
 

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx
CLASSES DE CATALÀ

cultural 

Dimarts dia 3 de novembre a les 9 del vespre, començaran les
CLASSES DE CATALA a Felanitx, Portocolom, Cas Concos
S'Horta.

A Portocolom a la Casa del Mar.
A Cas Concos, al Centre Civic.
A Felanitx a la Casa do Cultura.
A S'Horta a la Llar de la Tercera Edat.
Les inscripcions es formularan el primer dia de clase.
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L'OCII es felicita per les noves
competències sobre Transports

La fira del Prebebord

La C.A.I.B. acaba d'assumir, se-
gons recent publicació al Bolleti Ofi-
cial de l'Estat, competencies fins
ara estatals en matéria de trans-
ports per carretera i per cable, se-
gons ja . estava previst a la Llei
d'Ordenació dels Transports Terres-
tres de l'any 1987.

S'han traspassat a l'Administració
Autonòmica la totalitat dels medis
personals, pressupostaris i patrimo-
nials destinats a la gestió d'aquests
transports. La Llei ordena la supres-
sió de tots els òrgans perifèrics de
l'Administració central de gestió es-
pecifica del transport terrestre, ex-
cepte d'aquells radicats a territoris
limitrofs amb Estats estrangers, que
sien necessaris per a les funcions

relatives al transport internacional.
L'Obra Cultural Balear, tot con-

gratulant-se de les noves competen-
cies reconegudes a les nostres ins-

•4itucions mes pròximes, en dema-
na «el seu ple exercici, en benefici
dels interessos generals del poble de
les Illes Balears» i al Govern Cen-
tral Lambe ii demana «un ús generes
de la facultat constitucional, empra-
da en aquest cas, de transferir o de-
legar en favor de les Comunitats
Autònomes, mes facultats encara
corresponents a l'Administració de
l'Estat que per la seva pròpia natu-
ralesa sien subceptibles d'aquesta
operació, amb la corresponent trans-
ferencia dels mitjans financers ne-
cessaris».

Demà diumenge se celebrara a la
nostra ciutat la Fira del Prebebord,
que juntament amb la del maig
constitueix una de les manifesta-
cions mes sonades dins aquest ram.
Ara be les fires han perdut part del
seu interès comercial perquè els
actuals canals de distribució les
resten bona part de la seva raó de
sen

Enguany pen5 sembla que l'Ajun-

Aprofitant que dia 12 d'octubre
ningú feia feina es va celebrar
el XVIè Aplec Excursionista dels
Països Catalans.

El Hoc on se celebrà aquest Aplec
fou a la Victória, a Alcúdia i la res-
ponsabilitat d'organització fou a
càrrec de la Secció de Muntanya
del Club Pollença, del Grup Excur-
sionista de Mallorca i de la Federa-
ció Balear de Muntanyisme.

Cal esmentar que enguany es el
quart any que aquest Aplec es fa
a Mallorca; abans s'havia fet qua-
tre vegades el Pais Valencià, qua-
tre vegades al Principat, tres cops
a la Catalunya Nord i un cop al
Principat d'Andorra; cada any però,
es fa a un indret diferent.

L'Aplec reuneix grups excursio-
nistes de per tot arreu dels Països
Catalans i els concentra a un es-
pai natural on les excursions, les
bauxes, l'amistat i tot tipus d'acti-
vitats d'aquesta mena fan que la
gent gaudesqui d'unes noves sensa-
cions excursionistes, de noves fra-
ternitats entre els assistents i, so-
bre tot, el plaer de canviar impres-
sions i fomentar la pràctica de l'es-
port de muntanya.

Enguany, el Grup Excursionista
Cabrit fou present a aquest Aplec,

tament vol intentar donar un poc
mes de contingut a la fira del pre-
bebord i ha requerit el concurs
d'industrials felanitxers i de la co-
marca, així com també el de la Con-
selleria d'Agricultura.

Esperem que l'experiència sia po-
sitiva i que el temps es mostri be-
nigne, ja que la pluja —gens rara
en aquestes saons— pot restar molt
d'encant a la manifestació.

prenent part a les reunions de ma-
nera constant i exposant el seu pa-
rer, cosa que fou molt considerada.

Tambó prengué part a algunes
excursions demostrant, en tot mo-
ment, molt bona salut física i una
bona preparació. Els vespres de-
mostrà el mateix en les relacions
públiques i el ball de bot. Durant
tres dies el Grup Excursionista Ca-
brit contacta amb noves amistats i
preparà un bon programa d'activi-
tats muntanyenques per dur a ter-
mini aquest any vinent.

El vespre abans de la cloenda
tots els qui gaudien de la «marxa
nocturna», i devers les tres de la
matinada, pogueren assaborir una
gran paella per cortesia dels cui-
ners valencians que en tot moment
demostraren molt bon gust i molt
bones maneres envers tots els al-
tres «patriotes».

L'any vinent aquest Aplec es fa-
rà a Agramunt, entre Tàrrega i Cer-
vera, al Principat.

El Grup Excursionista Cabrit
obri les portes a totes aquelles per-
sones interessades en la pràctica de
l'esport de muntanya. Informació a
Can Moix.

Grup Excursionista Cabrit

Sant Gaietà rally 1492
Si, com diuen els que saben, va néixer el 1480 i, segons sembla, a l'oc-

tubre, l'any del «descobriment» aquell «allot» devia tenir dotze anys.
Ja feia dos segles, durant el XIII i el XIV, que els mercaders i els

mariners de Genova i Venecia rivalitzaven econòmicament en la recerca
de metalls preciosos per a llurs transaccions comercials amb el món Arab,
puix que tan a Siria com a Egipte arribaven productes d'Aràbia, de Persia,
d'India i de les «Illes de les Espècies» (l'Indonèssia d'avui).

Aquell «allot», doncs, fill de la noblesa (els Thiene i els Porto, tan
lligats a la història de la República de Venècia), i alhora testimoni de
l'expansió d'una «burgesia» cada dia Ines puixant, de la Vicencia natal
estant, mirava amb ulls desperts la transformació cada vegada mes «ac-
celerada» del segle XV que moria per donar pas al «Cinquecento» entre
el Renaixement i l'Humanisme, mentre naixia l'Edat Moderna.

L'educació i els jocs de la infantesa vora els dos germans mes grans,
Batista i Alexandre, amb l'agombol amorós de la seva mare, Maria Por-
to, (que deu anys enrera havia restat vídua del compte Gaspar de Thiene
«condottiero» en la tropa del papa Sixte IV), dins l'escola de gramàtica
i de formació general segons l'ús d'aquell temps, en la que el llatí i el
destrament en l'esgrima tenien preeminencia; a mes a mes la companyo-
nia de llurs cosins Robert, Ferran i Jeroni, orfes de l'oncle Antoni de Thie-
ne, «condottiero» també com son germA. Gaspar; no hi podia mancar son
cosi Lluís de Porto, que de gran seria autor de les «Cartes Històriques»
i de «Romeu i Julieta», en qui sembla que s'inspiraren mes tard Lope
de Vega i Shakespeare per a llurs obres, sens dubte mes famoses, sobre
tot la del darrer. Aquest fou l'ambient de Gaietà el 1492.

Per() Maria Porto, de natural pietós, no podia descurar la formació
integral dels seus fills. A la propera i esplêndida església de Santa Co-
rona, encara avui hi ha les capelles familiars dels Thiene i dels Porto (en
la darrera reposarien les despulles del cosi literat). Allí sens dubte la
jove mare els acompanyava per tal d'ensinistrar-los en el creixement en
la fe, una fe operativa en la caritat i militant en l'esperança.

Ara fa cinc-cents anys que Sant Gaietà en tenia dotze i era un pre-
adolescent ple de somnis. D'un tarannà caritatiu, en l'aprenentatge de
sa mare, començà a obrir la rnA amb generositat i el cor amb despreni-
ment. S'estava formant un «campió de la misericórdia cristiana» (Pius
XI16.) .

Amb una mirada neta i transparent i una intelligència curiosa i in-
teressada assistia a l'apropament de dos móns, Europa i America. El nou
continent ple de misteris que mai no trepitjaria en vida. En vida, perquè,
després es convertiria ell mateix en part de la cultura religiosa d'aquell
continent i de la seva topografia, doncs son milers entre esglesies, carrers,
pobles i ciutats que en porten el nom.

Jordi Cassa i Vallès, C. R.

Aplec excursionista



SANTOIKAL

Dis. 24 St. Antoni M.a Claret
Diu. 25 Sts. Crispi i Crispinia
Dill. 26 St. Evarist
Dim. 27 St. Vicen -, d'Avila
Dim. 28 Sts. Simó i Judes, ap.
Dij. 29 St. Nards
Div. 30 St. Alonso Rodr.

LLUNA

Lluna nova dia 25

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx . Palma: Dies feiners.
a les 6.45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 j 18 n Diumenges I fes-
tus, a les 8, 14 4. 19 h

Palma • Felanitx des de l'esta-
chi: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

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

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, i 17,30 h. Diu-
menges, a les 9,30, 13 1 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.

SlIorta-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

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

TELEFONS D'INTERS
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

581715 - 580051 - 580080
Servet mèdic d'urgències 580254
Gutirdia Civil 580098
Servei de grua: 82747 4'
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

FELANITX
,tsct in; man ciltitcfesos Ittca L,

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora	 2.325

T.ft le.e.,,t111;Or 	 ,7t

Elliquel pujoi Ondreu
va morir a Felanitx, el dia 15 d'oetubre de 1992, a l'edat de 80 a nys,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedieció Apostôl ka.

Al eel sin

La seva esposa Petra Colom Artigues; tilt Esteve; tilla polítiea Franeisea Vicens; nét Miguel;
germans Margalida i Esteve; germa polítie Janine Nlestre; nebots, cosins i els altres parents, vos
demanam ue volgueu unir-vos a les nostres pregaries.

Casa mortuôria: C. Cala liguera. 14

-■•••-)	 •

FELANITX
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NORMES SUBSIDIARIES' -
El passai. dia 14 d'aquest mes

d'octubre, es va dur a Comissió In-
formativa d'Urbanisme cl dictamen
sobre l'avanç de planejament de
les Normes Subsidiaries del Terme
Municipal de Felanitx. A  l'esmenta-
cia comissió, es va acordar
tar inés inCormació a l'equip redac-
tor de les esmentades Normes Sub-
sidiaries.
PROJECTE «CASCAS (PERU)»

A la Comissió de Govern de dia
13 d'octubre de 1992, es dona comp-
te i s'examina el «Proyecto de cons-
trucción de un centro de Promo-
ción Social en Cascas (Perú)», tro-
bant-ho una idea molt encertada.
La iniciativa d'aquest projecte va
esser presentada al Secretariat de
Missions, per un missioner felanit-
xer.
PATRONAT LOCAL DE MUSICA

El passat dia 5 d'octubre s'inicia-
ren les activitats a l'Escola de mú-
sica Pare Aulí amb una matricula
fins al moment de 89 alumnes, que
reben classes de Llenguatge musi-
cal, Solfeig, Piano, Instruments de
vent i Percussió, Guitarra i Con-
junt Coral.

També s'ha començat l'aplicació
de les noves normatives de rense-
'Ivan-0 musical dictades per la
LOGSE, així com la llei especifica
per a les Escoles de Música.

Enguany i iambe com a novetat,
obrim les portes a totes aquelles
persones adultes que vulguin ini-
ciarse en l'estudi de la rntlica,
per tant i sempre que hi hagi un
grup suficient, s'establiran unes
classes per els interessats, a un ho-
rani assequible a tots eis que fan
feina.

Per altra part, i en cumpliment
dc les activitats que ens proposa la
llei d'Escoles de música, es pretén
Ia formació d'un Cor format per
gent amb estudis musicals. El di-
rector d'aquest Cor sera cl profes-
sor Josep Prohens Julia.

Tots els interessats, amb partici-
par en aquestes activitats es poden
dirigir al local de l'Escola de rnú-

INFORMA
sica situat al carrer Mateu Obra-
dor, 23, de les 18'30 a les 20 hores
de tots els dies feiners.

LES VERGES
Vos comunicam que cl Concert

que ofereix cada any la Banda de
Música, a l'llospici-Hospital amb
motiu del dia de les Verges, se -ce:
lebrara dissabte dia 24 a les 20  ho-
res.

Ajuntament de Felanitx
ANUNCI

Fins cl dia 30 d'octubre sera
temps habit per a la presentació
de pliques per a la contractació
recta de les següents adquisicions:

— 3 vehicles furgonetes, amb
un tipus a la baixa de 2.540.000
ptes., I.V.A. incE)s.

— 1 camió, amb un tipus o la
baixa de 6.000.000 ptes., I.V.A. in-
clòs.

— 1 vehicle per a la Policia,
amb un tipus a la baixa de 1.900.000
ptes. I.V.A.

- 3 motocicletes''per -á la Poli-
cia, amb un tipus - a la • baixa de
2.100.000 ptes., I.V.A. inclòs.

La documentació es pot" consul-
tar al negociat de Secretaria."

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

Felanitx, 19 d'octubre de 1992.
El Batte,

Antonio Grimait Mas

B A N•
. • Anunciant la formació  de l'allis-

tament	 •

. El Batle-President de l'Ajunta-
ment de Felanitx

. FAIG SABER
Que de conformitat amb el dis-

posat a la Llei 13/1991 de 20 de
desembre del Servei Militar, es re-
corda a tots els ciutadans .cle l'Es-
tat Espanyol, nascuts entre el dia
1 de gener de 1975 al 31 de desem -
bic del mateix any ambdós inclo-
sos, que estan obligats individual-
ment a sollicitar la seva inscripció,
per al present allistament, durant
el temps que resta'fins el 31 de de-

sembre del present any, si no ho
han efectuat amb anterioritat.

La quai cosa es fa pública per a
informació ciels interessats, i, s'ad-
verteix als qui no compleixin l'an-
terior disposició, que incorreran en
la Oesroonsabilitat reglamentania-
ment prevista, i que els quintos no
podran ser declarats exceclents de
contingent, excepte per circumstan-
cies extraordinàries degudament
justificables.

DOCUMENTS A PRESENTAR
—Fotoc3pia del DNI, amb les

clues cares separades.
—Si heu de sol-licitar pròrroga

per a estudis: un Certificat del
centre on figurau matriculats.

—Si petiu cap malaltia o defecte
físic: un certificat rriMic.

Felanitx, 15 d'octobre de .1992.
El Batte,

MINISTERI DE TREBALL I
SEGURETAT SOCIAL

L'Ajuntament de Felanitx, en da-
ta 19 d'octubre, va rebre un escrit
dei Ministeri de Treball i Seguretat
Social en el qual ens adjuntaven la
relació cle la «Red extraordinaria
de oficinas de apoyo al INEM, en
Mallorca», perquè els treballadors
que durant aquest mes d'octubre i
novembre s'hagin d'inscriure en
demanda d'ocupació i tramitar les .

seves - sollicituds de prestacions per
desocupació, puguin fer-ho al lloc
mes pr)xim a la seva resicEmcia
amb major comoditat, sense neces-,
sitat d'acudir a la xarxa permanent
d'oficines cie l'INEM.

Ens complau comunicar-vos que
totes les persones residents a Por-
tocolom, podran tramitar les seves
sollicitucis a la Casa del Mar de
Portocolom, del 15 d'octubre al 15
dc novembre, de 8'30 a 1330 hures,
cle dilluns a divendres.

SE VENDEN 0 ALQUILAN LOCA-
LES aptos para despachos y ofi-
cinas en C/. Sol. También se ven-
de PISO con posibilidad de apar-
camiento.
Informes, Tel. 580235.

VENC PRIMES PIS nou a estrenar
al carrer Call, 9.
Informació C/. Major, 40, Tel.
581871.

VENDO CASA en Felanitx.
Informes, Tel. 582088.



CONCESIONARIO OFICIAL

AUTOS MARTORELL, S.A.
Carrer del Socors, 8 • Tel. 58 13 48 • FELANITX

Este mes, le damos 200.000 ptas. mite po su coche usado el comprar un nuevo Flat. Esta Marta magiir
es válida en Peninsula y Baleares para vehículos en stock. Esten •xcluidas las series especiales.

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 23-10-92

Mejillones a la nata
Entrecob a la pimienta
Tarta aniversario
Vino Bach
Champán Delapierre c. negro

Café, copa y puro
2.500 ptes.

VIERNES 30-10-92

Consome al vino tinto
Chuletón dc Avila
Tarta aniversario.
Vino Bach.
Champán Delapierre c. negro.
Café, 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 de más de 12 per-
sonas.	 Gracias

Restaurante Chino

SHANGRILA
HENRY CHU 

A—.             

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

Patronat Local de Música
Escola de Música «Pare Auli»

C/. Mateu Obrador, 23 - FELANITX

CURS 1992-1993

CLASSES D'INICIACIÓ A LA MÚSICA PER ADULTS (Solfeig)
Professora: Francisca Adrover Tirado.
FORMACIÓ D'UN COR (Per a gent amb estudis musicals)
Director: Josep Prohens Julia.
PREINSCRIPCIONS: Del 26 al 30 d'octubre, de 18 a 20 h.

Autocars J. CALDENTEY
HORARI QUE REGIRA A PARTIR DE DIA 26 DE

SETEMBRE 1992

UNIA FELANITX - PORTOCOLOM - FELANITX
Dies laborables

Sortides de Felanitx:
	 7'00 - 1700 h.

Sortides Portocolom:
	 7'30 - 17'30 h.

Diumenges i Festius
Sortides de Felanitx:

	 9'00 - 12'30 - 17'00 h.
Sortides Portocolom:

	 9'30 - 13'00 - 18'15 h.
200.000 PTS. MAS

POR SU COCHE USADO SI LLEGA
HASTA EL FINAL DE ESTA PAGINA.

FELANITX

El 56. Centenari 	 Descobriment
El testamento de Las Casas

Trobada dinici de curs de la ill Iona

Dos arios antes de su muerte, el
obispo dominico Padre Bartolome
de Las Casas redacta su testamen-
to en cl convento madrileño de Ato-
cha. Recuerda en este texto cuanto
él ha trabajado en defensa de los
indios y descalifica, una vez más,
la actuación dc los españoles, con-
tra todo derecho y en perjuicio del
Evangelio, en las Indias Las Casas
murió a los 92 años de edad, en
1566. Sus últimas palabras fueron
para recomendar que se continua-
ra la defensa de los

«En el nombre de la Santísima
Trinidad, Padre, Hijo y Espirirtu
Santo. E parquee por la bondad y
misericordia de Dios, que tuvo por
bien elegirme por su ministro sin
yo se lo merecer, para procurar y
volver por aquellas universas gen-
tes de las que llamamos Indias, po-
seedores y propietarios de aquellos
reinos y tierras, sobre los agravios,
males y daños nunca otros tales
vistos ni oídos, que de nosotros los
españoles han recibido contra toda
razón e justicia, y por reducillos a
su libertad prística de que han si-
do despojados injustamente, y por
librallos de la violenta muerte que
todavía padecen, y perecen, como
han perecido, y despoblándose por
esta causa muchos millares de le-
guas de tierra, muchos de ellos en

mi presencia; y he trabajado en la
corte de los reyes de Castilla, yen-
do y viniendo de las Indias a Cas-
tilla, y de Castilla a las Indias mu-
chas veces, cerca de cincuenta
años, desde el año de mil e quinien-
tos catorce, por sólo Dios e por
compasión de ver perecer tantas
multitudes de hombres racionales,
domésticos, humildes, manstietísi-
mos y simplicísimos, y muy apare-
judos para recibir nuestra Santa fe
católica y toda moral doctrina, y
ser dotados de todas buenas cons-
tumbres, como Dios es testigo que
otro interese nunca pretendí; por
ende digo que tengo por cierto y lo
creo así, que cuanto se ha cometi-
do por los españoles contra ague-
lias gentes, robos e muertes y usur-
paciones de sus estados y señoríos
de los naturales reyes y señores,
tierras e reinos, y otros infinitos
bienes, con tal malditas crueldades,
ha sido contra le ley rectísima in-
maculada de Jesucristo y contra to-
da razón natural, e en grandísima
infamia del nombre de Jesucristo y
su religión cristiana, y en total im-
pedimento de la fe, y en daños ir-
reparables de las ánimas y cuerpos
de aquellas inocentes gentes. —El
obispo, Fray Bartolomé de Las Ca-
sas».

Divendres dia 30, tincirà Iloc a la
nostra parròquia la trobada d'inici
de curs de la IV Zona de l'Església
de Mallorca, aplec que té com a fi-
nalitat la reflexió entorn a l'objcc-
tiu assignat pel proper curs per
l'Assemblea Diocesana del 89, i que
gira precisament al voltant de la
comunicació.

Hi seran presents representa-
cions dels cinc arxiprestats de la
nostra zona, el Bisbe i el Vicari
Episcopal i la reunió es desenvolu-

pira sota l'ordre següent:
A les 2045, arribada.
A les 21, pregaria inicial i cornu-

nicayió d'txperiCncies.
A les 22, descans.
I a les 2230 celebració de l'Euca-

ristia, presidida pel Bisbe.
La trobada, òbviament esta ober-

ta a tots els cristians de la zona,
però va espccialment dirigida als
agents de pastoral i collaboradors
de les parròquies.



FLORISTERIA CRISTINA
C. Togores 5.1). Tel. 821006 	 POBTOCOLOM

Extenso surtido en flores para
Todos los Santos.

Les recomendamos gut. hagan sus encargos eon
antelación.

unos dias de

FELANITX

Che Guevara

Llar de la Tercera Edat -liners°
BALL DE PAGES.—Dimecres dia

28, a les 17, ball de pages a la Llar.
EXCURSIÓ.—Dijous dia 29, excur-

sió a Sant Llorenç, Son Servera, Ca-
la Bona, Cala Millor, Sa Coma (di-
nar a Sa Gruta: paella, llom, pos-
tres, aigua i vi) ball i tornada per
Porto Cristo. Preu, 1.500 ptes. Pla-
ces limitades. Inscripcions, els dies
23, 24 i 25, de 10'30 a 13 h.

MATANCES.—Dijous dia 12 de no-
vembre a La Ponderosa. Sortida a
les 9. A les 10 berenar a La Ponde-
rosa. Excursió. Dinar a les 2'30, ball
i obsequi. Preu, 1.800 ptes. Inscrip-
cions, dies 31, 1, 2, 3 i 4, de 10'30 a
13 h. Se repetiran les matances i
s'anunciarà el dia.

Inici de curs al MIJAC
Avui dissabte dia 24 inaugurarem

el nou curs 92/93 del MIJAC. Re-
prendrem la tasca amb una excur-
sió a Sant Salvador. La partida sera
a les 9 del matí des del Replà
Ia Parròquia, on ens trobarem tots
els allots del MIJAC i Grup de Jo-
ves.

Cal dur motxilla amb berenar, di-
nar i berenar pel capvespre. Torna-
rem horabaixenc.

En cas de pluja, aquesta activi-
tat quedara anullada i es faran les
activitats normals a Xauxa, de 4 a
6 de l'horabaixa.

GAVINA (MIJAC)

Fe d'errades
A la programació de les activitats

del Centre Cultural pel quart tri-
mestre, que insertarem la settnana
passada, aparegué erròniament que
el grup de teatre qPicadis» faria
una representació teatral el dia 29
d'octubre, quan en realitat la data
d'aquesta representació es el 29 de
novembre.

Valgui la rectificació.

vida social
PRIMERES COMUNIONS

Diumenge passat, a la parròquia

NECROLÓGICA

Secció Religiosa
ESGL8SIA DE ST. ALFONS

FESTA DE SAN'I' GAIETÀ
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. Cantara 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. Un grup d'alumnes
ballaran l'oferta.

A les 20 h. es beneiran les obres
d'ampliació del Collegi. Concert de
la Capella Teatina i inauguració
l'exposició «Ahir i avui del Collegi
Sant Alfons». Actuara l'Escola
Ball Infantil i Juvenil, juntament
amb els alumnes del collegi.

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.

9 d'octubre de 1967, fa 25 anys,
s'assassinava una persona, un ideal,
moria un home, es donava eiximent
a un mite.

Fa un parell de setmanes, a Por-
tocolom i en concret a la Casa del
Mar, se celebrava una conferencia
i una petita testa per retre home-
natge a la persona del Che Guevara.

La nit prometia poc, ja que no
s'aturava de ploure però, poc a poc,
l'ambient comença a prendre color
i escalfor.

Enguany és el segon consecutiu
que se celebra aquest acte; cal re-
cordar que l'any passat fou en Jau-
me Santancireu, prou conegut per a
tothom, qui enceta aquest home-
natge a la persona del Che. Agues-
ta vegada, la conferencia fou a car-
rec d'Antoni Joan i Albons, el qual
feu una exposició d'esdeveniments
arran del món a partir del comen-
çament ciels anys seixanta fins a
l'assassinat del Che Guevara.
Entre i entre destaca diferents as-

pectes de la vida político-social del
protagonista i de la seva participa-
ció a la guerrilla boliviana.

Després d'un poc mês de mitja
hora de parlament, una cinquante-
na d'assistens pogueren gaudir d'un
refrigeri a la mateixa Casa ctel Mar.

L'organització d'aquesta celebra-
ció aprofita aquestes raffles per
agrair les segiients collaboracions:
a Macia «Trompe» pel seu original
',Oster, a Bartomeu «Xamarrí» per

Ia seva desinteressada collaboració,
a Bartomeu «Nousous» per la seva
gestió al front de la Casa del Mar
de Porto Colom, a Jeroni Vidal com

«inesgotable corredor de co-
merç», i a totes aquelles persones
que amb la seva presència feren
possible aquest acte.

L'Orgairització

VENDO CASA DE CAMPO casi ter-
minada en S'Horta, con terreno de
4.000 m2., 3 dormitorios, 3 bafios,
piscina, pozo. Buena vista. Sólo 15
iìiiIOnes.
Informes, Tel. 825350.

Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissahle 17: 15-20-27-40-45-49
C-4 R-7

Dijous 22: 11-30-34-37-11-4 I
C:3 11:9

Bono Loto
Diumenge 18: 8-23-28-41-42-18

C: 34
Dilluns 19: 22-34-35-36-46-47

C: 10
Dimar. 20: :1-10-18-37-45-47 C: 29
Dime. 21: 9-15-19-20-25-36 C: 49

Rei n tegra men t: 2

250 ptas.

Serenata de les Verges
Dimecres passat fou la festa de

les Verges —Santa Ursula i les se-
ves companyes—, una data a la qual
no solien mancar les serenates a les
fadrines, si be els darrers temps
amb manco abundor que antany. La
ronda sol otrir-se a mb un concerf
de la Banda de Música davant la
Casa Hospici i enguany aquest con-
cert se celebrara avui vespre, tota
vegada que la festa s'ha traslladat
al cap de setmana.

Així doncs, avui a les 20 h. la
Banda interpretara un ramell de
composicions davant aquesta institu-
ció i després es dispersarà en xa-
rangues per la població.

El teatre de dissabte passat
La presentació de l'obra teatral de Sant Miguel, va rebre per pri-«Pels pels» de Paul P6rtner, pel mera vegada l'Eucaristia, el nin Jo-grup Voramar Teatre d'Andratx, sé Soto Alabarce.aconseguí dissabte passat un públic 	 I el mateix dia, a l'esglésiamolt nombrós i, el que es més im- Son Val ls, la varen rebre els ger-portant, implicar-lo en l'obra poli- mans Joan Miguel i Jaume Sunyerciaca que representa. Barceló.
L'auditori gaudi de debò amb el	 Rebin tots ells la nostra mes cor-muntatge i tot plegat esdevingué 	 felicitació, que feim extensivauna experiencia molt positiva. 	 als seus pares.La direcció, a càrrec de Margali-

da Alomar es mereix una bona qua-
lificació, igualment que l'equip 	 Dijous de la setmana passada,
flic i d'actors. 	 descansà en la pau de Dell a Fela-

nitx, a l'edat de 80 anys i desprésExposició d'objectes orientals 	 de veure's confortat amb els sagra-
Avui dissabte i derma diumenge, ments, D. Miguel Pujol Andreu.

Ia firma LAKA, importadora d'ob- D.e.p.
jectes orientals, presentara una ex- 	 Reiteram el nostre condol a la se-
posició a la Casa de Cultura, que va família i d'una manera especial
podrà ser visitada les hores de cos- a la seva esposa D. Petra Colom,
turn. 	 fill D. Esteve, i filla política D.

Francisca Vicens.

VIERNES 23, 9 noche

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.  

ri 

UNICO DIA
Para los amantes del cine, una película que hay que ver.

El Doctor
SABADO 9 noche y DOMINGO 7 tarde

Sensacional programa doble

El Amante y Le llamaban Bhodi
DOMINGO 3 tarde, función JUVENIL 300 ptas. 	 UNICA FUNCION

Tortugas Ninja II y Le llamaban Bhodi

SE VENDE BARRACA de barca en
Sa Bassa Nova.
Informes, Tel. 825231.

SE TRASPASA CELLER CAN TIA,
en C/. Pou de la Vila, 5.
Informes en el mismo o al Tel.
581088.
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Ls nostres
acckyns d'ara

, són garantia
futur.

L'aigua és vida.
Necessitam iiigua de bona cjualitat per viure i

solucionar una qtiesti6 crucial ref al medi
ambient, la salut, l'econotnia, el futur...

•I eics que ens afecten a tots i de ben a prop.
I a m6s de ser-nos esscncial, a les Balears
6s escassa. Des de sempre, perZ.) de cada vegada niés a causa •

del progrés i el turisme, que per a nosaltres és gairebé el I
mateix. I

Per alx6, el Govern Balear, en línia aiiib la sensibilitat

ccol6gica de la nova Europa, ha posit en marxa cl canon de

sanejament d'aigiies per finançar entre tots una actuació

ferma per aturar la contaminaci6 de la

natura i iniciar la recuperaci6, restidi t
ni&.; gran aprofitament de tot cl cicle natural.
dc l'aigna. En. defIllitiVa, una tuiliora de la
nostra qttalitat de vida.

Per resoldre les possibles dificultats a l'hora d'aplicar la Ltd clet.
;Idreçau-vos

Servei del 6tion de sanejament d'aigOes

(e/ del Palau Reial, l 9-B, Palma, tel. 71 84 49)

o als Serveis Territorials de Menorca

(av. de Menorca, 90, 2, Maó, tel. 35 12 67)
i d'Eivissa - Formentera
(c/ d'Aragó, 104, Eivissa, tel. 39 02 85)

La vida
pot esperan

GOVERN BALEAR
CONS'ElLERIA D'ECONOMIA I HISENDA. Direcció GeneraI•d'Hisenda



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

Agraiment
La família Pujol-Andreu,

clavant les nornbroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu cle la mort de Mi-
guel Pujol Andreu i en la im-
possibilitat de correspondre-
les totes personalment, ho vol
fer per mitjà d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

• El C.D. FELANITX estuvo a
punto de conseguir la hombrada en
LLUCMAJOR frente al ESPAÑA, -
alias el «Líder». Cuando estaba a
punto de conseguir el empate, en
los metros finales, llegó el tercer
gol local ¡mala pata! El gol felanit-
xer fue obra de FELIPE. Ar fjnal
TRES a UNO, resultado exagerado.-

El CAS CONCOS resucitó'y:con-
siguió su primera victoria: CUA-
TRO a UNO le endosó al SENCE-
LLES. Mientras tanto, el S'HORTA
arrancaba un empate en LLUBI,
CERO a CERO, dejando su casille-
ro negativo a uno. Pero la de arena
Ia di6 el ATCOS. PORTO-COLOM
que ante un ATCO. BALEARES en
plena forma sucumbió por un con-
tundente UNO a CUATRO; la lesión
de Sunyer mermó el potencial del
equipo porteño que aceptó la de-
rrota con dignidad.

Por cierto que su «presi» TONI
(«Gil») . CUENCA quiere campo
propio y amenaza con irse a jugar
a Cala d'Or si cl Ajuntament fela-
nitxer no decide construirlo...

• Desde esta sección quiero fe-
licitar a SEBASTIA WAVER por
su labor informativa en TELEVISIO
FELANITX con respecto al deporte
local. Sus objetivas crónicas son
clignas del mejor profesional. De
nada.

• El pasado jueves el «EQUIPO
A» debía reunirse a manteles en
«S'ABEURADOR» para dialogar al
tiempo de despachar una gran ca-
ragolada. Pero de ello sabrán más
Ia próxima semana.

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS.

de MARGUERITTE DURAS y «LE Fútbol Sala
LLAMABAN BODHI» una cinta 'de
acción con Patrick Swayze. Pelícu-
la esta úllima que repiten el do-
mingo juntamente con las famosas
ya «TORTUGAS NINJA 2.a parte»,
esas que comen pizzas a destajo.

• Los BENJAMINES del C. D. Iniciació
FELANITX marchan viento en popa 	 Av. Polígono Levante, 6
y a toda vela en el Torneo organi- 	 APA Col. St. Alfons/CIM,
zado por el CIM. Eran LIDERES
la pasada semana, esta ya no lo sé, 

Benjamins

porque empataron UNO a UNO en	 APA Col. St. Alfons A CIM, 7

VILAFRANCA, pero habían ganado 	 Col. Sagrado Corazón (Palma), 1
hasta entonces todos los partidos: 	 APA Col. St. Alfons B CIM,
(0-6), (2-1), (0-4) y (4-2). El entre- C.D. Los Almendros (Palma), 6
nador PEJOTA VAQUER y el dele- (ajornat) - :	 Mala papereta pets Cadets de J.

S. Picornell que clormiren gairebégado JULI MAIM() viendo jugar a Alevins clurant tot el partit dins l'històricmuchachos gozan mas que un	 C.P. Marian Aguiló (Palma), 0	 Montision, que els endosa un sucu-porc dins es favar. Hay un chaval 	 APA Col. St. Alfons B, 4 	 lent 15-0. Jugaren, Marc (1), Garíllamado Manuel Arenas ¡ojo! que
es un autentico estilete. Pero todo Infantils	 (1), Pereiló (I), Uguet (1), Cañas

(1),el equipo es una maravilla. ¡A se-	 C.D. S. Vicente de P. (Palma), 9	 Benito (1), Angel (1), Zamora-

guir, jabatos! 	 APA Col. Et. Alfons, 5 	 no (2), Porras (1) i Alcón (1).

Cadets Els Sèniors de l. Regional no po-
gueren fer res davant un rival for-

El partit corresponent als Benja-
mins B fou ajornat per Varbitre
per manca de hum. Les torres dels
focus restaren apagades. El partit
s'atura al minut 13, anant el mar-
cador pel 0-6 a favor dels ciutadans.

El partit dels Alevins A també
fon ajornat pel mateix motiu. L'e-
lectricista de l'Ajuntament fou in-
cam: d'arreglar-ho. Els jugaclors
del tandem Covas-Tófol hauran
d'esperar la decisió de la Federació
arran (Vaguest incident.

L'alegria de la jornada vingué de
l'equip d'Alevins d'En Toni Prohcns
que guanyaren c3modament clins el
Collegi Marian Aguiló per un revul-
siu 0-4. Marcaren Santi Sierra (3)
i el clarrer fitxatge Manuel Martin.
Jugaren Manuel (2), Santi (2), Ma-
nuel Martin (3), Valentin (1), Ru-
ben (3), Adrian (2), Jaume (2), To-
ni (2), Pedro (1) i Guillem (1).

Decepció del Infantils de. Federi-
co Floro que, guanyant per 2-4 els
ciutadans remuntaren cl partit fins
un tempteig de 9-5. Cal fer notar
el debut de l'equip en aquesta ca-

F.S. Cons. Calderón, 2 -
Col. Montision (Palma), 4
Ridícul total davant els ciutadans

dins ca nostra. Per tercera vegada
els focus de la pista de futbolet es
tornaren apagar en plena competi-
ció.. L'arbitre, en vistes del dcscon-
trot decidí ajornar els partits dels
Benjamins B i A.

Els jugadors d'Iniciació es des-
plaçaren el passat divendres a Ciu-
tat, al policsportiu del Borja Moll,
on el mister Pere Leandro, amb el
delegat d'equip Julian Corchado,
plantejaran molt correctament ,un
partit molt difícil, degut al bon ni-
yell del rival. Jugaren Xisco (1),
Cristóbal (2), Alex (2), Mayo (2),
Hidalgo (1), Julian (1), Vidal (3),
Uguct, Monserrat (1) i Sebastià
(1).

Primers clos punts pels Benja-
mins A d'En Xesc Blanco per gole-
jada dins Sa Mola enfront de l'e-
quip del Sdo. Corazón. Una vict-
ria que colloca els felanitxers al
capdavant de la classificació, dins
un grup força competitiu. Els gole-
jaciors foren Coronado (3), Uguet
(2), Manresa i J. M. Cañas de falta
directa.

C.D. Montision (Palma), 15 	 ea tècnic i ben conjuntat. Sand iAPA Col. St. Alfons, O.	 Fiol marcaren pets locals, amb qui
Sniors 	jugaren Sureda (2), Pepe, Campos,

Santi (2), Fiol (1), Cano (1), Petty
(0), Majoral (1), Guincli (2) i Joan
(1).

La pista tornà quedar a les fosques
I s'hagueren de suspendre dos partits

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 150 (PM-AX)

Benelli 250
Suzuki 750-93 (PM-BN, 1.000

km)

CICLOMOTORES
Derbi Scooter
Peugeot Rapid
Puch Suzuki Cóndor
Vespinos
Mobylettes

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

VENTA DE PISOS en Portocolom,
C/. La Niña parte Aduana. 3 dor-
mitorios (2 pisos por planta).
7.300.000. Máximas facilidades. In-
tereses al 7'50%.
Informes, Tel. 833803.

LO MILLOR.-La gran quantitat
d'allots que enguany prenen part
en els equips d'iniciació, on es con-
gria la pectrera de tots els equips.

LO PITJOR.-Ho tornam repetir,
Ia illuminació de la pista ha tornat
fer fallida. Cansats de repetir no
pareix que ningú no es preocupi
d'arreglar-ho. La setmana passada
per això se suspengueren dos en-
contres. Segur que la Fedcració ho
recorrera.

tegoria, així com també la de l'en-
trenador dins un camp no regla-
mentari. Els gols foren de Cira (2),
Páramo, Esteban i God. Jugaren,
Paco (1), Páramo (1), Salvador (1),
Maimó (1), Villanueva (2), God
(1), diria (2), Pedro, Francis, Ri-
chard i Esteban (2).

Escriu: Marino Talavante
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utocares

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580296 - 581135 - FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• El poetalescritorlmusicólogo
JOAN MANRESA ha regresii(h) d e sill
enésimo viaje por tierras exóticas,
Siria, Turquía, Jordania... etc. Via-
ja sólo, ama la aventura, conocer
Jas cosas por uno mismo, sin retro-
ceder ante lo desconocido... De su
largo peregrinar me ha traído unas
cintas/cassette de músicos descono-
cidos por nuestros pagos: un flau-
tista jordano; una cantante, Fairuz,
del Líbano, que es muy escuchada
en Siria; un buen amigo suyo de Da-
masco que toca el qanun; y la mú-
sica de «Livaneli» titulada «Cross-
roads», que hace furor en Estambul
pese a ser simplemente instrumen-
tal; ésta ya si es exportable. Gra-
cies, Joan, aqui me tens.

• El gran amigo RAFEL MAS-
CARO y su esposa JOSEFINA pasan
unos días entre nosotros, como ya
es tradición por estas fechas. Rafel,
niés felaniixer que es puputs, dis-
fruta más que un encino en un circo
cuando puede gozar de su tierra.-
Como tiene un montón de amista-
des, cada día organiza o le organi-
zan un festejo. Que si un berenar,
un dinar o un sopar... ¡Vamos que
no para! El pasado domingo atuve
con el cenando en el bar/restaran

-te «MESTRAL», ya saben en el ne-
gocio que ha montado en Porto-Co-
lom En Llorenç. Las mujeres, una
infinidad de amigos, casi éramos
una docena o más... Lo pasamos fe-
ten. Que si mejillones rebozados,
que si calamares a la romana... Al
final una monumental paella. Bue-
nos caldos, cava, rascas van, rascas
vienen, • whiskys, cubata... ¡Vamos
que nie puse morado! Rafel no re-
para en gastos porque pese a la cri-
sis, las cosas le van bien por la ca-
pital del oso y del madroño. Lo
cierto es que cuando nos reunimos
lo pasamos realmente bien, recor-
damos con nostalgia tiempos pasa-
dos, nuestras andanzas de juventud,
tiempos de auténtica aventura.
Ríanse ustedes de Indiana Jones!
Encima estaba presente es «Barber
des carrer d'es Sol», que no se can-
sa mai de fer bromes. Como es del
Madrid y el Barça ha perdido ante
Super-Deportivo, obsequió a Rafel
con un jarrón con cl escudo madri-
dista repleto de claveles blancos, y
al final sacaron una palangana de
merengues. ¡Toma del frasco, Ca-
rrasco! Llorenç, que es actdé» hasta
Ia médula, se tomó las cosas con fi-
losofía, menos mal.

• El «CINE PRINCIPAL» no
abre ya los viernes, no funciona la
cosa éste día, pero cl sábado echan
«EL AMANTE» del director JEAN
JACQUES ANNAUD («El nombre
fJe la Rosa») basado en el best-seller



A M.A. CALDENTEY.
Señor Director:
Las consideraciones expuestas en

Ia carta que publicó el pasado sá-
bado la señora M. A. Caldentey me
parecen muy bien (todo el mundo
tiene derecho a exponer sus pun-
tos de vista) pero pienso que no
clarifican nada.

Todos sabemos que en Felanitx
arrastramos un déficit importante
en el tema de las instalaciones de-
portivas y que para supervisar o
dirigir actividades de esta clase es
conveniente y preceptivo disponer
de la titulación adecuada. No es
necesario, por tanto, insistir en
ello.

A mí,:señora Caldentey, lo que
me pareció irregular fue la forma
de concederle autorización para uti-
lizar una instalación que hemos pa-
gado entre todos, pero nunca he
afirmado que los particulares, in-
cluso los que cobran por su traba-
jo, no puedan realizar actuaciones
,en locales municipales.

Ahora bien; después de la última
sesión plenaria del Ayuntamiento,
usted tendría que contestar la si-
guiente pregunta: ¿Cómo se atrevió
a publicar en este semanario y a
difundir por el pueblo un anuncio
en el que se dice que utilizará el
cscorxador municipal sin que, se-
gún afirmó públicamente el señor
Sebastián Lladó (y nadie le contra-

(Passa a la pàg. 8)
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FUTBOL BASQUET

El Fe:Fdtx NO. ra buen partido, pero no
pudo con el lider

España, 3 - Felanitx, 1

Les filaihns corriençan errib 	 trizmf

Buena entrada
España: Gari, Jaume, Andreu,

Cosme, A. Marti, J. Clar, Magaña,
Ferretjans (Corbalán), Cántos (A.
Clar), S. Martí Ruiz), Marín.

Felanitx: Ma tías, Maimú, Borrás
(Calclentey), Toni (Borras II),

Oliver, Sampol, Risco, Nico, Aco-
ta, Rogelio, Juanan (Nicolau).
• Arbitro: Prieto. Sobrado de peso.
Estuvo Bien. Mostró la cartulina
amarilla a Marín, Andreu, Maimó,
Juanan y Borrás II.

Goles: 1-0, min. 7, Jaume. 1-1,
min. 22, Risco. 2-1, min. 24, Maga-
ña. 3-1, min. 37, Marín.

Comentario: El líder de Preferen-
te sigue venciendo y marcando go-
les en una liga que, por ahora, esta
dominando con facilidad aunque
en esta ocasión tuvo más dificulta-
des de las previstas para vencer al
Felanitx, que no doblegó la rodilla
hasta los últimos minutos, al con-
seguir Marín, el gol de la tranqui-
lidad.

El .Felanitx agradó mucho en
Llucmajor.

El Reserva.
PROXIMA JORNADA

Preferente: MURENSE - FELA-
NITX.

2.a Regional: «Es Cavalier»: CAS
CONCOS - P. ARENAL.
• LA VICTORIA - ATCOS. PORTO-

COLOM.
SENCELLES - S'HORTA.

2. a REGIONAL
ATLT. LLUBf, O - S'HORTA,
Malgrat les nombroses baixes del

S'Ilorta, deixa un negatiu, per bé
que haguera pugut avan;ar-se en
el marcador mitjançant sengles ju-
gades de Juli i Ramírez. El Llubi
fou un equip molt violent durant
tot el partit cometent nombroses
faites.

Avui el S'Horta es desplaça a
Sencelles per disputar un partit
que, a priori, pareix susceptible de
go a nya r-se.

CAS CONCOS, 4 - SENCELLES, 1
A la fi guanya amb tranquiliitat

l'equip local, amb gols d'Evaristo,
Juanan, Javi i Pascual. Jugaren,
Aleix, Salas, Gordillo, Uguet, Julià,
Evaristo, Pedro, Llull, Juanan, Javi
i Xisco, i en el segon temps sorti-
ren Pascual, Tauler, Mateu i Felipe.

J. M.
CADETS
FELANITX, 6 - SALLISTA AT., 2

ALINEACIO.—Acosta, Risco, Mut,
Cristóbal, Javier, José, Miguel An-
gel, Pinilla, Miró, Esteban i Oscar.
També jugaren: Tolo, Nicolau, José
Miguel, Cerro, Simón i David.

El partit va començar amb domi-
ni dels allots de Joan Campos, i amb
dos contratacs, Oscar i José Soler
posaven el dos zero en el marcador,
per?) en tres minuts els visitants
aconseguiren empatar el partit. La
segona meitat va esser un festival

de bones jugades per part dels fe-
lanitxers, i 'arribaren els gols d'Os-
car, Estetan (2), i Toni Miró de
penal. Dissabte es desplaçaren al
terreny de l'Escolar de Capdepera.

JUVENILS
BADIA, 5 - FELANITX, 2

L'equip felanitxer, tot i sortir der-
rotat del camp de Cala Millor va
causar una bona impressió i es va
notar una gran millora en el joc.
Després d'avançar-se el Badia, en
Francis aconseguia l'empat, però,
abans d'arribar el descans, en un
termini de 3 minuts els de cala Mi-
llor aconseguiren tres gols, el que
va suposar que l'encontre no tingués
história. Al segon temps, Tomeu
acursA distancies, però així i tot la
victòria no fou possible.

ALINEACIÓ.—López, Santi, Frias,
Matas, Calderón, Petty, Estrella,
Francis, Tomeu, Basilio i Guillem.
També jugaren, Francis II, Roque
i Carlos. Diumenge horabaixa ju-
guen en Es Torrentó contra el Ma-
nacor.

S'HORTA, O - SES SALINES, 4
Partit de gran rivalitat, en el que

el S'Horta no pogué marcar cap
gol. La primera meitat fou de do-
mini saliner, aconseguint tres gols.
Després del descans, el S'Horta, tot
i que aixeca el seu nivell no pogué
aconseguir marcar.

INFANTILS
La Salle MANACOR, O -
FELANITX, 13

ALINEACIÓ.—Paco, José Vicente,
Joan, Tony, Simó, T. Nadal, Andrés,
Enrique, Valentin, T. Vidal i Aleo-
lea. També jugaren, Cosme, Socias,
Sergio, Oliver i Rohan.

Els nins de Nino Simarro varen
guanyar de forma contundent i, QUI-
NA GOLEJADA!!, a càrrec de To-
meu Vidal (7), Pedro Alcolea (3) i
Tomeu Nadal, Valentin Díaz i Ser-
gio Moreno. Hem de destacar la bo-
na feina en defensa de José Vicen-
te, i l'encert de cara a porteria de
Tomeu Vidal amb 7 DIANES, davant
un equip molt fluixet; i per descomp-
tat, l'enhorabona a tots per aquesta
golejada, ja que cada un hi aportà
el seu granet d'arena. Avui dissabte
horabaixa juguen en Es Torrentó
contra l'Espanya de Llucmajor.

S'HORTA, e - MARGARITENSE, 2
El conjunt local sempre estigué

dins l'area visitant i el Margariten-
se aconseguí els dos gois en sen-
gles contraatacs.
BENJAMINS
VILAFRANCA, 1 - FELANITX,

ALINEACIÓ.—Oscar, Juan, Pinto,
Pedro, José Vicente, Toni, Miguel
Angel, Carlos, Xema, Jose i Quico.
També jugaren, Ismael i Pinilla.

Aquest cop no pogué esser fer-se
amb els dos punts; el fort vent que
bufava, la duresa dels vilafran-
quers, la mala actuació de l'Arbitre

Resultats
Senior femení
ESPORTIU SON CARRIÓ - JOAN

CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 23-26
Senior masculi
JOAN CAP6/AUTOC. GRIMALT -

CAMPANET, 50-55
Comentari

El passat cap de setmana l'activi-
tat encara fou escassa i els equips
de la vila disputaren únicament dos
partits que acabaren amb victòries
visitants, per curt marge.

L'equip SENIORS FEMENI sorti
guanyador en el debut d'aquesta
temporada. L'encontre va ser pobre
en joc i ambdós equips posaren de
manirest l'escàs rodatge. El Joan
Capó fluixejà en atac i perdona mol=
tes ocasions per a obtenir un avan--
tatge còmode. En el descans el mar-
cador reflectia un empat a 12. Mai
hi va haver diferències. El fet més
notable fou el retorn al Joan Capó
de la jugadora Carme Vivancos.

Un reforçat Campanet s'imposà
als SENIORS MASCULINS felanit-
xers que lluitaren fins al darrer ins-
tant contra l'equip visitant i, fins i
tot, contra l'Arbitre, que, sense te-
nir una actuació escandalosa, fou
molt irregular en les seves 'deci-
sions, resultant més perjudicat el
Joan Capó. Per exemple, Xisco
Adrover, un jugador no molt propens
a fer faltes, jugà nomes 15 minuts
ja que resultà eliminat. Dos pilars
més de l'equip, Salvà i Bernardí,
tampoc pogueren acabar el partit.
Els campaneters comandaren per
més temps en el marcador, per?) a
cada part tots dos equips tingueren
petites diferències favorables. El re-
sultat en el descans era 22-28.
Anotadors

Senior fern.: C. Vivancos (9), Fan-
ny (6), A. Camarero (6).

Senior masc.: B. Salvà (15), Ber-
nardí (7), Xisco Adrover (7), Gas-
par (6).
Aquesta jornada

Entraran en acció els dos equips
que faltaven, cadets i juvenils. Tots
dos començaran dissabte horabaixa,
a Felanitx. Els mes joves contra un
equip de Palma anomenat Domingo
B.C. i els juvenils en front del Coll
d'En Rebassa.

Per les fèmines serà jornada de ,

descans.

i el penal errat per Miquel Angel,
impediren que els nins d'En P.J. Va-
quer apuntassin una nova victòria.
Avui dematí a les 11 juguen contra
l'Olímpic.

Gori V.
BENJAMINS

S'HORTA, 5 - PORRERES, 1
El STIorta domina amb claretat

al Porreres i d'aquesta manera
comparteix el liderat amb cl Mana-
cor. El domini fou sempre local,
gracies a la seva millor collocació
en el terreny de joc. Els gols foren
d'Antoni Gonzalez (3), José Luis i
Carlos. -

HOBBY M, calle Nuno Sanç, 4, se
vende casa por sólo 6 millones.
Informes, Tel. 825350.

Els seniors masculins jugaran a
Llucmajor contra l'«Almacenes Fe-
menías».

El plat fort serà l'enfrontament
Autocares Grimalt - Campos, de 3 •a,
a la pista de Sa Mola a les 12 del
diumenge.

LARRY CISTELLES

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

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



PLANTYFLOR
Les informa que con ocasión del día

de Todos los Santos, se admiten encar-
gos de todo tipo, tanto de flores natura-
les como secas.

C/. Ses Puntetes, Tienda n.° 2 - Tel. 643559	 CALA D'OR

Indústries Metàl.liques

SES PORTES, S. L.
CERRAMIENTOS EN P.V.C. - TECNOLOGIA ALEMANA

Y ALUMINIO

Presupuestos sin compromiso
C/. Sta. Catalina Thomas, 24 - Tel. 583239 Fax 827217 FELANITX
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FELANITX

Aclariment del PP-UM î crup independentColoms a la Sala
LA LLEI D'ESPAIS NATURALS,
UN ENGANY DEL PP.
EL PSOE NO POT PARLAR DE
PUJADES D'ARBITRIS.

Si la setmana passada fèiem
rnamballetes al Batle Grimal t,
aquesta setmana Ii hem d'estirar
les orelles i no per donar-li els
molts d'anys.

A la darrera sessió Plenaria, el
nostre grup proposa que l'Ajunta-
ment de Felanitx &manas al Go-
vern Balear que no modificas la
Llei d'Espais Naturals, moclificaciú
que ha iniciat el grup del PP. La
nostra proposta no va tirar encla-
vant perquê no va ser declarada
urgent; el Sr. Grimait i set mes del
sen grup s'oposaren i el Sr. Ruiz
del PP no mota. Pensàvem nosaltres
—som mal pensats— que el Sr. Gri-
mait després de demanar . el grau
iic protecció I per a tota la costa
del terme, d'oposar-se a la `celebra-
ció del campionat de caça Subma-
rina, de tancar l'abocador de [ems

després de manifestar a una re-
vista de Manacor que «preservaria
el medi ambient», el fet que el PP
vulgui modificar la Llei d'Espais
Naturals i, pel que afecta a Fela-
nitx, treure un tros on Vall d'Or
ha construït cl segon camp de golf
illegalment, pensàvem que a això
cl Sr. Grimait no ho trobaria ben
fet i no ha estat així.

Rebi el Sr. Grimait una bona es-
tirada d'orelles de part nostra..Es-
peram que serveixi perqbèrectifi-
qui.. •

Passant a una altra qtiestiá, vo-
lent dir dos mots a la diatriba del
PSOE de la setmana passada i no-
mes volem dir una cosa: el PSOE
te mal parlar de ploure quan a ca
seva no hi poden estar de goteres.
Això és bo d'explicar. Els fclanit-
xers que han passat a pagar els ar-
bitris hauran notat que l'impost
d'activitats econòmiques, abans Ili-
cencia fiscal, pel sol fet de canviar-
li cl nom el PSOE costa una mitja-
na d'un 100% mes que l'any passat
(a uns es menys i d'altres mes).
Els felanitxers saben que del mes
d'agost l'IVA ha pujat un 3% mes

això ha estat iniciativa del PSOE,
els felanitxers han sabut per força
que del mes de gener i trimestral-
ment, Hisenda els demana cl 6%
del rendiment de fa dos anys o el

dels ingressos bruts d'enguany,
aquesta alegria la dona cl PSOE. I
sense anar gaire lluny, hem dc re-
cordar que el PSOE de Felanitx
l'any passat tenia intenció de pujar
eis arbitris i com que eis Coloms
no les varem donar el nostre vot,
no ho varen poder aprovar. Amb
aquests antecedents fa mal parlar.

Amb això no volem justificar la
pujada del 30°Ío de la recollida de
fems, ben al contrari, nomes volem
posar al PSOE i al PP dins el ma-
teix sac.

N 0 T A: Divendres dia 30, ten-
drem cl congres del mes d'octubre
a les vuit del vespre al lloc de sem-
pre.

CAMBIARIA APARTAMENTO en
Sa Punta de Portocolom con so-
lar en la misma urbanización.
Informes, Tel. 581750.

A la vista d'algunes de les mani-
festacions fetes pel PSOE sota el ti-
tol de «El que haurem de pagar»,
el grup municipal governant vol fer
el següent aclariment:

El PSOE felanitxer una vegada
mes diu veritats a mitges i això és
una manera més de dir mentides
senceres. El que els paregués ex-
cessiu l'augment de la taxa de re-
collida de ferns es una opinió, però
Poe exacta, perquè les taxes, segons
Ia Llei d'Hisendes Locals han de co-
brir, ni més ni menys, que les des-
peses del servei. I si l'any 1991 es
varen aprovar unes taxes de 3.841
pessetes per un servei que es pre-
veia d'un cost aproximat de 30 mi-
lions, a l'any 1992 el PSOE no les
modifica, havent previst (amb una
imprevisió manifesta) les mateixes
despeses de l'any anterior (quan fo-
ren superades en mes de 7 milions).
Ara pel 1993, amb una previsió de
menys de 41 milions de pessetes (ja
que actualment el servei esta con-
tractat fins al setembre de 1993 en
38 milions), fan que amb aquestes
dades la taxa de 5.009 pessetes si-
gui la més correcta i correspon a
Ia necessària per fer front a les des-
peses de la recollida de ferns.

Quant a la revisió de les taxes a
pagar pels distints usuaris del ser-
vei, es ver que pareix necessària i
s'ha de fer un estudi en detall i tant
a la Comissió Informativa com a la
plenaria ens comprometem a fer-lo
i el farem, però lo cert es que quan
ells comandaren ni el feren ni ho
plantejaren mai.

També ha de quedar clar que, si
bé fa un any ens oposarem als aug-
ments d'algunes taxes en contra del
notable augment que el PSOE pro-
posava, mai ens vàrem negar a la
modificació de la taxa per recollida
de ferns, ja que, com hem dit abans,
aquesta, imprevisiblement, no fou
canviada. Aixi no es pot pensar per
tant que sigui contradictòria la nos-

tra proposta d'augment d'enguany.
I menys es pot insinuar o donar a
entendre que no s'acompleixen «els
acords sobre gestió municipal sig-
nats pels dos regidors independents
i el Partit Popular...», de no aug-
mentar la pressió fiscal «...ja que
les taxes no són més que les quan-
titats suficients per assumir el cost
d'un servei i per tant res tenen que
veure amb la «pressió fiscal».

Esperam haver ajudat als ciuta-
dans amb ambdós escrits, el d'ells
i el nostre, per a saber «el que hau-
rem de pagar» de manera més cla-
ra estant més exactament informats.

SE VENDE PISO en C/. Campos,
12-4.°. Con ascensor. 140 m2.
Informes, Tel. 582234.

SE VENDE LAND ROVER 109
(ITV 93). 400.000 ptas.
Informes, Tel. 653965.

BUSCO PARA ALQUILAR CASA
CAMPO o planta baja con corral
en Felanitx o cercanías. Para to-
do el año.
Informes, Tel. 820000 (de 10 a 13
i de 18 a 20 h. Sebastián).

SE ALQUILA EN PORTOCOLOM
Planta Baja en calle Mar, 2 (fren-
te al mar). 2 dormitorios.
Informes, Tel. 753897.

SE ALQUILA EN PORTOCOLOM
CASA amueblada en plaza Igle-
sia. Con referencias. 35.000 ptas.
Informes, Tel. 274168.

AL.LOTA FARIA FEINA de depen-
denta els dissabtes i diumenges a
Felanitx. Qualsevol establiment.
Informació, Tel. 581023 (de 12 a
15 hores).

• Molt prest es posarà en mar-
xa la tenda d'ordinadors RÊTOL, de
Ia qual són accionistes Rafel Ribot,
Nico i Jules.

• Cosa rara, el Portocolom fou .

golejat i el Cas Concos goleja. Men-
tre, el Felanitx segueix la seva
nia de derrotes.

• Després d'uns problemes amb
les directives del Felanitx i el Cas.
Concos, el jugador Joan Aznar po-
drà debutar amb el seu nou equip
demà diumenge, ja que ha aconse-
guit que el «Feia» li doni la baixa.

M2

Cartes al divector
(Ve de la pàg. 7)

dijo), el Ayuntamiento sepa nada
ni haya concedido cl oportuno per-
miso?

Espero su respuesta, que agra-
dezco de antemano.

X

A MARIA ANTONIA CALDENTEY

Nomes una ratlla per demanar-li
que no es presenti com a mestra
en legislació, a Felanitx tots ens co-
neixem.

J.E.

ACLARIMENT

Senyor Director:
Pel que fa referencia a l'abocador

situat a Ca N'Abu d'es Jurat, m'in-
teressa fer constar que, dia 3 de ju-
liol d'aquest any, vaig signar un
cret, el 400/92, que deia: «Pel pre-
sent dispôs que el - senyor Adrover
Bonet s'abstengui de realitzar qual-
sevol activitat d'abocador a la ubi-
cació de referência, fins que no ob-
tengui la pertinent Ilicência muni-
cipal».

El senyor Adrover Bonet, el 23
de març del 1989, havia comunicat a
Ia Comissió . de Govern que l'abo-
cador tenia un caracter provisional,
i la Comissió, el dia 3 d'abril del
mateix any, va prendre nota de la
comunicació.

L'abocuclor, pero, no va esser
clausurat, ni en el 1989 ni en els
anys següents, tal i corn s'afirma a
uns informes de la Policia
rcalitzats a instancies meves.

Posteriorment, a la Sala, vaig
mantenir una entrevista amb el se-
nyor Adrover Bonet i li vaig expo-
sar la nostra decisió ferma per tal
(lue l'abocador fos clausurat defini-
tivament. El senyor Adrover Bonet
no me va presentar cap objecció i
va clic que deixaria de dur cl fems
al nostre municipi.

Passat un temps prudencial, i a la
vista d'un non informe de la Poli-
cia local, de dia 3 de juliol, en quê
es deia que l'abocador continuava
obert, varem decidir fer un decret
perquè el senyor Adrovcr Bonet ce-
sas en les seves activitats.

Aquestes gestions i cl decret no
varen mer6ixer cap felicitació per
part de ningú. Ho dic a títol pura-
ment informatiu, ja que, es clar,
ningú tenia per que felicitar-me.

Atentament,
Miguel Riera i Nadal




