquest setmanari de

dia 12 de setembre, a «la Sala in-
forma» diu: «A instancies de molts
de veinats i despres d'uns mcsos
d'observació, s'ha canviat a diversos
carrers de la vila cl sentit de la cir-
culació».

Pel que afecta al carrer Morei,
estic assabentada que nornés foren
tres o quatre veinats els signats de
la carta que demanava el canvi
direcció del carrer i arran de tot
aix5, vaig a contar-vos la feta.

Vaig sortir dia 2 de setembre de
ca-meva i cm vaig trobar amb un
veí que me va dir: —1c1.1), qu-e tro-
bes Mos tornen canviar les
direccions.

Jo vaig contestar: —Molt mal fet,
estava molt be així com estava.

Ell respongué: —Ahir tots eis vei-
nats varen signar una instancia sol-
licitant un canvi de direcció i avui
ja la rnos lleven, tenim bo amb el
Sr. Bade.

Jo li dir: —A mi ningú m'ha
dit res, (som una veinacia del car-
rer) me'n vaig a parlar amb el Sr.
Batle.

El Sr. Balle em va atendre molt
correctament (feia pocs dies que os-
tentava el càrrec) i vaig exposar-li
l'afer del transit. Ell em contesta:
—Jo no en se res, ho he delegat al
Sr. Jaume Caldentey, regidor dele-
gat de Policia Local, Ordenació del
Transit de persones i vehicles. Em
demana què volia, i jo li vaig expli-
car que essent un carrer molt con-
corregut per allots, mares i padrins
que els acompanyaven a l'escola, tro-
bava molt convenient que el carrer
fos peatonal, la qual cosa contesta
que era impossible ja que hi desem-
bocaven dos carrers (Trinitaries i
Soler).

La segona qüestió , que fos de sen-
tit únic, la seva resposta fou som-
riure (ja s'havien Ilevat les senyals
dc trafic, era evident que no se po-
dien tornar posar).

La tercera qiiestió, li raig dema
nar una senyalitzaciú de prohibit
aparcar al Ilarg de tot el carrer,
amb retxa groga, si havia de seguir
cssent de dues direccions.

La seva resposta fou: si,
es podria mirar.

Fa exactament un mes i el Sr. Bat-
le o be ha perdut la noteta que va
prendre, o be necessita canviar

perque encara segueix tot tal
qual.

Després d'una quinzena de dies
de la llevada dc scnyals, varen posar
a mitjans del carrer de Son Morei
una senyal de direcció prohibida en
sentit cap a Sa Font i mentre la
Brigada j cl regidor pertinent s'ho
miraven, va sortir la madona de la
casa i eis va dir que ella no voila
la senyal a la seva façana, i aquest
senyor, envers de contestar-li la cosa
demanada li va sortir amb aquesta

pregunta: —0 tambe ets socialista,
cem sa des cantó?

Crec que tots eis ciutadans dcven
un respecte als altres ciutadans i
melt Ines si tenen a la seva cura un
càrrec públic. No m'ofen cl fet de
que qualifiquin de socialista, pere
si el raonament en veu alta i amb
despreci, quan aquest senyor no ha
parlat una paraula amb mi ni em
coneix dc res. Tenc el mateix dret
a expressar la meva °pink') tant com
la resta de veins del carrer.

La majoria de persones que tran-
siten pel carrer esta a favor d'una
sola direcció i prohibit aparcar, ja
que hi ha moltes hores del dia, es-
pecialment els diumenges de mati i
les hores d'entrada i sortida d'allots
de Pcscola, o els dies de pluja
quasi impossible passar-hi.

Es veu que no tenc bo mob el Sr.
Batle, ja que tot esta igual, és a
dir, no m'han concedit res, i molt
manco esper aconseguir del Sr. Re-
gidor.

Gracies a la Brigada, per Paten-
ció de no foradar-me per segona ve-
gada la façana. Jo veig com es la
gent que mana a la Sala, n'escolten
tres o quatre del carrer i no respec-
ten la resta de fclanitxers.

Na Margalida d'es Cantó
de Son Morei

NO 110 PUC ENTENDRE
Sr. Director:
El meu capet no pot entendre

com hi ha gent que pot actuar de
manera tan contradictòria. Me vull
referir a l'actuació del Sr. Bernat
Artigues Nicolau que, pel que fa al
medi ambient, ha actuat de les se-
giients mancres:

1.—Actuant com a representant de
Ia Cooperativa de Cultius Marins,
.signa un informe on a les conclu-
sions diu: «Proyectos no deseables:
a) Construcción o simple ampliación
del Club Náutico en razón a la con-
taminación que ello supone...».

2.—Actuant com a Patró Major
de la Confraria de Pescadors de
Portocolom manifesta: «...el rechazo
unanime... de las pruebas del cam-
peonato mundial de pesca submari-
na en la zona de Portocolom, ya que,
consideramos altamente perjudicial
para nuestra fauna marina, ya sufi-
cientemente degradada y poco res-
pc t ada ».

3.—Actuant com a ciutadà llis,
«...rebutjam la realització del cam-

pionat mundial de caça submarina
de 1992 a les aigiles de Balears...
perque consideram que eis castigats
ecosistemes litorals de les nostres
Ides no poden suportar una agres-
sió  d'aquestes característiques».

4.—Actuant com a Regidor del
grup municipal del PP-UM a l'Ajun-
tament de Felanitx, ha estat Púnic
Regidor que ha demanat que es pu-
gui ampliar el Port Esportiu: «...per-
que dura progrés als felanitxers».
D'aquesta ma nera s'ha convertit
amb el segon ciutadà (el primer ha
estat el conseller Saiz) que s'ha ma-
nifestat públicament a favor de la
construcció d'un port esportiu a

Portocolom. (Resulta ben significa-
tio que a hores d'ara encara no s'ha-
gi mzmifestat a favor ciel port Es-
portiu el Club Nautic i un dels seus
directius dimitís la setmana passa-
da).

OW: en diu Craba) en Llaneres?
Una donzella.

(Passa a la pàg. 7)

EXTRAVIADO PERRO color canela,
pelo semilargo, lleva collar an

 y atiende por ROS. URGE
su devolución por estar en trata-
miento. Sc gratificard su devolu-
ción.
Informes, Tels. 580846 y 580549.



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 9-10-92 	 DIA 16-10-92
Gambas al ajillo
Polio sin hueso a la parrilla
Tarta aniversario
Vino Bach
Champán Delapierre c. negro
Café, copa y puro

2.800 ptas.

Gambas gabardina
Solomillo ccrdo parrilla
Tarta aniversario.
Vino Bach.
Champán Dclapierre c. negro.
Cafe, copa y puro.

2.500 ptas.

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

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

Restaurante Chino
SHANGRILA

HENRY CHU   

Continua ABIERTO durante todo el
invierno.
Camino Viejo de Calonge, 20 Tel. 657710 	 CALA D'OR

FELANITX

(Ve de la pàg. 6)

CARTA AL REGIDOR
BERNAT ARTIGUES

El senyor Bernardo Artigues, regi-
dor de l'Ajuntament de Felanitx, va
esser l'únic que va votar en contra
de la protecció de la costa de Fela-
nitx i jo, com un felanitxer normal
i no massa entes, però que veig que
si es segucixen fent pantalans, ports
esportius i camps de golf per tot ar-
reu no quedara ni un pam de terra
o aigua neta, voldria que m'aclaris-
siu algunes incègnites que tenc; ara
encara tenim temps de rectificar i
vostè també ho pot fer:

1.—Vostè es el patró major de la
confraria de pescadors de Portoco-
lom, però voste, que jo sàpiga, no
pesca sinó que te un negoci de car-
burants.

2.—Vostè es el president de la so-
cietat-negoci «cultivos marinos», per
Ja cria i venda de peixos (dorades,
sirvioles, etc.).

3.—Vostè va promoure, tard i fora
de temps, una campanya ecologista
en contra de la celebració del cam-
pionat del man de caça submarina
a les costes del terme de Manacor.

4.—Vostè va esser el batle de Por-
tocolom i va poder veure de prop,
fins i tot a la seva pròpia casa, els
desastres que varen provocar les
plujes i les rivades de fa uns anys.

Per tot això jo deman: —Els pes-
cadors volen més pantalans?

—Els «cultivos merinos» volen
Ines brutor dins el port i així tirar
per terra la cria de peixos?

—Els qui firmaren en contra del
campionat de caça submarina, vo-
len destruir Portocolom?

—Vol vostè augmenter les vendes
de carburant, durant l'estiu?

No cal que me doni una resposta
sin6 que mediti i torni enrera en la
seva idea destructiva i mini per Por-
tocolom, tal com ho feim els altres.

Gracies senyor director per publi-
car aquesta carta. Calamar Farcit

PARTS I QUARTS

Señor Director:

La semana pasada apareció en es-
te semanario un anuncio, que ha si-
do reproducido y repartido profusa-
mente, en el que se decía que el
Centre d'activitats esportives Esport
«Es Port», regentado por un fami-
liar directo de un regidor indepen-
diente que forma parte del equipo
de gobierno, ocuparía el edificio de
S'Escorxador para realizar determi-
nadas actividades deportivas.

Se nos había dicho que el Escor-
xador estaría a la disposición de
entidades y colectivos, pero las ac-
tividades programadas por un parti-
cular (que se propone cobrar unas
mensualidades por su trabajo), sin
que haya mediado un concurso, ocu-
pando unas horas particularmente
interesantes, impedirán que otros in-
dividuos o colectivos puedan utilizar
un recinto que ha costado al contri-
buyente muchos millones.

Pienso que el Ayuntamiento esta-
blece un agravio comparativo con
otras personas o entidades que se
han gastado cantidades importantes
para habilitar locales como gimna-
sios y que no tendrán la oportunidad
de aprovechar unas instalaciones
que hemos pagado entre todos.

¿No cree que hubiera sido más
justo estudiar todas las peticiones y
establecer una prelación a favor de
las actividades promovidas por co-
lectivos o clubs que actúan sin áni-
mo de lucro?

No me parece correcto que perso-
nas que ostentan cargos públicos ha-
gan uso de los bienes que; son patri-
monio de toda la colectividad como
si se tratara de pertenencias parti-
culares.

En esta ocasión, el regidor inde-
pendiente, el delegado de deportes y
el equipo de gobierno nos han mar-
cado a todos un tanto de mucha con-
sideración.

X.

L'ESCORXADOR
Que no se sap qui, cedeixi l'ús de

l'Escorxador Vell per obrir un ne-
goci un particular, sorprèn.

Que no se sap qui, l'ús
del Vell Escorxador per a posar un
negoci, és sospit6s.

Que la filla d'un tinent Batle, a la

egacia cosina del Batte i emparen-
tada ainb En Bono, sigui la bene-
factora (Vaguest embolic, no te nom.

Tots els que posen un negoci, te-
nen unes despeses: lloguer, llum,
manteniment, amortització..., El
Gininas Esport Es Port, tot aim') Im
tendra de benefici i els contribuients
Ii pagarem aquestes despeses.

Del grup governant no hi ha nin-
gú que im hi tengui res que objec-
tar? 0 és que la propaganda guy
hi ha per Felanitx és de bromes?

Miguel A.

A UN D'ES PORT D'UNA
D'ES PORT

Al setmanari de dia 26 de setem-
bre, va sortir un escrit a la secció
de «cartes al Director», firmat per
«Un d'Es Port», on es queixava d'un
fet «una mica perillós i ningú no
hi posa remei». El fet es referia a
ELS ATLETES que cada dia devers
les 20 h. es posen a practicar el seu
esport per les vies més transitades
del Port, lo qual fa que s'hagi de
frenar o fer alguna mala maniobra.

Vull sortir en defensa dels corre-
dors i alhora dir-li també que, en
certa manera, entenc la seva pos-
tura.

Sota el meu punt de vista, el Port,
i sobre tot el recorregut vorera de
mar, és un lloc preciós i motivant
per a practicar, no tan sols el foo-
ting, sinó també per caminar o anar
en bicicleta.

De fet, molts turistes pel matí
surten del seu hotel per córrer i ho
fan precisament per aquests Hoes.
Lambe molta gent surt a caminar
per fer salut fins al Far o hi van en
bicicleta.

Totes aquestes manifestacions es-
portives, no tan sols les hem d'a-
preciar, sinó que de qualque mane-
ra se'ls havia de donar suport.

Crec que una bona manera seria
fer un camí exclussiu per anar a
peu o amb bicicleta que atlas des de
Cala Marçal fins al Far, un camí fet
de manera lo més natural possible,
i tenint cura en tot moment de no
incloure elements distorsionants pel
paisatge.

El que puc comprendre per la se-
va banda es que els que sortim a
córrer ho hem de fer amb les pre-
caucions pertinents, es a dir, anar
en una sola fila i dur elements re-
flectants a la nit i no fer canvis
bruscs ni de ritme ni d'espai.

També és vcritat que molts con-
ductors circulen a una velocitat no
apropiada clins el case urbà, lo qual
pot provocar haver de frenar de
forma brusca.

Demanam doncs, que els conduc-
tors siguin amables i tenguin les
precaucions oportunes vers els es-

portistes que disfrutam del medi
natural com a lloc pel foment de la
nostra salut.

Atentament,
M.A.C.

Has tornat pegar
s'esclat
Se veu que t'ha sabut greu,
jo te trob molt molestat,
i encara no t'has aixecat
i ja has tornat torcer es peu.

Rafel, tu t'has proposat
de seguir en so criticar
i en so modo dc xerrar
pareix que t'has emprenyat.
Aim!) sempre sol passar
quan (liven sa veritat.

Jo un pic ja t'he avisat,
que no facis mal papers,
però veig que es per demés,
has tornat pegar s'esclat.

Per gloses pots ser es primer,
jo ja sé que a tu t'agrada,
però mai no me pensava
que fossis tan xafarder.

Veig que estas molt endarrer
sabre qui t'ha escrit ses lletres,
si no fossis tan faldetes
ho hauries deixat fer.

T'ha vengut com a de nou
que jo no volgués firmar,
un dia ét (lard sa ma
i s'acabarà es renou.
Jo som un glosador nou
i escola et podré donar.

Mercia per s'Ajuntament
me Pareix que no n'hi ha,
Rafel, en so teu glosar
has de tenir un poc d'esment,
perquè en anar per alla
te tractaran malament.

Tu dius que vaig malferit,
encara puc caminar,
tu ja no et pots aixecar,
fas ses feines dins es Hit.

S'enhorabona vull dar
a qui firma com amic meu,
molt m'agrada es glosar teu
a tu no  t'agrada criticar.

Jo ja ho don per acabat,
no tornaré contestar
perquè flavors em pot passar
lo que sempre he criticat
i jo no estic avesat
que m'apuntin amb sa ma.

Un qua no esta tan ferit
com te penses



FELANITX
.• •

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• ... I de la pessela citiP Era
rosa de preveure. Tan petita, parei-
xia una lleniia; axe) !si, de color
d'or... Però qui més qui menys,
quasi tothom, pressentia que la po-
lítica del Govern no era gens ni mi-
ca afortunada. Estalviar esta pena-
litzat, la despesa piiblica és exorbi-
tant, les empreses petites són les
que realnzent cotitzen... Per una ul-
tra banda, entram a Europa amb
tines condicions lo menys favora-
bles possible. Voletn demostrar que
som nou rics preparant esdeveni-
ments tan fastuosos com els Jocs
Climpics i l'EXPO... I fins i toi mos
permetem el tren d'alta velocitat,
¿an inútil com l'AVE... Funcionaris,
burocracia, impostos a balquena...
Així que la pesseta no sura sinó que
ja esta enfonsada, i... com que
¿an petita sera molt dificil de recu-
perar. Mentrestant mos hem de pre-
parar per suportar les conseqüèn-
cies. Vénen temps dificils... Lo greta
és que els economistes creuen que
no sera cosa de mesos, sinó d'anys...
Quants?

• Desde esta sección me uno a
la pena que asola a la familia de
TOLO «GUELL». La pérdida de Ma-
ria Rita, aunque en cierto modo es-
perada, no es menos dolorosa. Sé
que hizo lo humanamente posible
para que este trágico desenlace no
se produjera, pero la muerte y la
vida son designios del Todopodero-
so. Tomen, una forta abraçada:
Agin nie tens.

• Hoy en la discoteca «UNIC»,
Ia felanitxera, se prepara una de las
primeras NITS HEAVY ROCK. La
cosa comienza con grupos que dan
mucha marcha: «HI HA SET» y
&DARK MOON». Unas noches; las
del viernes y del sábado, pueden ser
de órdago. ¡Ríanse ustedes del ba-
kalao! Siempre salaoo.

• Y el C.D. FELANITX, qué ha
perdido la onda este arm? Ahora ni
fuera va puntúa. En ALARÓ perdió
por DOS a CERO. Pero cl domingo
ante el colista debe ganar su primer
partido. El VIRGEN de LLUC sólo
tiene un punto en su casillero. De
lo contrario, no me extrañaría en
absoluto que el «presi» MIQUEL
OLIVER tomase medidas urgentes.
De todas maneras yo confío en que
la situación se arreglará de un mo-
mento a otro; jugadores tiene el Fe-
lanitx para desempeñar un papel
digno en esta competición.

• Mientras esto sucedía, cl AT-
LETICOS PORTO-COLOM se daba
dc narices ante un equipo flojo co-
mo es cl SANT JORDI, pero que tu-
vo la suerte de cara. Un portero, la
mismísima muralla china, lo paró
lodo. Y CO fútbol sin fortuna no

hay buenos resultados, al final CE-
RO a CERO. Menos da una piedra.
Un punto es un punto.

• i‘Iás grave es la situación para
el CAS CONCOS que, en su feudo,
«Es Cavalier», sucumbió ante el
PORRERES por un contundente
CERO a CUATRO. Sin comentarios.

• Murió GARY COPEO, y murió
cuando se acabó «BON DIA», ese
diario/suplemento que salía encar-
tado con el «BALEARES». Una rea-
lización del «master de periodismo
de la Universidad Balear». Hoy po-
demos desvelar la personalidad que
encubría este pseudónimo, se trata
del felanitxer y mejor amigo, AN-
TONIO GONZALEZ, corresponsal de
«EL DIA-16». El amigo Gary era
también PEP TURMEDA y ELENA
PROFUNDA. Murió con las pistole-
ras bajas, con tiempo suficiente de
haber «sacado», pese a que muchas
veces estuvo «Solo ante el peligro»,
pero se contuvo, porque los «Tam-
bores lejanos» le avisaron de que
la «Perfidia» nos rodea, sólo mente-
catos, una «Legión de condenados»,
en la «Jungla de las armas». y «El
Forastero» en Palma no encuentra
ninguna «Flor en el desierto», y uno
pese a que se encuentra convertido
en una «Bola de fuego», debe decir
«Adiós a las armas». Es por Gary
Copeo «POR QUIEN DOBLAN LAS
CAMPANAS». ¡otIn valle de som-
bras»!, es nuestro planeta. Good by,
Gary, good dead!

• El pasado viernes tuvo lugar
la FESTA d'En XISCO OLIVER, a
ca seva, en es Paseig. ¡Vaja una fes-
ta de pinyol vermeil!! De tot i molt,

bo! La femme orquestre and son,
va cantar cançons de tota mida...
01, sole mio! Una gentada, MéS de
cent persones i faig curt. I com va
dir En Joan a la Televisió Felanit-
xera: ¡La montada grossa! Las cá-
maras no perdieron ripio, ja que es-
tava present el director, el Senyor
Ricart. Gent de iota Mallorca i gent
de la peninsula que ja havia tele-
fonat recolzant aquest esdeveni-
ment. En Joan de Son Valls, que ba-
lla com un pern de rifa, malgrat sa
butza, va demostrar que això d'anar
a una cscola de ball és positiu... Ah!
i va contar s'acudit de s'abella. Don
Joan Ferrer es va tirar per terra!
Ses panades de N'Apollbnia varen
desapareixer com es fum...! És que
eren bones, punyetes! La cosa es
perllonga fins altes hores de la de-
matinada... ¡La bulla era tan gros-
sa! que molts allargaren la nit sor-
tint al carrer a fer la darrera copa...
Mentre, clamant el Passeig un fan-
tasma anomenat Norman Bates, cap
baix, va passar i es va perdre dins
les ombres de la nit, cercant tal ve-
gada el tren que ja no existeix i que
precisament ja no mos pot dur en-
lloc. Fins l'any que ve, Xisco!

• La foto de BIEL BENNAS-
SAR (Borne), que realizó ex-profe-
so para L'EXPO pasará definitiva-
mente al mundo de los records," al
«GUINNESS». El cel de Mallorca,
gracies a n'en Biel, ja és universal!

• El pasado sábado tuvo lugar
Ia INAUGURACION de la EXPOSI-
CION de BERNAT SANSO. Un acto
que no se perdió ninguno de los
amantes al buen arte pictórico.
Tampoco la «jet set felanitxera».
Allí vimos a gente de la talla del
pintor universal MIQUEL BARCE-
LÓ, su marchante suizo, el historia-
dor RAMON ROSELLLO, nuestro

Fútbol Sala

RESULTATS
Iniciació
APA Col. Sant Alfons «A», 0
Av. Polígono Levante «A», 6
APA Col. Sant Alfons «B»,
Av. Polígono Levante «B», 2
Benjamins
APA Col. S. Alfons «B»/Pint. Mar, 1
Av. Polígono Levante, 9

Diumenge fred i arrassant en el
que els equips felanitxers donaren
un recital de bon joc. Horabaixa de
futbol sala amb el debut d'una tren-
tena de jugadors, entre ells dues fé-
mines, Noelia Sierra i Francisca
Fernandez, que tingueren una actua-
ció ben acceptable. Sa Mola registra
una bona entrada.
A l'equip «A» d'iniciació juga-

ren, Xisco (3), 1-layo (2), Alex (2),
Vidal (1), Andreu (1), Xisca (2),
Noelia (2), Hidalgo (1), Cafias (1),
Julian (1), Vicens (1), Sebastià (1)
i Cristóbal (1). Molts de nervis en

«dire» TOMEU POU, el profesor
GRIMALT, un flamante ANTONI de
«Sa Sínia» y señora, D. GUIEM
OBRADOR y esposa, en fin! Mucha
genie. No es de extrañar, ya que el
amigo Bernat es un genio, uno de
los grandes de la pintura actual, si-
no al tiempo. Y lo digo yo, y esto va
a misa.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos hoy viernes una buena cinta
«RESPLANDOR EN LA OSCURI-
DAD» con Michael Douglas y Mela-
nie Griffith, que es clel gusto del
buen aficionado. El sábado y el do-
mingo: programa doble con «TER-
MINATOR 2» con Arnold Schivarze-
negger; varios «oscars» a los mejo-
res efectos especiales, totalmente
merecidos. Y un «trhiller» que cuen-
ta con actores de la talla de Richard
Gere y Kim Basinger «ANALISIS
FINAL», que cuenta con un inquie-
tante suspense a nivel de «Instinto
Básico».

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

el nostre equip que pecà de confor-
mista i d'insegur a la defensa.

Molt bona actuació de l'equip dels
parvulets, que feren un partidas,
lluitant des del primer al darrer mi-
nut. Jugaren, Xisco (3), J. Guiller-
mo (3), Angel (2), Miguel (1), Toni
(3), Adrover (3), Sergio (1), J. Car-
los (2) i Jani (1).

No tingueren gens de sort els ben-
jamins «B» -patrocinats un altre
any per PINTURAS MAR-. El seu
mister Pere Joan i Joan es toparen
amb l'aspirant al títol que els anula
totalment. Jugaren, Martinez (3),
Bordoy (2), J. Pere (3), Kiko (3),
Matgí (2), Juanito (1), Enrique (1),
Jesús (1), Barceló (2). Ramallo (3),
Alfrdo (1) i Zamorano (2). El gol
fou obra del capita J. P. Covas de
falta directa.

LO MILLOR.-La satisfacció que
tinguèrem de veure entre nosaltres,
pesprés de molts anys d'absência, al
que fora bon propulsor de futbol sa-
la Jaume Raiill. Clar, el motiu esta
en els nous jugadors Jaume i Cris-
tóbal.

LO PITJOR.-E1 temps. No ens
basta ni el el temps ni la pista per
poder cobrir tots els partits progra-
mats.

Escriu: Marino Talavante
SkNIORS (1." REGIONAL)
F.S. FOTOS J. MONSERRAT, 3 -
TOTELSA/SPORT, 1

MAL PET, SR. SANCHEZ
Bon partit dels locals, que hague-

ren de suar molt la samarreta per
doblegar l'equip palmesa. Els gols
foren de Mayoral, Cano, i Santi
Monserrat de falta directa. L'Arbi-
tre Sanchez, tan veterà, tingué una
actuació molt llastimosa, deixant de
banda el joc seriós ja classic en ell,
anullant gols legals a ambdós equips.
Jugaren, Sureda (3), Petty (0), Ca-
no (2), Mayoral (3), Santi (3), Pepe (1)
i (2).

M.T.F.

Debutaren les fèmines Xisca i Noelia

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. incluído.
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

ATENCIO
Sods de la Llar del Pensionista

El dia 15 d'octubre, a les 5 de l'horabaixa, TERTÚLIA sobre
el tema «HOGARES DEL INSERSO», amb el Director Provincial i
el Director i el President de la Junta de la Llar de Felanitx, du-
rant la qual es podran formular tota mena de preguntes referides

funcionament de la Casa.

Assistiu-hi per a informar-vos.



FELANITX

-6 ` FUTBOLi 

El árbitro protagonista
Alai* 2 - Felanitx,

BASQUET,

La phzjz. impedeix el desenvolupanunt
de la ta jornada

Alai -6: Moran t a, Amengual, J.
,Guardiola, Alcaide, León I, Isern
4 Roig), Garcia (Ripoll), Vidal, Gual
(Simonet), León 11, Tinco I (Tinco
II).

Felanitx: Matias, Sampol (Calden-
ley), Borrás, Mairrió, Antonio, Feli-
pe, Rogelio, Nico, Alfonso (Viroll),
Teruel y Costa.

Arbitro: Góniez Alcantara. Pesimo.
Tarjetas amarillas a Garcia, Vidal,
Tinco I, Felipe, Maim& Rogelio y
Viroll.

Goles: 1-0, min. 22; Gual, 2-0, min.
75; Vidal.

Comentario: Partido en que el
protagonista negativo fue el árbitro
y las brusquedades con las que se
emplearon los jugadores. Lo más
importante fue que el Alai-6 sigue
imbatido en su campo, y cuenta los
partidos por victorias, sin haber re-
cibido un súlo gol. El árbitro no su-
po cortar el juego de ambos equipos
v enseñó las tarjetas en los momen-
tos más inoportunos.

Reserva
PROXIMA JORNADA:

PREFERENTE.—FELANITX - V.
DE LLUC, campo «Es Torrentó» a
Ias 16'30 tarde del domingo.

2.. REGIONAL—COLONIA - CAS
CONCOS.

En «Sa Lleona».—S'HORTA - VI-
LAFRANCA.

LLUCMAJOR - ATCOS. PORTO-CO-
LOM.

2.. REGIONAL
CAS CONCOS, 0..- ,PORRERES, 4
Els locals sumen una altra derro-

ta, duen ja 3 negatius, tres gols a
favor i 8 en contra. Llàstima!

Jugaren: Aleix, Julia, Gordillo,
Uguet, Juanan, Nico, Pedro, Tauler,
Xisco, Pascual, Salas, Roscó, J. Mu-
ñi z,  Javi i Cabana.

J.M.
JUVENILS

FELANITX, 2 - SOLLER, 1
Alineació.—López, Matas, • Tomeu,

Frias, Petty, Cano, Lozano, Calde- .

rún, Juanpe, Basilio i Francis.
Els homes que dirigeix en Joan

Adrover, no pareixien els mateixos
dels partits jugats amb anterioritat,
ja que realitzaren un joc excellent
i durant quasi be tot el partit du-
gueren la batuta, i al final aconse-
guiren amb els clos punts, els
primers que s'anoten aquesta tem-
porada. Els golejaclors foren Cano i

aquest darrer ja en duu 6.
Dema a les 1030 reben la visita del
Pollença.
INFANTILS

S'IlORTA, 1 - FELANITX, 3
Alineació. — Paco, Jose Vicente,

Juan, Tomeu, Simó, Enrique, An-
dres, Tomeu Nadal, Valentin, To-
ineu Vidal i Alcolea. Tambe juga-
ren: Sergio, Toni Oliver, Socks i
Rohen.

Victòria per l'equip dirigit pen
Nino Simarro en un «derby» comar-
cal que servi per engatar la tempo-
rada. Els jugadors d'ambdús equips
intentaren fer-se amb els clos punts

i ningú donava el brag a tòrcer; al
final els telanitxers es feren amb la
victòria gracies als gols de Pedro
Alcolea i Valentin (2). Cal mencio-
nar que el porter Paco va aturar un
penal, i, que el temps no va acom-
panyar ja que hi havia un gran tem-
poral d'aigua i trons. Avui dissabte,
a les 16 h. hi ha un altre d'aquests
partits comarcals: Felanitx - Ca's
Concos, a n'Es Torrentó.
BENJAMINS

FELANITX, 2 - AVANCE, 1
Alineació.—Oscar, Adrover, Pe-

dro, Miguel Angel, Jose Vicente, Jo-
se, Cherna, Ismael, Toni, Carlos i
Quico. També jugaren: Pinto per Is-
mael i Moreno per Toni.

Important victòria l'aconseguida
pels allots d'En Pere Joan, en el di-
ficil compromis contra l'Avance, un
dels equips punters de la ca-
tegoria; pet-6 el conjunt d'es Torren-
tú amb aquests dos punts d'or es si-
tua en els primers Hoes de la taula
classificatbria.

En Jose i En Toni foren els encar-
regats de marcar i avui dissabte ju-
guen a Porreres i esperen poder se-
guir amb aquesta ratxa victoriosa.

Gori

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)
Benclli 250

CICLOMOTORES
VESPINOS: Varios
DERBIS: Varios
Derbi FDS
Puch X-40
Mecatecno

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

SE DAN CLASES DE INGLES. Ini-
cio inmecliato.
Informes, Tel. 580004.

JOVEN compraria COCHE de se-
gunda mano, con 5 puertas, en
buen estado.
Informes, Tel. 581574.

ES DONEN CLASSES DE REPAS
d'E.G.B.
Informes: «Peus Petits», Telèfon
581225.

RESULTATS
Sèniors masculins:
JOAN CAP6/AUTOC. GRIMALT, 27
E. SON CARRIO,	 (descans) 22
III Divisió:
AUTOCARES GRIMALT,
bPTICA ABEL, 	 (suspès)

COMENTARI
Justament va ploure el diumenge

dematí, exactament el dia en que
s'iniciava la temporada, essent im-
possible que s'acabAs el primer en-
contre i que tingués lloc el segon.

En el partit de sènior provincial se
començà amb bon temps. El joc era
força vistós i l'efectivitat molt alta,
per part local, reflectint-se en el
marcador amb còmodes avantatges.
Però,a pocs minuts del descans co-
mença la brusca i tot all?) ja es va
convertir immediatament en una pis-
ta de patinatge. A força de llenega-

Ciclisme
Malgrat el retard, vos oferim un

petit resum del que fou la II Pu-
jada a Sant Salvador, que tingué
lloc el passat 26 de setembre.

Fou una cursa organitzada pc!
nostre Club Ciclista i foren 51 els
participants socials que hi prengue-
ren part.

Per alguns petits incidents impre-
vists, la cursa començà amb una
mica de retràs, però solucionats
aquests els ciclistes iniciaren una
forra balia que dura uns 50 kms.,
finalitzats amb la dura pujada a
Sant Salvador.

La victòria final a la general fou
per l'aficionat de primera Bartomeu
Vives de la Penya Ciclista Manacor.
Les clussificacions per categories fo-
ren les següents:

CADETS: lr. Joan J. Torralba (lo-
cal); 2n. Antoni Barceló.

JUVENILS: lr. M. Suceda; 2n. J.
Llabrés; 3r. J. Llinàs.

AFICIONATS 1.a: Ir. Bartomeu
Vives; 2n. Sebastià Ripoll; 3r. Jesús
Lainez.

AFICIONATS ESP: Ir. Bartomeu
Galmés; 2n. Manuel Fernandez; 3r.
J. Parra; 6. (local) Emilio Llopis.

VETERANS A: Ir. Guillem Oliver
(local); 2n. Sebastià Rigo, 3r. Anto-
ni Sagrera (local).

VETERANS B: Ir. Joan Elard (lo-
cal); 2n. Antoni Flaquer.

Aquesta II Pujada fou patrocina-
da pel Conseil Insular de Mallorca i
I 'Ajuntament cle Felanitx.

Per altra banda, el passat clissab-
te se celebra la ja tradicional cursa
de relleus Manacor-Sant Salvador.
Un centenar de parches compostes
per ciclista-atleta intentaren clurse'n
el triomr.

Com a porticipació local, desta-
cam la parella formada per Fran-
cese Artigues i Joan Tur, que foren
classificats com a primers en la se-
va categoria. Enhorabona!

Club Ciclista Felanitx
Carrile

des i de mala manera s'acaba la
1.a part, amb 27-22.

La forta ruixada que va caure im-
pedi la reanudació de l'encontre
tampoc permeté que se disputas el
de 3. 1% ja que el terreny de joc que-
dá anegat i les amenaces de tornar
a brusquejar eren clares.

L'EQUIP «AUTOCARES GRIMALT»
DE TERCERA

La plantilla es entrenada per
Joan Pons i està formada per 11 ju-
gadors; vuit d'ells provenen de l'e-
quip de l'anterior temporada: Gui-
llem Amengual, Sebastià Rigo,  Se-
bastià Serra, Mateu Julià, Damià
Boyer, Antoni Oliver, Antoni Obra-
dor i Miguel S. Perelló. Els altres
tres formaven part de l'equip jú-
nior: Rafel Lladó, Tomeu Nadal
Pere Joan Fullana.

Es tracta d'un equip amb juga-
dors formats tots ells en els equips
inferiors del Club. El de mês
no arriba als 26 anys i la mitjana,
en el moment de començar la tem-
porada, es de 22 anys i 8 mesos.
Malgrat la seva joventut, són juga-
dors experimentats, perquè com a
minim, fa 5 temporades que juguen
(tots han jugat entre 5 i 10 tempo-
rades) i duen disputats una mitja-
na de 160 encontres oficials (entre
87 i 258). El de major estatura és
Guillem Amengual (1'96) i el més
baix és Miguel S. Perelló (1'73), es-
sent aquest el qui té el récord de
flartits disputats (258).

AQUESTA JORNADA
Ni dissabte, ni diumenge, tindrers

bàsquet aqui. Els dos únics equips
en competició jugaran fora camp, a
Ia pista del Pla de Na Tesa els sé-
niors i en el dificil terreny de Sat
Pobla els de 3 • a •

Però, i si el temps ho permet, hi
haurà bàsquet el dilluns, festiu, en
que es jugaran els partits suspesos
de la 1." jornada. A les 10 se dispu-
tarà Ia 2." part del Joan Capó -
Son CarriO (sèniors masc.) i a les
11 el partit de 3.", Autocares Gri-
malt - Òptica Abel/La Glòria.

LARRY CISTELLES

SE ALQUILA PISO céntrico en Por-
toc o l om. Parte Aduana.
Informes, Tel. 632477 (noches).

SE ALQUILA PISO céntrico en Fe-
lanitx.
Informes, Tel. 580949.

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

•
VENDO CASA en Felanitx.

Informes, Tel. 582088.



Catalina Barceló Serra
(LLAR('A) Vda. de Rafel Adrover

va morir a Felanitx, el dia 3 (l'octubre de 1902, a Pedat de 80 anvs,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al cel sin

Els seus fils Rare i Francisca; lills politics Francisca Nadal i Nlanuel Chilet; néts Catalina i
A ntónia, Joan Ianuel, Itafel i Mique! Angel; nets politics Antoni Rod liguez i Huis A rinero; renMa
M." Francisca; germans Francesc i Janine; germans politics, nebots, cosins i els nitres parents vos
demanam que volgueu unir-vos a les nostres pregaries.

Casa mortuòria: C. Convent, 101

1 0
	

FELANITX

Calmis a la Sala
LES AL.LEGACIONS AL
PLA DIRECTOR
DE PORTS ESPORTIUS.

Del model cl'allegació que posa-
rem en circulació se'n presentaren
418 en quinze dies, molts arribaren
tard i no la poderen presentar,  així

tot les esmenes introduïdes per
Coloms a la Sala a la Plenaria de
dimarts passat s'acceptaren per tots
els grups menys pel regidor del PP-
UM Bernat Artigues.

Creim que la decisió de l'Ajunta-
ment i la presentació de les allega-
cions ha quedat clar que la majoria
de ciutadans no volem mes ports es-
portius a Portocolom.

Ens alegram moltissim de l'acord
aconseguit i de la resposta dels ciu-
tadans davant aquest nou intent de
passar per damunt el voler ciels ciu-
tadans per part d'uns pocs.

IV Cursa de...
(Ve de la pàg. :1)

Juan Barceló, 39'53, Pollença. 3.—
Guillem Llinàs - Sebastià Gomila,
41'10, Manacor. 4.—Miguel Pascual-
Juan Pascual, 44'04, Palma. 5.—
Joan Mestre - Tomeu Corró, 48'59,
Pollença.

CATEGORIA F
1.—Margalida Fullana - Cati Ca-

pella, 42'36, Porreres. 2.—Lina Bar- ,

celó _ M .  Magdalena Arbona, 48'25,
Palma. 3.—Carmen Oliver - M." Es-
trany, 1 h. 04'42. Palma.
CLASSIFICACIÓ GENERAL

Els deu primers llocs de la classi-
ficació general foren per les se-
güents parelles.

1 Joan Caldentey/Toni Riera, 35
49 (C) Manacor

2 Pere Pou/Xisco Gomariz, 36 13
(B) Manacor

3 Tomeu Quetglas/Fr. Romero 36
35 (C) Palma

4 Toni Barceló/Toni Mesquida, 36
36 (A) Palma

5 Miguel Alzamora/Fr. Algaba, 36
54 (B) Arta/Op. Felanitx

6 Guillem Ramis/Josep Mutioz, 36
54 (B) Inca/Manacor

7 Guillem GayA/Bernat Melis, 36
54 (A)

8 Jaume Riera/Llorenç Femenias,
37 16' (C) Manacor

9 Valeriano Martínez/Ramón Gar-
cia, 37 24' (C) Inca
10 Joan Perelló/Andrés Moreno, 37
30 (A).

PSO E

A la sessió plenaria celebrada a la
Sala el passat dia 29 de setembre
per fixar la postura de l'Ajuntament
de Felanitx envers del Pla Director
de Ports Esportius j installacions
nautiques, redactat per la Conselle-
ria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori, el Grup Socialista va
votar a favor del grau de protecció
maxima per la costa del nostre ter-
me municipal.

El portaveu del nostre grup va
fer una explicació del seu vot i va
dir entre ¡titres coses:

El Grup Socialista mante la ma-
teixa posició, fixada l'any 1990, i que
ja va quedar de manifest a la ple-
naria del passat 7 de setembre.

Creinz que el litoral del nostre
municipi ha d'esser conservat i pro-
tegit tal i com esta. Contribuir a
augmentar l'o ferta d'installacions
nautiques de segons quin tipus és
continuar fent malbe un producte
prou devaluat i mal de vendre.

Ili ha certament a Portocolom
una demanda que no pue quantifi-
car de llocs per amarrar embarca-
cions i pensam que s'ha d'arbitrar
una solució raonable, respectuosa,
compatible amb el grau de protec-
ció que denzanam pel Port.

Argumentar que les installacions
esportives i els ports esportius han

Nota informativa dei
Club Nàutic Porto-
colom i de la Confraria
de Pescadors

Com a conclusió a les notes infor-
matives publicades al Setmanari
«Felanitx» els dies 26 de Setembre i
3 d'Octubre volem donar la darrera
ressenya sobre el tema del Pla Di-
rector de Ports Esportius i Instal-
lacions Nautiques.

A la Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori es varen
presentar 126 allegacions signades
pel Club Nantie, la Confraria de Pes-
cadors, altres entitats del terme tam-
be per representants d'empreses
ciels sectors d'hoteleria, industrials,

d'anar incrementant-se progressiva-
ment per poder atendre una deman-
da que anirà augmentant un any
darrera l'autre, no ho consideram
convenient. Aquest és un pais limi-
tat que hauria d'optar per una ofer-
ta de qualitat inconzpatible amb Io-
ta forma de massificació.

Nosaltres estam en contra d'a-
quest Pla Director perquè estam
convençuts que l'zinic 'interés que
mou els promotors que han pressio-
nat el Govern i ia Conselleria, és un
interés particular que 110111éS afavo-
rirà unes comptades persones que
cerquen rentabilitzar tines inver-
sions en el temps més breu possi-
ble. Se tracta, una vegada ;nés, d'o-
cupar tot espai públic, de tots, per
obtenir beneficis particulars. Per-
qué, si bé no ha estat ver, tal i com
ens varen prometre, que el port es-
portiu aportaria a Portocolom una
prosperitat mai vista, allô que si ha
estat ver es que la compra de punts
per amarrar-hi barques ha produit
beneficis substanciosos.

Se dóna el cas que els regidors
del Partit Popular no estan en sin-
tonia amb el Govern i la Conselle-
ria i mentre que aqui se mostren a
favor de la protecció maxima, la in-
tenció de la Conselleria és una altra.

de serveis —comerciants—, bars i
cafeteries 1 particulars de Felanitx,
del Port, Cala Ferrera, s'Horta, etc.
manifestant el desacord amb la de-
cisió adoptada per l'Ajuntament
d'incloure tota la costa del terme de
Felanitx amb el grau de protecció I.

Els allegans estan interessats que
l'Administració Autonômica realitzi
un estudi exhaustiu de les necessi-
tats tent del tipus nàutic-esportiu,
recreatiu com dels pescadors profes-
sionals, zona comercial i de serveis,
altres possibilitats com creació
d'una platja artificial, d'un passeig
per a vianants... etc., per la qual co-
sa els signants estan disposats a col-
laborar j oferir les idees al respecte
per aconseguir cl millor per al Port.

També evitar, tan com es pugui,
el fondeig d'embarcacions a Porto-
colom, amb això creim que la Con-
selleria d'Obres Públiques, encerta-
dament, ha adoptat les primeres me-
sures prohibint aquest fondcig amb

Pla Director de Ports Esportius
instal.lacions Motives

Parròquia de Sent Mique!
Catequesi Juvenil

CONFIRMACIO 92/93

Els nats l'any 1976 es poden pre-
inscriure els dies 13, 14, 15 i 16 d'oc-
tubre, i del 19 al 22 del mateix rues.

Lloc: La Rectoria.
L'hora: de 18 a 20 h.
Respectau les dates d'inscripció,

per tal de poder d'oferir-vos un mi-
llor servci.

Nota—Una catequesi programada
amb una durada de dos cursos.

Un primer any d'iniciació arnb un
caire de clarificació de diversos
conceptes o temes-impacte, couvi-
vèneia, taula rcdona, eampeonat de
futbolín... etc., tot un ventail d'acti-
vitats amb un objectiu ben clar,
evangelitzar per fer possible la
transformació de la nostra realitat
mes pròxima: Felanitx.

Aquest canvi iniciat clins el pri-
mer any serveix perquè els joves
més clarificats dins cl seu camina r .

ho facin més motivats i conscients..
Un segon any es el de la confir-

mació, amb temes ja mes directa-
ment enfocats al viure cristià, cies
del creure persona l al sentit cornu-
nitari d'Església.

I després què? Durant aquests dos
cursos i abans de rebre el sagra-
ment de la confirmació procurarem
orientar els joves perquè es vagin
integrant a grups parroquials o mo-
viments eclesials.

blocs de formigó, des del Ir. d'Oc-
tubre.

És incongruent i contradictori el
l'et que les allegacions presentades a
l'Ajuntament per una part es dema-
ni cl grau de protecció I de TOT
Portocolom i per l'altra part es de-
mani, en el punt 3r. la construcció
de llocs d'amarrament a la Bassa
Nova ja que pel-què es puguin execu-
tar aquestes obres és imprescindi-
bic que, almanco, la Bassa Nova,
tengui el grau de protecció II 6 III,
Ia qual cosa suposa un greuge per
a la resta del Port que esta dotat
d'aquest tipus d'installacions.

Pareix csser que Felanitx és l'Unie
Municipi de la Comunitat Autônoma
que ha sollicitat el grau de protec-
ció I per a tota la costa on hi ha,
un port amb un moll comercial,
unes 200 barraques i mes d'un mi-
lcnar de barques, entre les amarra-
des i les fondejades.

Diguem també que port esportiu
no és les installacions i amar-
raments del Passeig Tamarells i c/.
Colón (la clarsena esportiva) ja que
nomes es pot considerar com a tal
el conjunt dc Portocolom, per estar
aquest dotat ciels serveis exigits per
tenir tal qualificació.

Amb aquesta nota deixam tancada
la informació sobre aquest tema.

Les entitats que signam aquest
manifest el que pretcnim es una so-
lució global per a tot cl port, on
nomes s'ha intentat informar i acla-
rir alguns punts.

Tel vegada s'haurà aconseguit, tal
vegada no del tot, perô era cl nos-
tre deure intentar-ho i trobar la mi-
llor solució és cosa de tots.

Portocolom, 5 d'octubre de 1992.
Pd Club Nautic Portocolom

signai: Jose Luis Forteza Artigues
Per la Confraria de Pescadors

signat: Bernardo Artigues Nicolau




