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AVUI DISSABTE, A LES 21'30, A L'AUDITORI MUNICIPAL
La companyia VORAMAR TEATRE posarà en escena l'obra

de PAUL PORTNER

«Pels pèls»
dirigida per MARGAUDA ALOMAR.

Anton' Peña guanyà la
Marathé de Sant Sebastià
Aconsegueix la cinquena minor marca nacional

de marathó de tots els temps
Antoni Peña, aconseguí diumenge

passat el triomf tal vegada més im-
portant i significatiu —fins ara—
de la seva carrera esportiva. Amb
un temps de 2 h. 11' 35" —quatre
segons menys que el seu immediat
seguidor Alberto Juzdado— arribà
en primer Hoc a la meta d'aquesta
quinzena edició de la marathó do-
nostiarra, un triomf que el situa als
seus 22 anys, al capdavant de cara
a la participació espanyola a les
proves més importants d'atletisme
de tot el món (Copa del Món, Cam-
pionat d'Europa, Mundials, etc.) i;
per descomptat, de cara a les ma-
rathons més qualificades de tot
arreu.

La marca aconseguida pel nostre
atleta, 2 h. 11' 35", és una de les
cinc millors obtingudes al nostre
pals en tots els temps en aquesta
especialitat.

La Marathó de Sant Sebastià con-
grega prop d'un milenar d'atletes,
dels quals 256 quedaren per baix de
les tres hores.

S'inicia la prova sota un plugim. i
a una temperatura de 12 graus, pe-
rò quan es passaven els 15 Km. la
pluja era forta i el vent de front, si
bé cap al final de la carrera el sol
Hula i féu relluir el triomf del nos-

tre esportista.
El pas pels Km. 20 i la mitja ma-

rathó foren a 1 h. 3' 13" i 1 h. 6' 40"
i Antoni Pala creuà els 30, 35 i 40
Km. aparellat amb Juzdado als 1 h.
33' 50", 1 h. 49' 26" i 2 h. 4' 55".

Aquest triomf d'Antoni Peña és
especialment important i singular
donada la seva extraordinaria jo-
ventut —22 anys—, ja que general-
ment aquestes proves de gran fons
solen esser assolides per atletes
amb edats més properes a la tren-
tena.

Sentim una vegada més una gran
alegria per aquest nou i sensasional
triomf del nostre paisà de l'equip
Colonya, que s'inicia a les files del
Club Joan Capó, i li desitjam un
futur esplendorós dins aquest camp
tan suggestiu de l'atletisme.

Els preparatius per a l'organitza-
ció d'aquesta fira del diumenge dia
25 segueixen endavant. L'Ajunta-
ment compta amb 13 «casetes» es-
tants, on podrà fer-s'hi la degusta-
ció dels productes alimentaris ela-

borats a la nostra comarca i alguns
dels vins que, si 136 no estan elabo-
rats dins la zona felanitxera, si que
en part surten dels nostres raïms.

Han confirmat que presentaran
els seus productes als estants que
es muntaran davant el Mercat i da-
vant la Plaça, els industrials: Munar,
Blanco, Obrador, Tejedor, Ramaders
Agrupats, Formatges de Cas Concos,
Vins Bernat de Campos, Vins Jau-
me Mesquida de Porreres, Trevin de
Palma i Vins Oliver de Petra.

Falten a confirmar uns industrials
més. Possiblement hi haura també
un estant de la Conselleria d'Agri-
cultura per mostrar els productes
balears sota la denominació d'ori-
gen, com són els formatges de Me-
norca els vins de Binissalem. Es-
perem bon temps i que Felanitx al
so de la Banda Municipal, Tambors
i Cornetes, i els •Xeremiers, tengui
una fira molt lluïda.

Després d'uns mesos de sequera,
la pluja, amb l'arribada del, mes
d'octubre ha vengut a donar alivi a
les terres sedegoses del nostre ter-
me. Des de dia 8 de juliol, que feu
9'3 litres, fins el dia 23 de setembre, 4
que només en féu 1'5, han paint 76
dies sense que 'caigués una gota de
pluja.

El mes d'octubre, gracies a Déu,
ha canviat el panorama i a partir
del dia 2, que s'estrena amb 0'8 li-
tres s'han registrat les precipita-
cions següents:

Dia 3,	 12 litres
Dia 4,	 9
Dia 7,	 0'5
Dia 8, 	 6'3
Dia 9,	 1r4
Dia 10, 	 6'7
Dia 11,	 9'8
Dia 12,	 3
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Una vegada més els cristians d'arreu del món denil. serem

convidats per l'Església a tenir present en les nostres celebracions
eucarístiques el tema de les missions.

Les missions no haurien de ser mai per a les comunitats cris-
tianes un assumpte ocasional que es recorda una volta en l'any i
que, per alguns, serveix com a pretexte per desempolsar folklo-
rismes estantissos que resulten humiliants per els pobles missio-
nats.

La Missió, així en majúscula, es l'única raó de ser de l'Esglé-
sia, i els cristians hauriern d'adquirir viva consciència que alla on
no hi ha Missió, sigui en el nostre Primer món o en el Tercer, el
missatge evangèlic perd substantivitat i només li resta una adjec-
tivitat que, per grandiloqüent que sigui, sona a rutina descafeina-
da, o quelcom que ha perdut tot poder de convocatória en una so-
cietat indiferent i profundament escèptica.

Enmig de la crisi que patim, la Missió ha de profunditzar cada
dia més el seu indeclinable sentit de servei. A la diada de demà,
l'Església reunida en pregaria, hauria de reactualitzar la idea su-
marnent evangèlica que els pobres són els qui han de ser servits
sempre amb més amor i que no hi ha servei més gran que el de
lltntar per la justicia.

Jiirgen Moltmann ha expressat això de manera admirable:
«Pertany a l'essència de l'Evangeli la resistència del missatge de
Crist a les violències i injustícies actuals. La fe salvifica comporta,
junt amb la tasca teológica de la fe històrica, una tasca terapèn-
tica. La teologia no pot consistir sols a l'adaptació de l'esperit mo-
dern, sinó que ha de ser Lambe una participació en els sofriménts
dels nostres temps i una oposició a la causa que els ocasiona-. El
potencial salvific i alliberador del record históric de Crist no es
manifesta actualment tant en el «modernisme» com en el compro-
mis amb les històries doloroses d'avui i en la presa de partit da-
vant les victimes del «món modern». I aim') es el que cal tenir en
compte a la jornada de demà.

X IC 

La pluja a la ti
Fira del Prebe Bord



INFORMA

S NTOAAL

Dis. 17 St. Ignasi d'Antioquia
Diu. 18 St. Lluc, evg.
Dill. 19 St. Pere d'Alcantara
Dim. 20 Sta. Irene
Dim. 21 Sta. Ursula i compa.
Dij. 22 Sta. Maria Salomé
Div. 23 St. Joan Capristano

LLUNA

Quart minvant dia 19

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de l'esta-
clé: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges f festius, a les
9,30, 15,45 1 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'llorta: 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

APOTECARIES DE TORN
D1ssabte
D hunenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Francesc Piña
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

581715 - 580051 • 580080
Servet mèdic d'urgències 580254
Guttrdia Civil 520096
Servei de grua: 827474'
Centre primers auixlis
Creu Roja	 202222

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

Programació del quart trimestre
EXPOSICIONS

Del 3 al 18 d'octubre, exposició de pintura de Bernat Sansó.
24 i 25 d'octubre, exposició d'objectes orientals.
Del 30 d'octubre al 15 de novembre, exposició de Miguel  Alva-

Tez Osorio.
Del 21 al 30 de novembre, exposició «Tres anys del Centre Cul-

tural».
Del 5 al 8 de desembre, exposició de falcons per a la caça de

cetreria.
Del 19 de desembre al 10 de gener, exposició l'Arqueologia a

Felanitx.
Del 27 al 30 de desembre, exposició d'Instruments de corda

pinsada mallorquins d'ahir i d'avui.

TEATRE

Dia 17 d'octubre, representació de l'obra «Pels Pèls» per la
companyia «Vora Mar».

Dia 29 d'octubre, representació teatral pel grup «Picadis».
Dia 12 desembre, representació de l'obra «Can Miquetes» pel

grup «Sant Bonaventura» de Llucmajor.

CONCERTS

Dia 15 de novembre, concert pel Trio SPOHR (soprano, clari-
net i piano).

Dia 8 de desembre, concert per un trio de trompes i piano.
Dia 13 de desembre, concert de la Coral de Porreres.
Dia 26 de desembre, concert de Nadal per la Capella Teatina.

CONFERENCIES

Dia 5 de novembre, conferência a càrrec de Francesc Riera i
Montserrat.

Dia 3 de desembre, conferência a càrrec de Germà Coll Mes-
guida.

CLASSES DE CATALA

A partir del mes de novembre s'iniciaran les classes de català
a Felanitx, Portocolom i Cas Concos.

TERCER SEMINARI DE VIOLERIA

El Centre Cultural, juntament amb l'A.V.I.P. coliaborarà en
l'organització del III Seminari de Violeria «Ciutat de Felanitx».

FELANITX

FELANITX
Setniai,,Ari ii interessos luca■.

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

ABOCADOR IL.LEGAL
Durant els darrers anys les escom-

breries d'altre terme municipal han
anat abocant-se de manera irregu-
lar al nostre terme. Per això l'equip
de Govern ha decidit tancar defini-
tivament aquest abocador, ja que,
tant per la contaminació possible
d'aquifers com l'atmosfèrica, cremar
el ferns i, a més, la proliferació de
rates que això duu, fan que sigui
un perill potencial per a tothom
sense comptar la possibilitat de ca-
lar foc a una zona de pinar. Espe-
rem que no facin falta més mesu-
res que les arbitrades fins ara.

ESCORXADOR VELL
Les obres de l'escorxador, per po-

der utilitzar-lo, estan acabant-se. Es

preveu que al voltant del dia 20, tot
estarà a punt. A hores d'ara han
estat enregistrades les sollicituds
per fer-ne ús, per part de: L'Insa-
lud - per ginmastica de recuperació,
l'escola Taichi Taoista, el  gimnàs
Es Port, l'escola Felanitx de ball de
bot i el Taller d'expressió corporal
per a nins de Gomes i Gomis. A més
s'han tengut converses per fer-hi
gimnàstica de manteniment per part
de l'Insalud i també hi volen jugar
a «Petanca» als jardins. El club de
ping-pong felanitxer també n'esta
interessat, si 136 no ha formalitzat
Ia seva petició. Dins pocs . dies hi
haura una reunió entre tots els sol-
licitants per comptes d'adaptar els
horaris a les necessitats.

ANTONI PENYA I GABRIEL
BENNASSAR

La Bailla ha felicitat aquests dos
felanitxers per la seva notable ac-
tuació professional a camps tant di-
versos com són els seus. Per una
part, cl primer lloc aconseguit pel
nostre atleta Antoni Penya a la Ma-
rató de Sant Sebastià (Guipuzcoa)
enregistrant la quinta millor marca
nacional de tots els temps en aquest
tipus de prova. I per altra bunda a
Gabriel Bennassar, per esser el pri-
mer felanitxer que apareix al llibre
«Guinness» en haver realitzat al Pa-
belló Balear de l'Expo de Sevilla
una fotografia del nostre cel, tan
gran que ha estat cligna d'aparèixer
al llibre mundialment conegut. En-
horabona a tots dos. Felanitx se
sent orgullosa d'ells.

NETEJA DE VORERES
Del dia 1 al 15 d'aquest mes d'oc-

tubre dues maquines del Consell es-
tan fent les voreres neles del nos-
tre terme.

Les voreres, que estan netejant,
són les següents: Barri de Son Tau-
ler, Carretera de Son Negre, Carre-
tera de Son Mesquida i voltants, car-
retera de Son Valls, Carretera de
Son Proen:,- , Carreró de Son Bennas-
sar, Son Barceló, Horts de Marina.

Escola
de Teatre

(dansa, mim, expressió corpo-
ral, teresetes, escenografia...)

Tots .els dissabtes a
l'ESCORXADOR VELL
Grup A: de 9 a 12 anys
Grup B: de 13 a 16 anys

,Preu: 3.000 ptes./mes
Inscripcions del 19 al 31 d'oc-
tubre a Perfumeria SIRER.
C/. Major, 28 - Felanitx
Inici del curs: 7 novembre

VENDO CASA en Felanitx.
Inforrries, Tel. 582088.

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

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

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.



FELANITX

El 56. Centenari del Descobriment
Bisbe màrtir per defensar els indis

Parròquia de Sant Miguel He sentit dir...
Catequesi Juvenil

Fray Antonio de Valclivieso, do-
minico, recibe la consagración epis-
copal en 1545 de manos del obispo
fray Bartolomé de Lus Casas. La
coincidencia dc criterios es total en-
tre estos dos obispos a la hora de
defender a los indios contra los en-
comenderos, de luchar por el cum-
plimiento de las «Leyes Nuevas» y
de protestar ante la Corona por la
supresión de aquéllas. Los encomen-
deros, airados, hurdieron la muerte
del obispo Valdivieso, en Nicaragua.
Ocurrió en 1550. El cronista Gil Da-
vila narra así el asesinato:

«Sucedió que predicando en favor
de la libertad de los indios, repre-
hendio a los conquistadores y go-
bernadores, por los malos trata-

mientos que hazian a los indios. In-
dignáronse tanto contra él, que se
lo dieron a entender con obras y pa-
labras... Entre los soldados que
avian venido del Perú, a esta tierra
mal contentos, fue un Juan Berme-
jo, hombre de mala intención. Este
se hizo de parte de los hermanos
Conteras —Gobernador de - Nica-
ragua—... Salió acompañado de al-
gunos... y se fue a casa del obispo,
que le halló acompañado de su com-
pañero fray Alonso, y de un buen
clérigo, y perdiendo el respeto a lo
sagrado, le dicí de puñaladas.»

(«Teatro eclesiúsico de... las In-
dias Occidentales». Madrid, 1649).

CONFIRMACIÓ 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 mes.

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 servei.

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

Un primer any d'iniciació amb un
caire de clarificaciú de diversos
conceptes o temes-impacte, convi-
vencia, taula redona, campeonat de
futbolín... etc., tot un ventall d'acti-
vitats amb un objectiu ben clar,
evangelitzar per fer possible la
transformació de la nostra realitat
ales próxima: Felanitx.

Aquest canvi iniciat dins el pri-
mer any serveix perquè els joves
més clarificats dins el seu caminar
ho facin mós motivats i conscients.

Un segon any es el de la confir-
mació, amb temes ja mes directa-
ment enfocats al viure cristià, des
del creure personal al sentit cornu-
ni tari d'Església.

I després que? 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.

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
Derbi FDS
Puch X-40
Mecatccno

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

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

EXTRAVIADO PERRO color canela,
pelo semilargo, lleva collar antipa-
rásitos y atiende por ROS. URGE
su devolución por estar en trata-
miento. Se gratificará su devolu-
ción.
Informes, Tels. 580846 y 580549.

Que en Llaneres no ha anat a
Randa.
Que en Randa tampoc no anirà a
veure en Llaneres.

— Que en Llaneres tanmateix no
pot fer miracles.

— Que ses plenàries de s'Ajunta-
ment ara comencen a les vuit i
mitja.

— Que no se sap per que serveix un
regidor.

— Que sí.
— Que no serveixen per res.
— Que no.
— Que n'hi ha que serveixen per a

fer excusats.
— Que ja varem dir que no hem de

perdre de vista en Bono i en Cal-
dentey.

— Que no duc barba.
— Que si del port feis fortalesa.

i del mar vostre escambell
reini aquí vostra puresa
baix el vostre blanc mantell.

— Que ses dones agranaran es car-
rers.
Que cobraran.
Que n'hi ha que ja han cobrat.
Que han renyat en Ruiz.

— Que n'hi ha que posen anuncis al
setmanari per donar-se el gust de
posar anuncis.

— Que a s'Escorxador ara hi escor-
xaran s'Ajuntament.

— Que, a propòsit d'espais natu-
rals, Orellana 1, Felanitx 0.
Que, a n'es «master de dret» del
Club Nàutic, no ha aprovat ningú.

— Que han sentit una gallina can-
tar de gall.

— Que, a Manacr, hi ha autocars
que duen aire condicionat.
Que en Maikel viatjarà a Terra
Santa.

— Que ja se sap qui va traginar es
maletí.
Que es peix té gust de benzina.
Que en Camia no s'en va.

— Que es pescadors de Manacor no
volen que facin el campionat
mundial de pescar Hisses a sa
Bassa Nova.
Que en Cafiellas té matricula de
pescador a Portocolom.
Que m'agraden molt es calamars
farcits.

Jo mateix

Un Jlibre és el
millor company
dels vostres ocis
Llibreria RAMON [LULL

Major, 25 Tel. 580160 FELANITX

ALQUILO PISO en paseo Ramon
Llull. Trato familiar y con refe-
rencias.
Informes, Tel. 583291.

CLASES PARTICULARES teórico-
practices de INFORMATICA en
Portocolom. S. Operativos. Proc.
Textos, etc., EGB, BUP y FP. Gru-
pos 2-3 alumnos.
Informes Tel. 583064 de 4 a 5'30. 

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.         

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 	 PM-AX
FIAT UNO Turbo 	 PM-AU
FIAT Panda Fire BI)

	
PM-AN

SEAT Ibiza del Sol
	

PM-AJ
FORT Courrier Diesel Acrist. 	 PM-BL
pEuGEoT 205 GTX

	
PM-AK

ALFA ROMEO 1-5 Ti
	

PM-AX
FIAT UNO 45
	

II-13I)  

LID
 

Il
TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

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



Per P. Xamena

FELAN1TX

1914
Octubre.—La nit del 29 al 30 hi hague a la mar un temporal molt gros.

El pailebot «Menorca» que p.Issava per davant el Port, aconseguí entrar-hi
i ana a encallar-se davant les cases de la Colónia.

Novembre.—Enguany feren el passeig de davant l'Estació Enológica.
Novembre.—Els ous han pujat, van a 10 reals la dotzena.
Novembre.—Els conservadors de Felanitx, com la majoria dels de Ma-

llorca, han optat pel partit «idóneo» i han abandonat En Maura.
Novembre.—Foren restaurades les torres de l'església del Port.
Novembre, 14.—Sessions de cine en el Teatre Principal.
Novembre.—S'obrí al públic l'Estació Enológica. El director es D. Er-

nest Mestres.
Novembre.—»La Popular» fabrica cle calcctins de Josep Cirer, C. dets

Horts número 34.
Novembre, 29.—Festa de la Miraculosa a Ca Ses Monges de le Caritat.

Beneïren un retaule dedicat al Sant Crist.
Desembre, 12.—Durant els intermedis de la sessió de cine en el Tea-

tre Principal, actua la concertista Lola Mansilla.
Desembre, 13.—Festa de Santa Llucia en el Convent. Predica D. Anto-

ni Artigues.
Desembre.—Don Lluís Planes dóna lliçons de solfeig i piano.
Desembre.—Les sabateries tenen molta feina. Fan sabates pels soldats

francesos.
Desembre, 21.—El mercat d'animals a la plaça de la Font va anar molt

desanimat.
Desembre.—Registre parroquial: Baptismes, 189. Casaments, 67. Albats,

43. Morts adults, 59.
Bibliografia: Almanaque de El Felanigense para 1914 (Impremta de

B. Reus).
Joan Aguiló, Llibre de la vida de N. S. Jesucrits (B Reus 1914).

Avui, teatre a l'Auditori
Avui %,espre, a les 9'30, la compa-

nyia «Voramar Teatre» del Port
d'Andratx, ens presenta a l'Auditori
Municipal l'obra de l'autor americà
Paul POrtner «Pels pèls».

Es tracta d'una adaptació de Gui-
llem Jordi Grads que, sota la di-
recció de Margalida Alomar, suposa
un plantejament teatral «diferent» i
obert a la participació del públic.

Per tal d'oricntar-ne els nostres
lectors, reproduim el que n'explica
el programa:

«L'obra «PELS PELS» de l'autor
arnericez Paul Pürtner, suposa un in-
tent innovador de rompre .esquernes
que ens ha duit molta feina i no
poc esforç. Notareu que l'acció no
s'atura mai, malgrat hi ha un petit
descans. El tema principal és un as-
sassinat i tota la trama gira envers
el descobriment del culpable. I així,
un dels ingredients més creatius i
emocionants de «Pels Pèls» és l'opor-
tunitat que té el públic de prendre-
hi part com a actor. Aix() es possi-
ble perquè els espectadors interve-
nen en la reconstrucció dels fets,
fan preguntes i respostes, i
ment voten per decidir qui és l'as-
sassí. El final de l'obra es presenta
també obert i variarà segons
tacit; del públic cap a la culpabili-
tat d'un personatge o l'altre. Diver-
sió, Misteri, sorpresa... inundaran
l'escenari quan s'aixequi el teló».

'Francisca Adrover
Dimecres d'aquesta setinana:s . lia-

via d'inaugurar al Cafe Mercantil
l'Inca, una exposició de pintura
la nostra paisana Fransica Adrover.

I el properNimarts dia 20. a Clu-
tat, al saló «L'Ilavana» del Terreno,
s'ha de presentar un Ilibre d'aquesta
autora. Es tracta de Pobra «Cel
blau», on són evocats, amb el lien-
guatge senzill i poMic que h carac-
teritza, diversos indrets de la geo-
grafia mallorquina: Sant Salvador,
Es Casten, Es Carritx6,
Arta, Ciutat, Deia... La presentació
sera a carrec del periodista Ru 1)(n
Avila.

Per cert que na Francisca Adro-
ver va exposar el passat mes de se-
tembre al Centre Cul tu ra I Buena-
vista (le Madrid, una mostra (pus
presenta sota l'indicatiu (le «La
transinutación alquímica por el co-
lor».

Començament del curs en el
Centre Eucarístic

Dimarts de la sétmana passada
tingué Hoe el començament de curs
en el Centre Eucarístic que, com sa-
beu, regenten les Germanes de la
Caritat.

Amb l'assistència d'unes 80 clones,
que collaboren desinteressadament
en l'elaboració de les formes i en la
reparació i confecció dels orna-
ments, l'acte s'inicia amb una Eu-
caristia a la capella del Convent de

Ia Caritat, que celebra el rector Mn.
Miguel Serra.

Després enmig d'una animada ter-
túlia, les concurrents donaren bon
compte d'un refrigeri.

da Nostra» obsequia
Ia Premsa Forana

La Caixa d'Estalvis de les Bale-
ars «Sa Nostra», ha obsequiat l'As-
sociació de la Premsa Forana de
Mallorca amb els 20 toms del diccio-
nari «Espasa Calpe», els quals hen
passat a integrar ja la biblioteca de
Ia seu de l'Associació a Sant Joan.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
FIRO DE LLUCMAJOR.—Dilluns

dia 19. Sortida a les 9 i tornada a
les 13 h. Gratis.

ACTIVITATS PERMANENTS. —
Dilluns dia 19, de 16 a 18 h., pintura
damunt roba. Dia 20, dimarts i di-
jous, gimnàstica a l'escorxador yell
a les 9 del mati. Dimarts dia 20, tall
i confecció de les 16 a les 18 h.

FESTA DE LES VERGES.—Di-
mecres dia 21, ball i bunyolada de
les 17 a les 19 h. Preu 200 ptes. Ins-
cripcions, dies 17, 18 i 19, de les
10'30 a les 13 h.

CONFERENCIA.—Dijous dia 22,
conferencia a càrrec de Rafel Alco-
ver Gonzalez, advocat i publicista.
Tema: «El pintor argentí Francisco
Bernareggi». Patrocina la Coselleria
de Cultura.

EXCURSIÓ.—Divendres dia 23,
pujada a peu al Calvari. Sortida a
les 15'30 de la Llar. Pa a taleca.

Creuada de l'Amor Div(
NI I SSA SUFRA GI

Avui dissabte a les 7 del capves-
pre, a l'església de Sant Alfons, se
celebrara una missa en sufragi del
creuat difunt Rafel Vicens Tauler.

Hi son convidats tots els fidels.

Adoració Nocturna
Dijous dia 22, a les 9 del vespre,

en el Convent de Sant Agustí hi
haura Vigilia d'Adoració Nocturna.

vida social
PRIMERA COMUNIO

Diumenge passat demati, en el
Convent de Sant Agustí, varen rebre
per primera vegada l'Eucaristia les
germanes Marivi i M.  del Pilar
Obrador Hinarejos.

Rebin les neocombregants la nos-
tra felicitació, que feim extensiva
als seus pares.

BODA

Dilluns passat demati, a l'església
parroquial de Sant Miguel, s'uniren
en matriomni els joves Francisco
Hurtado Guardefio i M a del Pilar
Martin Gallardo. Beneí l'enllaç el
vicari Mn. Pere Xamena.

Apadrinaren els contraents els
seus pares respectius, D. José Hur-

tado Hurtado i D.  Juana Guardefio
Romero: D. Manuel Martin Sierra i
D." Maria Gallardo Gallardo.

Després de la cerimônia els nuvis
acompanyats de familiars i amis-
tats es reuniren en un dinar que fou
servit a Can Barceló de Son Macià.

Enviam al nou matrimoni la nos-
tra més cordial felicitació.

NOCES D'OR
MATRIMONIALS

Diumenge - passat celebraren les
noces d'or matrimonials els esposos
Antoni Ramon Barceló i Catalina
Ramis Albons.

Amb tal motiu, assistiren junta-
ment amb els seus familiars a una
missa d'acció de gracies que cele-
bra a l'església de Sant Alfons el
P. Domingo Andreu.

Després es reuniren en un dinar

Des d'aquestes planes enviam la
nostra felicitació al matrimoni Ra-
mon-Ramis. Que per molts anys.

Secció Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE SANT (l.11ETX
DIVENDRES, dia 25 d'octubre a

les 15'15 h. MISSA ESCOLAR.
Lectures, ofrenes i oracions dels

fels preparades pels alumnes del
Collegi Sant Alfons. Cantarà el Cor
del Collegi.

Competicions esportives.
DISSABTE, dia 24 DEDICAT A

LES VOCACIONS TEATINES.
A les 19 h. EUCARISTIA prepara-

da per la Comunitat de les Religio-
ses Teatines.

A les 20 h. es beneiran les obres
d'ampliació del Collegi. Concert de
Ia Capella Teatina i inauguració de
l'exposició «Ahir i avui del Collegi
Sant Alfons».

A continuació se servirà un refri-
geri • preparat per l'A.P.A. del col-
legi.

DIUMENGE, dia 25, FESTA DE
SANT GAIETA.

A les 19 h., MISSA CONCELEBRA-
DA, presidida pel M.R.P. Francisco
Gil, Provincial dels Pares Teatins.

Dirà l'homilia el Pare Francesc
Andreu, C.R. Arxiver General de
l'Orde Teatí.

La Capella Teatina, sota la direc-
ció de Sor Catalina Puig, interpre-
tara la part musical.

La missa sera aplicada a tots els
benefactors.

LES COMUNITATS DELS PARES
TEATINS, LES RELIGIOSES TEA-
TINES I L'ASSOCIACIÓ DE PARES
D'ALUMNES VOS CONVIDAM ALS
ACTES D'AQUEST PROGRAMA.

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
en C/. Major.
Informes, Tel. 580173.

Club «Joan Capin - Felanitx
Bàsquet i atletisme
ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

Es convida tots els socis i simpatitzants a l'Assemblea General
que tindrà floc el proper dilluns dia 19 d'octubre, a les 21 hares, al
saló d'actes de la Casa de Cultura.

Es prega encaridament la vostra assistència.

El President
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Nuestros acristalamientos móviles de
aluminio anodizado le permiten aislarse
de lluvia y view°. Le libran de ruidos mo-
:estos y de suciedad. Actúan como una
cámara térmica que hace más eficaz su
calefacción. Rápida instalación sin
obras. Sencillo manejo. Un año de ga-
rantia.

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

ELE
TECHOS Y ACRISTALAMIENTOS FOWLES •

E

TELEFO 7972 27079 Pi 79
Ca l e Celleters, Parceja 131 Po! Ind de Marratxi 07141 Marratxi Mallorca. Fax. '.79.71:88
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Mn. Jaunie Obrador, cinc anys
de missió en el Perú

- 4
. C•ttali

Aquest estiu passat, hem tengut
entre nosaltres en Jaume Obrador i
Adrover, de Cas Xamarrí, missioner
de la di6cesi mallorquina al Perú.
Ha estat cinc anys a la parròquia de
Cascas i anteriorment passa dos
anys a Burundi, en el mateix cor de
l'Àfrica, d'on hagué d'abandonar
l'any 1985 quan les coses es posaren
malament pels missioners, en temps
del president Bagata.

En Jaume ha partit fa una quinze-
na de dies cap a Roma, on te la in-
tenció de seguir estudis. Hem ten-
gut una conversa amb ell poc abans
de partir i• creim oportú de traslla-
dar-la als nostres lectors precisa-
ment en aquesta data en que se ce-
lebra el Diumenge Mundial de la
Propagació de la Fe (DOMUND).

—Jaume, entre les ducs estades a
terres de missió has esmerçat prop
de deu anys de la teva vida. Ara
quins plans tens per al futur. Pen-
Ses de tornar-hi a missionar?

—Me'n vaig a Roma per estudiar
missionologia i la meva illusió es
tornar a terres dc missió, concreta-
ment em plauria molt tornar a
Africa i dedicar un grapat d'anys
més al Tercer Món.

—Africa; l'aventura en aquest con-
tinent ens queda ja un poc Iluny en
el temps, el Perú es rues recent. Par-
lem-ne dunes. Quin ha estat el vos-
tre radi d'acció en aqustes terres?

—Les parróquies de Cascas i Sa-
yapullo, ambdues confiades a la dió-
cesi de Mallorca. r.s una zona un
poc mes petita que la nostra illa, en
plena cordillera andina, situada en-
tre les cotes dels 800 i 4.000 metres
d'altura. Compren unes quaranta
cinc mil animes que viven en un me-
di rural, amb dos nuclis de població
de tres i quatre mil habitants.

—Perú es actualment un dels païs-
sos més colpejats social i política-
ment dc Sudamerica i des de fa un
grapat d'anys pateix una gran crisi.

- és. El cas del Perú es d'una
amargura que corprèn, sobre tot
perquè no s'albira cap solució a
curt termini. L'any passat emigra-
Ten del país mes de quatre-centes

persones i en dos anys s'han
perdut dos-cents mil flocs de tre-
ball.

—Els darrers escleveniments poli-
tics, l'autocop d'estat de Fujimori i
les seqüeles de dotze anys de guer-
rifles de Sendero Luminoso, no són
en efecte cap bon presagi...

—El president Fujimori, en dos
anys no ha arreglat res. No s'ha vist
per enlloc una política en favor dels
pobres, que són majoria. Mes aviat
ha continuat alavorint la classse po-
derosa. El programa de compensa-
ció social que avalava la seva cam-
panya nomes va durar un parell de
mesos. Ara, amb el cop d'estat ha
legitimat en certa manera Sendero
Ltiminoso. De fet, la Constitució pe-
ruana legitima la insurrecció quan
són segrestats els drets collectius.
Els sencleristes que nomes actuaven
normalment a la cordillera, s'han
abocat damunt Lima, la capital, on
ha fet estrails.

—Quin caire poden prendre cis
esdeveniments ara que han captu-
rat el cap de Sedero, Amibacl Guz-
man?

—Jo pens que es un cop molt fort
que ha rebut Sendero Luminoso. Tal
vegada podria marcar cl principi de
la seva desfeta. Per?) no ho se. La
gent, de totes maneres esta farta de
violència ...

—Els senderistes estaven intro-
duits entre la gent de les vostres
parròquies?

—Sí, eren presents en alguns sec-
tros i es dedicaven a la captació
d'adeptes. Abans amb procccliments
més coactius, cis [cien por. Darrera-
ment ho feien amb més amabilitat i
recorrent a la reflexió. Jo, gracies a
Dal, no vaig ser mai objecte de les
seves malifetes, pens) un company
meu sacerdot fou obligat per ells a
hissar la seva ensenya i aclamar al
«presidente Gozalo».

—Parlem ara de la tasca pastoral
o, si mes no, social, que (luis a ter-
me dins la vostra demarcació.
• —Els dos conceptes no es poden

deslligar perquè a la practica es el
mateix. Jo, de tot d'una, a nivell
pastoral, vaig sentir certa decepció.
Havia llegit prou sobre la teologia
de l'alliberació i comunitats de base,
pet-6 la problemàtica no es la ma-
teixa als barris suburbials que a les
zones rurals. La nostra era una area
rural, on la crisi es amortida per un
regim de vida molt primari. Alla
impera tina economia 	 subsistèn-
cia. La gent cobreix pràcticament
totes les sevcs necessitats amb el
que treu de la terra. La que viu
d'un sou es molt poca. Aix/3 reque-
reix un plantejament pastoral ode-
quat.

—Com es ara?
—Abans de tot vull dir que no

vaig trobar el camp crm. Els que
ens havien prececlit en la tasca ha-
vien fet molt bona fcina a nivell de
comunitat i hi havia una trama hu-
mana que mantenia la vitalitat d'a-
questa comunitat. L'objectiu
aconscguir que l'Església s'aguanti
clreta a l'estil perua i amb gent pe-
ruana. Com he dit, la pastoral es
fon sovint amb l'acció social en un
espectre que abraça des de la for-
mació de catequistes fins a la millo-,.
ra dels cultius i la.. ramaderia. És:

molt important la tasca que es des-
pea en el camp sanitari. Amb cl
potrocini Medicus Munch s'inten-
ta millorar l'assistència primaria
per a la salut i es fan cursets per
tal d'iniciar la gent en la interpre-
tació de la simptomatologia i en l'a-
plicació dels medicaments. Aix?) es
molt efectiu i n'es prova ben evi-
dent el que la cèlera estigui actual-
ment molt controlada. Ara quasi ja
.410 se'n registren casos.

—Be, i en l'aspecte estrictament
religiós, com respira aquesta gent?

—Són molt religiosos. Ara be, en-
tre els seus sentiments DO hi man-
ca l'ingredient de la por. Jo no vull
parlar de superstició, es tracta rues
aviat d'un tipus de vivencia, pet-6
amb unes referencies molt fortes
als ritus externs (les imatges són
molt venerades) i als morts( als que
professen un gran respecte (el ve-
lorio dura tres dies) sense preocu-
par-se massa de relacionar la religió
amb l'honradesa. La seva teologia es
molt serizilla i el seu tarannà es ge-
nerós i solidari.

—De quins medis materials dis-
posau? En quina mesura vos arriba
el suport de la Diècesi mallorquina?

—Es aquest, juntament amb d'al-
tres collaboracions —l'esmentada
de Medicus Mundi per exemple— el
que possibilita realitzar els progra-
mes i campanyes de millora que he
esmentat abans, per als quals no
manca mai la prcstació personal to-
talment desinteressada de la pobla-
ció indígena. I aquí vull dir que he
comprovat amb molta satisfacció

que a Felanitx hi ha una gran sensi-
pel Tercer Món. He rebut en

moltes ocasions donatius que m'han
permes donar vida a alguns projec-
tes. Éis aquest un signe d'esperança
molt fort de cam al futur.

—Jaume, per acabar, una darrera
pregunta. Has celebrat el Ve Cente-
nari?

—Si, l'he celebrat, i te dire de qui-
na manera. Vaig visitar el monu-
ment del Ilibcrtador Simón Bolivar
i la Verge de Guadalupe, una verge
que, nornés als deu anys de la des-
trucci6 de la ciutat azteca se'ns mos-
tra com una mestissa, dialogant
amb nahuatl —l'idioma dels azte-
clues— amb l'indiet Juan Diego,
amb qui per cert te una semblança
extraordinaria.

T.P.

Se vende apartamento
PORTO-COLOM

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

Tels. 555059 - 583215.

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



El què haurem de pagarãlã

PSOE

FELANITX

A la darrera sessió plenaria de la
Sala, dia 5 d'octubre, varen esser
aprovats alguns expedients de crè-
ches, cleterminades modificacions
cl'orclenances fiscals, l'ordenança del
servei públic de provisió i submi-
nistrament cl'aigua potable mitjan-
çant gestic') inctirecta (a Portocolom,
S'Horta i Cas Concos) i una modi-
ficació puntual de Ics Normes Sub-
sidiaries vigents que permetrà l'am-
pliació de l'escola «S'Algar» de Por-
tocolom.

Tots aquests assumptes varen
comptar amb el vot favorable dels
regidors del Partit Socialista.

No va ocórrer el mateix amb l'or-
denança fiscal que estableix la taxa
per la recollida de ferns, que suposa
un augment del 30'4 per cent de la
quota a--pagar pels veïnats. Aquest
augment va esser considerat exces-
siu pels regidors socialistes, malgrat
s'hagi produït un increment molt
considerable en el preu que caldrà
abonar per cada tonelada per dur
els residus sòlids a un abocador si-
tuat fora del terme.

L'Ajuntament • haura de gagar en-
guany 38 milions de pessetes a l'em-
presa que fa la recollida dels ferns
a Felanitx, Portocolom, Cas Concos,
S'Horta i Cala Ferrera i , segons la
taxa aprovada, l'Ajuntament recap-
tara prop de-43 mitions de pessetes.
Aixi, l'any 1993, els particulars re-
sidents e Felanitx, Portocolom, Cala
Ferrera i Cala Screna ixigaran 5.009
pessetes (en pagaven 3.841).

D'altra banda, el Partit Socialista
creu que s'haurien cle revisar les ta-
xes que han de pagar els distints
usuaris del servei. No sembla rao-
nable, per exemple, que eis banes i
les apotecaries hagin de pagar el do-
ble que les cafeteries i els bars i la
mateixa quantitat que les peixete-
ries, restaurants i carnisseries.

Creim que, a Portocolom, bastaria,
durant l'hivern, ter la recollida no-
mes tres dies per setmana, i no dia-
rianient, cosa que encareix
ment els costos dei servei.

Tampoc no es just que les fami-
lies que nomes van al Port a l'estiu,
hagin de pagar tot l'any per un ser-
vei que no utilitzen.

Els regidors del Partit Popular, fa
un any, s'oposaren a un augment de
les taxes que superas el del cost de
vida. Enguany, un cop assumit el
poder municipal, una vegada fets pú-
blics els acords sobre gestió munici-
pal signets pets dos regidors inde-
pendents i el Partit Popular, on es
deia que no hi havia d'haver aug-
ment de la pressió ,  aproven
una taxa que significa un increment
del 30'4 per cent.

Els regidors socialistes varen do-
nar suport a dues mocions del grup
«Coloms a la Sala» sobre el pla es-
pecial d'aigiies del terme i la defen-
sa de la delimitació actual ciels es-
pais naturals. Aquesta darrera mo-.
ció no va prosperar a causa de l'o-
posiciú ciels regiclors del Partit
Popular.

Després d'un estiu de terra eixu-
ta, sols interromput per unes bar-
rumbades caigudes per devers l'A-
juntament, ara dins una tardor es-
perançadora, és de desitjar la tran-
quilla reflexió que pertoca, per fer
veritat la dita de que, després del
temporal ve la bonança.

Mentre esperam aquest adveni-
ment d'asseguts, seguirem comen-
tant alguns fets que el FELANITX
se'n feia ressò 25 anys enrera, tot
pensant que ens pot servir de rela-
xant exercici.

NOCES D'ARGENT.—E1 Centre
d'Art i Cultura de Felanitx —ja des-
aparegut— volgué solemnitzar els
25 anys de la seva fundació, amb un
cicle d'activitats realitzades durant
un any jubilar.

Se celebraren exposicions, confe-
rències, concert d'orgue... com tam-
be campionats d'escacs. una verbe-
na i un festival taurí.

Per  el plat fort d'aquesta com-
memoració foren els Jocs Florals,
organit7ats amb un esment digne de
les millors solemnitats i dins el
marc únic, incomparable de l'esca-
lera de la Parròquia.

De mantenidor actua En Josep
Melia i s'atorga la «Flor Natural»,
al poeta Blai Bonet; l'«Englantina»
Ia compartiren n'Antoni Seguí Ben-
nasar i En Baltasar Coll: també fou
compartida la «Viola» entre En
Jean Manresa i En Gabriel Florit.

El premi «Cala Fe», de prosa, es
dividí entre Mn. Pere Xamena i
n'Antoni Mesquida Obrador.

Era President del Centre, alesho-
res, En Pere Huguet i Bordoy.

Felanitx, conv é recordar-ho, es el
bressol dels primers Jocs Florals
celebrats a Mallorca. Se celebraren
durant el mes de juny de 1923.

HONORS.—Quan semblava que a
Felanitx tot estava a son centre, vet
ací que la Corporació Municipal
acorda collocar a la Sala d'Actes,
els retrats de tres Fills Illustres,
que encara no havia llegut enmar-
car-los.

Els honorats eren el canonge Bar-
tomeu Barceló Massutí, que desde
l'any 1894 era Fill Illustre de la nos-
tre Ciutat; D. Mateu Obrador Ben-
nassar que ho fou l'any 1909 i el P.
Bartomeu Caldentey, proclamat
l'any 1938. Els artistes pintors Anto-
ni Lucas (2) i Bartomeu Capó (1),
realitzaren els retrats.

Pere no acaba aquí la qüestió,
perquè heu de creure i pensar que
En Miguel Riera a la secció «Al
Vent», que ell firmava, hi digue la
seva.

D'aquesta coHaboració en feim un

p?tit resum.
AL VENT.. —Diumenge passat —es-

criu— la nostra corporació munici-
pal va dur a terme uns acords de
molts d'anys enrera, declarant fills
illustres...

Mentre la gent es felicitava, jo
vaig fer l'inventari dels fills illus-
tres... amb. retrat a l'Ajuntament...
Són vuít. A més dels tres esmentats,
vaig comptar l'humanista Joan Es-
telrich, el senyor Amengual, el Bis-
be Puig, el metge Ximarrí i una es-
pecie de canonge que no record que
ii deien...

Pens que fill illustre és el ciutadà
que, havent clestacat per damunt els
nitres del seu temps, en determina-
des activitats, es assenyalat per l'A-
juntament per honrar la seva memò-
ria i perquè les seves virtuds ser-
vesquin d'exemple i estímul a les
noves generacions.

...Jo no dubt que els fills illustres
oficialment proclamats per les suc-
cessives corporacions municipals no
fossin mereixedors • de • tal distinció,
pera cal remarcar que la llista
molt incompleta i fins i tot pue afe-
gir hi ha omissions lamentables. Jo
crec que podria ésser nodrida amb
retrats d'una gent que serviren de
bon de veres la collectivitat felanit-
xera i que, per raons desconegudes,
encara no se'ls ha fet la justicia de-
guda.

;,Es que els homes que feren pos-
sible la nostra prosperitat econòmi-
ca del temps del vi, els que funda-
ren el Celler Cooperatiu, els que es-
crigueren la nostra histeria, els que
crearen la Mútua, els que aixicaren
fabriques i tallers; els que amb els
seus Ilegats i afanys engrandiren i
perfeccionaren les institucions benè-
fiques i hospitalàries, els qui, en de-
finitiva, dedicaren vida i feina a be-
neficiar i servir la comunitat de la
qual havicn nascut, es que tots
aquets no mereixen el nostre home-
natge...?

UN AFEGITÓ.—Dins el mateix
número del FELANITX, a primera
pagina, el comentarista esportiu
ANDRI es referia a G. Timoner que
després del campionat del món cele-
brat a Holanda, es retirava de la
vida deportiva activa . N'ANDRI
amb un fervor patriòtic digne de
les millors causes deia:

«Ahora Felanitx debe rendir a Ti-
moner el.-métfil grande homenaje que
nunca se haya realizado a un fela-
nigense... No voy a dar ideas, pero
creo que nuestras autoridades debe-
rían nombrarle Hijo Ilustre de la
Ciudad...».

I es que, a la Sala d'Actes, dins
els quadres de «viris illustribus», es-
coltant i observant les sessions dels
ajuntaments reinants, deu ésser un
exercici ben entretingut: Veus el que
passa i ningú te malmena!

D'ALLAVORS

EXCLUSIVAS INTERNACIONALES
CALEFACION INTEGRAL

¡El futuro perfecto de la
calefacción!

¿Tiene usted problemas de
humedad o frio?

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

INSTALCONFORT

Jardinería d'Es Llevant
Plantas INTERIORES - EXTERIORES

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

Crtna. Felanitx-Manacor (junto Piensos San Salvador)
TEL. 580101
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La vida -no
ix)t esperar.

Les nostres !
accions d'ara

I sr5n garantia
de

FELANITX

GUA

dá; 

EL CAÑON VAL
L'ESFORÇ

L'aigua és vida.
Necessitam aigua de bona qualitat per vitire i

solucioi .lar una qüesti6 crucial per al medi
ambient, la salut, reconotnia, cl futur...

Temes que ens afecten a tots i de ben a prop.
I a mes de ser-nos essencial, a les Balears

escassa. Des de sempre, per6de . cada vcgada ms a causa
del progrés i cl turisme, que per a nosaltres es gairebé el

mateix.

rer això, el Govern Balear, en Ifni,' mill) la sensibilitat
ecolOgica de la nova Eairopa, ha posat en marxa el 6non de

sanejament d'aigües per finançar entre tots una actuació
ferma per aturar la contaminació de la

natura i iniciar la recuperaci6, l'estiten i
rnés gran aprofitament de tot el cicle natural
de raigua. En. definitiva, una millora d la
nostril qtralitar de vida.

Per re...,Idire les possibles dificultats zillabra d'aplicar la Lid deL
cm(m, adreçaii-vos
Servei del ci'mon de sanejament
(c/ del Palau Reial, 19-B, Palma, tel. 71 84 49)
o ,ds Serveis Territorials de Menorca
(av. de Menorca, 9■.1 , 2, Mae), tel. 35 12 67)
i d'Eivissa Formentera
(c/ d'Arag6, 104, Eivissa, tel. 39 02 85)

•fr",74

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA. Direcció Generaf•cl'Hisencia



OPEL CORSA. INGENIERIA ALEMANA A TU ALCANCE.
• Promoción

para vehículos en stock. OPEL -fS-

FELANITX

Es de s'esclat
s'ha aixecat

Com que som dur de mordala,
pec s'esclat i torn partir
i no me fareu rendir
en tot lo que em podeu dir,
entre amics i ferits d'ala.

Cantau ben igual que grins,
just sabeu fer una tonada,
sempre amb sa cara tapada
igual, igual que els botxins.

Dius que estic com emprenyat,
no'm coneix's es natural,
ets tú que te sents tocat
i ara vas tan destrempat,
clue no't basta s'orinal.

Me dius que si som faldetes
i això ho podràs comprovar,
quan me dónigues sa mA
Ja te deixará posar
un poc a dins ses braguetes,
sense pegar massa estretes,
que aim') no és per espenyar.

Lo que em puguis ensenyar
crec que ja ho tenc ben après„
comences amb bla-bla-bla
i acabes sense dir res.

Que n 4ets un glosador nou,
se veu, no estas eritrenat,
o jo encara no he trobat
quin gust dones en es brou.
No'm vendria gens de nou
si en públic feim un combat,
que abans d'esser a sa meitat
t'haguessis d'estrènyer un ou.
Jo també dare la fi
a n'aqueixa endomassada,

perquè sa lletra estampada
dins cent anys se pot llegir,
i no vull diguin de mí
En Rafel Roig va tenir
sa llengua molt descarada.

Com som d'edat avançada
ja no hi val es discutir,
que sa que mos va nodrir
no mos dona aquest camí,
i era prou persona honrada.

I ho trob una cabotada,
xerrant en bon mallorquí
que una cançó mal garbada
d'un que a penes sap llegir,
ningú se pugui sentir
en cap part des cos tocada.

Si medalla hagués guanyada
más gojós no'm puc sentir,
que s'hagin fixat en mí
gent que volen presumir
d'intelligència encertada.
Sa fama que m'heu donada
mai la vos podré

I per acabar vull dir, •
perquè ja se fa pesada.,
en pegar-me una galtada
feis-ho cara destapada,
no vos heu d'avergonyir.
I per tots va des d'aquí
una amistosa abraçada.

Rafel:.

VENDO CASA en Felanitx. A".

Informes, Tel. 582088.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA con
estudios, experiencia y con coche,
Sc ofrece pura trabajar.
Informes en esta Administración.

, OMIT-

'ca 	 1
Nga

L'ESCORXADOR, ACLARACIONS

Amb referència a dues cartes al
Director publicades en el passat set-
manari referint-se a les activitats
l'Escorxador Vell, voldria fer la se-
güent anàlisi:

El terme de Felanitx es troba man-
cat cl'installacions esportives, fins i
tot a algunes escoles com són les
de Portocolom, Cas Concos i algu-
nes de Felanitx. Actualment qualcu-
na s'està acondicionant i també es
fa cl Poliesportiu.

Així i tot, les necessitats no seran
cobertes. Pensam doncs, que s'Es-
corxador pot esser un centre valid,
no tan sols per les necessitats es-
portives no cobertes, sinó també per
a altres de caracter puntual, sigui
o no esportiu.

Un altre aspecte que 'Cal remar-
car és la manca d'infraestructura
esportiva per part municipal, és a
dir, determinar una planificació a
curt, a mig i a llarg termini. Això
implica una organització humana
que pot venir donada per diversos
sistemes. N'explicarem alguns: a)
mitjançant la contractació de perso-
nal qualificat. b) mitjançant un con-
veni amb empreses dedicades a l'es-
port. c) i la tercem (que seria el
cas de , l'Escorxador), el municipi
cedeix les installacions i material
adequat i els clubs o particulars des-

envolupen les activitats. Quin bene-
fici té l'usuari en aquest cas? L'usua-
ri pot servir-se de les activitats pro-
gramades a un cost inferior que en
les installacions particulars.

Vull ressenyar també que el fo-
ment de les activitats esportives ve
marcat per llei. En el capitol tercer
de la Constitució, a l'article 43.3 diu
«Els poders públics fomentaran l'e-
ducació sanitaria, l'educació física i
l'esport. Facilitaran també la utilit-
zació adequada del Ileure». Alguns
exemples que tenim ben aprop són
a Manacor, on la gimnàstica artísti-
ca, manteniment i psicomotricitat
ho desenvolupa un club privat dins
una instarlació cedida per l'Ajunta-
ment. A Santanyí i Porreres a les
piscines desenvolupen les activitats
uns particulars en el cas de Santan-
yí i una empresa esportiva en el cas
de Porreres.

A Felanitx tamb6 ho tenim de ja
fa molts anys, en el camp d'Esports
hi ha clubs que cobren quotes men-
suals i en cl cas del futbol, hi ha
casos d'entrenadors i algun jugador
que també són pagats per la seva
tasca.

A la carta publicada firmada per
X diu que gel Ayuntamiento estable-
ce un agravio comparativo con per-
sonas o entidades que se han gasta-
do cantidades importantes para ha-
bilitar locales como gimnasios...».
Referent a aqucst punt vull dir el
següent: La Conselleria de Cultura,
Educació i Esports dicta un decret
publicat en el BOCAIB n.° 29 del
2-8-88 on diu: «Atès que amb carac-
ter general no es trobu actualment
reglamentat el funcionament dels

(Passa a la pàg. 9)•
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Muévete más a gusto, con más estilo, muévete en tu
nuev9 Opel Corsa. Con un equipamiento que lo
tiene todo: Cuentarevoluciones, elevalunas eléctricos,

A cierre centralizado, lunas tintadas.
Ahora tif:nes más versiones. Elige la que va con tu
mai,11a: Corsa City, Swing+, Joy Sport y GI.!
Sil de lo común. Muévete a tu Concesionario (=Vidal
Opcl. Muévete en tu Opel Corsa. 

:

at

CORMOTOR 9 S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51

MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.

JULIA AUTOMOVILES, SA.
Carrer Campos, s/n. FELANITX



Tombats a la molsa

Comareaiització î consens
comarcals

A hores d'ara encara no tenim la llei de comarcalització de
Mallorca, que ens permetria coneixer com hem de dividir l'illa a
efectes politics, sanitaris, educatius, administratius, econOmics i
judicials. Des deis diaris, especialment, es fa servir una clivisi6 co-
marcal absolutament subjectiva, que depert més ciel col-labor:actor
o del redactor, que d'una norma objective establerta (un diari ciels
que es fan a Ciutat, per exemple, no accepta la comarca d'Es Rai-.
guer, integrant tal territori en Es Pla).

Dividir l'illa en comarques no es gens fácil. Els criteri histò-
ries s'han de barrejar amb els geogràfics i °quests dos, alhora,
amb els econòmics i fins i tot amb els viscerais. Tampoc no es
qüestió de fer de l'illa un mosaic comarcal, que compliqui inne-
cessariament l'administració d'una illa tan petite corn la nostra.
Per lent, la tradicional divisió usada fins ara, potser no sigui la
més adient.

Dur endavant una hei de comarcatització provocara,: sens dub-
te, tibantors, recels i algun que altre gravi comparatiu entre po-
blacions, donant hoc a un inevitable clesgastament dels partits
politics, però els avantatges que se'n derivaran, segurament seran
més importants que cis inconvenients que puguin originar-se. La
comarca, representada en el consell comarcal i formada pc's ajun-
taments, pot servir de complement a l'acció del Conseil de Ma-
llorca i assumir competencies en temes tan importants com el
transport escolar, el clavegueram i el tractament de les aigües re-
siduals, la sanitat pública, la protecció civil, el manteniment dels
centres escolars, la recollida dels ferns i el seu tractament, l'aigua
potable, la conservació de les carreteres locals i un bon urapat
d'activitats que necessiten de la collaboració çle diferents  ajunta-
ments per tal de poder-se dur a terme,

No estem parlant de multiplicar l'administració pública, ara
amb uns consells comarcals que s'afegirien als ajuntaments, al
Conseil de Mallorca i al Govern Balear, sinò precisament a redo-
nalitzar els recursos públics i a aconseguir una coordinació entre
rnunicipis molt propers, amb interessog i problemes comuns, do-
tant-los dels mitjans adequats per a resoldre'ls. Els membres que
formarien part dels consellscomarcals ..serien els mateixos batles
dels municipis que formassin la comarca i els recursos podrien
venir del Conseil de Mallorca, el qual descentralitzaria la seva ges-
tió en benefici de competencies molt més amples que ultrapassa-
rien l'arnbit comarcal.

Les denominacions comarcals que ara mateix s'utilitzen, res-
ponen a criteris històrics i geogràfics i son aquestes: Les Terres
del Paratge, la Ciutat de Mallorca, Es Pla, Es Raiguer, Migjorn,
Llevant, les Bodies del Nord-Est, i la Serra de Tramuntana. Evi-
dentment aquesta divisió comarcal es ben poc practice i, tot i que
s'aprofitassin algunes de les seves denominacions, haurien de re-
visar-se, començant per establir quin ha de ser el centre comer-
cal i en quina comarca poden integrar-se tots eis pobles de l'ilia,
usant criteris de proximitat geogràfica, de caracter històric i de
dependencia económica. Els ajuntaments necessiten d'una entitat
política que els permeti, amb els mitjans adequats, resoldre els
problemes que els efecten de forma collective, i gestionar de for-
ma mancomunada tot all?) que la hei hagi cleixat sota la seva res-
ponsabilitat.

Antoni Roca

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

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

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

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

Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissahte 10: 3-16-17-24-30-39
C47 R-6

Dijous 1.5: 5-6-34-23-40-28
C:38 11:2

Bono Loto
Diumenge 11: 15-16-34-41-43-49

C: 8
Di I 1,u ds '12: 29-35-37-38-10-45

C: 9
Dímecres 14: 1-4-8-34-3 1-1S C: 6
Dimarts . 13: 1-6-11-17-41-42 C: 35

Reinlegrament: 2
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.centres que fora de les competen-
cies de les federacions esportives es
dediquen a la practice remunerada
de diverses activitats esportives,
per això que es considera que si be
aquests centres realitzen una impor-
tant labor en materia de promoció
esportiva, caldria que les seves ac-
tivitats oferissin als seus practicants
les degudes garanties tècniques i de
seguretat». Podem llegir també a
l'article 4.1, «La direcció tècnica dels
centres correspondra a aquelles per-
sones que acreditin el títol de: Pro-
fessor llicenciat en Educació Física
suficientment i legaiment reconegut
per l'Administració Autonómica o de
l'Estat». 4.2 «Els centres de practi-
ce esportiva, en els que es dugui a
terme una única activitat esportiva
concrete podran esser dirigits per
persones que acreditin la possessió
d'un títol federatiu». Queda clar
clones, que deis dos centres que hi
ha dins Felanitx, a un es pot des-
envolupar judo i a l'altre fisiocultu-
risme; cap d'aquests esports consta
en el nostre programa.

M.a A. Caldentey

LOS PESCADORES Y EL
CLUB NAUTICO

Al Director del Felanitx:
Rogamos la publicación de la pre-

sente.
Hace tres sábados que el Club

Náutico y los Pescadores de Porto-
colom nos informan de las maldades
que se nos avecinan si se logra el
grado de protección I pare toda la
costa del termino.

El primer escrito nos informaron
los grados de protección. Los in-

formantes eran el Sr. Jose Luis For-
teza del Club Náutico y el pescador
Bernet Oliver Monserrat.

En el segundo escrito nos infor-
maron que en Portocolom no se po-
drá edificar más y en lo edificado,
ni una palada de cemento. Los in-
formantes eran el mismo -señor del
Club Náutico y por la Cofradía de
Pescadores el concesionario de
Campsa y concejal del PP en el
Ayuntamiento señor Bernardo Arti-
gues.

En el tercer comunicado nos in-
formaron que presentaron alegacio-
nes al Plan de Puertos Deportivos
alegando que no estaban conformes
con el acuerdo quasi unanime de
nuestro Ayuntamiento y que las ale-
gaciones las habían firmado otras
entidades, representantes de empre-
sas hoteleras, industriales y comer-
ciantes. Pedían edemas en las alega-
ciones un estudio de necesidades.
Los informantes eran los mismos
del anterior informe, o sea, por el
Club Náutico el Sr. Forteza y por
los Pescadores el Sr. Artigues que
no es pescador.

Ante tanta información interesan-
te, nuestra asociación se ha plantea-
do dirigir al Club Náutico y a la co-
fradía de Pescadores las siguientes
preguntas:

1.—El pescador Bernet Oliver, lo
hizo tan mal en el primer comuni-
cado que no pudo firmar los siguien-
tes y los firmó un marinero que no
es pescador?

2.—El Estudio que se pide en las
alegaciones sera mejor y mas corn-
pleto que el que hizo la Universidad,
el Instituto Oceanográfico, la Con-
selleria de Obras Públi , :as y la Coo-
perativa dc cultivos Marinos de Por-
to Colom?

3.—Los empresarios otras entida-
des, industriales, comerciantes, etc.
que han eicabezado las alegaciones
del Club, son los mismos de la Pla-
taforma Cívica que nos tenían que
solucionar todos los problemas de
Felanitx y que nadie les vió la cara
que, tenían, y que no han soluciona-
do nada?

.4.—Podríamos saber qué grado de
protección pedían para Porto Colom
los alegantes del Club? Porque si
pedían el Grado III, son unos ale-
genies únicos, al estar expuesto al
público el Plan con Porto Colom con
Grado III.

5.—No entendemos a qué conclu-
sión llegaron los Pescadores y el
Club Náutico con los tres informes,
porque en ningún sitio aparece que
ester] interesados en ampliar el ac-
tual Puerto Deportivo.

6.—Qué beneficio tendrán los pes-
cadores entre el coste de los ama-
rres de la supuesta ampliación del
Puerto Deportivo y el precio de yen-
ta al público?

7.—Si los pescadores están en con-
tra de la pesca submarina por la de-
gradación del medio marino que su-
Pone, • qué les han explicado de los
puertos deportivos y la degradación
ciel medio marino?

Esperamos sus respuestas.
• «Asociación para la defensa de los

pescadores auténticos».

Club d'Esplai «Albada»
El proper divendres dia 23 d'octu-

bre, a les 21 h. hi haurà reunió pels
pares deis nins de l'Esplai, a la sala
vermella de la Rectoria.

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

SE VENDEN 0 ALQUILAN LOCA-
LES aptos para despachos y ofi-
cinas en C/. Sol. También se yen-
de PISO con posibilidad de apar-
camiento.
Informes, Tel. 580235.
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

Llibreria «RAMON [LULL ,,

Comunica que tendrà tancat els dies
17, 18 i 19 d'octubre.

Perdonau les molèsties •

FELANITX
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La pista es quedà a les fosques en váries GCE5iertS
RESULTATS 	 Covas (1), Carolina (2), Ramon ( 1 ),,
Iniciació 	 Torneu (1) i Vicens (2).
APA Col. St. Alfons «A» CIM, 2 - 	 Els altres alevins «B» feren un
C. At!. Alcúdia «A», 4	 bon partit clavant els alcudiencs, re-
APA Col. St. Alfons «B» CIM, 2 - 	 muntant un marcador a 4-0. El mis-
C. At!. Alcúdia «B», 3 	 ter Antoni Prohens aprofita el match
Benjamins 	 per treure tots els seus jugadors. En
APA Col. St. Alfons «A» Bout. 	 Santi Sierra fou una pesadilla pel

Palmeras, 1 - 	 rival, marcant els quatre gols dels
C. At!. Alcúdia, 2 	 locals. Jugaren, Manuel (2), Santi
Alevins	 (3), Adrian (3), Ruben (2), Guillem
APA Col. St. Alfons «A», 0 - 	 (2), Jaume (2), David (1), Loren,

Martin (2), Valentin (2), Pedro (2)
C.D. Son Oliva (Palma), 12 	 i Pou (2).
APA Col. St. Alfons «B», 4 -
C. Atl. Alcúdia, 4 	 Els infantils de Tomeu Garí s'en-

Infantils 	 frontaren a un combinat ciutadà

APA Col. St. Alfons «B»/B. cts 	
que tregue profit al maxim dels seus

Arcs, 1 	 contratacs. Un altre gol del goleja-

C.D. Son Ferrer (Palma), 3 	
dor F. J. Ortega que dona emoció

Cadets 	 a l'igualadíssim partit. Jugaren, Gurí

APA Col. St. Alfons, 2 - 	 (2), Grandal, David (3), Milian (1),

C.D. Son Ferrer, 5 	 Martin (1), Illescas (2), Ortega (3),

Senior 	 Eva (1), Cler i Braulio (1).

Pocalpo Publicidad (Lloseta), 4 - 	 Fort correctiu clefs cadets que no
F.S. Fotos J. Monserrat, 6 	 acaben d'aixecar cl cap dins agues-
Seniors afeccionats 	 ta pre-tcmporada. Els jugadors pa-
F.S. Monitors, 3 - 	 tiren tot el partit de la mateixa ca-
C. At!. GESA Alcúdia, 3 	 ma: nomes es defensaren, oblidant-

Setmana curulla de futbolet amb se de l'atac. Els gols form del ca-

representació de nou equips locals. pita A. Cañas i Angel. Jugaren, Marc

Poguèrem presenciar una bona jor- (2), Zamorano (2), Cañas (3), Uguet
nada a Sa Mola, que registrà un ple (1), Perelló (2), Angel (2), Gari (I),
històric. La illuminacia fou prota- Manresa (1), Alcón (1) i Benito (2).

gonista tota vegada que s'apagaren Els seniors de I Regional guanya-
els llums varies vegades sense saber ren fora casa, colocant-se així els
el motiu. Tots els equips aprofita- segons clins la classificació. Dins Llo-
ren al maxim aquests partits amis- seta els seniors donaren una bona
tosos per treure profit als jugadors imatge guanyant amb comoditat. Els
nous i donar oxígen a les banque- gols foren de Guincli (4), Petty i
tes. • Mayoral. Jugaren, Suceda (3), Pepe

De la categoria d'iniciació «A» els (2), Fio! (2), Guindi (3), Mayoral
jugadors entrenats pel tandem Lean- (3), Petty i Santi (3).
dro-Talavante foren víctima d'errors 	 El partit d'entrenadors acaba en
defensius que els costa el partit. Els taules. Els rivals d'Alcúdia es pre-
petits jugadors donaren una bona sentaren d'etiqueta i a l'estil exhibi-
imatge, palesant una petita millora 66. Pei-6 la bolla roda a l'enrevés i
des del darrer enfrontament. Els el combinat local, format per entre-
gols foren d'Alex Sibot de jugada nadors i pares, (Iona la sorpresa a
personal i Andreu Monserrat, de be- l'afició i planta cara al rival. Els
llíssima factura. Jugaren: Xisco (I), gols foren de Sebastia (2) i Marino.
Vidal (2), Uguet (3), Andreu (2), Jugaren, Garí (3), Tomeu (3), Fon-
Hidalgo (1), Sebastià (1), Hayo (3), tanet (3), Coves (3), Prohens (3),
Alex (2) i Cristóbal (1). Picornell (3), Scbastia (3) i Marino

L'altre partit torna ser de maxi- (3).
ma espectació i els parvulets es to- 	 LO MILLOR.-E1 debut del juga-
paren amb un rival que els doble- dor d'iniciació RAMON FORTEZA,
gava, perd tregueren forces fins obli- que sortí a 9 minuts del final. Un
gar al seu rival a emprar-se a fons. debut precipitat, amb sols tres anys.
Resultat positiu tenint en compte la Però el nivell ho demenava. L'ajuda
diferencia d'edat entre els d o s rebuda en material esportiu de part
equips. Jugaren: Xisco (2), Jaume de l'Ajuntament, de mans del dele-
(2), Adrover (3), Toni, Miguel (1), gat Juan Ruiz.
Angel (2), Xisca (2), Noelia (2), J. 	 LO PITJOR.-Els focus del camp.
Carlos (3), Sergio (1), Cristian (1) La ifluminació falla de bon de vc-
i el debutant Ramon (3). 	 res, apagant-se constantment i dei-

Gens de sort tingueren els benja- xant alguns partits penjats.
mins de Xesc Blanco davant el seu	 Escriu: Marino Talavante
etern rival. L'esfèric es negà a en-
trar i cl porter rival es convertí en VENDO CASA DE CAMPO casi ter-
una alucinació pels locals. El gol 	 minada en S'llorta, con terreno de
obra de Toni Barceló i jugaren Joan 	 4.000 m2., 3 dormitorios, 3 barios,
(3), Xesc (1), Raimundo (2), Lluís 	 piscina, pozo. Buena vista. Sólo 15
(3), Tolo (1), Cañas (2), M. Angel 	 millones.
(1), Jonathan (1), Guillem (3), Man- 	 Informes, Tel. 825350.
resa (2), Bel (1) i Coronado (2).

L'equip aleví «A» rebé una forta VENTA DE PISOS en Portocolom,
golejada. L'equip ciutadà dona bo- 	 C/. La Niña parte Aduana. 3 dor-
nes mostres durant tot l'encontre i 	 mitorios (2 pisos por planta).
Ia seva veterania acabà imposant-se. 	 7.300.000. Máximas facilidades. In-
Jugaren Pedro (I), Juanjo (2), Co- 	 tereses al 750%.
lau (3), Fontanet (3), Xavier (1), 	 Informes, Tel. 833803.

gos. 	 Fútbol Sala
El pasado martes cl president

teks en «S'ABEURADOR» al «EQUI- Els monitors empataren amb el EiesaBIEL VILLALONGA reunió a man-

PO A». Había que celebrar que es-
tam en temps de matances. Així que
nzenjarem frit de sang i llom, f et je
amb salsa... Dolços, trufes amb xo-
colata, nous amb nata, ensalmada...
I rasques a balquena. Ja sabeu, que
es cafe amb unes gotes de canya és
millor, altres conyac o whisky, tint-
bol va, timbol ve... Per aquestes cen-
tes un veu sa crisi des d'un prisma
MéS optimista.

Pero el «Equipo A» el miércoles
reunió a sus futboleros, con motivo
de ver la Selección de Clemente en
Irlanda. Así que «caracoles picantes»

• A vegacles hi ha noticies bo- al canto para no perder ripio... Y
ties. Per exemple, que Antoni Peña la semana que viene hay todo
guanyi la oniarath6» de DONOSTIA. programa previsto. Ya les contaré,
L'atleta felanitxer provava per pri- ya.
mera vegada aquesta dificil prova i	 • En el «CINE PRINCIPAL» te-
e/ resultat ha estai realment formi- nemos películas esta semana. El
dable. Si no iene mala informació, viernes a JULIA ROBERTS en
Toni Peña sera incas en el prógra- «DURMIENDO CON SU ENEMI-
nut ADO, en vistes als foes Olimpies GO», un «trhiler» con cierto suspen-
d'Atlanta. Ens alegram molt per ell se en que se narra las angustias que
-excellent felanitxer- i per l'esport sufre una mujer acosada por su sá-
balear. dico marido. Y el sábado y el do-

A la fi! El FELANITX aconse- mingo dos películas para pasar un
gui la primera VICTÕRIA de la tem- rato divertido «MI CHICA» y «HOTS
porada. Basta un gol d'ALFONSO en SHOTS», un desmadre al estilo de
el minut 70, ¿'única vegada que va «Agarraló como puedas».
ser possible • superar al bon i veterà 	• Y hoy sábado todos los aman-
porter del VIRGEN DE LLUC, el tes al TEATRE tienen una cita. La
conegut GABALDON, que deu mi- compañía «VORAMAR» pone en es-
nuts despr;!..s aturaria un penal Ian-. cena la °bin de Paul P6rtner, adap-
çat per NICO... Ja n'han fallats dos tada por Guiem Jordi Gradis titula-
aquesta temporada. Al final, però da «PELS PELS». La trama muy in-
UN a ZERO, i l'equip felanitxer s'a- geniosa, de acción muy continuada,
llunya un poc de la creel de la cias- se desarrolla a partir de un asesina- .

sq. icació.	 to y	 en I onto al descubrimiento
• A 2.. REGIONAL mimes el del culpable, que no siempre es cl

S'HORTA va sumar els dos punts mismo, que varía según el criterio
en litigi, i això per UN a ZERO da- del público presente. Así diversión,
vant un devaluat VILAFRANCA. A misterio, sorpresa... están garantiza-
Llucmajor amb un arbitratge desas- dos. Eso en el «AUDITORI MUNI-
trós va perdre per DOS a UN l'AT- CIPAL».
COS. PORTO-COLOM. Parlar de «ro- 	 Copyright: MIQUEL ANGEL
batori» seria lo més indicat! No se	 JUAN GARCIAS.
puede aguantáaa que un chupapitos 	
te deje más desplumao que el gallo VENC PRIMES PIS nou a estrenar
de Morón! Y eso que los Atcos. te- 	 al carrer Call, 9.
nían ganas de puntuar e hicieron 	 Informació C/. Major, 40, Tel.
méritos. Mentres, el CAS CONCOS 	 581871.
va rebre un altre correctiu, CINC a 	
UN dins el terreny de joc del CO- CERC PLANTA BAIXA per llogar,LbNIA. Pere) això no és res davant amb corral, a Felanitx./o que li passà al CALA D'OR, que 	 Informació, Tels. 582165 i 580855.dins POLLENÇA se'n va dur la gole-

	jada de la setmana, ¡DEU a ZERO! 	
iVaja panera! 	 LICENCIADO da clases de repaso

	

Fuimos testigos de la buena 	 Física, Químic a, Matemáticas
	marcha de las noches de POP-ROCK 	 (COU). Sábados en Felanitx.

	

en la disco «UNIC». Ambiente fetén. 	 Informes, Tels. 411261 y 580673.
	A mi me da la impresión que esta 	

vez la cosa lia arrancado bien. Los SE NECESITA JOVEN, servicio mi-

	

domingos las GALAS JUVENILES 	 litar cumplido, con amplios cono-

	

tienen un público fijo, y de seguir 	 cimientos de eontabilidad y

	

esto así, los vecinos, que están al 	 stocks.
	loro, se dejarán caer por estos pa-	 Informes, Tel. 580269.
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Primera victoria del C. D. Felanitx
Feianiix, 1 - Verge de Lluc,

vicikia Ie l'«Autocares Crimalb
Tarde soleada, algo más de cien

espectadores en las gradas.
Felanitx: Matías, Sampol (Nico-

lau), Borrás I, Maimú, Antonio, Cal-
dentey (Costa), Felipe, Nico, Alfon-
so, Rogelio (Borras II) i Juanan.

Virgen de Lluc: Gabaldón, Alcá-
zar, Mir (Bueno), Boni, Santi, Ma-
cias, Chulín (Manolo), Segovia, José
(Arturo), Julio y Jorge.

Arbitro: Coll Tortelia. Bien. Ense-
ñó tarjetas amarillas a Nieo, Roge-
lio, Santi, Julio, Morales, Manolo,
Mir, Felipe (2) y Borras II. Roja a
Alcázar.

Gol: 1-0, min. 70, Alfonso.
Comentario: Antes (lei comienzo

del partido se guardó un minuto de
silencio por la muerte de Barbara
Sbert.

El Felanitx, en un encuentro en
cl que se jugaba mucho ante el co-
lista, sumó su primera victoria, re-
sultándole la tarea muy laboriosa.
En el minuto 80 Nico ejecutó en
penalty que detuvo Gabaldón, que
destacó.

Maikel.
PROXIMA JORNADA:

PREFERENTE.-En Llucmajor:
ESPAÑA - FELANITX.

2. a REGIONAL.-«Es Cavalier»:
CAS CONCOS - SENCELLES.

ATCOS. PORTO-COLOM - BALEA-
RES.

LLUB1 - STIORTA.

2.' REGIONAL
S'HORTA, 1 - VILAFRANCA,

IMPORTANT VICTORIA!
Malament començà el partit pel

conjunt local, que va tenir ocasió
d'adelantar-se en el marcador el mi-
nut 8, al llançar un penal al pal;
però el S'Horta fou superior al Vila-
franca durant tot el primer temps, i
gracies a 	això va arribar el gol
d'Antich en el minut 30. Ja al segon
temps els vilafranquers adelantaren
linies amb dos remats de l'ex-mana-
cori Pere Llull, que foren desviats
pel porter local Adrover. Esperam
que la bona ratxa seguesqui en els
dos pròxims desplaçaments a Llubi
i Stancelles.

U.D. LLUCMAJOR. 2 -
ATCOS. PORTOCOLOM, 1

EL GOL DE SANTI NO VA BASTAR
L'arbitre

'

 perjudica l'equip del
Port en la seva visita a terres Hue-
majoreres. Als deu minuts un gol
inexistent fou causa de protestes i
el collegiat expulsà dos jugadors vi-
sitants. L'equip de Toni Cuenca no
pogué fer res per puntuar fora. El
gol fou obra de Santi Monserrat. Ju-
garen, Valls (2), Santos, Mariano,
Santi (3), Castro (3), Gonzalo (3),
Reve (3), Suñer (3), Toni (2), Co-
lau (2), Mingo (1) i Angel (1).

M.T.F.
•CADETS

LLOSETA, 2 - FELANITX, 0
El conjunt felanitxer, que encara

no havia perdut cap partit, no tin-
gué massa sort a l'hora de fer en-
trar la pilota dins el marc contrari
a pesar de realitzar un bon joc. Fou
un partit molt igualat i els dos punts

quedaren a Lloseta.
Alineació: Acosta, Risco Vaguer,

Vicens, Muñiz, M. Angel, Soler, Pi-
nilla, Martin, Miró, Oscar. Entraren
Vicedo, Sanz, Cerro, Valens i Mo-
reno.

Avui horabaixa reben la visita del
Sallista At. en Es Torrentó.

S'ITORTA, 3 - CAN PICAFORT, 1
Justa i merescuda victòria del

S'Horta enfront d'un fluix adversa-
ri, ja que durant tot el partit jugà a
Ia defensiva i feu algun contratac
amb perill. Gols de Tomeu Roig (3).

JUVENILS
FELANITX, 1 - POLLENCA, 4

L'alegria de la setmana passada
ha durat poc, ja que l'equip que di-
rigeix en Joan Adrover va tornar
perdre aquest passat diumenge dins
el camp d'Es Torrentó davant el Po-
Ilença: FELANITX, 1 - Pollença, 4.
El gol felanitxer fou marcat p'En
Francis.

Demà diumenge es desplacen al
terreny del Badia de Cala Millor.

ARTA, 3 - S'HORTA, 1
Bon partit el realitzat pel S'Horta,

a pesar de la derrota, ja que tingué
ocasió d'adelantar-se en el marca-
dor el minut 3, al Ilançar un penal
fora. Demà diumenge a les 16 h.
S'Horta - Ses Salines.

INFANTILS
MANACOR, 2 - S'HORTA ,3

Els locals plantaren cara als
s'hortarrins, que a pesar de tot gua-
yaren. Gols de Pablo, .Michael i Da-
vid López. Avui, a les 16 h. -s'en-
frontaran al Margaritense.

S'ITORTA, 2 - BRAFENDEL, 11
PARTIT AMISTÓS

Gran expectació per presenciar
aquest partit internacional ,e1 pas-
sat diumenge. El conjunt alemany
fou molt superir a l'equip local.
L'equip alemany està format per ju-
gadors tots ells de 14 anys i amb un
bon futur futbolistic. Gols de Pablo
(de penal) i Esteve.

Al finalitzar el partit s'entrega un
troeu a l'equip guanyador cedit per
l'ajuntament de Felanitx.

BENJAMINS
SANTANYÍ, 0 - S'ITORTA, 3

Inesperada victòria del S'Horta
davant un difícil Santanyí. El S'Hor-
ta realitzà un excellent partit. Gols
d'Antonio Gonzalez (3).
S'HORTA, 4 - APA FEMENTAS,
Malgrat la victòria el S'Horta ju-

ga malament. Gols d'Antonio Gon-
zalez (2), José Luis i Miguel Rigo.

Avui a les 11 h. S'Horta - Porre-
res.

BENJANIINS
Els més jovenets del club. felanit-

xer són els que més activitat espor-
tiva han tingut aquest passat cap de
setmana, ja que han disputat dos
encontres. Dissabte varen jugar a
Porreres i guanyaren per 0-4 amb
gols de José (2) i Victor (2). I di-
lluns, que era festa, en Es Torren-
ló va Ten tornar gua na r et') moda ment

RESULTATS
(Jornada del 11-10-92)

Sèniors 7nasculins:
PLA DE NA TESA,	 74
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 60
III Divisió:
SEAT SA POBLA,	 70
AUTOCARES GRIMALT,	 88

PARTITS ATRASSATS
(Jugats el 12-10-92)

Sèniors masculins:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 52
ESP. SON CARRIO, 42
III Divisió:
AUTOCARES GRIMALT,	 62
ÓPTICA ABEL/LA GLORIA,	 58

COMENTARI
Bons resultats han aconseguits els

equips séniors masculins, a les dues
primeres jornades. Especialment
¡'Autocares Grimait, de 3.a, que lide-
ra el seu grup, després de vèncer
per un clar tempteig a Sa Pobla i
de fer-se seu un difícil rival a Fe-
lanitx que el dia abans, per exem-
ple, havia guanyat per 54 punts de
diferència al Campos.

Els SENIORS MASCULINS Toren
superats pel Pla de Na Tesa en el
primer parti. Després de 15 minuts
equilibrats, els 5 darrers del primer
temps (12-2) marcaren una diferen-
cia en el descans (40-27) que resulta
insuperable. Els locals, excellents en
el tir, arribaren a disposar de 19
punts d'avantatge, a la meitat del
segon període. Destaca la bona feina
en els rebots de Xisco Adrover (17)

FELANITX, 4 - CARDASSAR, 2 i els
quatre gols varen esser marcats
p'En Victor Moreno.

Els nins de P.J. Vaguer marxen
impecables i comanden el seu grup
amb cinc partits jugats, cinc de gua-
nyats. Avui dissabte es desplacen a
Vilafranca.

Per altra part, els INFANTILS,
que aquesta setmana han descansat,
avui dissabte jugen a Manacor con-
tra La Salle.

Gori

Futbol Penyes
BAR CIUTAT (Manacor), 0 -

CASA EXTREMADURA, 3
Quin partidàs! Ple de gom en gom

a Can Frau, on l'equip felanitxer
tengué una gran actuació golejant a
un rival bastant fort. Els extre-
menys aconsegueixen aixi la seva
quarta victòria en set partits. Els
gols Toren de German, Leo i Felipe.
Jugaren, Tia (2), Gervaise (3), Ca-
ñas I (2), Huertas (1), Leo (2), Gon-
zalez (2), Carlos (2), German (2),
Juanjo (1), David (1), Francis (1),
Obrador (3), Felipe (3) i Casildo
(2).

M.T.F.

BAR CAN NOFRE (Porto Cristo), 3
CASA EXTREMADURA, 1
SER 0 NO SER

Partit dolent i avorrit, l'equip ex-
tremeny no va saber aprofitar les
seves ocasions ni crear joc. Un par-
tit on els rivals s'imposaren d'una
manera fàcil. Una derrota signifi-
cativa que col-loca els felanitxers a
la meitat de la taula.

111.T.F.

qui, a més, fou cl maxim anotador.
Feia una setmana que s'havia ju-

gat la 1." part del partit contra el
Son Carrió, període que enregistra-
va un resulat de 27-22. Dilluns pas-
sat, el Joan Capó s'adapta millor a
les males -péssimes- condicions
del tcrreny, lienegaclís per la pluja,

ràpidament, eixampla fins a 13
punts les diferències que permete-
ren jugar sense complicacions. Al-
tre cop Xisco Acirover fou el juga-
dor Ines valuós (17 punts, 14 re-
bots).

L'equip de TERCERA ha arrancat
de manera molt forta, aquesta tem-
porada, aconseguint dues victòries
històriques; a Sa Pobla perquè s'hi
aconseguí la major anotació, de
serniire, feta pel club local, a 3 •a i
contra l'Optica Abel/La Gibria per-
quê feia 6 anys que no s'havia gua-
nyat a cap equip d'aquest club dins
cap categoria i que mai s'havia lo-
grat clins la categoria sênior.

El partit che Sa Pobla va ser més
nivellat del que pot semblar segons
el marcador final. En el descans hi
havia un emput a 34, 47-45 als 26,
minuts i 54-57 als 30. En el minut
34, per primer cop s'arriba a una
diferència de 10 punts (58-68). Per&
Ia victòria queda rematada en els
dos darrers minuts amb un parcial
de 4-14 i 7 punts consecutius aeon-
seguits per P.J. Fullana. Destaca el
bon jtic defensiu del segons temps
i, a la vegada, els 54 punts anotats.

El partit contra l'òptica Abel fou
d'aquells que fins en el darrer se-
gon no tenen desenllaç. Emocionant
i disputat. Poques diferències. L'Au-
tocares Grimait tingué fins a 9 punts
a faJtkr, en el primer temps i fins
a 8 en el segon. Els visitants, al llarg
de la 1.a part, s'avançaren fins a 4-
punts i se posaren a l'avantatge en
unes quantes ocasions en el segon
temps. El marcador, en cl descans
reflectia 31-30. La serietat i eficacia
de tot l'equip, en especial en defen-
sa, torna proporcionar una bona ale-
gria.

Anotadors
Seniors (contra Pla de Na Tesa):

XiscoAdrover (13), B. Salva (10),
Gaspar: Noguera (9), P. J. Barcel&
(8), Bernardi (8).

Séniors (contra Son Carri6): Xis-
co Adrover (17), B. Salva (12), Ber-
nardi. (9), Gaspar Noguera (6).
-III Divisió (contra Sa Pobla): R.

Lladó (22), P. J. Fullana (16), G.
Amengual (16), M. S. Perelló (12),
Damia Boyer (8).

III Divisió (contra Òptica Abel):
G. Amengual (15), Damia Boyer
(12), Antoni Oliver (10), R. Lladó
(9), P. J. Fullana (8).

Aquesta jornada
La principal novetat sera l'inici de

la competició sénior femenina. El
Joan Capó jugara a Son Carrió,
equip de nova creació.

Els seniors masculins rebran, a
Felanitx, el Campanet, un conjunt
que milita l'any passat a 3.a.

Sc tractarà d'una jornada de des-
cans per l'Autocares Grimait, de 3..
Divisió.

LARRY CISTELLES



VIERNES 16, 9 noche	 UNICO DIA	 250 ptas.
JULIA ROBERTS. Ella es una extraña en una pequeña ciudad. Ha cam-

biado su nombre, su estilo, su vida. Todo para escapar del hombre más
peligroso con quien jamás se ha encontrado. Su marido.

Durmiendo con su enemigo

SABADO 17, 9 noche y DOMINGO, 3 tarde, sesión juvenil 300 ptas. y 7 tarde
en sesión normal

Con MACAULAY, CULKIN y ANNA CHLUMSKY
Cuando tu padre es funerario, tu madre está en el cielo y tu abuela per-

dió un tornillo... Es bueno tenev, un amigo que te comprenda... Aunque sea
un niño.

Mi Chica
Complemento... La madre de todos los desmadres.

• Hots Shots

PROXIMA SEMANA.—«Tortugas Ninja II» (domingo 3 tarde). «El Doc-tor», «El Amante», «Le llaman Bodhi».

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA RH
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORANHCA SOBRE EL MAR
LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS
PRECIOS INTERESANTES CONSULTEMOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL 643085 - SR. RAMON

Puertas ExiensMOS
Galvan$zadaS y
lacadas
yams coloren.

Persianas e Aluenl'o
Color Plata, Bronce y
laçadas yaws colores.

CI F. L07.204571
Cf. stroia, 1 -Terefono 58 03 51
FELANITX (Mallorca)

Puortas Arrollables
Galvanizadas y lacadaS
Manual y mando a distanc

Puertas Cancela
Kerr° y Alurninio y
Con mando a distanCia.

Puertas BaSculanteS
Galvanizadas. lacaeal
imitacion madera.

, a
TALLERES
MECANICOS

12 FELANITX

Estic nervi6sCe:oms a la Sala
APLAUDIM AL BATLE GRIMALT.

La decisió ferma de tancar l'abo-
cador de ferns que fa tants anys hi
ha dins Ses Serres, és una decisió
que aplaudirn. Ho havíem denunciat
al baile Oliver, ho havia denunciat
el GOB al batte Riera i ara sense
que ningú ii digués, el batle Grimait
ha prés la iniciativa dc clausurar
l'abocaclor de fems de Can Alou.

Esperam que aquesta decisió
sigui una flor venturera i d'una ve-
gada per totes i des de l'Ajuntament
es prengui consciencia que en el ter-
me de Felanitx . tots els cidtadans
som responsables i tenim eis. Matei-
xos drets i les mateixes -obligaeions
i que les actuacions nOrirds '..poden
esser justes si es fan respectant el
comú.

DIA 16-10-92

Gambas gabardina
Solomillo cerdo parrilla
Tarta aniversario.
Vino Bach.

Champán Delapierre c. negro.
Café, copa y puro.

2.500 ptas.
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• Veim poc a l'amic Fideuer, deu

estar hivernant darrera la barra
d'aquella coneguda cervessaria del
port.

• Els Atlètics no aconseguiren
guanyar als llucmajorers i l'Arbitre
nega el triomf als jugadors de Don
Antonio Cuenca.

• Sa Mola quedà a les fosques.
Gracies a Déu els de l'equip visi-
tant eren treballadors de GESA
d'Alcúdia, ja que l'electricista no
pogué venir per esser diumenge.

• El jugador felanitxer Tià Oli-
ver	 probablement	 reapareixera
aquest diumenge davant l'afició lo-
cal. Esperam que el seu retorn solu-
cioni els problemes defensius.

• El davanter Javi Muñiz també
debuta però en un club contrari, el
S. D. Cas Concos, equip que també
contara amb els serveis de Joan Az-
nar.
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VIERNES 23-10-92
Mejillones a la nata
Entrecot) a la pimienta
Tarta aniversario
Vino Bach

Champán Dclapierre c. negro
Café, copa y puro

2.500 ptes.

Va començar amb una mena de
tremolona a la ma dreta un diumen-
ge quan anava a fermar-me la sa-
bata. Seria Ilarg de descriure. Com
más anava més mal dc fer era con-
trolar els dits que caragolaven els
ossos'amb els cordons ncgres i fcien i
clesfeien bagues, nous i troques.
M'era molt difícil perquè mentre la
ma dreta tremolava cada pic més,
l'esquerra duia la velocitat normal i
allò que d'un vent anava en popa
d'un altre semblava un bullit. La
respiració prest hi prengué part i
ses manxes es dessacompassaven al
temps que el cor feia espetecs alar-
mants. Suava com si haguera estat
fent clos de figuera i la camisa s'a-
ferrava a l'esquena com un sac buit.

Imagine que vosaltres també hair-
reo sentit coses semblants i sabeu
perfectament que quan això passa
aviat les idees fan el seu camí per
un cervell turmentat i començau a
veure bubotes i somniar fantasmes.
Surt por darrera el clatell i prest ja
no sabeu si navegau a un mar de
monstres o si sou xuclats per camps
de forces infernals. La por fa fer cos-
ses, com la fam.

El Malestrom no es gens bo d'anar
en torn i no han de passar molts de
dies perquè esteu convençuts que les
circumstancies adverses us dominen
i us fan anar de Wit. Quan us han
abandonat les ganes de fer feina fuig
Ia gana de dormir i després la son.
Ja no us ho passau bé ni mirant
Ia tele ni Ilegint diaris. I com que
avui quasi no hi ha res més fora de

xafar-vos cl cap a bord d'una moto-
ta, anau caient a un desassossec ge-
neral i la vostra persona es va pan-
Sint i els ulls es fan foscos i el nas
comença a degotar. Quan el aloe,
aquest moc que no es de constipat
ni de grip, mulla el dors de la m'a
compreneu que ha arribat l'hora de
prendre drastiques decsions. I aneu
al metge de l'esperit i li contau les
vostres desgracies fets una pansa da-
munt un sofa sense respatIla.

I aim') he fet jo. Ara fa ducs hores
que n'he sortit. Dos mil duros de
visita al psiquiatra perô he de dir
que m'ha mirat per tot. És car per
n'estic molt content. M'ha escoltat,
m'hu provat la sang i ha forinyat a
les °relies amb aquell Iluni que sem-
bla un martellet. També m'ha fet
rebotir la cama colpejant als genolls
amb una maça. ns un bon metge.

Quan ha arribat l'hora de fer re-
ceptes m'ha dit que el meu proble-
ma no era tractable ni amb mede-
cines ni amb herbes. I que per això
em feia un certificat científic on es
deia que jo estava passant per una
crisi anímica on el subconscient era
malmès pel sofriment que el meu
oncle estava passant a les acaballes
d'una malaltia incurable. Per això
m'autoritzava a fer-li l'eutanasia ac-
tiva per tal de desembarassar-me de
l'angúnia j la tremolona. Ara això ,.
encara que no sigui moral, esta dins
Ia llei, com hi estan certs tipus d'a-
vortament.

P. Artigues

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

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




