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La fira del Prebebord Benediccid de rampliació del
Col.legi de Sant Alfons

El passat cap de setmana, coinci-
dint amb la celebració de la festivi-
tat de Sant Gaietà, fundador de l'Or-
de Teati, tingué Hoc a Sant Alfons
l'acte de benedicció i inauguració
oficial de l'ampliació del coHegi.

Fou el dissabte horabaixa amb as-
sistència de les autoritats locals i
nombroses representacions, que pro-
cedi a la benedicció el Provincial
dels Teatins P. Francisco Gil, i tot
seguit la concurrencia pogué visitar
les noves depedencies, aixi com una
exposició, on sota l'indicatiu de
«Ahir i avui del CoHegi Sant Alfons»
es reflectia mitjançant fotografies,
publicacions i videos, l'activitat dui-
ta a terme pel centre al llarg de la
seva ja dilatada existencia. Mentres-
tant, al pati del coliegi, l'Escola de
Ball Infantil i Juvenil, amb el con-
curs dels alumnes, interpreta balls
mallorquins. Abans de la benedicció,

Els criteris generals per a l'elabo-
ració del Pla Director de Ports Es-
portius i instaHacions nautiques pu-
blicats en el BOCAIB n.° 39 del 30
de març 89 fixen, en primer Hoc, una
tipologia i així es diu:

«Qualsevol instaHació esportiva es
classificara en un dels tipus se-
güents:

1. Ports Esportius
Són zones d'aigua abrigada, natu-

ral o artificialment, amb una super-
ficie terrestre contigua, dotats d'ins-
tallacions que permetin realitzar
totes les operacions requerides per
la flota esportiva i els seus usuaris
amb total independencia d'altres
installacions portuàries.

2. Dàrsenes Esportives
Són installacions que permeten l'a-

trac permanent d'embarcacions es-
portives per?) en les quals no es po-
den realitzar la totalitat de les ope-
racions requerides per la flota es-
portiva i els seus usuaris.

3. Escars
Són instaHacions que permeten la

treta i Hançament d'embarcacions i
poden estar provistes de moll.

4. Molls
Són instaHacions que permeten l'a-

trac, en determinades condicions cli-
matològiques, d'embarcacions, per
al tràfec de passatgers.

5. Ancoratges
Són zones en les que s'han habili-

tat certs elements per al fondeig or-

la Capella Teatina oferi unes peces
del seu selecte repertori, acabant
amb la interpretació de l'Himne a
Felanitx del P. Miguel dels S. Capó.
Per últim, l'Associació de Pares ofe-
xi un refrigeri als assistents.

Diguem que aquesta ampliació,
que s'ha feta al solar contigu que
adquiriren els Teatins al Credit Ba-.
lear, ha permés la construcció de
quatre noves aules, tres despatxos
per a tutoria, una nova direcció i se-
cretaria, així com un nou i ampli
accés al collegi pel carrer de Zave-
11à, a més d'un pati cobert de con-
siderables dimensions.

Amb la reestructuració, el centre
queda perfectament adaptat per as-
sumir l'ensenyament secundari que
contempla la reforma educativa que
ha engegat el Ministeri, la qual ha
soHicitat ja la Direcció del Coliegi -
de Sant Alfons.

denat de les embarcacions».
La mateixa norma estableix com

es farà la zonificació del litoral en
diversos tipus de zones i trams, es
diu que cada tram de costa tindrà
un grau de protecció I, II, o III i
llavors es recull un quadre explica-
tiu de cadascuna de les instaHacions
que es permetran en cada zona o
tram de costa i aquest quadre es el
següent:

	

**	 ***	 ****
	I 1 i 2 	 3, 4 i 5
	II —	 112
	III — 	 —

* Graus de protecció
* 4 Prohibida
*** Permesa amb justificació i

estudis exhaustius
**** Permesa

Els números 1, 2, 3, 4 i 5 fan re-
ferencia a cadascuna de les installa-
dons a que es refereix la tipologia
(Ports esportius, dàrsenes esporti-
ves, escars, molls i ancoratges).

Sobre aquesta base podem dir que
amb el grau de protecció I no es po-
dran fer ni ampliar Ports esportius
i dàrsenes esportives, però amb jus-
tificació i estudis exhaustius es po-
dran fer escars, que venen a esser
barraques, molls i ancoratges. Amb
el grau de protecció II amb justifi-
cació i estudis exhaustius es podran
fer ports esportius i dàrsenes espor-
tives, totes les altres installacions
estan permeses. Amb el grau de pro-

Gairebé totes les circumstancies
s'aliaren favorablement perquè la
jornada de fira de diumenge passat
esdevingués força animada.

El bon temps per una banda i la
rectificació de la data de la fira ra-
madera de Campos, —que sense res-
pectar el tradicional regim de fires
s'havia fet coincidir reiteradament
amb la nostra— cooperaren amb les
intencions promocionadores de l'A-
juntament i tot plegat ens depara
una jornada populosa i colorista.
L'Ajuntament —que obtingué una
subvenció de 300 mil pessetes de la
Conselleria d'Indústria i Comerç—
provei alguns detalls que aidaren a
donar vida a la jornada: la Banda

tecció III tot esta permès i es po-
dran fer o ampliar ports esportius
i dàrsenes esportives sense necessi-
tat de justificació ni estudis exhaus-
tius. Aquests eren i són els criteris
que han de servir de base per a l'e-
laboració del Pla Director de Ports
Esportius.

L'any 90 es va elaborar el primer
projecte de Pla Director al que es
presentaren moltes aHegacions i que
en definitiva es va retirar, a
n'aquest projecte per Porto-Colom
estava previst el grau de protecció
II i quan es va posar a informació
pública l'Ajuntament de Felanitx va
demanar el grau I. Ara s'ha elabo-
rat un nou projecte a on per Porto-
Colom esta previst el grau III, tot
oblidant el que va demanar l'Ajun-
tament de Felanitx. Aquest projecte
es va posar a informació pública i
l'Ajuntament de Felanitx, amb un

de Música i els Xeremiers que rive-
taren amb sons festius la mostra, i
uns stands on s'exposaven produc-
tes alimentaris de la comarca i s'o-
ferien a la degustació del públic.
Per altra banda el ram de l'automo-
ció i maquinaria s'ubica als Hoes
habituals de la Via d'Ernest Mes-
tre i les olles a l'escalera parro-
quial. A la resta, firaires de tota
mena ompliren tota la zona acotada
per a la manifestació firal.

Cal esmentar que entre els stands
especials muntats tot al voltant de
la plaça de la Constitució n'hi hagué
un de la Casa de Extremadura on
es pogueren assaborir les llepolies
pròpies d'aquesta comunitat.

sol vot en contra, ha demanat altra
vegada que es doni a Porto-Colom
el grau I, tot considerant, com ho
feu a l'any 90, les conclusions a que
varen arribar en els seus informes
la Conselleria d'Obres Públiques, la
Universitat de les Illes Balears,
l'Institut Espanyol d'Oceanografia i
d'altres com la Cooperativa de Cul-
tius Marins de Porto-Colom i que,
sobre bases cientifiques i medi am-
bientals en uns casos o socioeconb-
miques en altres com es el cas de la
Cooperativa de Cultius Marins, en
definitiva es pronunciaven en con-
tra de l'ampliació del Port Espor-
tiu i de l'existència d'embarcacions
en roda al mig del Port i a favor
que es poguessin mantenir i cons-
truir installacions nautiques per pe-
tites embarcacions i així, per exem-
ple, en un dels informes es parla,

(Passa a /a pàg. 9)

Entorn al Pla Director de
Ports Esportius

3, 4, i 5
1, 2, 3, 4 i 5

Manifest en defensa de la Llei
d'Espais Natnrals

Els espeis naturals de les Balears constitueixen el patrimoni
collectiu més important de les nostres illes, tent pels valors in-
trinsecs d'aquestes àrees, com per motius culturals, econòmics
i de qualitat de vida. Es responsabilitat indefugible de tots con-
tribuir a la preservació d'aquests espais, possibilitant així la seva
transmissió a les generacions futures.

Des de gener de 1991 comptam a les Balears amb una llei
de protecció dels espais naturals, una de les aspiracions popu-
lars més sentides dels darrers anys.

Dissortadament ja s'ha presentet al Parlament Balear una
proposició per rebaixar la protecció que atorga aquesta Hei. La
seva aprovació suposaria una greu amenace per a la conservació
del nostre patrimoni natural, i constituiria un acte d'irresponsa-
Dilitat històrica.

Les associacions, sindicats, partits, entitats i institucions que
signen aquest manifest demanen:

* Que no sigui acceptada aquesta proposició de modificació
a la baixa de la Llei d'Espais Naturals.
Que es prenguin mesures efectives per assegurar la con-
servació efectiva de les àrees incloses al catàleg.
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CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx
CLASSES DE CATALÃ

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

A Cas Concos, al Centre Civic.
A Felanitx a la Casa do Cultura.
A S'llorta a la Llar de la Tercera Edat.
A Portocolom a la Casa del Mar (o les 20 h.)
Les inscripcions es formularan el primer dia de clase.

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

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

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

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

FELANITX

FEUJANITX
Svtmanari d'ilitcressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

S NTOAAL

Dis. 31 St. Quintí
Diu. 1 Tots Sants
Dill. 2 Fidels Difunts
Dim. 3 St. Marti de Porres
Dim. 4 St. Carles Borromeu
Dij. 	 5 St. Zacaries
Div. 6 St. Sever.

LLUNA

Quart creixent dia 2
COMUNICACIONS

AUTOChRS
Felanitx . Palma: Dies feiner s.

a les 6.45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 n Diumenges I fes-

.

Um, a les 8, 14 19 h
Palma - Felanitx des de l'esta-

ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes), 9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. Diumenges 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 1830
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

SlIorta-Palma: A les 7,10, 9 i
16,25 h. (nomes dies . feiners).

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

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

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

581715 - 580051 - 580080
Serve! mèdic d'urgències 580254
Gulirdia Civil 580090
Servei de grua: 82747 4'
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202292

FIRA DEL PEBRE BORD
La Fira del Pebre Bord, es va

celebrar amb molta normalitat d'a-
cord amb el previst, grades al bon
temps que l'acompanya i al gran
nombre de persones que hi acudi-
ren.

Des d'aquí volem agrair la colla-
boració de tots els industrials que
varen presentar els seus productes
als estants que es collocaren davant
el Mercat i davant la Plaça. Tam-
bé hem d'agrair la subvenció rebu-
da per la Conselleria de Comerç i
Indústria del Govern Balear, la qual
és de 300.000 ptes.

Próximament donarem compte
d'altres subvencions, i de les despe-
ses.

SERVEIS SOCIALS

A partir del mes de novembre i
fins el mes de gener, les permanèn-
cies de l'assistent social a Cas Con-
cos, s'Horta i Portocolom, seran de
dos dies al mes.

— El ir i 3r dimecres de cada
mes a Portocolom de 9 a 11 h.

— El ir i 3r divendres de • cada
mes a Cas Concos de 9 a 10 h.
i a s'Horta de 10'30 a 11'30 h.

Aquest horari tornarà a la norma-
litat a partir del mes de gener..

NOMENAMENTS DE BATLES
DELEGATS

En el mes de setembre, l'Ajunta-
ment va efectuar els següents no-
menaments:

A Cas Concos d'es Cavaller: Sr.
Antonio Bennassar Rosselló, a Cala
Ferrera: Sr. Francisco Binimelis
Amengual, a Son Valls: Sr. Jaume
Sutler Monserrat, a Son Mesquida:
Sr. Bartolomé Cerda Rigo.

CONTENIDORS
L'Ajuntament de Felanitx, ha com-

prat catorze contenidors a l'empre-
sa EMAYA, que ja estan repartits
pel nostre terme municipal, i hi ha
12 contenidors comanats a la CAIB.
Se'n varen sol-licitar quatre per a
vidre, a l'empresa PLAREBA, i
prest es posaran en servei als se-
güents flocs: a la plaça Perelada,
al c/ Ernest Mestre, a la plaça de
Cas Corso de Portocolom i a l'avin-
guda Tamarells de Portocolom.
MULTES

El Batle ha disposat que totes
aquelles multes que es varen posar
diumenge dia 25, Fira del Pebre
Bord, a tots aquells que cometeren
qualque infracció per mal estaciona-
ment, les sera anuliada, ja que, el
dia de l'esmentada fira hi va haver
una gran massificació de cotxes, i
no hi havia lloc on poder aparcar
degudament.

Ajuntament de
Felanitx
EXTRACTE DELS ACORDS DE
LA COMISSIÓ DE GOVERN,

CELEBRADA DIA 19 D'OCTUBRE
DE 1992

S'adoptaren per unanimitat els se-
güents acords:

S'aprova l'acta de la sessió ante-
rior.

S'acordà adquirir 10 exemplars
del llibre «Cel Blau» de la Sra. Fran-
cisca Adrover Julia.

S'acorda requerir per via telefó-
nica les empreses presentades per a
l'adjudicació de les obres de cons-
trucció d'un centre de maniobra i
transformació a Sa Mola, per tal
que presentin documentació justifi-
cativa de l'experiència en aquest ti-
pus d'obres i installacions.

S'informa favorablement la sol-li-
citud del Sr. Bartomeu Tirón Obra-
dor en quant a la formació de nu-
cli de població, per a la construcció
d'un edifici aillat al Poligon 26,  par-
celles 19-194-195-196-197-198 i part de
Ia 17.

S'informa favorablement la sollici-
tud de la Sra. Maria Teresa Serra
Binimelis quant a la formació de
nucli de població per a la construe-
ció d'un edifici aïllat al polígon 43,
parcella 120-123 i 124.

S'acordà concedir llicència a les
Sres. Catalina i Maria Antònia Miró
Veny per a la demolició de l'edifici
existent al c/ Algar 34.

S'acordà concedir llicència a les
Sres. Catalina i Maria Antònia Miró
Veny per a construir un edifici de

dues vivendes entremitgeres al cl-
Algar 34.

S'acorda concedir llicência al Sr.
Bartomeu Obrador i Adrover per
realitzar obres d'ampliació de la vi-
venda del carrer Major 34.

S'acorda concedir llicóncia a les
Sres. Ana Maria i Maria Magdalena
Barceló Obrador per construir un
edifici de local i vivendes al c/ An-
glasola 17.

S'acorda concedir llicència al Sr.
Rafael Grimalt Adrover per a l'am-
pliació i reforma de la construcció
existent al polígon 32, parcella 65.

S'acorda concedir llicència a Es
Pujol, S.L. per modificació del for-
jat i forats exterior a l'edifici del
polígon 35, parcel-la 267.

Es concedí llicència d'obres me-
nors als següents particulars: Ho-
nor, S.L., Juan Mayol Bennassar,
Miguel Maimó Obrador, Maria Al-
bons Terrasa, Antònia Grimait Serra
José Castejón Morales, Maria Dolo-
res Reverte Sanblás, Roberto Jorge
Artigues Provenzal, Francisca Antò-
nia Mascaró Bennassar, Catalina
Roig Sutler i Francisca Bonafé
Bauzà.

S'assessorà el Sr. Batle respecte a
donar de baixa els telèfons de les
escoles públiques del terme.

Acabà la sessió a les 22.00.

ES VEN DUPLEX A PORTOCO-
LOM, planta baixa, 3 clormitoris,
un bany y bany petit, sala-men-
jador. Piscina comunitária, par-
king i petit ¡arch.
Intormaciú, Tel. 824006.

SE OFRECE SEÑORA para hacer
trabajos domésticos todo el año.
Informes, Tel. 582381.



Restaurante Can Manuel
C/. Mayor, 7	 CAS CONCOS

Comunica a sus clientes que empieza con sus MENUS DE

INVIERNO:
Viernes, sábado y domingo, Caldercta de bogavante con rape o

Parrillada de pescado y marisco, compuesta por 1/2 bogavante, rape,

langostinos y mejillones. Pan, vino y postre, 1.800 ptas.

Menú domingo mediodía, Arroz brut y pollo al horno, ensa

lada depatatas, pan, vino y postre, 800 ptas.

Estos platos los ofrecemos durante toda la semana.

CONSULTE NUESTRA CARTA

Pescado fresco y carnes frescas a su disposición. Comprue

belo Vd. mismo.

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD l'ARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

– 	 (c

FELANITX

El 56. Centenari del Descobriment --articles d'oferta
Declaración de Quito

La cilium que segueix la tempestaEl Encuentro. Continental «500
anos de Resistencia India» con re-
presentantes de 120 Naciones In-
dias, Organizaciones Internaciona-
les y Organizaciones Fraternas, reu-
nidas en Quito del 17 al 21 de julio
de 1990, declaramos ante el mundo
lo siguiente:

Los Indios de America no hemos
abandonado jamas nuestra' constan-
te lucha contra la condiciones de
opresión, discriminación y explota-
ción que se nos impuso a raíz de
Ia invasión europea a nuestros terri-
torios ancestrales.

Que nuestra lucha no es un mero
reflejo coyuntural por la recorda-
ción de los 500 años de opresión,
que los invasores, en contubernio
con los gobiernos «democráticos»
de nuestros países quieren conver-
tir en hechos de celebración y júbi-
lo. No obstante, los pueblos, nacio-
nalidades y naciones indias estamos
dando una respuesta combativa y
comprometida para rechazar esta
«celebración», basada en nuestra
identidad, la que debe conducirnos
a una liberación definitive.

La lucha de nuestros pueblos ha
adquirido una nueva cualidad en los
últimos tiempos. Esta lucha es cada
vez menos aislada y más organi-
zada.

Ahora estamos plenamente cons-
cientes de que nuestra liberación
definitiva sólo puede expresarse co-
mo pleno ejercicio de nuestra auto-
determinación.

Nuestra unidad se basa en este
derecho fundamental. Nuestra auto-
determinación no es una simple de-
claración.

Debemos garantizar las condicio-

nes necesarias que permitan su

ejercicio pleno; y este debe xpresar-

se, a su vez, como plena autonomía

para nuestros pueblos. Sin autogo-

bierno indio y sin control de nues-

tros territorios, no puede existir
autonomía.

Lograr este objetivo es tarea
principal de los pueblos indios, sin
embargo, a través de nuestras lu-
chas, hemos aprendido que nues-
tros problemas no son distintos en
muchos aspectos de los de otros
sectores populares, por lo tanto, es-
tamos convencidos de que tenemos
que marchar junto a los campesi-
nos, a los obreros, a los sectores
marginados, junto a los intelectua-
les comprometidos con nuestra
causa, para destruir el sistema do-
minante y opresor y construir una
nueva sociedad, pluralista, demo-
cratica y humana, en donde se ga-
rantice la paz.

Que en los actuales estados nacio-
nales de nuestro continente, las
constituciones y las leyes fundamen-
tales son expresiones jurídico poll-
ticas que niegan nuestros derechos
socio-económicos, culturales y poli-
ticos.

De ahí que en nuestra estrategia
general de lucha, consideramos prio-
ritario exigir las modificaciones de
fondo, que permitan el ejercicio ple-
no de la autodeterminación a través
de gobiernos propios de los pueblos
indios y del control de nuestros te-
rritorios.

No son suficientes las políticas
parciales de tipo integracionista, et-
nodesarrollista y otras prácticas
aplicadas por los entes gubcrnamen-

tales. Por esa vía no se resolverán

nuestros problemas.
Es necesaria una transformación

integral y a fondo del Estado y la

sociedad nacional: es decir, la crea-

ción de una nueva nación.
En este Encuentro ha quedado

claro que el derecho al territorio es

una demanda fundamental de los

pueblos indígenas del continente.

Sin embargo, este derecho no podrá
darse si no se organiza el derecho
a la territorialidad.

Cada cop sembla més evident que
Ia mock') de censura fou un acte
niés del programa de festes de Sant
Agustí. Ja ho digueren els dos «Rie-
res» i en Tomeu Obrador. El propi
Miguel Riera li explicà al President
Cafiellas que si haguessin convocat
la mock') de censura a finals de se-
tembre s'haurien evitat tres guar-
tes parts de l'aldarull que va tenir
Roc a finals d'agost, moment de
l'any que els felanitxers van Ines
esvalotats. N'Andreu Riera (segons
he sabut de bona tinta), per la se-
va part, va dir de manera cínica i
encertada que els politics locals del
PP rebrien crits i insults, paciencia,
però que això duraría poc, mentre
que el seu govern a l'Ajuntament
duraria tres anys. En Tomeu Obra-
dor, el dia de la moció, feu un re-
tret legítim als felanitxers: si no es
en ocasions tan sonades corn la d'a-
quell dia, cis ciutadans de Felanitx
passen de la política local. Tenia
més raó que un sant.

Si algun altre prohom o prodona
de la vida política felanitxera ha
deixat per a la història alguna fra-

se que hauria de ser recollida a

continuació de les anteriors, que

me perdoni, però ni en tenc notí-
cia ni l'objectiu d'aquest article
d'oferta es fer-ne un llistat com-
plet.

Ja esta! Sembla que tot ha tornat
a la normalitat, que tot es com
abans, que a la Sala governa la dre-
ta i que en Toni Grimait es, senzi-
llament, el que ve a continuació
d'en Pere Mesquida i d'en Cosme
Oliver. Don't worry, be happy! No
he sabut mai gaire be com s'esdevé
AO de la hivernació dels óssos i al-
tres animals. Ho hauria entes mi-
nor si els professors de ciències na-
turals m'haguessin explicat que es
tracta d'un fenomen parcscut a l'es-
tta de la vida política felanitxera a
Ia tardor.

La dreta política de Felanitx no
ha arribat a trobar mai la seva es-
tabilitat nominal. A l'any 79, teníem

la Unió de Centre Democratic
(UCD) i la Coalició Popular (CP);
a rally 83, se transformaren en
Uniú Felanitxera (UF) i Aliança Po-
pular (AP); a l'any 87, foren Partit
Demòcrata Popular (PDP) i AP; fi-
nalment a l'any 91, se presentaren
el Partit Popular-Unió Mallorquina
(PP-UM) i el Centre Democatic
Social (CDS). Aquest desgavell,
quasi còmic, no ha cstat obstacle
per, d'una manera o l'altra —se in-
pre justificable amb els vots—, go-
vernar.

La dreta política de Felanitx, com
en Saturn, s'ha menjat cis seus
fills. En Pifia, en Toni Camia, en
Mesquida, en Ballester, en Tejedor,
en Pere Bade, en Móra j, en aquests
moments, en Cosme Oliver han cai-
gut a les mans d'uns monstre (l'exit
o algú amb nom i llinatges?) que
se'ls ha engolit sense pietat. La pre-
gunta del milk) de pessetes és: sera
en Grimait la pròxima víctima? Re-
sistira fins a les properes eke-
cions? Hauran de cercar un not].
bailable? Si la cosa segueix calma-
da, els factors interns del PP ho de-
cidiran. Si vénen tormates (per
l'agost sempre n'hi sol haver i per
Sant Agustí sol ploure); escriu-
rem ales articles d'oferta.

Nicolau Bared()

Nueva Funeraria
FLORISTERIA CICLAMEN

E. Mestre, 8	 Tel. 827386

PARTICULAR

Tel. 	 582904

Tel. 	 581188

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.



Ill ANIVERSAIll DE LA .MOR"I' DE

Margarita Grimait i Grimait
(ROQUES BLANQUES)

esdevinguda a Felanitx, dia 4 de novembre de 1989,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció ApostOlica

A. 	 C.	 S.

La teva germana, gerinfi politic, nebots i nebodes, aixi  co ni els teus amies, demuna
pregd ria.

No l'oblidarem mai.

FELANITX

Nomenaments músicals
En Tomds Picorneil Roig ha es-

tat nomenat professor de clarinet
de la Delegaciú a Menorca ciel Con-
servatori Professional de Música i
Dansa de Balears.

I En Pere Siquier Pons, ha estat
nomenat Director de la Banda de
Música de la Federació Balear de
Bandes de Música i Associacions
Musicals dc Balears.

Ens congratulam d'aquest nome-
naments que han recaigut en la per-
sona de dos professors de l'Escola
de Música de Felanitx i membres
de la Banda de Música, ambdús
formats dins la mateixa escola, la
qual cosa avala la bona tasca ciui-
ta a terme pel nostre centre mu-
sical.

Rebin tots dos la nostra mes cor-
dial enhorabona.

Coloma Tiron exposa a Manacor
Dissabte passat, a la Torre de

Ses Puntes de Manacor, fou inaugu-
rada una exposició coHectiva que,
sota el títol de «en projecte» pre-
senta l'obra de sis artistes joves en-
tre els quals hi figura la felanitxe-
ra Coloma Tiron.

Segons el Director de la Torre de
Ses Puntes Joan Caries Gomis, un
dels objectius de la institució «al
marge d'oferir al pane l'ohm de
gent coneguda, ha de ser el d'es-
timular el treball dels joves crea-
dors i fer possible d'una manera
proporcionada al seu esforç, que la
seva obra pugui ser coneguda».

Dins aquesta línia s'inscriu aques-
ta mostra on Coloma Tiron (20 anys)
hi presenta tres obres al costat d'al-
tres de gent també molt jove.

Na Coloma Tiron cursa actual-
ment el tercer curs a la Facultat de
Belles Arts de Sant Carles de la
Universitat Politècnica de València
i aquest es el seu primer contacte
amb el públic.

La mostra, restarà muntada fins
el proper dia 12 de novembre i pot
ser visitada tots els dies de 19 a 21
hores.

Dimecres hi haura Confirmacions
El proper dimecres dia 4, el Bisbe

de Mallorca Dr. Teodor Úbeda, ven-
dra a Felanitx per administrar el
sagrament de la Confirmació a un
centenar de joves de la nostra po-
blació.

La cerimónia començarà a les 7
del capvespre a la Parròquia de
Sant Miguel.

Francesc Riera, hospitalitzat a
a Florència

El nostre company i col. Ia borador
Francesc Riera, resta internat a un
centre sanitari de Florencia des del
passat (lia 19, afectat (Puna greu le-
si(') cardiaca.

En Francese, que havia N'iatiat
jura:tillent ainb Jaunie Oliver a la
eititat toscana, fou victima (l'un in-
fart i (.1 seu estat (".s encara ara força
compromes.

vots p(.I prompte restabli-
ment del !Bistre company i perque
pugui !T'ornai. prest

L'enzutzament del camió del fems
La nit de divendres passat el ca-

iniô (1(.1 servei (le recollida de feins,
a causa d'unit avaria en el sistema
de compressiO, produi unes fugues
de liquids oliosos que empastild al-
guns carrers (lei barri de la Torre i
adlitte algunes cases en sortiren
malparades ja que el (loll era tan
potent que sobrepassa terrais i teu-
lades.

Club Altura
El diumenge dia 8 tenim previst

anar d'excursió al puig de Galatz&
L'tinerari sera el segilent: des d'Es-

tellencs, pel Pas des Cossis, ani-
rem cap a Puigpunyent.

Aniria molt be que us apuntas-
siu d'hora i podríem posar un au-
tocar. Si no pdem posar autocar
farem una ruta distinta pel mateix
indret.

La sortida, com sempre, sera a
les 8 del mati. Es prega puntuali-
tat.

Per a Priés informació, trucau al
telèfon 580589.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
MATANCES A LA PONDERO-

SA.—Dijous dia 12. Sortida a les 9,
berenar a la Ponderosa, excursió,
dinar a les 14'30, ball i present de
matances. Preu 1.800 ptes. Inscrip-
cions dies 31, 1, 2, 3 i 4 de 10'30 a
13 h. Se repetiran dia 15 de novem-
bre.

COMISSIÓ D'ACCIC) SOCIAL.—
Dimecres dia 4, a les 17 h., reunió.
Es demana l'assistència de tots els
inscrits a aquesta comissió.

BALL D'AFERRAT.—Dimecres
dia 4, a les 17 h. a la Llar.

TERTÚLIA.—Dijous dia 5, a les
17 h., tertúlia sobre el tema «Pro-
blemes de Felanitx», amb la inter-
venció del batle Antoni Grimait.

COR DE LA TERCERA EDAT.—
Tots els socis interessats en parti-
cipar en el Cor es poden apuntar

del dia 1 al 8 de novembre. Els as-
saigs començaran el divendres dia
6 a les 16 h.

TEATRE A CIUTAT.—Divendres
(lia 6, a les 17'30 sortida cap a Ciu-
tat per assistir a l'obra «Marido
alquiler» per Pedro Osinaga. Preu
1.100 ptes. Inscripcions dies 1, 2, 3
i 4, de 10'30 a 13 h. Places limita-
des.

Confraria de la Pietat
El proper divendres dia 6 de no-

vembre, a les 21 hores, en els bai-
xos de la Rectoria, se celebrarà una
reunió per a tots els confrares.

Se suplica encaridament la seva
assistència.

Adoració Nocturna
Dijous dia 5, a les 21 h., al Con-

vent de Sant Agustí, vetla de di-
funts.

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

a la capella de les germanes de la
Caritat, hi haurà vigilia d'Adoració
Nocturna femenina.

Col.legi Sant Alfons
Es convoca plaça de professor

d'h'.G.B. en el Col.legi! de Salit: Al-
fons.

Els criteris d'admissió estaran ex-
posats en el tauló d'anuncis del cen-
tre, del 2 1 i d'octubre al 5 de novem-
bre.

Electrónica
SOLBIN S.L.

Vos recordam el nostre nou
domicili, així com també que
hem ampliut l'exposició en

CUINES, GELERES,
RENTADORES, FORNS, ETC.

C/. Costa i Llobera, 10
(cantó O. Ferranciell).

Tel. 827265

SE VENDE CASA en C/. Sitjar, 15
cle Felanitx. 4 millones de pese-
tas.
Informes, Tel. 825129.

vida social
PRIMERA COMUNIÓ

Diumenge passat, a la parròquia
de Sant Miguel, varen rebre per pri-
mera vegada l'Eucaristia, els ger-
mans Maria Isabel i Pedro Fernán-
dez Lozano.

Rebin la nostra mes cordial feli-
citació que feim extensiva als seus
pares.

NOCES D'OR
MATRIMONIALS

El passat dissabte dia 24, celebra-
ren les noces 'd'or matrimonials,
els esposos Joaquim Lucena Mes-
guida i Ventura Ramón Garcies.

Amb tal motiu, Oïren una Missa
d'acció de gracies a la parròquia de
Sant Mique!, juntament amb els
seus familiars, i després es reuni-
ren en un dinar en el restaurant
Son Colom.

A les moites felicitacions rebu-
des pel: matrimoni Lucena-Ramon,
hi volem unir la nostra mes cordial.
Que per molts d'anys.

BODA
Dissabte passat a migdia, a la

Parròquia de Sant Miguel, s'uniren
en matrimoni els joves Miguel Bar-
celó Obrador i Miquela Monserrat
Duran. Bendi l'enllaç Mn. Antoni

rector del Convent.

Apadrinaren els nuvis, els seus
pares respectius, D. Antoni Barceló
Adrover i D.a Francisca Obrador
Oliver; D. Bernat Monserrat Bover
i lia Catalina Duran Vaquer.

Testificaren l'acta matrimonial
pel nuvi el seu germa Sebastià, els
seus cosins Sebastià i Rosa M.a
Adrover i Damia Adrover. Per la
nuvia ho feren els seus cosins Jau-
me Julia, Francisca i Miquela Adro-
ver, i Aina M.a Rigo.

Després de la, cerimônia religiosa
els nuvis es reuniren amb els seus
familiars i amies en un dinar que
fou servit al Restaurant 0E1 Cruce».

Enviam als novells esposos la
nostra mes cordial felicitació.

u na
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«LOS GITANOS».—La majoria de
Ia gent gran els recorden, encara.
,<Los Gitanos» era un grup musical
format pets felanitxcrs Toni Juan,
Pere Adrover, Joan Oliver, Tomen
Vidal, Toni Moragues i Manolo Gar-
cía.

Actuaren per tota Mallorca i per
l'estranger. La seva peculiar perso-
nalitat artística era molt considera-
da per tot arreu i entre cl jovent hi
tenien els admiradors mes fidels.

Per aquestes saons del 1967, fa 25
anys, enregistraren el seu primer
dise, a la Casa Victòria de Barcelo-
na. Els entesos diven que les can-
cons de niés exit foren «Tonina Ter-
gala» i «España Cañí».

Vint-i-cinc anys després, ja no es-
tan per solfes d'aquest to i cadascú
te el «modus vivendi» que els hi ha
semblat més escaient.

SES VERBENES.—Dins l'«Avan-
tatge d'ara» que signava En Mique!
Marina, mos descrivia l'ambient
que es respirava durant les verbe-
nes felanitxeres, d'aquesta particu-
lar manera:

«A Felanitx hi havia verbena: des-
f ilada dc cotxes imh manoles, ca-
res guapcs i mantons de «Manila».
En Joan Patró se cuida dc s'orga-
nització d'es desfile. En Joan Albs
La d'empressari. Hi ha orquestra de
negres i «Sa Bolero» de Palma. En
es portal d'entrada, tailles de mana-
coreres, terró fort, cocovets, cava-
nets dc sucre per xupar, coco i da-
tils confitats; Limbe dues senalles
grosses de vellanes i anous.

Dins el recinte del Parque, un
aparato alt, ple de bombilles i tim-
bres; guanya es primer premi es

qui pega es cop de puny más fort
I la encendre sa bombilla vermeila
de dalt de tot. A una taula se des-
patxen tassons de servessa; la Vt.A1

En Fassola Vell. En Sobera (l'amo'n
'rani) te el restaurant. En Miguel
Rito, es bar. En Pere Llema amo-
lla ses rodelles i es covets. Cavalli-
tos, sa tailla Ilarga, dues taules de
tirs i dues taules mitjanceres amb
una muntanya de castanves. En Jau-
me Domingo, En Pere Caseta i En
Tia Remolest posen un lloc de pes-
ca d'anneres. No calcularen be ses
aneiles i en cinc ri“nuts no en va
quedar cap. Negoci ruinós. Concert
per sa Banda de Música que diri-
geix l'amo'n Mateu Cap Baix.
hi ha sa flor i nata de Mallorca.
Nomes se sent parlai - es mallorquí.
Parlen es castella es tinent de sa
guardia civil i un senyor d'Aduancs
de Palma...»

RECORDATORI BREU.—D. Mi-
guel Oliver Massutí que, fins ara,
era el Director del Laboratori Ocea-
nografic de Palma, ha cstat nome-
nat Cap del Departamcnt de Biolo-
gia Aplicada, en els laboratoris cen-
trals de l'Institut Espanyol d'Occa-
nografia.

— D. Miguel Vaquer Salort va es-
elegit Procurador en Corts, per

Balears.
— El Grup de «Coros y Danzas»

de la secció femenina, clin 23 d'oc-
tubre, va actuar per Televisió Es-
panyola en el programa «Danzas de
España».

-- A les primeries d'octubre Mn.
Bernai Juiit , dona un concert d'or-
gue a l'Església de Sant Alfons.

Camilo José Cela, pronuncia
una conferencia sobre «La obra li-
teraria del pintor Solana», en el Sa-
lé) clel Institut Tècnic de Felanitx.

IYALLAVORS

Pregkia pels 'Tees avantpossais
S'ha fos cl jorn,
criblit de crepuscle;
neix una tenue hum de Iluna;
respira el xiprer l'ale de l'alba.
A l'ombra trem:adissa
l'esguard de l'angel.
Un sol feble de tardor
inFlumina els records de les golfes.
L'enyorança al pensament.
Avui l'esulesia prega per a vosaltres,
i demà?...
Perfum dc roses,
encens,
01'11C:ions.
Dcma seran per tu i per mi,
demà l'angel apujara el nostre somriure.

Un Concarri a l'exili

Ciutat, 19 d'octubre 1992

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

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

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 	 CAI-A D'OR

Pare Dostrum
OOMMMMOMMIOWN.w.0

comunica la reanudació de serveis a la seva oficina

del C. Major, 35 Tel. 580357 a partir del dia primer

de novembre vinent.

L'horari d'oficina serà de 9'30 a 13'30 hores.
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Dimarts d'a 3 de novembre a les 9 del vespre, començaran les
CLASSES DE CATALA a Felanitx, Portocolom, Cas Concos i
S'Horta.

A Cas Concos, al Centre Civic.
A Felanitx a la Casa do Cultura.
A S'Iforta a la Llar de la Tercera Edat.
A Portocolom a la Casa del Mar (a les 20 h.)
Les inscripcions es formularan cl primer dia de clase.

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx
CLASSES DE CATALÃ

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática
ANSIEDA0, DEPRESION, TRANSTORNOS DEL SUEÑO, ETC.

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

Miguel Bordoy, 22-1°.-FELANITX

200.000 PTS. MAS
POR SU COCHE USADO SI LLEGA

HASTA EL FINAL DE ESTA PAGINA.

6 FELANITX

Ajuntament de
Felanitx

ANUNCI
Mitjançant Decret núm. 489-92, de

data 17 de setembre passat, he re-
solt convocar els opositors admesos
per a la celebraci6 del primer exer-
eici els dies que a continuació s'in-
diquen, a la Sala d'Actes (Vaguest
Ajuntament, i hauran de presentar
el document nacional d'identitat:
— Arquitecte, dia 16-11-92 a les 930.
— Auxiliars Administratius, dia 27-

11-92 a les 9'30.
— Inspector de Policia Local, dia

4-12-92 a les 9'30.
— Oficial de Policia Local, dia 18-

11-92 a les 9'30.
— Operari/a, dia 25-11-92 a les 9'30.
— Aparellador/a, dia 20-11-92 a les

9'30.

— Electricista, dia 23-11-92 a les
930.

L'ordre d'actuació dels aspirants,
en els exercicis no conjunts, sera

començant per la Iletra
«F», com a conseqi.Fmcia del sor-
teig realitzat a tal efecte el dia 2 de
clesembre de 1991.

La llista dels aspirants admesos i
dels membres dei Tribunal qualifi-
cador de cada oposició estan de ma-
nifest a la Secretaria d'aquest Ajun-
tament.

La qual cosa es fa pública per a
coneixement clefs interessats.

Felanitx, 21 d'octubre de 1992.
El Batle,

Antonio Grimait Mas

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

RESPOSTA A X

f.:s cert que el Centre d'Activitats
Esportives «Esport Es Port» va ser
el primer en fer públic el seu ho-
rani i activitats a realitzar a l'ES-
CORXADOR, i ho va fer amb el
vist i plau d'alguns membres del
Consistori. Pot ser que a simple
vista sembli una acció precipitada,
pet-6 hi ha una raó que explicam
breument: El grup de gimnàstica
artistica aquest any havia o ha de
participar en els campionats d'es-
port escolar, per a la qual cosa es
fa necessari començar els entrena-
ments a l'inici del curs escolar.
Ara, i clegut•a diversos factors que

m'estim més no analitzar, encara
no hem començat, i el termini
d'inscripci6 pels campionats ha
acabat. La trista realitat es que ja
fa anys que els allots i nines que
tenen qualitats per a aquest tipus
cl'esport els hem d'enviar a Mana-
cor. No trobau que ja esta bé?

Quant als grups que han sollici-
ta t l'Escorxador, fins ara són eis
següents:

—Ball de bot
—C.A.E. Esport Es Port
—Ping Pong
—Tait-Chi
—Teatre
—Petanca
—Escalada
— 1NSERSO
No hem tingut cap problema en

posar-nos d'acord en la distribució
d'horaris.

M.a Antenna Caldentey

VENDO CASA en Felanitx.
Informes, Tel. 582088. -

INSTALCONFORT

CONCESIONARIO OFICIAL

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

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 Sebastián Nicolau, 13 - Tel. 580961
EN MANACOR: C/. Jorge Sureda, 5 - Tel. 824630Este mes, WI demos 200.000 ptas. más por su coch* usado al comprar un rtuovo Flat. Esta oterta r145,017

es vends en Pentnsula y Etaloxes pars vehículos en stock. Eaten excluidas las series especiales.
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pot esperar.

Les /10Nrres

accinls d'ai

són garcultia I
ac 'tam.,

EL CANON VAL
L'ESFOR

l'aigua és vida.
Necessitam aigua de bona qualitat per viure i

soluci,mar una qiiestiO crucial per  al medi
ambient, la salut, reconomia, el futur:..

Tones que ens afecten a tots i de ben a prop.

JI a in6s de ser-nos essencial, a les Balears
ts escassa. Des de sempre, perZ,) de cada vegada m6s a causa

del progres i el turisme, que per a nosaltres es gairebé
mateix.

Per aiNí), cl Govern Balear, en línia amb ii sensibilitat

ccoI6gica de la nova Europa, ha posit en marxa el canon de

sanejament d'aigfies per finançar entre tots una actuació

ferma per aturar la contaminació de la

natura i iuícia.r la recuperaci6, restitcli.

int"!s gran. ,iprofitament de tot el ciche. naturat
de l'aigua. En. definitiva, una millora cle. la
nostra qttalitat 	 vida.

Per resoldre les possibles dificultats a l'hora d'aplicar l [Jet dd.
canon, adreçau-vos	 ,
Servei del 6non de sancj:iment

(c/ del Palau Reial, 19-B, Palma, tel. 71 84 49)
o als Serve's Territorials de Menorca

(av. de Nienorca, 90, 2, N1aó, tel. 35 12 67)
i d'Eivissa - Formentera
(c/ d'Arag6, 104, Eivissa, tel. 39 02 85)

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA. Direcció General d'Hisenda



Enta de Tots kits Conutemeraciú
dois fidels Difunts

AL CEMENTERI DE SANT JOSEP

Diumenge dia I, Solemnitat de Tots els Sauts:
A les Il del mati es resará el sant Rosari.
A les 430 del capvespre, Missa concelcbrada. Cantara la Co-

ral de Felanitx.
Dilluns dia 2, Commemoració dels Fidels Difunts:
A les 11'30 del mati, es resana el sant Rosati
A les 12 h. Missa.
Per la tarda a les 430, reso del Rosari i a les 5 Missa.

A LA PARROQUIA DE SANT MIQUEL
A les 8 del vespre, Missa concelebrada en sufragi dels di-

funts de la Parrbquia.

La Comunitat de Germans Fossors els cmivida a participa, -

en els actes religiosos que se celebraran en el Cementiri i que
seran aplicats en sufragi de tots els fidels (liftons.

Es Port lbsket Club

RESTAURANTE
Esmeralda
Padt

CALA DOS
fl

Banquetes*¡:Bodas, Comuniones
V Fiestas

ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUF:: INFANTIL.
visTA p.kNoitimcA SORRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA -150 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

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 30-10-92 	 VIERNES fi-11-92

Consome al vino tinto
Chuletán cle Avila
Tarta aniversario.
Vino Bach.
Champán Dclapicrre c. negro.
Café, copa y puro.

2.500 ptas.

Sopar de pescado
Perdiz a la Pieholina
Tarta aniversario
Vino Bach
Champán Delapierre c. negro
Café, copa y puro

2.500 ptes.

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

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

Comunica que permanecerit abierto y a su servicio,
durante todo el invierno, ofreciéndole sus habiluales espe-
cialidades de pastas, carnes y pescados.

Tel. 6 13 165 	 CALA LLONGA - CALA D'OR

FELANITX

Té tot el chi' dei rnó
Aquests darrers dies s'ita orejat

pels diaris i ul calaix electric un clra-
malle succeït a una escola del nord
de la Peninsula. Els parcs s'oposa-
ren a que els seus fills anassin a
classe perque hi assistia un nin arec-
tat de la sida. A l'hora d'escriure
això encara no s'ha acabat de resol-
(Ire i per tant no puc fer-ne l'epíleg.
Facem-ne, per tant un Ileuger pr;)leg

un senzill comentari.
Els pares tenen por que els seus

fills puguin contagiar-se i no volen
que vagin a classe amb el pobre mes-
qui. rls ver que els [neiges i els tee-
nies —quasi res— han dit i redit que
la sida no es pot contagiar si no es
per la sang o per aquell altre brou
mes clar. És ver Limbe que uns
(tuants gosaren dir que Limbe hi po-
dia haver contagi per la saliva per:.)
aquesta tesi no prospera gaire i no
vull ni insinuar que en penso d'a-
quest final aclaparant d'aquesta tesi.
El cas es que actuelles persones que
no hi tenen ni hi pensen tenir rami-
fia mesclada, acostumen a perdre
poc temps a dir que no hi ha cap
perill si tots tenen cura dc no cnsa-
tar-se o xuclar-se la sang. Per?) cls
pares que hi tenen gent saben que
els seus hereus solen patir plagues
de genolleres i esclatades de nas

clar, tenco pur. 1 tenen dret il tenir
por i tenen dret a demanar que els
seus [ills no es vegin exposats a cala-
mitats facilment defugibles. Tot el
dret del món.

Pet 6 corn que no miren nomes per
a ells, han fet força perque coredi
clar que —i a mes ho clin aixi la
constitució— aquell nen no n'ha de
quedar al marge de l'educació. Ja
prou desgracia amb el fet d'estar ma-

probablement condemnat sense
cap culpa a una propera i trista
mort. I per aixit demanen que les
autoritats academiques rachi l'im-
possible per tal d'enviai- al collegi
un professor de recolzament especia-
litzat per aquests casos. Es a dir, un
professor especialment reciclat per-
que pugui ser infectat per qualsevol
pesta en lloc de que ho siguin els
seus tilts. Ili tenen tambe tot el dret
del mán.

Pere Artigues

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.

Abans de res volem demanar-vos
excuses per no haver-vos assaben-
tat fins ara del [uncionament dels
equips del club.

L'equip senior de Segona s'ha
vist reforçat per les jugadores ju-
venils i per una senior de Felanitx,
tot qucclant configurat cle la mane-
ra següent: dues santanyineres, Na
Manieta i N'Elisa; set felanitxeres,
Na Cati, Na Xisca, Na Barbara, Na
Toni, N'Isa, Na M.  del Mar i N'An-
tònia; dues del port, N.a Dotons i
Na Cati i clues de Cala d'Or, N'Ana
Rosa i Na M.a Sebastiana. L'equip
el dirigeix En Pcre i anota Na Mar-
ga. Ja ha jugat quatre partits, els
dos primers els va perdre clavant
el Jovent i l'Espanyol i • eis dos se-
giients els guanya davant el Bons
Aires i el Munper d'Inca.

Torneig den d'Escacs
«Memorial F. Lorenzo»

Organitzat pel Club d'Escacs Fe-
lanitx, el proper dia 7 de novem-
bre començarà aquset torneig, les
particles ciel quai tindran lloc al
Bar S'Abeurador.

El ritme de joc sera de 30 juga-
des en una bora per jugador i 30
mimas jugador a finish la resta de
part ida.

Trofeu pels primers classifi cats i
especial per a infantils i juvenils.

Per a inscripcions, fins dia 6 cle
novembre al tclefon 824457 o el ma-
teix dia de començament del tor-
neig, dia 7 de novembre, a les 17
hores, al mateix Bar S'Abeurador.

¡ANIMAU-VOS A PARTICIPAR!

Aquests resultats no són dolents
ales que no es tracta de la Riga
sinó d'un torneig i esperam que u
Ia lliga se superin de bon de ve-
res.

Quant a les petites, jugaran es-
colars i les entrenara el nostre
antic En Torri. Esperam que les
vagi Inuit be i que prest en vegem
a l'equip superior.

Per acabar, volent donar les gra-
cies als qtti ens donen suport eco-
n'amie, en primer Hoc al Restaurant
Plaza, cure ja dill ducs temporades
amb nosaltres i al Restaurant Don
Pepone que s'hi afegeix enguany. A
tuts clos, gracies i que no es cati-
sin.

Salut i fins la setmana que ve.

Es Port

3.1!•"="L; Conclusió
Jo tambc. cm vull despedir
des glosador i des glosat
Per lo poc que he participat
quatre coses mes hi volt dir.
Cantam ben igual clue ou gri
be tot sols o amb unió
per?) tenim o1ini6,
ningú mos (Jiu que hem de dir.
Creus esser dur cle mordala
te creus molt lera
noliros, es ferilS
creim tens poqucta invitera.

I te creim mon bon
i per amie te tenim
per aix:t te concedim
sa Medalla i Medal tut.

S'Auric des ferit



Clinic:1 de Ortodoncia
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias en

niños y adultos)

Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318

HORARIO
Lunes a viernes de 16'30 a 20'30. Previa cita.

C/. Miguel Bordoy, 22
	

Tel. 582623
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Restaurante Chino

SHANGRILA
HENRY CHU

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

FELANITX 	 9

Norm al Pia Director....AiLintanient
Fahia
EXTRACTE DELS ACORDS
DE LA CON1ISSIO DE GOVERN,
CELEBRADA EL DIA 13
D'OCTUBRE DE 1992.

Excusa la seva assistència el Ti-
nent de Batle Si - . Jaime Calilentey
Obrador.

S'adopturen per unanimitat els
scgüents acords:

S'aprova l'acta de la sessió ante-
rior.

S'aprova la certificació única de
les obres de repavimentació de di
versos carrers a Cas Concos, per
un import de 4.384.000 ptes.

S'acorda prorrogar el contracte
de neteja i vigilancia de l'escola de
Portocolom per un any més.

Es dona compte del «Proyecto
de construcción de un centro de
promoción social en Cascas (Pe-
rú)».

S'acorda autoritzar el traspàs de
Ia llicencia d'obertura de l'establi-
ment del carrer Zavella 61 a favor
de la Sra. Margarita Adrover Mes-
quida.

Es concedí a la Sra. Catalina Gu-
ardiola Adrover llicencia d'obertu-
ra i funcionament de l'establiment
destinat a perruqueria al carrer An-
glasola, 24.

Es concedí un improrrogable ter-
mini per a finalització d'obres au-
toritzades.

Es concedí Ilicencia d'obres me-
nors als següents particulars: Isa-
bel Obrador Rigo, Bartolomé Bini-
melis Capó, Antonio Estelrich Adro-
ver, Isabel Almodóvar Sierra, Anto-
nio Palmer Barceló, Gabriel Bor-
doy Valens, Miguel Muñoz Rodri-
guez, Pedro Bonnín Rigo, Bartolo-
me Obrador Vaguer.

S'assessora el Sr. Batle en afers
de la seva competencia.

Acaba la sessió a les 22'30.

(Ve de la pc'ig. I)
com a possibilitat, de dragar la part
de Sa Bassa Nova i fer-hi una sèrie
d'amarraments o ancoratges i tam-
bé es parla de la possibilitat d'am-
pliar el Moll. Es tracta d'estudis ex-
haustius i sembla que ningú pot dub-
tar de la justificació d'aquests tipus
d'installacions a Porto-Colom —ja
siguin les esmentades o d'altres—,
per la qual cosa es donarien els re-
quisits per, dins el grau de protec-
ció I, permetre instaliacions de ti-
pus 3, 4 i 5, essent l'únic que queda-
ria absolutament prohibit la cons-
trucció o ampliació d'installacions
de tipus i 2. Per tant, es incert
que el grau I, tal com ha estat sol-
licitat per l'Ajuntament de Felanitx,
imposibilitaria el manteniment, con-

servació i construed() de barraques,
mollets i altres installacions del ti-
pus 3, 4 i 5 •

Per la seva part el Club Nàutic
de Porto-Colom i la Confraria de
Pescadors van demanar el grau III,
que ja esta previst, i ha publicat
unes cartes al «Felanitx» amb una
informació inexacta. Com s'ha vist
en aquest grau estan permeses tot
tipus d'instaliacions sense necessi-
tat d'estudis de cap casta i sense
necessitat de cap justificació.

Nosaltres hem volgut oferir agues-
ta informació que, sense esser com-
pleta, servirà a tots els felanitxers
per formar la seva pròpia opinió so-
bre el tema.

Un grup de veins des Port
(pie tenen barea

Jos tic)
Lotoria Primitiwn

Dissable 21: 12-13-15-W-21-18
C-11	 11-1

Dijous 29: :1 -9-30 -31-38 - 10
C:28 11:1

Bono Loto
Diumenge 25:13-15-26-32-39-11

C: 37
Dil I uns 26: 6-7-13-20-24-29

C: 42

Dimar. 27: 13-20-22-32-33-10
C: 36

Dime. 28: 2-5-7-93-3943	 C: : 19
Rei n tegra men t: 1

Ocasión
Se vendo solar

330 m2, zona plaza de To-
ros. Salida a dos calles. Tiene
cochería de 90 m2 recién ter-
minada. Buen precio.

Informes, Tel. 554671.

TENGO PARA ALQUILAR casa de
campo en carretera Felanitx-Por-
tocolom.

Informes, Tel. 261919.

ALQUILO PORTASSA en calle cén-
trica.

Informes, Tel. 580919 (noches).

TENGO PARA ALQUILAR EN FE-
LANITX un apartamento amue-
blado en C/. Major, 33. Una co-
cheria grande en C/. Sta. Lucia,
3. Y una cocheria pequeña en C/.
Rector Planas, 52.

Informes, C/. Juevert, 61. Tel.
580283.

XARIG Perfumería CONVENTO 37 FELANITX

Gran promoción regalo GISÈLE DENIS

Venga a conocer las últimas novedades en cosmética de tratamiento y la última
moda en maquillaje.

Por la gentileza de su compra, en estos días será obsequiada, según la cuantía
de la misma, con un bonito regalo.

El próximo miércoles día 4, por gentileza de GISÈLE DENIS, una especialista
le aconsejará sin ningún compromiso sobre cualquier duda que quiera exponerle.

Agradecemos de antemano su visita y le recordamos las muchas ofertas que
hay en vigor en estos días.

ARIEL ULTRA 2.200	 665 PTAS.	 DESODORANTE FA DERMO SPRAY 220 195 PTAS.
SCOTTEX BAÑO 4 ROLLOS	 115 PTAS.	 PAÑAL DODOT	 1.500 PTAS.

Promoción válida del 2 al 14 de noviembre



MOTOCICLISME

En Miguel Fiol a la prova del Puig Major.

El passat 27 de setembre Miguel
Fiol Mestre aconseguí el 7e. Iloc de
la classificació general i el 5. de
la Categoria A, a la prova reina al
Puig Major, on participa per pri-
mer cop a una prova motociclista.

-Miguel, com vares començar a
córrer?

-Sempre de jove em feia Music").
Després començarem quatre amics
per carretera, i vaig pensar que era
més segur participar a una carre-
ra d'aquesta mena que fer el loco
per la carretera.

-Quins patrocinadors has tin-
gut?

-Quatre amics que tenen nego-
cis i moto Sprint.
-I l'Ajuntament?
-No res, amb això no hi ente-

nen.
-Fas contes tornar córrer?
-Sí, si tornen fer un altra crono-

metrada aquest any sí, sinó cl pro-
per. I no descart sortir a qualque
prova del Nacional de Super Bike.

-Creus que es necessari un cir-
cuit a l'Illa?

-Activaria molt la cosa als pa-
trocinadors i l'esport del motoci-
clisme seria més ben vist.

J.M.

10
	

FELANITX

ulocares

,s

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 - FELAN1TX.
Servicio permanente 24 horas

• En plena crisi, ja no tan sols
econòmica, sinó d'idees, crisi de
tot... vivinz fent lues, pagant im-
postos americans, tenint serveis
africans... És la dècada der video.
Ens empassolam funis «made in
USA» amb molts efectes especials,
poc coneguts, però amb moita d'ac-
ció i violencia. Culebrons a balque-
na a la televisa programes-cOncur-
sos a go-0, «171 a In á s chicho»,
«vips», futbol a tope... En definiti-
va, de cada dia pareixem mes co-
las, perquè crec que ens tenen per
subnormals.

Una prova is que els socialistes,
per commemorar els deu anys de go
vern han editat un «cómic». Mes
que • un tebeo me sembla un conte
de fades. Tanta botxor em fa posar
pen de gallina... Però no me que-
da Ines remei que estrènyer-me un
au.

• El C.D. FELANITX consigue
Ias proezas fuera de su terreno. El
pasado domingo dio otra campana-
da en el feudo del MURENSE. Al
final DOS a DOS, un partido que
tenía prácticamente perdido en el
intermedio, pues perdía por 2-0. En
Ja 2. a mitad sacaron fuerzas de fla-
queza, hicieron de tripas corazón y
con goles de OLIVER y FELIPE re-
montaron este marcador adverso, y
hasta -según como se mire- pu-
dieron haber conseguido el total
del botín en juego.

El próximo domingo reciben a un
conocido rival: el SANTANYL Gran
ricalidad comarcal, aumentada por-
que en las filas visitantes estarán
los conocidos Mut, Manolo, Man-
jón, Edu..., etc. El Santanyí mar-
cha bien en la labia, todo lo contru -
rio  el equipo de Rafel Ramos
que cuenta todavía con tres negati-
vos. El árbitro designado es GUAR-
DIOLA ROTJER.

• En 2.a regional el CAS CON-
COS parece haber recuperado la on-
da y pudo veneer a un equipo po-
tente, el PLAYA ARENAL por TRES
a DOS. Mientras tanto el S'HORTA
sucumbió en SENCELLES por un
contundente TRES a CERO, un re-
sultado que no se entiende dema-
siado vista la clasificación que os-
tenta el pueblo de Sor Franciscaina
Cirer. El ATCOS. PORTOCOLOM
vuelve a contar con positivo en su
haber al arañar un punto en su vi-
sita al terreno del RTV. LA VICTO-
RIA igualando UNO a UNO.

• El pasado martes TELEVISIÓ
FELANITXERA nos ofreció una
ENTREVISTA con MIQUEL A. EN-
GINYER, por obra del amigo MI-
QUEL JULIA. Naturalmente habló
de COLOM, y de poner en escena
,cse desembarco en Cala Marçal. La

cosa parece que va en serio.
a Hasta cl 12 de noviembre en

Manacor (TORRE DE SES PUN-
TES) estará expuesta una muestra
de jóvenes artistas. Seis en total.
CATALINA FONT, TOMAS FONT,
MARGALIDA MUNAR, PERE PE-
RELLÓ (todos estos de Manacor),
AFTAB SARDAR (de Pakistan) y la
felanitxera COLOMA TIRON. Todo
bajo el lema: «EN PROJECTE...».

• La CARAGOLADA organizada
por cl «presi» BIEL VILLALONGA
fue un exito. Pero fallaron algunos
miembros del «EQUIPO A» que se-
ran sancionados, amen del tirón de
orejas que van a recibir.

• Una ATLETA felanitxera, LAU-
RA CASTEJON que tiene 10 años,
y mide 130 y pesa 30 kg. aspira al
ORO BALEAR en GIMNASIA. Na-
cida en PORTOCOLOM, tiene que
hacer sus cntrenos en Manacor, al
carecer nuestra Ciutat de las insta-
laciones apropiadas para esta mo-
dalidad deportiva. La pasada tem-
porada disputó en Alcúdia el Cam-
peonato de Baleares y consiguió el
tercer lugar, ahora ya sueña con
conseguir el oro. Posibilidades tie-
ne, ya que últimamente consiguió
en Ibiza tres títulos consecutivos y
ser la Campeona absoluta de Balea-
res no es ninguna utopia.

• El pasado día 21, en las pagi-
nas centrales de «BALEARES», sa-
lió un reportaje firmado por Euge-
nia Planas que nos mostraba la fa-
bulosa vivienda del decorador I ela-
nitxer . MIQUEL SAGRERA, que
tras lo de la «Expo» ha visto aumen-
tada su cotización.

• El poeta/musicólogo/escritor/
aventurert)/tviajero JOAN MANRE-
SA, podría 'contar sus vivencias en
Ia «Casa de Cultura» ayudado por
fotografías y proyecciones gracias a
unas gestiones que está realizando

Fútbol Sala

RESULTATS
Iniciació
APA Col. St. Allons A/CIM, 0 -
Col. Montisión Ateo., 6
Benjamins
Col. Liceu B, 2 -
APA Col. St. Alfons A/CIM, 2
Col. Liceu A, 0 -
APA Col. St. Alfons B/CIM, 12
Alevins
C.D. Los Almendros, 2 -
APA Col. St. Allons A, 1
APA Col. St. Allons B, 0 -
Col. P. Poveda, 6
Infantils
APA Col. St. Allons A, 0 -
C.D. Los Almendros, 4

el director del Centre Antoni Vi-
cens.

• En el «CINE PRINCIPAL» hay
cine los viernes, perdón por la equi-
vocación de la pasada semana. Hoy
viernes tenemos una cinta que tuvo
diez nominaciones a los «Oscars»,
basada en la vida de un célebre
gangster, un biopic corregido y
aumentado, «BUGSY», con WA-
RREN BEATY y su mujer ANNET-
TE BENNING, dirigido por BARRY
LEVINSON («El secreto de la Pirá-
mide»). Sábado y domingo «SO-
NAMBULOS», basada en un relato
corto de STEPHEN KING, acompa-
ñada por la conocida cinta «ROBIN
HOOD, PRINCIPE DE LOS LA-
DRONES», con KEVIN COSTNER.
El programa está bien.

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS.

Setmana negra, on cis represen-
tants locals caigueren davant els
seus respectius rivals. Els arbitres
tornaren queixar-se de les installa-
cions i de la pista, ja que la claror
no hi arriba be.

Els jugadors més petits, cis Willi-
ciaciú, foren golejats dins Sa Mola
per un regular collegi Montision, i
amb aquesta derrota s'enfonsen als
darrers Hoes de la classificació. El
I riunvirat Leandro-Marino-Corchado
ja comença a cercar respostes.
garen: [layo (3), Alex (2), Xisco
(1), Vidal (3), Uguct (2), Andreu
(2), Julian (2), Sebastia (1), Cristó-
bal (3) i David (I).

No tingueren gens de sort els Ben-
jamins d'En Xisco Blanco, en la se-
va visita al collegi Es Liceu de
Marratxí, i la igualtat fou la norma
del partit, lo que feu que el resul-
tat fos un empat a clos. El clos gols
felanitxcrs foren marcats per To-
meu Manresa. Jugaren: Joan ( 1 ),
Cañas (2), Coronado ( 1 ), Tolo, Jo-
nathan, Raimundo, Uguet (1), Lluís
(2), Xesc i Tomeu Manresa (2).

Els benjamins B donaren la cam-
panada dins Ciutat, on golejaren al
Liceu A per 0-12. L'equip de Pere
Joan juga a la perfecció fent un joe
pràctic i efectiu. Feren els gols,.
Joan Pere (3), Ramallo (3), Juanito
(2), Kico (2) i Enrique (2). Juga-
ren: Bordoy (3), Martinez (3), Ra-
mallo (3), Juanito (3), Coves (3)„
Matgí (3), Enrique (3), Jesús (3),
Kico (3), Alfredo (3), Garcies (3) i
Pedro (3).

Mala sort pels alevins A dins Son
Rapinya, on els pals i travessers im-
pediren la victòria felanitxera. El
gol fou obra de Torneu AdroVer. Ju-
garen: Martinez, Monserrat, Colau,
Vicens, Carolina, Ramón, Binimelis,
Torneu, Xavier, Coves i Miguel An-
gel.

Els alevins B de Toni Prohens
Iluitaren tot l'encontre clavant el po-
derós collegi P. Poveda de Ciutat,
pe•ó la superioritat visitant queda
ben reflexada al marcador. Jugaren:
Manuel (2), Santi (1), Rubén (2),.
Adrian (1), Jaume (1), Toni (1),
Martin (I), Pedro Sierra (1), Va-
lentin i Guillem (1).

Res pogueren fer els infantils da-
vant el líder Los Almendros, on els
rapits contratacs visitants destros-
saren la defensa local. Jugaren: Pa-
co (2), Pedro (I), Villanueva, Gori
(1 ), Cira (1), Salvita (2), Francis,
Esteban (2), Páramo (1), Domingo ,

(1), Maimú i Richard.
LO MILLOR.-A SE HIZO LA

LUZ! A la fi ens podem veure les
cares. Volem agraïr la collaboració
per als sortetjos de l'Ajuntament,
Bar cts Arcs, Cafe des Mercat,
Bar i Bar Can Pol.

LO PITJOR.-Les xarxes. Pareix
mentida haver d'estar pendents d'u n .
parell de xarxes, juntament anil)
una porteria. En tenirn una de pin-
tada i rovellada.

Escriu: Marino Talavante

JOVEN DE 19 AÑOS con estudios
de 5 años de F.P. y coche propio.
busca trabajo.
Informes, Tel. 581574.

La pista demana miliores
Els Benjamins B golejaren 0-12 el Liceu A
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En el descanso el Murense ganaba 2-0...
pero el Felanitx reaccionó fabulosamente la 2. 8 parte

Murense, 2 - Felanitx, 2

BASQUET

Abd) és massa !

Buena entrada en el «Municipal
de Muro». El equipo felanitxer si-
gue siendo taquillero.

Murense: Mina, Joy, Sans (Va-
liente), Navarro, Cercla, J. Mora-
sues, Martorell, Morante (Payeras),
Maestre, Reines y Santi.

Felanitx: Maties, Sampol, Juanan
(Miguel Angel), Borros, Maimú,
Calcientey, Felipe, Nico, Costa, Ros-
selló y Oliver.

Arbitro: Pérez Barriga, cuya ac-
tuación no pasó de regular.

Ensefiú la cartulina amarilla de
amonestación a Cercla, Payeras, Bo-
rros y Miguel Angel.

Goles: 1-0, min. 37, Martorell. 2-0,
min. 45, Senti. 2-1, min. 50, Oliver.
2-2, min. 70, Felipe.

Comentario: Un encuentro en el
que el Murense, después de tener
el marcador a su favor en el des-
canso, con un 2-0, se confió dema-
siado, lo que propició que el Fela-
nitx se creciera e igualara el parti-
do, creando alguna ocasión más pa-
ra llevarse, incluso, la victoria. Un
buen disparo de Nico, a la escua-
dra, lo salvó «in extremis» el meta
local. En definitiva, el Felanitx fue-
ra de casa sabe reaccionar, con es-
te, son tres los encuentros que ha
remontado cuando llevaba dos go-
les de desventaja. ¿()u( pasa en los
partidos que juega en «Es Torren-
to»? El domingo ante el Santanyí
debe hacer malas las estadísticas.

El Reserva.
PROXIMA JORNADA

PREFERENTE.—A las 15'1.—
«Es Torrentó»: FELANITX - SAN-
TANYI, domingo.

2." REGIONAL.—PORTOCOLOM -
STA. MARIA.

.Sa Lleona»: S'HORTA - SANT
JORDI.

- LA SALLE - CAS CONCOS.

2. ° REGIONAL
CAS CONCOS, 3 - ARENAL, 2

Aleix, Julià, Gordillo, Uguet, Jua-
nan, Nico, Evaristo, Aznar, Llull,
Muñiz i Pescual.

Al ciescans entra Xisco per Pas-
cual. Despres Aleix fou expulsat i
entra el porter reserva Galmes per
Evarist. Salas per Nico, Mateu per
Uguet 1, ja en temps de descomptc
Tauler per • Muñiz.

Partit en que el resultat era de
0-2 a favor de l'Arenal i entra Xesc
Maimó i va ser l'autentica «ARMA
LETAL» (per que no és titular?).

Els gols foren de Xesc, Muñiz i
finalment Xesc, despres d'una gran
jugada de Muñiz i Salas. Debuta-
ren Joan Aznar i Galmés.

J.M.
SENCELLES, 3 - S'HORTA,
Derrota inesperada del S'Horta

en cl seu desplaçament a Lloseta;
el Sencelles fou superior en el pri-
mer temps i als 2 minuts de joc
march ja el primer gol, lo que va
fer que el S'Horta avanças unies i
el segon gol arribas de penal. En el
segon temps el domini del joc fou
dels Hortarrins, que Ilançaren dos

remets al pal, però la bona actua-
ció dcl porter local impedí que el
S'Horta marcas. Avui dissabte a les
1545, SlIorta-Sant Jordi.

CADETS
ESCOLAR, 4 - FELANITX,

Res pogué fer l'equip felanitxer
dirigit per J. Campos per evitar
sortir golejat del camp de l'Escolar
a Capdepera; un conjunt que va
tenir el partit dominai durant tot
el temps. Avui horabaixa a les 5'30
en Es Torrentó reben al Pollença.

GV
S'HORTA, 4 - ALARÓ, 2

El S'Horta aconseguí la seva pri-
mera victòria a l'actual lliga, apro-
fitant be totes les oportunitats.
Gols de Pere Bonet (2), Felipe i
Joan.

JUVENILS
FELANITX, O - MANACOR, 2

Alineació.—López, Monserrat, To-
meu, Matas, Frias, Lozano, Guillem,
Calderón, Petty, Basilio i Francis.
'nimbé jugaren: Risco i Roque.

Segueixen millorant el seu joc, i
Ia veritat, es que, mica a mica, es
va notent la ma del mister Joan
Adrover, pet-6 clavant el Manacor,
segon classificat, no pogueren treu-
re res positiu. Diumenge es despla-
çen a Llucmajor per enfrontar-se a
l'Espanya.

GV
ARTA, 2 - S'HORTA,

L'Artà guanyà amb dificultats al
S'Horta, que month un fort dispo-
sitiu defensiu. L'equip local domi-
na en el primer temps. Demà diu-
menge a les 10'30 S'Iforta-Manacor.

INFANTILS
FELANITX, 5 - ESPANYA, 1

Alineació.—Paco, Jose Vicente,
Tomeu, Jun, Simó, Enrique, An-
cirés, Nadal, Alcolce, Vidal i Valen-
tin. També jugaren, Socias, Oliver,
Rohan i Sergio.

GOLS.—Pedro Alcolea, Tomeu Vi-
dal, Valentin Díaz, Enrique i Ro-
han.

Els allots que dirigeix en Nino,
segueixen amb molt bona forma i
aixi ho demostraren devant un
equip que en cap moment tira la
tovallola. Avui visiten el terreny del
Petra i esperem que aquesta bona
ratxa continuï.

GV
PORTO CRISTO, 10 - S'HORTA, 2

Els jugadors de S'Horta foren
les victimes devant un equip supe-
rior, i encara que sortiren amb ga-
nes, els ànims no bastaren per
aconseguir un resultat positiu. Gois
de Pablo i David. Avui a les 14'30
S'Horta-Algaida.

BENJANIINS CIM
FELANITX, 1 - OLIMPIC
(Manacor), 4

En aquesta ocasió els nins d'En
P.J. Vaquer sofriren la primera tra-
veiada de la temporada clavant un

Resultats
Juvenils: JOAN CAPO/AUTOC.

GRIMALT - A.V. COLL D'EN RE-
BASSA, 85-46.

Senior masc.: ALMACENES FE-
MENIAS - JOAN CAPO/AUTOC.
GRIMALT, 73-74.

III Divisió: AUTOCARES GRI-
MALT - CAMPOS, 109-44.
Comentari

No començaren la Riga els CA-
DETS perquè a darrera hora se
produi la retirada dt la competició
del rival previst per a la La jorna-
da, el Domingo B.C. de Palma.

Pero per a la resta d'equips la
jornada fou excepcional. N'hi en-
tren poques com aquesta en una
temporada.

Els ambiciosos JUVENILS atin-
gueren un resultat molt favorable,
per 39 punts. Des dels minuts ini-
cials aconseguiren clares diferencies
(16-2, minut 9; 29-9, minut 14 i 38-20,
en el descans), amb jugades força
espectaculars. Toni Maimó dona op-
ció a tots els jugadors. Cal destacar
les 13 assistències de César i els 60
punts anotats entre els jugadors
Carlos Guerrero, R. Bover i César.

El partit dels SENIORS fou de
llarga durada i en ell les xifres tin-
gueren un cert protagonisme. Els
Arbitres assenyalaren 80 faltes (44
als locals i 36 al Joan Capé), rtsul-
tant eliminats 8 jugadors (6 i 2) i 8
més acabaren amb 4 faltes (2 i 6),
foren llançats 99 tirs lliures (46
l'A.F. i 53 el J. C.). Dels 147 punts
anotats, 62 (23 i 39) foren aconse-
guits per tirs lliures. El primer
temps, sense diferencies remarca-
bles acabà 31-33. A la 2.a meitat els
locals obtingueren una renda de 8
punts en dues ocasions, una d'elles,
ben perillosa, en el minut 17, però
en qüestió de segons i gracies a 8
tirs Mures consecutius anotats (6
d'ells per G. Noguera) se neutralit-
za l'avantatge. El darrer minut va
ser de molta tensió. Cal resaltar,
per part del Joan Capó l'apartat de

ciels genets de la categoria.
Els fclanitxers s'avançarien en el

marcador mitjançant José Garcia,
però l'Olímpic li va respondre amb
quatre gols, que haguessin pogut
csser cinc ja que fallaren un penal.
Avui clissabte tenen un altre difícil
compromis dins el camp del Por-
tocristo.

Alineació: Oscar, Adrover, Jose
Vicente, Pedro, Pinto, Julià, José,
Ismael, Toni i Francisquito. Limbe
sortiren Moreno per Ismael, Val-
verde per Julia i Martorell per
Francisquito.

GV

BENJAMINS
BARRACAR, 2 - S'HORTA, 1

El S'llorta fou derrotat a Mana-
cor clavant un dificil Barracar que
aconseguí els seus dos gols cn el
primer temps amb el vent a favor,
i en el segon temps el S'Horta in-
tenth guanyar el partit. Gol d'Anto-
ni González, que cluu marcats 9 gols
en nomes 4 partits.

tirs lliures, amb 39 convertits de 53
Ilançats. Els darrers 22 punts que
aconseguiren els felanitxers foren
des del punt de tir lliure i 18 d'ells,
consecutius. Les séries de Gaspar
(9/10) i de Bernardi (8/9) foren les
més brillants.

Les primeres jornades del Autoca-
res Grimait de TERCERA sorprenen
al més optimista. Diumenge passat
aconseguí el tercer triomf consecu-
tiu i, a mes trencant qualsevol esta-
dística anterior. 109 punts dins la
vila, no els havia aconseguit mai
cap dels equips del club felanitxer.
La superioritat en front del Campos
va ser total. L'evolució del marca-

(Passa a la pàg. 12)

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
Yatnaha 74 Cross Comp.
Culera KZ-125

CICLOMOTORES

Derbi Scooter
Peugeot Rapid
Puch Suzuki Cóndor
Vespinos
Mobylettes

EXPOSICION Y VENTA

i HEYi cómprate una JOG
Yamaha te regala un casco

más una sorpresa
Taller

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

Y MOTOS

Un labre és el
millor company
dels vostres ocis

Llibreria RAMON RULL
Major, 25 Tel. 580160 FELANITX

SE PRECISA CHICA con conoci-
mientos con ta bilid ad por ordena-
don Preferible experiencia. Por
Ias ma fianas.
Informes, To. 770832 (Sr. Ruiz)

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

o FUTBOL
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VIERNES	 9 noche	 UNICO DIA
	

250 ptas.
Para los amantes del cine, una película que hay que ver.

Warren Beatty en su última película

BUGSY
SABADO 9 noche y DOMINGO en sesión juvenil 3 tarde y sesión normal
7 tarde. Fabuloso programa doble
Viven para la noche, viven para matar y viven siempre

Sonánbulos
y Kevin Costner en

Robin Hoob. El Principe de los ladrones
PROXIMA SEM-ANA:

Viernes: EL PRINCIPE DE LAS MAREAS
Sábado y domingo: EL NOMBRE DE CALIFORNIA y ROCKETER
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Inauguracii de la Secciú local tliquerra
Republicana de CatalunyaPSOE

El comunicat publicat fa quinze dies
per explicar el vot desfavorable del
Grup Municipal Socialista respecte de
l'augment de la taxa per recollida de
ferns va provocar un aclariment del
Partit Popular i un altre del grup
"Coloms a la Sala".

El Partit Popular comença afirmant
que els socialistes, una vegada més,
diuen veritats a mitges. No sembla
que el Partit Popular sia gens indicat
per tirar aquesta pedra, quan fa poc
va facilitar uns resultats econòmics
de les verb-enes d'enguany ("La Sala
informa", núm. 53), organitzades com
tothom sap pel Grup Socialista, que
recollien les quantitats corresponents
a les despeses i en retallaven escanda-
losament el capitol d'ingressos. Així,
per exemple, es deia que Ia quantitat
ingressada per la venda anticipada
d'entrades i d'abonaments havia estat
de 3.808.900 pessetes quan en reali-
tat els ingressos per aquest concepte
havien superat els nou milions i mig
de pessetes.

És ver que les taxes han de co-
brir les despeses del servei que es
presta, pet-6 en un any en qué hi ha
hagut un augment molt important de
es despeses, això no tenia per qué

aplicar-se necessàriament al peu de Ia
lletra, quan hi ha altres serveis mu-
nicipals (el d'aigua potable, per exem-
ple) que no les cobreixen.

Respecte de la imprevisió manifes-
ta que assenyalen, hi ha que dir que
vi el Partit Popular, i molt me:nys' el
Partit Socialista, podien preveure fa
un any, que hi hagués un augment
tan important del cost de l'eliminació
dels ferns com el que es va produir
amb motiu del tancament d'una série
d'abocadors, que ha provocat un tras-
bals tant en ajuntaments governats
per socialistes com en els governats
pels popu lars.

Volem insistir, una vegada més, so-
bre el fet que les cases de Portoco-
lom, ocupades durant uns mesos d'es-

CAIN a la Sala
LA INEFICACIA NO ES
APLAUDI BLE.

No solem esser molt de la mam-
balleta, pea) fa quinze dies troba-
rem digne d'aplaudiment el gest
demostrat pel Batle Grimait amb
Ia decisió ferma de tancar reboca-
dor de ferns.

La setmana passada l'ex batle Mi-
guel Riera ens recordava que ell ha-
via dictat un decret en el mateix
sentit i que ningú el va aplaudir.
Nosaltres, per exemple, no l'aplau-
dírem per la ineficacia sobrada-
ment demostrada en un any. Con-
firma rineficacia dels seus dictats,
cl fct que va ordenar tancar l'abo-
cador, per-6 no va pensar a posar
cl biuló i l'abocador va seguir fun-
cionant. D'exemples com aquest,
tants com en volgucu.

Nosaltres seguirem com sempre,
aplaudint tots i cada un dels gests
que demostrin un canvi d'actitud
en la necessària igualtat en els deu-
res i en les obligacions de tots els
felanitxcrs i clenunciant ki inefica-
cia de l'Ajuntament o de qui la
practiqui, és el nostre deure.

tiu per residents habituals a Felanitx,
no tenen per qué haver de pagar com
si fosin ocupades tot l'any, i repetim
que si bé creim que el preu de les
taxes s'ha d'anar adequant a la puja-
da  preus segons el nivell de vida,
un augment del 30 per cent ens sem-
bla exagerat. L'any passat, sense anar
més enfora, el Partit Popular se va
oposar a augments de taxes i imposts
que no arribaven ni a la meitat del
que sofrirà el preu de la recollida de
ferns.

La Llei General Tributaria diu que
les taxes, a diferéncia dels imposts,
s'han de cobrar a canvi de la presta-
ció d'un servei i resulta evident que
la immensa majoria de les cases del
Port, només utilitzen aquest servei
els tres mesos de l'estiu.

El grup "Coolms a la Sala", que
s'Int con vertit en Poposicia,
de l'oposició qualifica
la nostra explicació de vot de diatri-
ba (?) i ens vol fer responsables
d'unes decisions del Ministeri d'Hi-
senda amb les quals no hi tenim art
ni part.

Quan fan referéncia a l'impost d'ac-
tivitats econòmiques ja entren en la
manipulació acostumada. Afirmen
que l'impost d'activitats econòmiques
(abans Ilicéncia fiscal) costarà als fe-
lanitxers un cent per cent més que
l'any passat. Es tracta d'una mentida
descarada.

L'impost total que l'Ajuntament
cobrara per aquell concepte no tan
sols no representa un cent per cent,
com afirmen els coloms, sinè que en
total la Sala vendrà a cobrar més poc
del que va cobrar l'any anterior en
concepte de Ilicéncia fiscal, i hi ha
empreses i establiments que pagaran
menys que l'any passat.

Els primers en llamentar-se seran
els membres de PP, que ara governen
a l'Ajuntament i que l'any passat se
varen oposar a una pujada modera-
díssima d'aquest impost, molt més in-
ferior a les que varen aplicar altres
ajuntaments de l'illa controlats pel
seu partit. Si els representants de
"Coloms a la Sala" haguessin assistit
a la plenaria i a les comssions infor-
matives en qué se tractaren aquests
temes, potser no facilitarien informa-
cions que no tenen res a veure amb la
realitat.

• Acabat ja el servei militar, el
«xampinyó» d'En Perete ha tornat
reprendre. L'amic Percte torna gua-
dir (l'un magne casquet per tot lo
alt.

• L'amic Joan, de la Tapiccria
Fclanitx ha ajudat al equips de fut-
bola, clonant una sèrie de banderes
amb els respectius colors dels
equips, la qual cosa ha servit per a
millorar la imatge de la pista.

ALQUILO PLANTA BAJA centrica
en Felanitx.
Informes, Tel. 580919 (noches).

Dia 17 d'octubre a les 20'30 hores
es va inaugurar, a la localitat de
Manacor, la nova secció d'Esquerra
Republicana de Catalunya.

El nom oficial que es va donar a
la secció fou el de dNDEPËN-
CIA», tal com sona. Aquesta secció
inclou, per ara, les poblacions de
Manacor i Felanitx, però deim «per
ara» ja que a curt termini podria
ser molt factible que cada població
tingués la seva pròpia secciá local
degut a nombrosa militancia que hi
ha per tot arreu de Mallorca.

Bé, l'acte d'inauguració tingué lloc
al bar Els Catòlics de la Ciutat de
les Perles i fou en Jaume Santan-
dreu, com a president d'E.R.C. a
M a 11 o r c a, l'encarregat d'aquesta
presentació. El seu parlament fou
senzill i evidencia la necessitat d'un
canvi gtneral per assolir noves ma-
neres socials, econòmiques i politi-
ques alhora d'introduir-nos dins

AASQUET
(Ve de la pàg. 11)

dor dóna una feel visió del desen-
volupament de l'encontre: 30-12 (10
minuts), 50-27 (descans), 64-27 (24
minuts), 94-34 (34 minuts) i 103-36
(38 minuts). També són rècord el
número d'assistêncies (23), 6 d'elles
realitzades per Toni Oliver. Tots els
jugadors anotaren i el públic va
fruir de l'espectacle. Entre la mag-
nifica actuació dels 10 jugadors, re-
saltem la feina de Sebastià Rigo (15
punts, 10 rebots, provocador d'll fal-
tes de tir i autor de 2 assistències).
Esperem que el bon joc i els resul-
tats favorables continuin la propera
jornada.

Anotadors
Juvenils: Carlos Guerrero (24),

César (21), R. Boyer (19), G. Obra-
dor (6).

Sènior masc.: B. Salva (16), Xis-
co Adrover (15), Gaspar (13), Ber-
nardi (8), Jordi (7).

III Divisió: G. Amengual (19), M.
S. Perelló (18), R. Lladó (16), S.
Rigo (15), A. Oliver (10), P. J. Fu-
Ilene (10), M. Julia (9), D. Boyer

aquest complex sistema que és l'Eu-
ropa de les Nacions.

Ili foren presents alguns dels mit-
jans de comunicació d'aquella loca-
litat.

Es va aprofitar el moment per
anunciar el nou Congrés, el primer
de tots a nivell regional, que es fa-
rà a Felanitx avui dia 31 d'octubre
a partir de les 11 del mati.

Cal esmentar que hi hagué força
gent coneguda dels cercles politics
i socials tant de Manacor com de Fe-
lanitx com d'altres poblacions del
Llevant Mallorqui.

La festa es va allargar fins altes
Flores de la matinada.

D'aquesta manera ens volem do-
nar a conèixer a tots aquells collec-
tius que tenguin, com va dir en J.
Santandreu, el llistó posat a la mi-
da de l'independentisme i de la Ili-
bertat davant tot.

Secció local INDEPËNCIA -

(8), A. Obrador (2), B. Nadal (2).
Aquesta jornada

Actuaran tots els equips. Hi hau-
rà únicament un encontre a Fela-
nitx, sera el diumenge, quan l'equip
femeni rebrà la visita del C. E. Uni-
versitat Illes, un rival fort.

La resta d'equips viatjaran. Els
seus destins són: Son Quint (cadets).
Pollença (juvenils), Esporles (sè-
niors masc.) i Bunyola per jugar
contra l'Esperdenyer (3•a divisió).

LARRY CISTELLES

CHICO DE 26 AÑOS con carnet de
La busca trabajo.
Informes, Tel. 581321 (de 9 a 13
y de 15 a 16).

ES LLOGA PIS A PORTOCOLOM,
amoblat, 3 habitacions. Per a tot
l'any.
Informació, Tel. 825070.

ES VEN LOCAL COMERCIAL amb
magatzem, en el carrer Jaume
64 dc Felanitx.
Informació, Tel. 825070.




