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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX    

Dos pescadors de Portocolom morts
	

Més de 150 felanitxers pujaren a
a un naufragi
	

Lluc amb la Part Forana
Dimecres horabaixa succeí una

tragedia enfront a la costa santanyi-
nera, a la qual moriren dos pesca-
dors de la trieulació de la barca de
pesca «Antonia y Angel» amb base
a Portocolom.

L'embarcació que es dedicava a
la captura d'emperador, havia sal-
pat el dia abans i havent recollit
l'ormeig, devers les 4 de la tarde es
disposava al retorn enmig d'una
mar molt moguda. Un cop d'ona
obrí una via al case i amb molt poc
temps es fonà, havent d'abandonar
els tripulants després d'haver Ilem-
çat un SOS.

Recollida l'alarma es posaren en
recerca un, helicepter det SA,R, una
Ilanxa del Centre Regional de Coor-
dinació de Salvaments, una patru-
llera del Servei de Vigilància Dua-
nera, dues patrulleres de l'Armada

ELgrup municipal socialista alu-
di especialment a tres aspectes con-
crets per avaluar la labor duita a
terme pel grup municipal gover-
nant a un any de la mock) de cen-
sura que els dona la majoria ene!
consistori. Fou en er transcurs *4!'u-
na roda de premsa celebrada a la
Casa de Cutura divendres de la set-
mana passada, a la qual el porta-
veu Miguel Riera —que fou acorn-
panyat a la tribuna pels regidors
Binimelis, Caldentey i Nadal-- ana-
litza davant els informadors la ges-
tió dels populars-independents: La
relació amb l'oposició, l'estalvi i la
qiiestió urbanística, tres qüestions
que, segons Miguel Riera, donen
un balanç negatiu i delaten que
l'actual majoria no té res a veure
amb un equip de govern. M. Riera
avala aquesta darrera afirmació tot
delatant una manca de concordan-
cia entre els membres de la majo-
ria.

Quant a la relació amb l'oposició,
Ia qualifica de desconcertant i als
darrers temps absolutament tan-
cada a qualsevol diàleg. Pel que fa
a l'estalvi, un cop recordar unes
manifestacions del Batle al «Diario

_deMallorca» del novembre passat,

i el vaixell mercant «Cala Llonga»,
els quals, després de dificultoses
operacions de localització i rescat,

, aconseguiren, hissar els cinc tripu-
lants a les 19'30, dos d'ells, Mariano
Rodriguez Alonso i Serafín Montes
Moreno, ja cadàvers. Per qüestions
tècniques la Ilanxa de salvament
se'n dugué els niudrags al Port d'Al-

cúdia des d'on, els supervivents fo-
ren traslladats a Son Dureta. Des-
prés de l'oportú reconeixement els
tres que se'n sortiren estalvis arri-
baren al Port a les 3 de la matinada

No cal dir les hores d'impacièn-
cia i angoixa que familiars i veins
visqueren al port al Ilarg de la vet-
llada, pendents de les noticies que
arribaven pel radiotelèfon i que ara
mateix la premura de temps no ens
permet de comentar.

a les que afirmava que «nos hemos
propuesto recortar al máximo los
gastos. Hasta ahora se ha gastado
demasiado dinero alegremente...»,
Miguel Riera digué que ja al pres-
supost de 1993 augmentaren en 26
milions el capitol de despeses per
personal i que a les darreres verbe-
nes s'havien pagat prop de quatre
milions més dels preus tarifais pels
conjunts que hi actuaren. La proli-
feració de publicacions i d'activi-
tats inadequades a un planteja-
ment de sobrietat financera, no
responien en absolut a les inten-
cions formulades pel Batle. Quant
a la qiiesti6 urbanística, l'ex-batle
recorda com s'havia escandalitzat
Antoni Grimait perquè la docu-
mentació del PDSU no va sortir
fins a finals d'agost, quan des de
llavors ença el grup governant no
ha demostrat el més mínim inte-
rès per aquestes qüestions i com
es mantenen les pressions que va-
ren provocar la moció de censura.

Miguel Riera revisa, però gaire-
bé totes les àrees d'actuació muni-
cipal, oferint dades que considera
prou eloqüents com per titllar d'i-
noperant la gestió municipal del
darrer any, i entrant a les mani-

festacions d'Antoni Grimait, que
en un sopar del PP digué «ens hem
fet càrrec d'un municipi que du-
rant el govern del PSOE no va fer
més que promeses i pocs fets», re-
tregué els seus fracassos en l'abas-
timent d'aigua a la part de Sa Ca-
pella, la inauguració del poliespor-
tiu, la reobertura del mercat... i
conclogué la seva exposició quali-
ficant la gestió conservadora com
«un any d'inoperancia, un any ur-
banísticament perdut, econòmica-
ment incontrolat, amb retall de les
despeses socials, amb practiques
democraticament inacceptables,
amtr nil equip incapaç de sintonit-
zar amb les inqiuetuds de la po-
blació com va quedar demostrat
en el cas de la denominació del
poliesportiu... ».

des, són molt importants certes
ajudes que fan possible que tot
funcioni bé i nosaltres ens preocu-
pam prou d'aconseguir-les, però a
vegades les ens donen i d'altres
no. Arran d'això vull fer arribar
unes paraules d'agraïment als que
més s'ho mereixen. En primer Hoc
als marxaires i tots els que d'una
o altra manera feren possible la
pujada del primer fins al darrer.
Després a les persones i entitats
que ens han ajudat d'una manera
directa i dessinteressada, perquè

totes les activitats que
feim, generen sempre unes despe-
ses. Els nostres collaboradors en-
guany han estat: Banca March,
Caixa Rural, Sa Nostra, Porn de
Ia Soledat, Can Gaspar, Francisca
Nicolau, Joan Picó, Cati Blanco i
en Nofre, el nostre xcífer que té
cura de l'avituallament. D'aqueSt
darrer només hem de dir que no
sé com ens arreglavem abans
tenir-lo i vosaltres direu per qué
es això? Perquè m'entengueu,
teníem una persona que feia aquest
servei, però quan arribava a Inca
sempre desaparexia, si no ho ha-
via fet abans. I és molt important
aquesta feina perquè essent dipo-

(Passa a la pàg. 5)

El primer premi
de PONCE'. repar-
teix 5tImiliozis a
Felanitx

Dimecres passat, la bona notí-
cia de que el primer premi del
Cupó dels Cecs havia caigut
tegrament a Felanitx es va esten-
dre ràpidament amb la lògica sa-
tisfacció de tot el veïnatge.

Fou el nostre paisà el venedor
Eloi Pomar Fuster qui amb el nú-
mero 80.629 repartí la sort, 20 cu-
pons premiats amb 2'5 milions de
pessetes cada un, el que totalitza
50 quilets.

La sort queda repartida entre
cinc persones, tres amb dotze mi-
lions i mig, una amb deu milions
i un altre amb dos i ma i és dóna
Ia circumstancia que N'Eloi Po-
mar, el venedor, se n'havia reser-
vat cinc cupons.

Una bona ratxa pels guanyadors
que ens alegra de debò.

Els Socialistes comenten la gestió de
requip governant a un any de la

mock') de censura

Dissabte passat a vespre, uns
cinquanta mancaires varem par-
tir de Felanitx disposats a cami-
nar els 58 quilòmetres que ens se-
'Paren del Santuari de Lluc, amb
Ia grata impressió de que la par-
ticipació assolida era la més nom-
brosa que havíem tingut mai, ja
que devers les 3 de la matinada,
també de davant la parròquia, par-
tien 110 persones més amb dos
autocars cap a Inca, amb el pro-
pòsit de caminar els 18 quilòme-
tres que resten fins a Lluc.

Participar en aquestes peregri-
nacions és de qualque manera tor-
nar a les nostres arrels. La convi-
véncia, la germanor i l'amistat són

- els motius essencials de la puja-
da, en una nit de festa de fonda
significació religiosa, fent camí
cap a la Mare del Cel. Quantes per-
sones no fan aquesta ruta com-
plint una promesa o per adreçar

" una súplica a la Verge?
Com poden suposar, amb tan-

tes hores de caminada ens hem
d'encarar a un caramull d'entre-
bancs, per-6 el que sempre ens
preocupa més és el capítol de les
bòfegues, les torçudes de peu, les
engalavarnades i, per descomptat,
el cansament que es va apoderant .
poc a poc del nostre cos. Perquè
el més important és aconseguir
mentalizar-nos per assolir la for-
ça per tal que la nostra intern-
gència li guanyi la partida al so-
friment corporal.

Sempre que hi ha molta parti-
cipació a una d'aquestes camina-



sANTOsIAL

Dis., 11 St. Protus
Diu. 12 M. de Déu de Lluc
Dill. 13 St. Joan Criseostom
Dim. 14 Exit , de la Sta. Creu
Dim. 15 M. Déu dels Dolors
Dij. 16 St. Corneli
Div. 17 St. Robert Belarmi

LLUNA
Lluna nova dia 16

COMUNICACIONS
A UTOCitliS

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

Palma • Felanitx des de l'esta-
clé: Dies feiners, a les 8 (excek
te dissabtes), 9,30, 13 1545 1 1930
n. Diumenges 1 festius, a les
9,30, 15,45 1 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 1415 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12'30 i
17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 9'30, 14'45 i 1730
h. Diumenges i festius, a les 930,
13 i 18'15 h.

Felanitx - Cala d'Or: Tots els
dies a les 6'30 h. i diumenges un
més a les 11'15 h.

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

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

Palma-S'Horta: 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
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Francesc Piña
Gava Mens
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365, Policia local
582200
Funeràries:
Tels. 580448-581144 (F. Felanitx)
(Nueva Funeraria)

Tels. 582904-581188
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servet mèdic d'urgències
Guardia Civil
Servei de grua

Centre primers auixlis
Creu Roja

580254
580096
827474

202222

Betrbara Monserrat Bordoy
Vda. de Pere Joan Monserrat

va morir a Felanitx, el dia 8 de setembre de 1993, a l'edat de	 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al cel sia

Els seus fins Margalida, Pere 'Joan, Gabriel i Miguel; fills politics Antoni Albons, Josefina
Mascaro i Catalina Maria Garau; néts, renéts, germana politica Margalida Bonnin, nebots, cosins i
els altres parents vos demanen que volgueu tenir-la present en les vostres pregitries.

Casa mortuòria: Pare Auli, 12 (Can Pere Joan de Sa Serradora) 1

2 	 FELANITX

CREU ROJA ESPANYOLA

La Delegació Local de la Creu
Roja de Felanitx ens informa dé -.

les assistències realitzades pel'
SERVEI ESPECIAL, amb motiu
de les VERBENES DE SANT
AGUST1 93, muntat al Parc Mu-
nicipal de sa Torre, les quals són
les següents:

Durant les cinc verbenes s'ha-

installat al Parc un.11oc dé primers
auxilis que ha comptat amb els
serveis d'una ATS, set voluntaris
de la Creu Roja i una ambulancia
pertanyent a aquesta entitat, coor-
dinats per Vicenç Blanco i Gori
Vicens.

Un total de 51 persones foren
ateses durant els cinc vespres, de
les quais 24 havien sofert fendes
o talls, 7 marejos/mal de cap, 8
contusions o esquinçaments, 11 in-
toxicacions etíliques i 1 persona
s'havia perdut (una nina). A més,
foren atesos altres casos de menor
importància.

D'aquestes persones ateses, dues
hagueren de ser traslladades amb
ambulancia al Centre de Salut de
Felanitx i una altra al Centre Hos-
pitalari de Son Dureta, a causa de
les lesions que presentaven.

El vespre que mes serveis es rea-
litzaren fou el de la verbena del
dia 27, a la qual actuava Loquillo,
amb 21 atencions, 7 intoxicacions
etíliques i la més tranquilla va es-
ser la del diumenge 22.

RISC D'INUNDACIONS PER PLU-
GES INTENSES.

CONSELLS BASICS, RECOMA-
.NATS PER PROTECCIÓ CIVIL.

Les especials característiques
climatiques i orogràfiques de la
nostra geografia fan que a la tar-
dor es puguin produir fenòmens
plujosos d'importància. Cal infor-
mar-se sobre l'esmentada possibi-
iitat a les zones on us desplaceu.

Si una vegada que hagi comen-
cat a ploure, l'aigua cau de mane-

ra persistent i torrencial, pensau
que el risc d'inundació existeix. En
qualsevol cas si vos 1..robau en zo-
nes on es freqüent aquest tipus de
precipitacions intenses, heu de
prendre les següents precaucions:

— Mai heu de travessar amb el
vehicle guals que salvin barancs o
altres trams de carretera si estan
inundats. La força de l'aigua vos
pot arrossegar.

— Davant fortes pluges circu-
lau amb preferencia per rutes prin-
cipals i autopistes, moderant la
velocitat.

— Si teniu problemes de visibi-
litat a causa de la pluja, heu d'atu-
rar-vos a la 'o rera senyalitzant la
vostra situació.

— Allunyau-vos de la base dels
pujols perquè no vos agafi l'aigua
que passa pels vessants, la qual so-
vint arrossega fang i restes d'ar-
bres i pedres

— Localitzau els punts més alts
de la zona on vos trobeu. Dirigir-
vos cap a ells en cas de possible
rivada.,

— Sintonitzau les emissores de
radio locals per estar informat so-
bre la possibilitat de pluges inten-
ses o barrumbades, estat de les
carreteres, i si s'escau, mesures de
precaució i conseils d'actuació.

Rt.TOLS I SENYALITZACIONS;
Vos comunicam que ' aquest

Ajuntament ha sollicitat a- la Con-
selleria d'Obres Públiques i Orde-
nació del Territori, la installació
de rètols indicadors amb els noms
de Felanitx i Portocolom al tram
d'autopista Palma-Llucmajor, i a
les carreteres C-717 (on nomes apa-
reix el nom de Felanitx dins el po-
ble de Campos) i C-715.

Aixi mateix s'ha soHicitat a l'es-
mentada Conselleria el desplaça-
ment del senyal de limitació de ve-
locitat a 80 Ic m./h.,. el qual esta si-
tuat a la carretera PM-401, devora
el Camp Municipal de futbol del
Torrentó en direcció a Felanitx, de
manera que sigui mes visible des
de la carrte. També se'ls ha de-
manat la coHocació, a aquesta ma-
teixa carretera PM-401, de dos rè-
tols indicadors del Santuari de
Sant Salvador, els quais s'haurien
de posar en ambdós sentits de la
carretera, ahans de la milita.

Pel que fa a la carretera PM-512,
es considera necessari que es can-
vil la posició del disc indicador de
velocitat limitada a 100 km./h., el
qual actualment es troba situat a
Ia sortida de Felanitx en direcció
a Campos, i que es colloqui des-
prés de l'entrada al pavelló polies-
portiu municipal i a la futura re-
sidència - per a la Tercera Edat.

(Passa a la pàg. 7)

EXTRAVIADOS cinco aros de nro.
Se gratificart su devolución.
Informes: en esta Admón'
o Tel. 827215

FELANITX
Settnanari crinteressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora 	235

ILAIX. SALA
INFORMA

ORTOPEDIA MANACOR
•

Pza. Rector Rubi, 3 Tel. 552614 	 MANACOR

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

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

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



FELANITX
	

3

L'EXALTACIt DE LA CREU
Aquests dies de setembre els Creuats celebren un manyoc dc

festes que toquen el pinyol de la devoció cristiana més grenyal:
La Creu alçada, el Davallament de Crist, els Dolors de Nostra Dona
Santa Maria. Aquestes devocions, totes tres, tenen el naixement en
l'evangeli de sant Joan, el més devocional dels evangclis.

«Si un dia m'alcen clamant la terra, tot ho atreuré cap a Mi».
I des dc llavors ença, la creu es el punt de trobada entre el cel i la
terra. I entorn d'ella tots els humans de la història s'ajunuten en
dos grups: Els qui l'accepten i els qui Ia neguen; els qui criden i
els qui canten; els qui saben que tota la sembra de la vida dóna
cullita per l'eternitat, i els qui diuen in repeteixen que tot el trui
dels pobles es perd per sempre com l'aigua dins l'arena del desert.
La creu es cl punt en cl que la ciutat terrenal esdevé ciutat eterna
i en el que el gest de l'home assoleix la dimensió definitiva.

Baixat de la creu, com a la tarda del divendres sant sobre el
Replà, Jesús Os colgat en la tomba tal com la llavor dins el sole.
Un sole que és el bres de totes les primaveres i de totes les messes.
Es un error dels nostres dies cl de creure que l'exit es la mesura
de l'home: «Si el gra de blat no cau en la terra i mor, no dóna
cap fruit; però si cau en la terra i hi mor, dóna tot un esplet». El
futur es d'aquells que sabem sembrar amb plor i amb sofriment;
d'aquells que saben que tot en la vida té sentit molt més enllà de
Ia fama o dels diners que horn pot acaramullar; d'aquells que sa-
ben que en el bessó de tot allô que fan hi dorm una grandesa que
no cap dins totes les plctes del món. Tota ressurrecci6 te la rel clins
Ia foscor del divendres sant.

I això ho sabia fermament Nostra Dona Santa Maria. Ajupida
al peu de la creu, traspassada amb set ganivets de dolor, es bevia i
s'enviava el plor, anima endins, segura i convinçuda de que tot
aquell estrall esclataria un dia en un doll de vida i de cançons. I
va ser llavors quan en la terra alta del seu esperit hi esclafi amb
Ia claror d'un !lamp un crit tan fort i poderós com la veu de Deu
el primer dia de la creació: «Dona, aqui tens el teu fill». I senti
que dins l'entranya, llaurada de dalt a baix, li glatia un estremi-
ment. El mateix que havia sentit, anys enrera, el dia de l'anuncia-
ció: Per un miracle immens del poder de Deu, tornava a ser mare
i infantava una filiada sense fi, la fillada de les generacions i ge-
neracions d'aquells humans que des de l'estrall de la vida, cren
capaços d'en1 ilar-se, creu amunt. cf-s de la terra fins al cel, posant
en mig de la seva vida, l'arbre de la creu: «Si un dia m'alcen da-
munt la terra, tot ho atreuré cap a Mi».

Ara, a Felanitx, la creu, el Davallament i Els Dolors ens posen
davant els ulls la condició de tot el sentit de la vida: Com riles
prop es la creu, més segura I“; la fecunditat, més els ulls humans
s'omplen de l'espectacle de les messes de la Història, més sent
l'home que la presencia d'allò que espera tiny de goig alb!) que
possecix.

Antoni Oliver

Nueva Papelería y Mercería
APOLONIA

MATERIAL ESCOLAR

C. Salas, 4 	 Felanitx
(Al lado del Col. I. Joan Canal

TRIS - TRAS
Roba infantil i joguines de fusta

Obert des de dissabte passat

Ens trobareu al carrer d'ets Horts, 36

Vos esperam!

Des de la moció de censura de
Sant Agusti'92, que ens augurava
una etapa d'aldarulls politics al
voltant de la Sala, no . ha tornat
passar, com qui diu, res. L'ensopi-
ment es la tònica general. Ni les
relliscades de l'equip governant a
l'Ajuntament (cas Guillem Timo-
ner, per exemple) ni l'oposició fu-
riosa dels Coloms a la Sala tenen
el ressò públic que tocarien tenir.
Per descomptat, l'oposició cons-
tructiva del PSOE passa desaper-
cebuda. No pot ser d'altra mane-
ra a un poble on ni tan sols els
escàndols mes sonats alteren el
panorama politico-electoral.

El vent porta remors que els
aparatos provincials dels partits
progressistes mouen fils per Fe-
lanitx. A mes, sembla que hi ha
felanitxers de l'òrbita empresa-
rial que troben insuportable tant
Ia paràlisi econòmica que viu cl
poble com l'absència de resposta
per part de l'Ajuntament i que per
aquesta raó també conspiren amb
vagues perspectives electorals.
Dels partits regionalistes, el vent
no en porta noves fins al radar
de casa.

Passats dos anys i mesos des de
les eleccions locals de juny del 91,
comença el compte enrere cap a
les del 95. A continuació, alguns
dels interrogants que s'hauran
d'aclarir:

Com resoldran els antics regi-
dors del CDS, ara falsos indepen-
dents, la seva continuïtat políti-
ca? Es igual, cap de les previsi-
bles respostes a aquesta pregun-
ta no té la més minima trascen-
dencia política.

El PSM, ERC, els Verds i Es-
querra Unida, sortiran de darre-
ra la mata? Tots els partits saben
que presentar candidatures a
molts de pobles és fonamcntal per
obtenir vots per a les autonòmi-
ques. El vot local arrossega tai

-rebé decideix— l'autonòmic. ERC,
els Verds i Esquerra Unida saben
que si volen tenir una veu al Par-
lament han de preparar el terreny
als nobles. El PSM aspira a con-
solidar-se com a tercera força po-

lítica i maldarà per tenir moltes
candidatures pròpies a la Part
Forana.

Els Coloms, volen tan baixos
com es comenta? Es veritat que
tenen ganes d'enviar-ho tot a ro-
dar? La seva presencia o absència
a la propera cita electoral muni-
cipal sera determinant per acla-
rir el panorama a l'esquerra del
PSOE i la composició del proper
ajuntament.

El PSOE, seguira levitant a l'o-
posició, on sembla trobar el seu
hoc natural? Ens sorprendrà amb
alguna altra estrategia electoral o
senzillament esperara que els
errors del PP i la lògica erosió
del poder li portin els vots a casa?

I els empresaris descontents?
Seria ben interessant veure el dis-
curs d'uns apolítics conservadors
locals parlant de reactivació eco-
nòmica i la reacció d'aquells par-
tits que poden x'eure minvar eis
seus vots a causa del seu concurs
electoral. Molt interessant, si se-
nyor.

Algú podria dir o fer alguna co-
sa que ens ajudas a passar Uhl-
vern.

Nicolau Bared()

TENC PER LLOGAR CASA a Por-
tocolom per tot l'any a primera
línia. Inmormaci6, Tels. 580259 -
824887.

SE ALQUILA HABITACIÓN DO-
BLE para estudiantes. Zona
centro Palma. Informes, Tels.
717951-245384.

VENC MITJA QUARTERADA de
terra amb una caseta i cisterna.
Carretera de Campos, a 1 Km.
de Felanitx. Informació, Tel.
581288.

CLASSES DE TALL I CONFEC-
CIO. A partir de dia 1 d'octubre.
Torns de 3 a 5 i de 5 a 7 de
l'horabaixa. Margalida Nicolau,
Tel. 580682.

articles d'oferta

Entre eleccions

Bar Restaurante OASIS
C/. Assumpció, s/n, PORTOCOLOM

Ofrece a sus distinguidos clientes
especialidades en:

— TAPAS VARIADAS
— MARISCOS
— ARROZ DE PESCADO
— PAELLAS
— GUISADO DE PESCADO IBICENCO
— CARNES A LA PLANCHA



Demostració pública de
Tai Xi Taoista

Dissabte 25 de setembre a les 19 h.
A S'ESCORXADOR VELL DE FELANITX
EL TAI XI t's un exercici xinés que compta amb molts segles

d'antigiiitat. Gent de lotes les culais poden practicar aguets movi-
inents, suaus, fluids i relaxants per recuperar . la salut natural i
mantenir-se en bones condicions fisiques. Lleva l'estrès i millora
Ia percepció i concentració. Permet la mobilitat de les articula-
cions i de la columna vertebral, donant -se una completa coordina-
ció entre la ment i el cos. En ocasions s'Int descrit coin una medi-
tació en moviment.
Organitza: Asociacia de
Tai Xi Taoista de
Mallorca-Tel. 200549
Una organització NO LUCRATIVA

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DOR
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL —LINIATIZADO

CAPACIDAD PARA 4 30 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

FELANITX

Trobada a Lluc de la German4at de
Donants de Sang

El diumenge dia 26 de setembre
se celebrara al santuari de Lluc
una trobada de la Germandat de
Donants de Sang de Mallorca, a
la que, naturalment, prendran
part els donants de sang de la
nostra poblaciú i terme.
Es te la intenció de posar servei

d'autocar sempre que el nombre
de persones sia ,suficient, perquè
en cas contrari s'haurà de fer ús
de cotxes particulars.

Es prega doncs, que totes les
persones que vulguin assistir a
aquesta trobada (hauran de dur
pa a taleca) avisin a Can Pila del
carrer de Sa Plaça (Tel. 58 05 01)
f-ins dimecres dia 22.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
CONFERENCIA.—Dimecres dia

22, a les 17 h., a la Llar conferen-
cia amb projecció de diapositives
a càrrec de Mn. Jaume Obrador
(Xamarrí), sobre el tema «Missio-
ners mallorquins en el Perú».

XACOBEO 93.— L'excursió a
Santiago de Compostela tindrà
una durada de 7 dies i serà del 16
al 23 d'octubre. La sortida sera
amb avió i el retorn des de Bar-
celona, amb vaixell. Preu tot in-
dès, 48.900 pessetes (programes
a la liar).

Les persones interessades en as-
sistir-hi cal que passin dilluns o
dimarts de 10'30 a 12'30 per la llar
per tal de confirmar-ho.

Cursets de Cristiandat
ULTREIA EXTRAORDINARIA

El proper dimarts dia 21, a les
9'30 del vespre a l'antiga capella
de la Rectoria se celebrara Ultreia
extraordinaria. N'Eduard Bonnin
parlara sobre els seus darrers viat-
ges a Assia.

Adoració Nocturna FEM mina
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-

pre, a la capella de les Germanes
de la Caritat, hi haura Vigília d'A-
doració Nocturna femenina.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
VETLA - JUVENIL A LLUC

Recordam que dia 2 d'octubre
tindrà lloc la vetla juvenil a Lluc,
enguany sota el lema de «Viu l'es-
til del Dal Amor».

Tots els joves a partir de 16
anys que hi vulguin participar, di-
lluns dia 20, de 18 a 20 hores, po-
den passar pel local de Xauxa, on
rebran informació i podran ins-
criure's.

ESGLÉSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE LA DOLOROSA

Avui dissabte se celebrara en
aquest temple la festa de la Mare
de Deu deis Dolors.

A les 7 del capvespre comença-
rà l'Eucaristia amb el cant de Ves-
pres de la Mare de Deu. Dira la
homilia el superior de Sant Al-
fons P. Vicenç Roig.

Es convida tots els fidels.

Santuari de Sant Salvador
Es recorda que a partir de de-

ma, la missa dominical en aquest
santuari sera a les 5 del capvespre.

vida social
FI DE CARRERA

Ha obtingut la llicenciatura en
Ciències Empresarials, a la Uni-
versitat de les Illes Balears en Mi-
guel Sebastià Perdió Monserrat.

Enhorabona.

Ha acabat els estudis de Magis-
teri a l'Escola Universitaria de
Professorat d'EGB, na Margalida
Estelrich Obrador.

Itebi la nostra felicitació.

BODES DE PLATA
MATRIMONIALS

Dissabte passat, celebraren les
bodes de plata matrimoniais, els
esposos Joan López Marquefio i
.Agueda Bermejo Valero.

Amb tal motiu, juntament amb
els seus familiars i amics es reu-
niren en una missa d'acció de gra-
cies que digue a la parròquia de
Sant Isidre de S'Horta Mn. Gui-
Hem Feliu.
Despr's culminaren la festa amb

un sopar que fou servit en el res-
taurant El Bosque.

A les moites felicitacions rebu-
des pel matrimoni Lópex-Berme-
jo en tan grata circumstancia, hi
afegim la nostra més cordial.

NECROLÓGICA
Dimecres de la setmana passa-

da entrega l'ànima a Deu a Fela-
nitx, a l'edat de 86 anys, havent
rebut els sagraments, D.  Barbara
Monserrat Bordoy, Vda. de Mon-
serrat. D. e. p.

Reiteram cl nostre condol a la
seva familia i d'una manera espe-
cial als seus fills D.  Margalida, D.
Pere Joan, D. Gabriel i D. Miguel.

Agraïment
La ramifia Monserrat-Monse-

rrat, clavant les nombroses ma-
nifestacions de (-011(101 rebucl('s

ami) motiu de la mort de
Monserrat 130rcloy

i en la impossibilitat de co-
rrespondre-les totes personal-
ment, ho vol fer per mitYi

d'aquesta nota.
A tots, moltes gracies.

VENC VESPINO usat, molt eco-
nòmic. Informes a aquesta ad-
ministració.

CLASSES DE: GUITARRA, SOL-
FEIG i IIARMONIA. Tel. 580482.

EI centeaari de les G.
de la Cuite de Cas
Concos

Enguany, Cas oncos des Cava-
lier, celebra com sabeu, el cente-
nari de l'arribada de les Germa-
nes de la Caritat a la població, un
fet que ja ha tingut ressonància
dins la comunitat concarrina per?)
que el proper cap de setmana,
amb motiu de la celebració de la
festivitat de Sant Vicenç de Paiii,
tornara passai- a un primer pla de
l'actualitat local.

Vos oferim tot seguit el progra-
ma deis actes que ha organitzat
la parròquia de la Concepció per
aquesta avinentesa:

DISSABTE DIA 25 de setembre,
JORNADA DE VOCACIÓ RELI-
GIOSA.—A les 21 h: amollada de
coets i repicada de campanes.

A les 21'30, missa per a les vo-
cacions religioses, presidida per
Mn. Francesc Ramis Darder. Dira
l'homilia Sor Margalida Moya, su-
periora general de les Germanes
de la Caritat: «La vocació religio-
sa avui».

A les 22, inauguracióde l'exposició
«Cent anys de les Germanes de
la Caritat a Cas Concos des Ca-
valler».'Refresc per a tot el poble

A les 22'30, ball de bot amenit-
zat per S'Estol des Picot i Brotet
d'Alfabeguera.

DIUMENGE DIA 26, festa de
SANT VICENÇ DE PAUL—A les
16 h., amollada de coets i repica-
da de campanes. Concentració del
poble a ca ses monges.

A les 16'15, acompanyament de
la imatge de Sant Vicenç a l'es-
glésia parroqual i tot seguit cant
de Vespres i missa solemne con-
celebrada que presidira el P. An-
toni Oliver, C. R. qui dira la ho-
milia. Veneració de la reliquia. Es
cantaran per primera vegada els
Goigs a Sant Vicenç, amb lietra
de Rafel Bordoy i música de Fra
Francesc Batle, T.O.R. Cantarà la
Capella Teatina i hi assistira l'A-
juntament de Felanitx.

informació



Papereria "RAMON ROLL"
Ja tenim les novetats en:
Carteres escolars
Motxilles
Estoigs portallApissos
Agendes escolars

Visitan la nostra exposició

Carrer Major, 25 	 Tel. 580160 	 Felanitx

PATRONAT LOCAL DE MUSICA

Escola de Música «Pare Aulí»
C. Maten Obrador, 23 	 FELANITX

MATRICULACIÓ CURS 1993-1994
—LLENGUATGE MUSICAL (SOLFEIG)
- -INSTRUMENTS DE VENT, PERCUSSIO
—PIANO I GUITARRA
—CONJUNT CORAL
—INICIACIO AL LLENGUATGE MUSICAL PER

A ADULTS

MATRICULACIONS: Del 20 al 30 de setenibre, de 18 a 20 bores.
Tots els alumnes o qualsevol persona alui) coneixements

musicals que vulgui integrar-se al Cor de l‘Ktscola que dirigeix en
Jasep Prohens, poden inscrittre's a l'horari indicat.

FELANITX 	 5

El Dia de Extremadura	 Programa de les testes de Cas Concos
La setmana passada la Casa de

Extremadura a Mallorca, amb scu
a Felanitx, celebra la seva diada
anual coincidint amb la festivitat
de la seva Patrona la Virgen de
Guadalupe.

Es aquesta urla festa que ha
vengut celebrant assiduament la
Colónia extremenya a Felanitx pe-
rò d'una forma especial ja institu-
cionalitzada des de que fou funda-
da la «Casa de Extremadura» en
.Mallorca.

El cicle festiu s'inicia el dia 8,
festivitat de la virgen de Guada-
lupe, amb un sopar de germanor
celebrat a la Zona Verda Pública
Puna Grossa de Cala d'Or, al que
assistiren persones de tota la zo-
na de Havant. A la taula presiden-
cial, al costat del President Felip
Martin, hi havia els batles de Fe-
lanitx i Santanyí, el delegat d'Es-
ports del CIM Andreu Riera, el
batle de S'Horta i el regidor Juan
Ruiz. Cap a les postres el grup de
dansa «Tierra y Mar» oferi una
complida exhibició de balls extre-
menys.

El divendres horabaixa hi hagué
festa infantil i el dissabte fou pro-

-piament la jornada d'Extremadu-
ra. S'inicia cap al migdia amb un

El proper dia 16 d'octubre ¡ni
ciarem el nou curs 93/94, al CAS-
'TELL D'AI AR() I COVES DE
CAMPANET.

Per tal dc formalitzar la inscrip-
ció al nou curs vos informam de
les dates:

EDATS: nins i nines de 10 a 16
.anys.

INSCRIPCIÓ: 27, 28, 29 i 30 de
setembre.

HORARI: de les 19 h. a les 21 h.
LLOC: Baixos de la Rectoria.
PREU ANUAL: 2.000 ptes. (No-

ta: No es quedara exclòs ningú per
motius econòmics).

Els que s'inscriguin per prime-
ra vegada cal que duguin una fo-
tografia de carnet.

* Nota molt important: Us pre-
gam que vos atengueu als horaris
i dies abans csmentats, ja que les
places són mes que limitades. Tot
això és degut al nombre elevat d'ai-
lots i a l'espai físic. Per la qual
cosa desnr6s de les dates abans
exposades no es podrà inscriure
ningú mes.

Agraïment
La familia Va lens-Servera'

davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de
Margalida Valens Servera i
en la impossibilitat de corres-
pondre-les totes personal-
ment, ho vol fer per mitjà
d'aquesta nota.

A tots, moites gracies.

«Vino Extremeño» amb llepolies a
la seu de l'entitat i a les 8 del ves-
pre, a la Parròquia de Sant Mi-
guel, i davant la imatge dc la Pa-
trona, se celebra solemne Euca-
ristia. La presidi Mn. Pere Xame-
na, qui digue la homilia i la sec-
ció de cant del grup «Tierra y
Mar» interpreta diversos càntics.
Les ofrenes foren també a càrrec
del collectiu extremeny.

A sortida de missa la Banda de
Tambors de Portocolom posa la
nota alegre d'un cercavila.

La jornada se culmina amb una
verbena popular a la seu de l'en-
titat que dura fins les primeres
hores de la matinada.

Amb motiu del Dia de Extrema-
dura s'ha editat una revista-pro-
grama amb diverses collabora-
cions i amb la relació d'activitats
realitzades per l'entitat. En ella es
dóna compte precisament del nai-
xement d'una casa a Son Servera,
Ia «Casa de Extremadura a Lle-
vant» constituida el passat dia 7
de maig.

Des d'aquestes planes donam
els molts anys als nostres conciu-
tadans extremenys i els desitjam
salut i felicitat.

* Volem fer-vos saber que tots
els joves i allotes de 18 anys o més
que vulguin ser MONITORS ho
podran fer. Passau pels baixos de
Ia Rectoria els dies citats anterior-
ment. Si vos agraden els infants,
les activitats, sortides, intercanvis,
campament a la peninsula... la
bauxa i la disbauxa. Pensauvos-ho
i veniu a Ca Vostra.

* A l'atenció dels Pares: el pro-
per dia 15 d'octubre, 1 . a reunió de
pares. Hora 21, Lloc: Rectoria. Es
prega puntualitat i assistència.

PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Confirmació Curs 94-95
Els joves interessats en prepa-

rar-se per la CONFIRMACIÓ (Nats
l'any 1977). Podran fer la pre-ins-
cripció els dies:

— PRE/INSCRIPCIÓ: DE DI-
!. LUNS A DIVENDES (dies, 4, 5, 6,
7 i 8 d'Octubre).

— LLOC: RECTORIA.
— HORA: de 19 a 20 h.
Els joves que cursareu Ir. de

Confirmació l'any passat també
vos pregam que vos atengueu als
dies i horaris abans citats, per for-
malitzar la pre-inscripció al curs
de 2n. de Confirmació.

Nota: Es absolutament impres-
cindible que respecteu els horaris
i dies de pre-inscripció, de lo con-
trari s'entendria que no vos inte-
ressa participar.

Es prega a totes les persones
que puguin donar una ma i un poc
mes durant aquest nou curs de
confirmació com a Catequistes,
que passin per la rectoria lo més
prest possible. Que Deu vos ho
pagui.

Més de 150...
(Ve de la pàg. 1)

sitar de tot l'equipatge, va molt
be tenir-lo a ma quan es necessita.
Així que, Gracies Nofre i que esti-
guis bo i sa perquè l'any que ive, •
els mateixos d'enguany i un gra-
pat triés puguem veure -nos a la
quinzena pujada.

T. S.

S'OFEREIX AL.LOTA per feines
de la casa, a hores i per emblan-
quinar. Informació a aquesta
Administració.

MIM BAR, frente al Ayuntamiento
de Felanitx, SE TRASPASA.
Informes en el mismo.

Miguel Julià Obrador
GESTOR ADMINISTRATIU

Comunica que des del 30
.d'af4. 0t, ha deixat de prestar
sërveis com a gestor adminis-
tratiu.

SE OFRECE SEÑORA para traba-
jos domésticos, todo el ario.
Informes: Tels. 824246 - 582381.

A 6 km. de Felanitx, SE VENDE
RUSTICA edificable, de 1 cuarte-
rada, (7.103 m2) en término de
Manacor. Cercada de pared, lin-
dante con camino asfaltado. Pre-
cio, 850.000 ptas.
Informes, Tel. 552227.

DISSABTE, 18
11'00 Final del torneig d'escacs.
15'30 Partit de futbol infantil entre el Felanitx i el Campos.
17'30 Partit de futbol entre els "veteranos" del Cas Concos, de fora poble

els "veteranos" del Cas Concos del poble.
21'00 Sopar de ft de festa, per a tot el poble. (Carn de bou, sangria, pa, etc.)

Al camp de futbol
24'00 Castel de focs d'artifici.

DIUMENGE, 19
10'00 Carreres de bicicleta (Vegeu-ne programes a part).
18'00 Partit de lliga entre S.D. Cas Concos -

Grup Parroquial «Gavina» IM.I.J.A.C.1



FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
servicio permanente 24 horas

• Lo que faltava pel duro! Ara
en Ramon Colom s'ha carregat
l'antiga UHF, es a dir là- 2, el' se-
gon canal de televissió espanyola.
Després de lo passat amb «Radio-
3» i quasi amb «Radio-2» li ha
arribat l'hora a TVE-2. Fins ara
era un canal per nzbzories, ja se
sap, bones pellículcs, jazz, teatre,
documentals de qualitat, progra-
mes autènticament culturals...
etc. Un «ajuste» segons ell, ha de
fer aquest canal més . popular, ja
Sc sap, concursos, video-clips,
molts más anuncis... Cercant
—sempre segons ell— un públic
Ines jove, una audiencia menor
dels trenta anys. Diu que un 43 per
cent d'espanyols es menor d'a-
questa cdat... Després de tants de
culebrons, «códigos», «Rafadas»,
«Precios justos»... Ara ens que-
dam sense poder recorrer:a «La
2», l'han jubilada. Nomes mos
quedaran dues solucions als antics
espectadors d'aquesta Weciada
cadena, canviar de canal i 'cure
els horrors dels altres canals, pri-
mijuegos, culebrons, pellicules de-
genarades, programes de crims i
violacions... I tornar sub-normals
com la majoria... Ah! I l'altre més
practica —segons diu el critic Ra-
fel Torres— agafar d'una punye-
tera vegada la televisió i tirar-la
per la finestra, procurant —això
Si— no llastimar cap transeunt.
Res mes. Trist, pen!) ver.

• El FELANITX volvió a per-
der, esta vez en PETRA, al final
UNO a CERO. En un partido que
aburrió hasta las ovejas ¡vaya co-
sa mala! Tres partidos y sólo un
punto; vamos en el furgón de cola.
Según cuentan, cl mister «Busi»
juega a no perder y sin delante-
ros es muy difícil marcar goles,
así que en esos tres partidos sólo
hemos conseguido marcar un so-
litario gol y así...

• En 2. a REGIONAL mal co-
mienzo para el CAS CONCOS, que
perdió en su feudo por un extra-
ño resultado, TRES a SEIS, frente
al SON CLADERA, resultado mas
bien tenístico. La culpa sin duda
fue del colegiado de turno que ex-
pulsó a cuatro jugadores locales.
Mientras los «porteños» arranca-
ban un meritorio empate,. resulta-
do inicial, ATCO. LLUBf, CERO,
PORTOCOLOM, CERO, para em-
pezar. bastante bien y eso que cl
equipo de Cuenca ha visto mer-
madosu potencial. I en «Sa Lleo-
na» el S'HORTA sumaba er total

del botín en juego al imponerse
por DOS a UNO al ST.a MARIA.
Jornada, tres puntos en total, nor-
mal.

• El GENERAL de BRIGADA
felanitxer JOSEP FALCO, ha estat
nomenat GENERAL JEFE DE
TROPAS i GOBERNADOR MILI-
TAR de MALLORCA. Actualment
estava destinat a Burgos, on era
Jefe del Estado Mayor de la Re-
gión Militar Pirenaica Occidental,
que inclou Navarra, Pais Base,
Burgos, Logroño i Soria. A prin-
cipis d'octubre es farà carrea del
seu nou destí. Li desitjam molta
sort, al senyor Falcó, que proce-
deix del Cos General de Armas
(Infanteria) i es llicenciat d'Estat
Major.

• Perdonau un altre error. En
RAFEL «BONO» no jugava amb
el C.F. Cerol, sinó amb el C.F. PA-
TENA, i le seva edat era de 88
anys. Només hi ha un altre super-
vivent del fan-16s equip/s, que es
En COSME ADROVER MAYOL,
«Es sabater», que per cert es tro-
ba be encara, un poc sort això si,
i baldament es fotes l'altre dia el
171-di:Ido r es recupera bastant
per guy aguanti h6 perquì qualcú ha
d'aguanta• el pern del món, sinó tots
ens anirem a fer punyctes.

• Degut a la meva agitada exis-
tencia l'altre dia no vaig poder fer
cas a la INVITACIÓ DE VEINATS
«ES RIUET» DE S'ILLOT, que me
convidava a la INAUGURACIÓ del
2.° CERTAMEN DE PINTURA
que, segons noticies, ha estat un
exit de participació. Gracies.

• Las noches de PORTOCO-
LOM, aunque algo frías ya, toda-
vía tienen su encanto, sino que le
pregunten a FERNANDO del «MI-
QUEL'S» disco/ pub, que en sep-
tiembre hace su agosto; hay cada
sarao de no te menees. Los vier-
nes la animación crece y en el
«SPEED» siempre hay alguna mo-
vida» especial, primero fueron
DOS POLLOS, DOS que hicieron
un «stripteasse» masculino y la
pasada semana había prevista una
NIT DE TERROR, esta... ¡Qui-lo-
sa!

• El otro día en CALA D'OR
estuve cenando en «SA BARRA-
CA», allí siempre se come esplen-
didamente. Y es que la mujer de
Miguel es un ángel, además hace
unos postres divinos. Por cierto
que este ario les he encontrado
algo fatigados, porque han traba-
jado de lo lindo. Así da gusto, has-
ta la fatiaa... Por cierto ¿será ver-
dad que elfamoso JABALÍ —de
GRIMALT senior— les habré dado
suerte? Ya me lo dijo el Toni, es
un autentico talisman.

• Avui divendres el fclanitxer
NADAL BATLE, el rector de la
UNIVERSITAT de les ILLES BA-
LEARS sera INVESTIT DOCTOR
HONORIS CAUSA a la UNIVER-
SIDAD DE SHEFFIELD. Nadal va
ser proposat per la Junta de Go-
vern i el Claustre d'aquesta Uni-
versitat Anglesa cl passat mes de
novembre. Una proposta que fou
refrendada pets departaments d'in-
formàtica i Dret de Sheffield on
la Universitat Balear collabora en

Futbol sala base

Resultats.
Felanitx A, 2 -

C.F.S. Felanitx B, 2.
Cadets fèmines.—S.E. Cas Con-

cos Fadrines, 2 - C.F.S. Felanitx
Fotos J. Monscrrat, 6.

Gran expectació al Camp de Cas
Concos, per presenciar aquest pri-
mer partit de Futbol Sala Base,
tant de la categoria d'Iniciació
com de les Femines.

L'organització fou a cura dels
veïns del poble, a ales de l'apor-

tació del Club Futbol Sala Base
de Felanitx. El partit dels més pe-
tits acaba amb empat a dos. Molt
de públic assistent per presenciar
aquest encontre on la gran depor-
tivitat i l'emoció fou sempre pre-
sent. Els misters Pep Gonzalez
«Mencliguren» i el jove Antoni Ali-
que dugueren els dos equips a la
perfecció, fent jugar a tots els
components.

Per l'equip A el golcjador To-
meu Mas, «En Gomila», marca dos
grans gols; per l'equip B s'estre-
naren dos nous golejadors. N'An-
gel Amores i en Sergio Sevilla
marcarien els seus primers gols de
Ia seva carrera deportiva.

Un bon grapat de jugadors ju-
garen aquest partit: Xisquet, X.
Joan «Puskitas», Andreu Barceló,
Miguel Vidal, David Cañas, Jose
Antonio, Antoni Bennassar, Toni
Marcos, Cristian, Angel Amores,
Sergio Sevilla, Antoni Martorell,
Andreu Julia, Sebastià, Miguel,
Cerda, Tomeu «Gomita», i debu-

ta (com fa tres anys debutava la
conquerrina Bel M.  Monserrat) la
fèmina Esperanza Cañas, jugado-
ra de sis anys que pertany a l'e-
quip B d'Iniciació per aquesta
propera temporada.

A la categoria femenina, l'equip
del C.F.S. Felanitx, patrocinat per
Fotos J. Monscrrat, actual camnió
de Balears de la catcgora cadet,
s'enfronta a un combinat del po-
ble, totes elles fadrines.

Un partit molt animat on el pú-
blic no hi falta. La principal atrac-
ció fou la capitana Bel M.  Mon-
serrat de l'equip felanitxcr. La
conquerrina juaava per primer con
dins el seu poble, un partit molt
significatiu, on la seva participa-
ció fou notable.

La festa comença ja el dcmati i
l'equip femení participa a les car-
reres de tires, guanyant alguns
premis, com una ensalmada ge-
gant i un ancc. El Restaurant Can
Manuel fou el punt mig de la fes-
ta, ja que el combinat femení es
reuní per dinar-hi. Cada juaadora
rebé un obsequi de mans del seu
patrocinador, també cl propietari
dei local i D. Rafel Monscrrat, al

distints programes europeus i di-
verses línies d'investigació. Enho-
rabona, Nadal!

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

que li toca una preciosa porcella.
Jugaren: Susi, Laura, Irma, Bel

M.a, Carolina, Eva, Loly, Xisca,
Carme, Pilar, Maribel I, Mercedes

II, Juana, J. Romero i Magda
Un partit que comença amb el

marcador 1 -0 favorable a les lo-
cals per() que ja a la primera
tat queda ben decidit. Carme (2),
Eva (2), Loui i Pilar foren les au-
tores dels gols del Fotos J. Mon-
serrat.

Acabats els encontres cada par-
ticipant rebé una medalla record
d'aquestes festes de Sant Nicolau,
un record gracies a la collabora-
ció del C.I.M. i l'organització del
Batle de Cas Concos. Un refresc
per tots els jugadors i pares tan-
caria aquestes jornades de Futbol
Sala Bases

Eseri u: Marino: Tahu,mi ie

Se vende apartamento
en Portocolom
ZONA SA PUNTA

3 dormitorios dobles, baño,
aseo, cocina, salón comedor,
terraza y jardín privado, Pis-
cina comunitaria. Sólo 4 ve-
cinos.
12.500.000 ptas. amueblado.
Tel. 84 47 11 (marianas).

Venta de motos y ciclomoto-
res nuevos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Yamaha FZR 600
Gagiva 350
Yamaha 250 E
Yamaha DT - 80
Yamaha 250 E
Vespa 150 (PM-AX)

Honda MBX

CICLOMOTORES
Derbi FDS
Vespinos y Mobilettes varios

EXPOSICION Y YENTA

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

Y MOTOS

Agente de seguros
SEGUROS vELomoTonEs

SIN Ill.:CARGO
Consúltenos precio

ALQUILO PISO en Palma, amue-
blado, 4 habitacioncs. Interesan-
te para estudiantes. 50.000 ptas.
al mes. Informes, Tel. 82 53 12.

Les twines i iniciació s'acolun a la huh
Festes Sant Nicolau '93 Cas Conan
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CICLISME

Expectación por ver al Felanitx
en Petra. Una entrada más que
aceptable.

FELANITX. — Roia, Gelabert,
Oliver, Mendez, Guerre-ro, Hernan-
dez, Martin, Borrás, Maimó, Pont
y Jimenez.

Arbitro: Sanchez Acosta. Diri-
gió la contienda de rivalidad co-
marcal en una actuación regular
a lo largo de la cual enserió la car-
tulina amarilla de amonestación
en tres ocasiones, siendo Riera,
Pont y Roig los que la vieron.

Goles: 1-0 Catalá, ,delantero del
equipo local, fue el autor del úni-
co gol del partido (min. 40).
COMENTARIO.

El único gol del partido que en-
frentó a Petra y Felanitx, a cinco
minutos del descanso, significó
que los dos puntos en disputa se
quedaron en casa. Partido de riva-
lidad comarcal que se desarrolló
en una tarde soleada y con bas-
tante viento en el municipal de Pe-
tra con asistencia de público.

El Felanitx abusando de los pa-
ses largos, nunca intentó jugar el
balón en corto, v un exceso de
eentrocampismo. Ambos equipos
jugaron amontonados en el cen-
tro de la cancha y apenas hubo
ocasiones de gol. El Felanitx no
gustó: «Busi» dispuso una
táctica de contención total y tan
sólo el avispado Basi inquitó a la
yaga local. El gol, único disparo
a puerta del Petra tras fallo de-
fensivo, dejó que los puntos no
se movieran de la tierra del Fray.
El entrenador felanitxer reaccio-
nó tarde y sacó a Tomas, CIlle con
un disparo escorado dio el único
atisbo de peligro por parte visi-
tante. En suma, poco balance pa-
ra un equipo que aspira a estar
entre los primeros. Habra que co-
rregir muchas cosas en este nue-
ro Felanitx, sino...

ISA and ¡NO

PRÓXIMA JORNADA.
PREFERENTE.— «Es Torren-

tó»: FELANITX - PORTOCRISTO.
2." REGIONAL.—«Es Cavaller»:

CAS CONCOS - COLONIA.
«Es Torrent6»: PORTOCOLOM-

SON CLADERA.
LA SALLE - S'HORTA.

2.. REGIONAL
S'HOTA, 2 - STA. MARIA, 1.

El S'Horta comença una vega-
da més la sera singladura dins el
campionat de 2.a Regional. Desta-
quem del primer equip com a no-
vetats, :a de l'entrenador Domin-
go Aznar j les dels jugadors Maria-
no i Fernando Aznar.

El Santa Maria es presenta com
un conjunt bastant difícil, però
amb dues jugades ràpides el S'Hor-

ta aconseguí segles gols (de Ma-
riano) que serien la clau de la vic-
tòria. A la segona meitat els s'hor-
tarrins feren una baixada que fou
aprofitada pel Santa Maria per
marcar un gol i inclús féu passar
uns darrers minuts ben apurats a
l'equip local. S'alinearen Jaume,
Mateo, Picó, Barceló, Gaspar, Vi-
lla, Juli (Marín) Aznar, Toni, ran
(Binimelis) i Mariano (Felix).

Demà el S'Horta descansa, tota
vegada que el La Salle s'ha retirat.

S. I). CAS CONCOS. 3 -
SON CLADERA, 6

1.•AFICIÚ TINGUÉ CONF:1XE-
MENT

L'arbitre Guerra Miró roba el
partit al Cas Concos, amb dos pe-
nais que només vcie el collegiat i
un gol en off-side. Després expul-
sa a Felipe, Tauler, Julia, Mateu
i a Joan Tauler, mister local. Ja
acabant cl partit expulsa també
dos jugadors visitants.

Al final se dona un trofeu a ca-
da equip, cedits per l'Ajuntament
de Felanitx, amb motiu dc les fes-
tes de Sant Nicolau.

Alineació: Aleix, Biel, Julia, Jua-
nan, Mateu, Felipe, Tauler, Gori,
Aznar, Pasqual i Xisco. També ju-
garen Sales, Tia, Evaristo i Ben-
nassar. Gols d'Evaristo i Aznar
(2 p.).

LAN& ."1_,tek

INFORMA
(Ve de la pàg. 2)

INCENDI A SON BURGUERA
Devers Ics 17:00 del passat di-

lluns dia 13, la Policia Local va
rebre un avis d'incendi a un pinar
de la zona de Son Burguera..

Després d'informar els bombers,
ben aviat hi foren presents dos ca-
mions i 'Ales avionetes del Conseil
i una patrulla dc la Guardia Civil.

L'incendi queda controlat i apa-
gat a les 20:30.

El Ilastirnós resultat és dc tres
quarterades cremades.

SUBHASTA DE BESTIAR
CAVALLI
S'ha rebut un escrit del Serrei

dc Cria Cavallina anunciant la sub-
hasta oral i pública pel procedi-
ment de licitació al més adient so-
bre el pieu de taxació de vuit ca-
valls declarats no útils com a re-
productors per a l'Estat.

L'esmentada subhasta es farà a
les 11:00 del dia 4 d'octubre al
Centre dc Reproducció Equina de
Manacor.

Si voleu mes informació, el seu
telefon es el 55 1203.

El campeonísimo Guillermo Ti-
moner volvió a triunfar en tierras
alemanas. En la misma pista don-
de hace 33 años el mediofondista
de Felanitx se adjudicó el jersey
arco-iris, con la mejor media de
toda la historia de los mundiales,
rodando los 100 kilómetros a un
promedio superior a los 82,3 Km./
h., en el velódromo de Chemnitz
(Sajonia), superó Guillermo Timo-
ner, otra vez, a sus rivales.

Un total de siete ex campeones,
el belga Dolf Verschueren, el ho-
landés Martin Venix, y los alema-
nes Rudolph, Podlesch y Kemper,
todos ex campeones mundiales,
junto con el ex campeón de Euro-
pa Benz y el corredor local Rick-
berg, compitieron con el stayer
balear.

Guillermo Timoner, conducido
per el motorista italiano Walter
Corradin, se proclamó vencedor
de esta prueba exhibición, por de-
lante de Wilhelm, Rudolph y Mar-
tin Venix. Sus compañeros porta-
ron al vencedor a hombros al pó-
dium, donde recibió, adernas de
un ramo de flores y una copa, un
jersey conmemorativo.

Guillermo Timoner declaró a

(Ve de la pàg. 8)

ELS ANÒNIMS SON MASSA

Fent ús dc l'anonimat vull criti-
car la quantitat d'opinions que sur-
ten al setmanari protegits per l'a-
nonimat, segur que - si per norma
publicassiu el nom i Ilinatges dels
que donen les seves opinions el
99 % dels opinants restarien muts.

Tot això ve a rotlo pel darner
número del setmanari que, llevat
d'un que començava amb un clan:
«Yo, Juan Ruiz Arenas», les ini-
cials soles, els noms sols i els
pseudònims fèien la resta.

Darrera els alias en general s'a-
maguen ressentiments personals o
lletraferits d'una puresa immacu-
lada que no donaran la cara per
dir segons que en nom propi i en
canvi custodiats pel silenci del seu
nom poden opinar del no són ca-
pacos d'opinar cara alta i fins i
tot poden fer grolleria.

Ben mirat jo mateix no diria
això si :n'haguessin de posar el
nom i així ho puc dir. Potser no
havia d'haver dit res.

M. L.

COMPRO o ALQUILO COCHERIA
en Portocolom.
Infonnes: Tel. 550217.

Baleares que «ha sido un viaje
inolvidable. Competí contando con
el patrocinio de la agencia de via-
jes alemana Viva Mallorca que
anualmente trae a Mallorca a nu-
merosos ciclistas de este país».

«Nuestra carrera —prosigue el
ex campeón— se disputó con mo-
tivo de la revancha de los últimos
mundiales. 'Teníamos que correr
sobre una distancia de 40 Kms».

(De Baleares » )

El tu, atura't
—Ei: tu! m'han dit que a l'es-

plai hi ha la millor marxa. Què
en saps alguna cosa?

—Si, he sentit dir que al carrer
-dots ,Horts 'hi ha un grup d'amics
que-. tots cis dissabtes s'ho passen
t j ram i nosocaminolondo.

—Quenee...?!!
—Que no t'enteres!!! Tiramino-

socaminolondo
—41 -1!!! Ja ho - .sabras si vas a

quan hi podria anar?
—Ja t'ho he dit, els dissabtes

de 10 a 13 h., al local del Club.
Alla hi'Coneixeras molts de nins
nines de tot el terme dc Felanitx
i inclús amb les moltes excursions
i acampades ,que es fan podràs
conèixer allots de tota Mallorca.

—Ostres tu...!
—Si aquí no s'ha acabat tot. A

l'esplai els nins som els protago-
nistes, podrem fer jocs, miloques,
cinema-, mascares, linotípies...
Com pots veure, aprendrem un
munt de coses sense tocar ni' un
I libre.

—I que he de fer per anar-hi?

—Mira, pots anar al' canner Ma-
jor número 39 (Merceria Miguel
Bordoy) del 17 de setembre al 2
d'octubre Ponta dos mil pessetin-
gues o trenta yens japonesos...,
anil) ac'reiests diners Chi entra una
asseLluranca, per si et fessis mal,
un carnet de soci honorific de l'es-
piai • i tot el material que puguis
necessitar a l'hora de fer les acti-
vitats.

—Be id6, ens veurem a l'esplai!

—Alla ens hi trobarem!

CLASES DE INGLES y repaso de
E.G.B. Informes en esta Admi-
nistración.

CLASES DE MATEMÁTICAS y
MICA Y QUIMICA, a partir
del 10 de octubre. Informes, pla-
ça Arrabal, 5 - Tel. 581424.

ES DONEN CLASSES D'ANGLES.
Informació a aquesta Adminis-
tració.

En un partido malo, el Felanitx dio una
una pobre impresión

Petra, 1 - Felanitx,

Timoner volvió a triunfar en
tierras germanas



Blocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte II:	 7-11-12-35-40-47
C:22 11:5

Dijous 16: 	 1-5-33-40-43-47
C:48;i11:6

Sono Loto
Divendres 10:

Dilluns 13:

Dimarts 14:

Dimecres 15:

15-17-22-30-37-13
C31:11:1

2-3-30-35-1449
II:40 C:4

11-19-20-33-34-49
C:20 11:7

3-8-10-12-21-22
C:7 R:2

FELANITX

Calms a la
EL REGIDOR RUIZ VA PER

LIBRE

Al Plc ckl mes de setembre el
Regidor Juan Ruiz Arenas va do-
nar una lliçó a tot el Consistori
de com s'ha de fer per fer fun-
cionar l'Ajuntament de Felanitx
o almenys ens assabentarem de
com ho fa ell.

Preguntat amb quins diners
s'han fet les obres del Torrent&
qui les havia autoritzades, quin
dia i amb quin assessorament t ec-
nie, no va contestar a cap de les
preguntes malgrat el nostre por-
taveu les hi repetí moltes vegades

amb ducs llengües (sic). No hi
havia qui el tregués de dir que
quan una obra cau s'ha de refer i
que de les obres que ell ha fet, no
hi haura cap rebut. 4

El Batle va treurc el gat del sac
manifesta que les obres es feren

sense cap autorització. El mateix
vespre ens assabentarem els pre-
sents que Juan Ruiz Arenas ha-
via decidit per libre repartir-se els
diners de les entrades del futbol
de les festes de Sant Agustí amb

el Club, sense que ningú de l'A--
juntament en tingués coneixement.
Cap constancia dc res. Així es net.

Amb aqucsts antecedents la so-
lució seria fer Batle a Juan Ruiz
Arenas i que s'encarregas de fer
les verbenes, el clavagueram de
S'Horta i de Cas Concos, les res-
pectives depuradores, arreglar la
xarxa d'aigua potable de La Vila...

sobretot, encarregar-se del per-
sonal de l'Ajuntament i de tot ai-
x& seguint el seu bon fer... CAP
REBUT... Els del PP nomes s'hau-
rien de cuidar de cobrar els arbi-
tris (amb rebuts naturalment) i
«tuliós» &Liles «adiós» maldecaps,
tot arreglat.

Nota: La qüestió urbanística no
sabem com ho arreglaria, però . és
ben cert que sense rebuts poden
fer miracles... si Hisenda no els
troba.

PROFESORA DE E.G.B. da clases
de repaso E.G.B. y BUP (mate-
máticas e inglés). Informes,
Tel. 583349.

A PARTIR DE MAÑANA domingo
HABRÁ BUÑUELOS cada 'do-
mingo en C. Eres, 35 y C. So-
ler, 12.

EN DEFENSA DE LOS HERMA-
NOS FOSORES.

Sr. Director:
Mucho le agradeceré tenga a

bien publicar la presente carta,
dirigida al Sr. Paco Garcia, Con-
cejal en el P.S.O.E., en contesta-
ción a su denuncia, hecha indirec-
tamente a los Hermanos Fosores,
que apareció en el Diario «El Día
del Mundo», firmado por Antonio
Gonzalez.

Vergüenza, rabia e impotencia
a la vez, me da que en mi villa
natal, haya personas que se dedi-
quen a menospreciar y, sin infor-
mación exacta, describan hechos
que no tienen . un peso específico
real. Adernas, que esa persona sea
concejal, ya es el colmo de la ig-
norancia. Clama al cielo que se
esclarezca la verdad y que se pida
perdón por el daño causado a la
Congregación de los Hermanos
Fosores, tan querida por todos.
Nuestro cementerio es un jardín,
debido a las horas de trabajo por
ellos realizado y como Comuni-
dad, tiene sus normas que parece
Vd. desconocer. No se enterró a
Desamparados por la puerta fal-
sa, Como Vd. dijo ni .tampoco fue,
«vergonzoso» ni «discriminato-
rio». Su publicación sí que lo fue.

Debe saber que los fallecidos
llegados y que deben ser enterra-
dos al momento y sus sepulturas
se encuentran en la zona levante,
se entra por la puerta lateral, esa
que Vd. indica como «falsa». Se
entra el féretro y se rezan las ora-
ciones propias. En julio, asistí yo
a un entierro en estas circunstan-
cias, así que Desamparados no fue
Ia primera en cumplir esta nor-
mativa. 'Amigo Paco, le sugiero
que no haga demagogia en nues-
tro pueblo. Todos nos conocemos
y sabemos bien con que pie en-
tramos en casa. Me parece que Vd.
no sabe bien las normas ni conoce
a los hermanos. Baje ese escalón
c infórmese. ¿Daría ese tirón de
orejas que Vd. pretende dar, si
los Hermanos fuesen del P.S.O.E.?
Perdone que le trate de Vd. ya que
como bien recuerdo, me dijo que
no me tenía por amigo, sólo un
conocido más, y a los conocidos
hay que tratarlos de Vd. Tampo-
co me han comido el coco los
frailes o curas como me dijo.

Soy cristiano, consciente de
ello, practicante y amante de la
verdad y, para despedirme, le di-
re que al final veremos quien
ne razón. Que Dios nos guarde
muchos años a los queridos Her-
manos Fosorcs los cuales velan,
rezan y cuidan las moradas de
nuestros queridos difuntos. Que
haya más vocaciones y que sigan
siempre en nuestra ciudad fela-
nigense.

Un amigo de todos,
Francisco Oliver Mestre

A PACO GARCÍA

Apoyando a nuestros Hnos. Fos-
sores, con referencia a su escrito
publicado en el diario «El Día del
Mundo» del 8-9-93.

Les apoyo así, sencillamente por
su presencia,- amistad y amabili-
dad con que somos recibidos en
nuestras periódicas visitas a nues-
tro cementerio y también por ser
fieles guardianes de nuestros se-
res queridos ya fallecidos, mere-
cen, a mi entender, todo nuestro
apoyo y aprecio.

1.° Acabo de enterarme por tu
escrito que en nuestro cemente-
rio hay una puerta falsa. Yo no
diría esto nunca.

2.° Hay un portal que da acce-
so a un mejor ir y venir para di-
rigir el trabajo, sea el que sea. No
es la primera persona que accede
a la sepultura por este portal.
3. Parece que Felanitx es el

escogido de un tiempo a esta par-
te para arañarnos unos a otros.

Por ejemplo, si tú, Paco, te hu-
bieras limitado a callar, a lo me-
jor todos los que leyeron tu artí-
culo no estarían enterados de si
en Felanitx hay gente de «fama»
diferente, ya que —y hablo por
mi— a la hora de ayudar a alguien
no miro si es blanco o negro, por-
que si sc pensara tal cosa, no lle-
garíamos a tiempo.

Según tengo entendido, los Her-
manos Fossores cumplieron muy
bien con sus rezos y cristiana se-
pultura a dicha difunta (q.e.p.d.)
y por eso cumplieron su cometido.

Para acabar, seas concejal o no,
del tipo que seas, pues me ense-.
fiaron a respetar a hombres y mu-
jeres y no me arrepiento, yo te•
aconsejería, Paco, que recapacita-
ras para un mayor entendimien-
to entre todos y seguiras más fe-
liz.
Gracias. M. G.

(Passa a la pàg. 7) -

ALQULO PISO AMUEBLADO en
C/. San Agustin, 3 dorm., sala-es-
tar, comedor, terraza, etc.
Informes: Tels. 580201 - 824884.

ES LLOGA PIS A PALMA, zona
plaça d'Espanya. 3 habt., 2
banys, calefacció individual,
equipat de mobles i electrodo-
mèstics. Preu 45.000 ptcs. Apar-
cament opcional. Informació,
Tels. 582060-583335.

tSE
	

Sala de Judo Felanitx
ESCOLA. ESPORTNA ,

Centre reconegut- per la Direcció General d'Esports
del Govern Balear

Judo - Jiu-Jitsu - Gimnbsia,
— INICIACIÓ AL JUDO PER A NINS I NINES A PARTIR

DE 4 ANYS.

— JUDO INFANTIL - JUDO JUVENIL - JUDO ADULT.

— DEFENSA PERSONAL (a partir de 16 anys).,

T'esperam
C/. Roca d'En Boira, 36 - Tel. 58 16 30 	 FELANITX 

Centro de Estética y
Prevención Dental

Cl. Mayor, 33 Pral. D
	

Felanitx

Nosotros le aconsejamos, le infor-
mamos sobre lo que es prevención (ya
desde una edad temprana). Lo más sa-
ludable para su boca, para sus dientes,
encías o función estética y si es conve-
niente o no iniciar algún tratamiento.

La primera consulta es gratuita.
HORARIO: de 10'30 a 2 y de 4'30 a 8 — Tel. 58 24 23




