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Setmanari chnteiessos locals

Emotiu -comiat-i funeral pels
pescadors morts en naufragi  

Terra Iluenta  

Eleccions Europees
Dissabte passat horabaixa a la

parròquia del Carme de Portoco-
lom, el Rector Mn. Sastre celebra
un funeral pels dos pescadors
morts en el naufragi de l'ernbar-
cació «Antonia y Angel» el passat
dia 15. L'acte s'hagué de fer a l'ex -
tenor del temple ja que la con-
currència fou multitudinaria i tant
en els decurs de l'Eucaristia com
a l'acte que es desenvolupà des-
prés, es produiren moments de
forta emotivitat. El Rector, a l'ho-
milia, es referi a la dolorosa si-
tuació contrastant-la amb l'actitud
autènticament cristiana.

Després del funeral, gairebé tots
els assistents, encapçalats pels
tres supervivents i precedits per
Ia Banda de Tambors del Port, es
dirigiren al moll de la Duana i fe-
ren una ofrena floral. En el lloc
on amarrava l'«Antonia y Angel»,
primer N'Isaac. En Severino i En

Ramon llançaren sengles ramells
a l'aigua i darrera ells molts dels
concurrents.

L'Ajuntament de Felanitx, la
Confraria de Pescadors, la Dele-
gació del Ministeri d'Agricultura
i Pesca i d'altres entitats que ara
mateix no podem precisar, eren
representades en aquest acte d'a-
comiadament de les víctimes i de
solidaritat amb els supervivents,
a qui la desgrasia ha deixat pràc-
ticament en el carrer.

Aquest gest solidari collectiu
per?), ja queda materialitzat en la
collecta que es féu a la missa, el
producte de la qual serà destinat
als damnificats, lo mateix que el
que es recapti mitjançant una
campanya amb aquest fi a través
d'algunes entitats bancàries, que
el lector trobarà especificadas a
un altre Hoc del setmanari.

sones.
A les 13'15, sorteig d'obsequis

als donants i fi de festa amb l'ac-
tuació de grups folklòrics en re-
presentació de les diferents cases
i centres regionals d'Espanya

A les 14'00, cloenda de la Dia-
da.

La Germandat de Donants de
Sang de Mallorca, des d'aquestes
planes convida a tots els donants
de l'illa i d'una manera especial
als de Felanitx, així com a llurs
familiars.

Futbol Sala

Un any mês, FEIN)! Sala,
tesport de moda
La presentació 93 comptarà amb
dotze equips

Demà diumenge dia 26 tindrà
lloc al Poliesportiu «Sa Mola» a
les 17 hores, la presentació dels
equips base del Club Futbol Sala
de Felanitx. L'abans A.P.A. COL.
SANT ALFONS d'E.G.B., partici-
parà enguany dins l'esport en l'e-
dat escolar (Futbol Sala) amb el

nom de Club Futbol Sala de Fela-
nitx. Un total de dotze equips ju-
garan aquesta temporada 93-94 per
aquest club, deu masculins i dos
femenins.

La presentació tindrà lloc du-
rant una festa on els equips repre-
sentants desfilaran acompanyats
per la Banda de Tambors de Por-
tocolom, i seran presentats juga-
dors i monitors a l'afició present.

Damunt uns dos-cents jugadors
prendran part en aquest esdeveni-

ment entorn a un esport que cada
any pren més responsabilitat
consistència dins la nostra vila.
Un total de dotze equips embelli-
ran l'espectacle, repartits en vuit
categories. Després de la desfila-
da, al Bar del Camp Municipal de
Sa Mola, hi haura un GRAN re-
fresc gracies a la collaboració dels
pares/mares dels jugadors del
Club.

Hi quedau tots convidats.

Les tenim ben a prop, en el proper calendari que ens regali per Nadal
qualsevol entitat bancaria: les eleccions al parlament europeu.

Ja sabem tots a hores d'ara que l'estat espanyol es presenta a aque.s-
ta consulta amb una única circumscripció, per la qual cosa els partits
petits, o que tenen el seu ambit natural d'acció en territoris amb pobla-
ció percentualment reduïda respecte del total, tenen les de perdre, en be-
nefici dels partits d'implantació generalitzada. Per aixa a aquestes elec-
cions solen presentar-se coalicions electorals que normalment són la suma
de diferents partits de caracter nacionalista, amb una ideologia poc més
o menys semblant.

A les terres de parla catalana són dues les coalicions que s'han pre-
sentat a les eleccions europees: l'Europa dels Pobles i l'Europa de les
Nacions. En la primera hi participaren el PSM-ENE, per Mallorca i Me-
norca, i la UPV, del Pais Valencia, juntament amb un partit basc, EE. En
la segona coalició hi participa ERC. Precisament el desacord de militants
del PSM-ENE i de la UPV amb la formació en la qual hi participaven a les
eleccions, provoca algunes tensions en ambdós partits, que finalment foi-
çaren la sortida de destacats afiliats.

D'ença les darreres eleccions, però, un fet important ha succeït en la
formació l'Europa dels Pobles: EE s'ha fusionat amb el PSOE al Pais Base,
per la qual cosa ja no tendria sentit que PSM-ENE i UPV seguissin fot-
mant part de tal coalició, a no ser, clar, que continuassin en solitari, la
qual cosa no seria més que un autèntic suïcidi politic.

La solució probablement passa per una gran coalició de partit cata-
lans, dins o fora de la coalició l'Europa de les Nacions, i si es possible
sense participació de cap partit que no sigui català, sota les bones pers-
pectives electorals d'ERC. Pena de moment qualsevol previsió pot ser pre-
cipitada, perquè els partits nacionalistes de Mallorca, Menorca i el Pais

Valencia semblen una mica refractaris a una entesa amb els republicans
nacionalistes. Podem trabar l'explicació a això en qüestions programàti-
ques o en reticències personals? Ës possible que els partits nacionalistes
catalans puguin entendre's en un futur —necessàriament— proper? La
pilota, en aquests moments, esta en la teulada del PSM-ENE i de la UPV.
No es ni convenient ni bo per al nacionalisme catalanista, que ERC hagi
de fer el seu camí electoral sense comptar amb el suport de les altres
formacions politiques, persa és clar que, si no li queda altre remei, comp-
tara sols amb les seves forces que, per cert, comencen ja a expansionar-se,
tot i que lentament i tímida, per les Balears, les Pitiüses i el Pais Valen-
cia. Tenen el PSM-ENE j la UPV possibilitats d'expansionar-se, ni que
sigui tímidament, per terres catalanes que no siguin les del seu propi
Ambit geogràfic?

Una possible coalició electoral del PSM-ENE, UPV i ERC té futur, i
no tan sols aquell que li puguin oferir els vots obtinguts en les eleccions
al parlament europeu. Ës qüestió de pensar en això i en algunes altres
coses més, sobretot mirant un futur que, si be es presenta incert en algu-
nes coses, en altres porta una dinàmica que necessita de reaccions rapi-
des. La Història no es com el carter, sols crida una vegada.

Antoni Roca

Demà diumenge, ia Germandat de
Donants de Sang de Mallorca ce-
lebrara al santuari de Lluc la seva
diada anyal, un aplec on es fa pa-
lès d'una manera molt viva el mis-
satge que amara aquest collectiu
de més de vint-i-set mil persones:
Que a Mallorca no mori ningú per
falta de sang.

És habitual l'assistència d'un
gran nombre de donants d'arreu
de l'Illa i• la presència del Bisbe i
les primeres autoritats autonòmi-
ques, però enguany ha confirmat
Ia seva assistència el president de
Ia Federació Nacional de Donants
de Sang D. Martin Manceiiido
Fuentes.

La jornada també presenta l'al-
licent de la inauguració d'un m o.
nument als donants de sang. Tot
seguit oferim el programa , de la
diada.

A les 10'30, arribada dels do-
nants, autoritats i convidats.

A les 11'00, inauguració del mo-
nument «Als donats de Sang de
Mallorca».

A les 11'30, santa Missa a l'A-
colliment.

A les 12'30, acte social amb en-
trega de guardons a entitats i  per-

Demà, gran diada a Lluc, dels Donants de
Sang de Mallorca



Ajuntament de Felanitx
Anunciant la forinació de

El Batle-President de l'Ajuntament
de Felanitx  INFORMA

FAIG SABER

Cintoni Barceló Bennetsap
( ( ala ta)

va morir en Es Carritxó, dia 1:3 setembre de 1993, a l'edat de	 anys,
havent rebut els sants Sagraments i I:k Benedieció Apostólica.

Al cel slat

FELANITX

FELANITX
Stttntiìat d' inte ressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora	 2.325

c.ANTOBLIL

Dis. 25 St. Cleofas
Diu. 26 Sts. Cosme i Damia
Dill. 27 St. Vicenç de Paül
Dim. 28 St. Wenceslau
Dim. 29 Sts. Miguel, Rafel i

Gabriel
30 St. Jeroni

Div. 1 Ded. Seu de Mallor-
ca

LLUNA

Lluna plena dia 30
com UN1CACIONS

A UTOCA RS
Felanitx . Palma: Dies feiners

,N les 6.45 (excepte dissabtes) 8,
10, 14 i 18 n Diumenges I fes-
tills, a les 8, 14 4. 19 h

Palma • Felanitx des de Vesta-
chi: Dies feiners, a les 8 (excel..
te dissabtes) 9,30, 13 1545 i 1930
n. Diumenge I festius, a les
d,30, 15.45 i 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 730, 9'30, 14'45 i 1730
h. Diumenges i festius, a les 9'30,
13 i 18'15 h.

Felanitx - Cala d'Or: Tots els
dies a les 6'30 h. i diumenges un
més a les 1115 h.

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

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

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

TAXI PORTOCOLOM N.0 3
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

APOTECARIES DE TORN
Dissabte 	 Gay5 Mehs
D iumenge: 	 Miquel-Nadal
Dilluns: 	 Jaume Rotger
Dimarts: 	 Amparo Trueba
Dimecres: 	 Cat. Ticoulat
Dijous: 	 Francesc Pifia
Divendres:	 Gaya-Melis

TELEFONS D'INTERS
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

Tels. 582904-581188
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 5802M
Guàrdia Civil
	

580090
Servei de grua 	 827474
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

POLICIA LOCAL
Segons l'informe que ens remet

la Policia Local, de les inspeccions
que s'han realitzat a diversos abo-
cadors dcl terme, resulta que es
troben en el següent estat:

Tancat de sa Torre, net.
Sa Lleona, hi ha algunes deixa-

lles.
Creu de Sant Salvador, net
Es Collet, net
Bassa d'es Coll, net.
Son Durí, net.
Son Barceló, net.
Fumet, n'hi ha dos de nets, pe-

r?) més amunt, devora el camí,
n'hi ha un altre amb algunes dei-
xalles.

Així mateix, la Policia Local ens
informa dels serveis realitzats du-
rant el mes de juliol:

notificacions de desperfectes a
Ia via pública: 52.
ajuda ciutadana: 8.
incidències diverses: 13.
morts fortuites:
notificacions: 35.
informes: 9
intervenció en robatoris: 4.
accidents sense ferits: 8.

— denúncies rebudes, per l'apro-
piació indeguda de vehicles
amb motor: 3.
recuperació de vehicles ro-
bats: 2.
quilèmetres recorreguts pels
vehicles de la Policia 6.867.
intervenció en l'extinció de
foes: 2.
retirada de vehicles abando-
nats a la via pública: 2-
retirada del permís de conduc-
ció: 1.
denúncies L.S.V.: 82.
denúncies oo.mm.: 15.
trasllat de cans a la canera: 4.
presentació de persones davant
el Jutge: 2.
precinte de vehicles: 2.
citacions per al Jutjat de Pau:
22.
citacions per als jutjats de Ma-
nacor: 9.

e”.

— informes judicials: 2.
— accidents amb resu I tat de

mort: I.
— accidents amb ferits: 0.
— invcstigacions per a la Prefec-

tura Provincial de Transit: . 3.
— serveis extraordinaris amb mo-

tiu de:
— I Fira Nàutica.
— Festa de Sant Cristòfol.
— carreres ciclistes.
— festa dc Santa Margalida.
— festa de Sant Jaume.

CURSETS DE FORMACIÓ PRO-
FESSIONAL/OCUPACIONAL
Vos informam que com a resul-

tat del conveni de collaboració es-
tablert entre l'Ajuntament de Fe-
lanitx i Comissions Obreres, esta
previst que es realitzin a partir del
proper mes de novembre els cur-
sets que a continuació es relacio-
nen. els quals estan destinats a
persones majors de 25 anys:
— angles iniciació.
— alemany iniciació.

També en collaboració amb
CCOO s'impartira un curs d'auxi -
liar de 'clinica per a persones ma-
jors de 18 anys que es troben a• .
atur i que possiblement s'inicia-

To el mes dc novembre.
Per a mes informació, vos po-

deu dirigir a:
— les oficines de l'Ajuntament:

tel 580051.
— CCOO a Felanitx: tel. 582710

(horabaixes).
— Oficina de l'INEM a Felanitx.

VISITA DEL DIRECTOR GENE-
RAL DEL MEDI AMBIENT
La setmana passada ens visita

el Director General del Medi Am-
bient, Sr. Arturo Cadenas, acorn-
panyat pel Sr. Alernany. Junta-
ment amb cl Batle Sr. Antoni Gri-
malt i el Regidor Sr. Rafel Bor-
doy, visitaren les installacions de
Ia depuradora de Felanitx i les
zones humides de Son Navata.

Que de conformitat amb el dis-
posat a la Llei 13/1991 de 20 de de-
sembre del Servei Militar, es recor-
da a tots els ciutadans de l'Estat
Espanyol, nascuts entre cl dia 1
de gener de 1976 al 31 de desembre
del mateix any ambdós inclosos,
que estan ob14..Yats individualment

sol.licitar la seva inscripció per
al present allistament, durant el
temps que resta fins el 31 de de-
sembre del present any, si no ho
han efectuat amb anterioritat.

La qual cosa es fa pública per
a informació dels interessats,
s'adverteix als qui no compleixin
l'anterior disposició, que incorre-
ran en la • responsabilitat regla-
mentaria prevista.

Felanitx, 15 setembre de 1993.
EL. BATLE

DOCUMENTS A PRESENTAR
Fotocòpia del DNI, amb les
dues cares separades.
Si heu • de sollicitar pròrroga
per a estudis: Un certificat del
centre on figureu matriculats.

— Si patiu cap malaltia o defecte
físic: Un certificat medic.

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

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

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

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

La seva esposa Catalina Rosselló NIaituó; filla Francisca; germana Catalina;  fillol NIiquel
Angel Barce16; germans politics Rafel Roig, Joana Riera, Margalida Rosselló, Jaume Mut, Miguel
IIOSSdIIó i Maria Rosselló; tios, nebots i els altres familiars vos demanen que volgueu tenir-lo
present en les vostres preg4ries.

Casa mortuòria; 4." Volta, 205 Es Cassino - Es Carritx6



electrónica—i

M 0 REY—I
C/. Caritat, 4
Tels. 583459 y 827182
FELANITX

VENTA Y REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS
EN GENERAL

VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

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

Ofrece a sus distinguidcs clientes
especialidades en:
— CARNES A LA PLANCHA 	 — PAELLAS
— GUISADO DE PESCADO IBICENCO — MARISCOS
— TAPAS VARIADAS
— ARROZ DE PESCADO

Desde el 1 de octubre MEND DIARIO A 650 Ptas.: 1.° y 2.° plato,
postre, pan, vino y café

FELANITX 	 3

RemtiOnS cmit a Coin Barceló i a qui
1	 pugui interessar

Sempre he seguit amb :in teri!s les
teves retlexions sobre La Vila i la
seva política local. Crec que són
encertades i les de dissabte passat
m'han mogut a dir-hi el que per-
sonalment en pens avui i amb la
visió de sis anys de pasturar per
La Sala.

Es del tot aventual imprevisible
fer travesses electorals, això és
evident vists els resultats de cada
quatre anys. Una política desas-
trosa no vol dir res a l'hora de
preveure que la gent canviarà el
vot. Una oposició dialèctica no vol
dir un canvi del sentit de vot. Una
Ilista heteroideolOgica (= sense
cap ideologia) vol dir més de mil
vots. Una oposició rabiosa i cons-
tant, no transtorna els resultats
electorals. La majoria vota al qui
li fa els entors els quatre dies dar-
rers abans de les eleccions, mal-
grat els antecedents que teng.ui i
«de entrada Otan, no» i «de sali-
da Otan, sí». Tot això ho hem vist
a nivell local, autonòmic i d'Es-
panya

Creus Colau que «las fuerzas
progresistas regionales» pretenen
salvar-nos de res o canviar la se-
va traça social nacionalista? Es
evident que només cerquen el po-
der i res més.

Dius que Els Coloms volen bai-
Nos i malgrat la seva feina no tras-
cendeixi tant com abans segueix
essent constant i igual que els qua-
tre primers anys i aquest Setma-
nari en dóna bona prova. Però
t'arribes a cansar de veure com
l'únic que fa anar un poc vius als
politics són les sentencies judi-
cials, per?) tampoc les fan massa
por. Te posaré un exemple de felra
poble per no posar-lo d'aquí, el
Batle de Sa Pobla que és Batle i
Senador clespres d'haver estat con-
demnat per falsificar vots, ara
aquest mes l'han tornat condem-
nar per no voler mostrar un expe-
dient a uns Regidors! S'ha d'acu-
dir als Tribunals per mirar un ex-
pedient! Als politics només els
preocupa si alguna sentencia els
fa posar diners dels seus. De tota
la resta se'n foten, hem denunciat
repetides vegades irregularitats
econòmiques que suposen milions
dels fclanitxers que s'han tudat o
mal gastats i no ha passat res, si
no acudim als Tribunals no els
recuperarem a. aquests diners i
això costa diners i són pocs els
que volen collaborar o pasar-hi
diners dels seus. Ho pots ben
creure a això.

Malgrat tot, la situació de l'A-
¡tintament de Felanitx es diferent
de fa sis anys i sense gens de mo-
destia te puc dir que.és per la pre-
sencia de Coloms-a la Sala_ Els
vuit anys anteriors va reinar en
Mesquida i ningú li va fer els
comptes-mai. Vull dir, fer-lo bai-
xar de l'ase, res efectiu. Me costa
imaginar l'Ajuntament de Fela-
nitx sense la presencia dels Coloms
i no ho voldria, per() crema molt i
es molt fàcil teoritzar sobre políti-

ca local, però &molt pesat seguir-
la de prop dia a dia i fins i tot físi-
cament perillós. La teoria ens va
menar a formar govern per?) la
practica ens va demostrar que era
impossible estar dins un govern
que part dels que el conformen
te fan la traveta i t'enganen. Es
molt facil x'eure el temporal de
damunt les penyes i fins i tot és
guapo, però capcjar el temporal
no fa cap rialla.

Parles d'empressaris que es vo-
len organitzar per presentar-se a
les eleccions, segons tenc entes són
en part els mateixos que un dia
de l'any 1991 que els conservadors
no governaven, agafaren un perio-
distexo al carrer 31 de març i
feren escriure barbaritats sobre
l'urbanisme de Felanitx sense do-
nar la cara. Ara amb la situació
urbanística més empitjorada que
l'any 1991 no moten o només pu-
nyen perquè es posin zones urba-
nitzables hoteleres a Purtocolom.
Es cert que m'agradaria molt que
es presentassin a les eleccions i
ens arreglassin el poble, pert) dubs'.
molt que el seu interès sigui
aquest.

Vist el panorama electoral que
apuntes crec jo que tú no te pots
excusar de presentar-te a les pro-
peres eleccions, no per res, perquè
tastassis (lut" t.s aim') dc ser
Regidor i vessis d'aprop el que de
fora sembla increible- Veuries com
segons es governi o s'està a l'opo-
sició es canvien les prioritats i les
idees. Veuries . com una persona
pot canviar el pressupost d'un any
amb més de cent milions amb tres
segons, sense cap argument no-
mes amb una votació. Vcuries vo-
tar milions de coses que no saben
que són... veuries eclipses de tota
casta!

Magradaria molt que pensassis
amb això aquest hivern i que la
reflexió t'ajudi a presentar-te d'a-
quí a dos anys i si vols anar dc
cap de llista per Coloms en podem
parlar i, sobre tot, esper que no
trobis cap excusa prou gran com
per poder seguir teoritzant quatre
anys mes sobre política local.

bartomett obrculor

CLASSES DE: GUITARRA, SOL-
FETG i HARMONIA. Tel. 580482.

1■111. 	01•111■■■■

CLASSES D'ALEMANY, CASTE-
LLA i ANGLES a bon preu.
Marcel, C/. Santueri, 88 (damunt

Fotos Monserrat). Tel. 581156.

CLASES DE MATEMÁTICAS y
FÍSICA Y QU1MICA, a partir
dcl 10 de octubre. Informes, pla-
ça Arrabal, 5 - Tel. 581424.

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

Narracurtes

El poder i la glòria (III)
Antoni Roca

El cavalier Guifré, dalt del seu cavall blanc, es dirigia amb
la seva millor i més lluent armadura, així com totes les seves
armes de combat, a la cova situada al peu de la muntanya de
Ruscamara, on un enorme drac sorgit de les profunditats de
la terra, tenia segrestada la filla del comte de Montgó, una
allota bellíssima, jove, garrida, ben plantada i amb força per-
sonalitat.

El cavall de Guifré avançava lcntament per cingles i per
comes, sempre mirant a Ponent, sempre en direcció a Ponent,
sempre orientat cap a Ponent.

—Xe —el cavalier era valencia, tot s'ha de dir— quin
sol!

El sol estava en el seu zenit i feia bullir l'armadura de
ferro. Davant ell, quasi de forma magica, aparegué un espone-
rós pi que oferia una ombra immensa. El cavaller no s'ho
pensa dues vegades i s'atura a descansar. Dona aigua al cavall
i ell, després de llevar-se l'elm i asseure's sota l'ombra de
l'arbre damunt una gran pedra, féu el mateix.

Pensa en el seu futur més immediat i en els projectes que
tenia. Sí, primer de tot mataria el drac i salvaria la princesa;
flavors portaria la bella dama, sana i estalvia, a son parc, el
comte de Montgó, qui cl faria fill adoptiu i el casaria amb sa
filla. Un cop casat amb la futura comtessa tindria fills, tres,
potser quatre o qui sap si cinc o sis. Llavors començarien els
problemes amb el sogre, qui probablement voldria que ell se
n'encarregués del cobrament dels alous i contribucions. Se
n'hauria d'oblidar per força de les gresques, les bulles i les
bauxes amb els seus amics, les croades contra els infidels, les
aventures contra nobles bandolers i la participació en batalles
més o menys justes. Un cop fos ell el baró, hauria de cercar
pretenents a les seves filles, i un futur al seus fills. Tal vegada
tcndria conflictes de propietats amb algun duc o algun comte
dels voltants i, inevitablement, cada any hauria d'anar a retre
homenatge al rei.

«Uf!», pensa. Es posa l'elm, colca en el cavall i emprengué
el camí cap a Llevant, sempre cap a Llevant, en direcció a
Llevant.

—Xe, quina calor que fa hui! —digué el cavaller Guifrú—,
valencia per més senyes.
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Es parla de fer un aeròdrom a
Son Mesquidassa

La setmana passada la premsa
ciutadana es féu ressò del projec-
te de construcció d'un aeròdrom
a la finca de Son Mesquidassa,
propietat de l'empresa Conservas
Rosselló de Llubí

Segons la mateixa premsa, aquest
perbdrom hauria d'absorbir part
del moviment aeri de caracter pri-
vat, que actualment opera a les
pistes de Son Bonet, i que respon
suposadament a un turisme de
qualitat.

El projecte, del qual sembla que
cn són coneixedors a l'Ajunta-
ment, pareix que esta en una fase
avançada i —sempre segons els
comentaristes— podria aidar a re-
vitalitzar el panorama econòmic
fclanitxer, així com a beneficiar
d'una forma molt directa l'entorn
rural junt al qual es troba el petit
nucli de població de Son Mesquida.

La verema
Ha començat la verema al nos-

tre terme, una activitat que an-
tany donava un caracter molt es-
pecial a la nostra població. tota
Nvgada que els accessos al casc
urbà es veien ocupats per una mul-
titud de vehicles —carros abans i
tractors després— que portaven el
raYrn d'arreu dels conreus cap als
cubs del sindicat i d'altres cellers
que es dedicaven a la vinificació.

Avui en dia la collita, molt min-
vada per les mesures aplicades per
la CEE, i la fallida del «Celler», va
a parar a les firmes «Trevin», Ri-
poll, En Mesquida de Porreres i a
Manacor.

Segons diven els vinaters, la co-
llita d'enguany sera bona. amb
quantitat i qualitat, per?) els preus
no van gaire animats. més aviat
parla de retribucions baixes.

Demà VIII Pujada a Peu de Manacor
a Sant Salvador

Demà diumenge tindrà Hoc la
VIII Pujada a Peu de Manacor a
Sant Salvador, una diada organit-
zada per Miguel Sureda i que con-
grega anualment un gran nombre
de manacorins a l'entorn de la
Mare de Déu.

Celebrara la Missa el rector dels
Dolors Mn. Miguel Gual i al final
es cantara l'Himne de la pujada»
amb música del mestre Francesc
Ramis.

La Junta de Sant Salvador
El dia de la festa de la Mare de

Du de Sant Salvador, el Rector
Mn. Miguel Serra, durant l'homi-
lia, dona compte de la constitu-
ció de la Junta de Sant Salvador,
a la que ens referirem a una de
les nostres edicions passades.

Els membres que integren agues-
la junta són els següents:

Mn. Miguel Serra i Llodra, rec-

tor de la parròquia.
Mn. Pere Xamena Fio!.
Pere Batle Garcias,
Joan Maimó Vadell.
i Antoni Grimait Obrador.
Exerceix el càrrec de secretari,

Josep Mascaró Pellicer.

Centre de Salut de Felanitx
Arran del trasllat del Dr. Ovidi

Herrero --per petició pròpia— al
municipi de Calvià, on ocupa ja
actualment una plaça de metge
titular, aquest centre ha sofert una
reestructuració que afecta espe-
cialment les consultes de Cas Con-
cos i S'Horta, les Oak resteri sub-
jectes a l'horari i metges següents:

CONSULTA A CAS CONCOS: A
càrrec del Dr. Joan Pou. els dilluns,
dimecres i dijous a partir de les
12'30 h. Es pot demanar cita pré-
via als telèfons 583011 i 583051.

CONSULTA A S'HORTA: A car-
rec del Dr. Josep Orriols, els di-
lluns i dimecres a les 8'30 h. i di-
marts i dijous, a les 12 h.

CONSULTA A PORTOCOI.OM.
—A càrrec del Dr. Miguel Vidal,
els dilluns, dimecres i divendres
a les 10'30 h. I a càrrec del Dr.
Josep Orriols, els dimarts, dijous
i divendres, a les 8'30 hores.

Demostració pública de Tai Xi Taois-
ta a l'Escorxador Vell

Avui horabaixa a les 7, a l'Escor-
xador Vell, l'Associació de Tai Xi
Taoista de Mallorca, fara una de-
inostració (Vaguest exereici oriental
tan reiteradament recomanat per al
manteniment de la saint natural i
l'eg U i 1 i bri psig U ic.

Aquesta dentostraci4 serii Hi Mica
naturalment, hi són couvidades

totes les persones interessades.

Les festes de Sant Miguel de
Calonge

Hem rebut el programa de les
festes patronals de Calonge, unes
festes que sabem que interessen
força a molts felanitxers, sobre
tot els de la part de Marina, ja
que no endebades són els calon-
gins els veïnats més acostats que
tenim.

Pels qui vulguin compartir la
bauxa amb aquests veïnats esti-
mats, vos oferim tot seguit un re-
sum d'aquest programa.

Avui dissabte, a les 21, la Ban-
da de Música oferirà un concert
i mitja hora més tard hi haura
ball de saló a la plaça.

Demà diumenge, a partir de les
11'30 podeu visitar una exposició
de crestall de Bohemia. A les 12
hi haura concurs de coques dolces
i dinar de paella. L'horabaixa a
les 5'30 s'inaugurarà una exposi-
ció de «Robes i vestits dels nos-
tres padrins» i a les 6 es farà una
desfilada d'indumentària dels se-
gles XVIII-XIX. i de models ex-
clussivament mallorquins.

La revetla sera dimarts a ves-
pre, amb balls mallorquins..

El dia de Sant Miguel, dimecres,
l'Ofici sera a les 11 i el capvespre
a les 4 hi haura trencadissa d'o-
Iles i a les 8'30 Teatre: el grup
«Pou del Rei» de S'Alqueria posa-
ra en escena l'obra de Catalina
Ria0 «I encara va acabar bá».

Divendres dia 1, a les 20'30 es
projectara l'audiovisual «Sa Fos-
ca» de Paco Alburquerque. Dissab-
te a vespre hi haura ball de pagès
i diumenge dia 3, a les 10'30 del
mati doma de cavalls. A les 16 h.,
excursió a Consolació amb bicicle-
ta i a les 19'30 patinatge artistic.

Un grapat de manifestacions es-
portives que no ens aturam a de-
tallar, completen aquest progra-
ma.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Dimecres dia 29, festa de l'Ar-
càngel Sant Miguel, titular de la
nostra parròquia, a les 8 del ves-
pre hi haura missa solemne con-
celebrada.

ESGL2SIA DE ST. ALFONS
FESTA DE L'ÀNGEL DE LA

GUARDA.
El proper dissabte dia 2, a la

missa vespertina de les 7 de la
tarda, celebrarem en aquest tem-
ple la festa de l'Àngel Custodi.

Germanes de la Caritat
:'ESTA DE SANT VICENÇ DE

PAUL.
Dilluns dia 27, les Germanes de

la Caritat, a la pròpia capella. ce-
lebram la festa de Sant Vieenç de

A les 8 del vespre, hi haura mis-
sa solemne concelebrada, que pre-
sidira el nostre Rector Mn. Miguel
Serra, que dira també la homilia.

Vos hi convidam a tots.

vida social
NAIXEMENT

A Portocolom, la llar dels nos-
tres bons amics En TomeuEstel-
rich Massuti i N'Aina Maria Mes-
tre Julia, s'ha vista augmentada
amb el naixement del seu segon
fill, un nin, que ha rebut el nom
de nafel.

Enviam la nostra més cordial
felicitació als venturosos pares.

PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat horabaixa, a

l'església de Sant Agusti, varen re-
bre per primera vegada l'Eucaris-
tia, els germans Francesc Xavier
i Rosari Alcón Riera.

I cl sendema diumenge, al San-
tuari de Sant alvador, la varen re-
bre les germanes M.  Antònia i Ca-
terina Batle Sastre.

Rebin els nou 'combregant la
riostra més cordial felicitació, que
feim extensiva als seus pares.

NECROLÓGICA
El passat dia 13, entrega rani.

ma a Déu de manera sobtada en

El centenari de les G.
de la Caritat 	 'Cas
Concos
FESTA DE SANT VICENÇ

Vos recordam el programa dels
actes que ha organitzat la parrò-
quia dc la Immaculada Concepció
de Cas Concos des Cavaller amb
motiu de la festa de Sant Vicenç
de Paid dins la celebració general
del Centenari de l'establiment de
la Congregació en el poble.

AVUI DISSABTE, JORNADA DE
VOCACIÓ RELIGIOSA.—A les 21
h. amollado 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 Mo- ya, 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'Alfabcguera.

DIUMENGE DIA 26, festa de
SANT VICE/NU; DE PAUL.—A les
16 h., amollada dc 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. Cantara la
Capella Teatina i hi assistira l'A-
juntament dc Felanitx.

Institut Educació
Secundària de Felanitx

Es Comunica que, complint el ea-
lendari olicial, els curs escolar co-
mençan'i dimarts dia 28 de setem-
bre, d'aeord amb l'ordre &acorn-
ment següent:

Di marts 28: 2n. de BUP a les 11'30
h.

Dimecres 29: 3r. de BUP i 2n. de
FP, a les 8'30 h.

Dijous 30: COU i 3r. 4t. i 56. de
FP, a les 8'30 h.

Divendres 1: 3r. d'ESO, a les 8'30h.

Es Carritxó, a l'edat de 60 anys,
D. Antoni Barceló Bennasar, D.e.p.

Enviam el nostre sentit condol
a la seva esposa D• 	Ros-
selló, tilla Francisca i altres fami-
liars. 

informació  
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Ajudem ais damnificats del naufragiGrup Parroquial
«Gavina» ( 1.11.1.J.A.C.)

El proper dia 16 d'octubre ini
ciarem el nou curs 93/94, al CAS-
TEL!. D'ALARÓ I COVES DE
CAMPANET.

Per tal de 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-

la: No es quedarà exclès ningú per
motius econòmics).

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

* Nota lnolt important.: Us pre-
.gam que vos atengueu als horaris
i dies abans esmentats„ 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 després de les dates abans
-exposades no es podra inscriure
ningú más.

* Volem fer-vos saber que tots
is joves i allotes dc 18 anys o més

.que vulguin ser MONITORS ho
podran fer. Passau pels baixos dc
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

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.

L'Esplai Alhada
en marxa

Com el mateix títol vos diu, el
club d'Esplai s'ha posat les botes
i .ja esta preparat per córrer la
marató de proves artístiques i fi-
siques, que els monitors ja han
organitzat pel delectament de tots
els vostres fills. D'aquí que vol-
guem informar-vos detingudament
de totes les activitats, tant ordi-
ilaries, que es realitzaran aquest
trimestre, així .com del nou fun-
cionament del club d'Esplai. Per
poder dur a terme aquest propò-
sit, hem acordat una reunió de

pares el divendres 1 d'octubre a
Ia sala vermella de la rectoria, on
esperam la vostra assistència i
participació.

A más, volíem agrair-vos públi-
cament la confiança que heu do-
nat als nostres monitors en deixar
eis vostres fills en les n ostres
mans.

Atentament els saludam:
Els monitors del club
d'Esplai Alhada

La millor marxa al Club
d'Esplai

Hola super-socis de l'Esplai!
Com que les notícies volen ja sa-
breu que hi haura festa grossa a
l'esplai. Idà sí, la vostra font d'es-
pionatge esta ben informada; pel
proper 2 d'octubre s'ha preparat
un festival d'obertura, on els jocs,
cançons i balls seran el principal
aHicient d'aquest dia.

Perquè tengueu la suficient ener-
gia com per aguantar tanta marxa
vos recomenam que carregueu les
vostres piles, i comenceu a om-
plir el sac de rialles, companyeris-
me i alegria que voshem demanat.

Tots els monitors ens despedim
desitjant que vos passeu un curs...
Tiraminosocaminolond000...

Venta de motos y ciclomoto-
res nuevos y usados.
MERCADO DE OCASION

MOTOS
Yamaha FZR 600
Gagiva 350
Yamaha 2.50 E
Yamaha DT - 80
Yamaha 250 E
Vespa 150 (PM-AX)

Honda MBX

CICLOMOTORES
Derbi FDS
Vespinos y Mobilettes varios

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

Agente de seguros
SEGUROS VELOMOTORES

SIN RECARGO
Consúltenos precio

Amics de Felanitx, de Portoco-
lom i, en general, tots eis amants
dc la mar:

Som un grup de veins de Por-
tocolom que, d'alguna manera,
hem viscut el dissortat naufragi
d'aquests mariners que cada dia
es guanyen la vida feinejant a la
mar. Des d'un any ença, a la fi,
les coses pareixia que anaven be.
Cada cop que entraven en el Port
era un goig el peix que duien però,
ai las!, han pogut disfrutar poc
temps d'aquesta sort sortiren a la
mar amb un poc de vent, un N'ent
de ponent que a la mar era un
vertader infern i un cop de mar
obrí una via d'aigua a la barca.
Vos imaginal.' aquells cinc homes
l'esglai que els agafa quan veren
que la barca es fonava? I el que
varen haver de lluitar dins la mar
per salvar Ics seves vides? Sobre
tot el patró N'Isaac, qua a terra
tenia la dona i tres fills que l'es-
peraven.

Damunt el moll se sentien molts
comentaris, de pena i tristor de
gent consternada, ja que la radio
havia dit que en Severino era un
dels morts, i aquest ás un home
molt conegut i apreciat per la gent
del Port. Per?) Ilavores ho varen
aclarir i es va desmentir. En fi, tot
això va ser molt fort. Tambe hi
va haver qui va dir «—Quin vaixell
ha estat» i un altre contesta«—Són
forasters» i aleshores digu6 0—Ah,
si són forasters». Però ens voleu
dir que tá que veure això de fo-
rasters i mallorquins? Eren cinc
vides surant dins la mar. Aquest
patró N'Isaac, s'ha quedat sense
barca, amb una ma al davant i
l'altra al darrera i un clau al cor,
amb una familia a mantenir i dos
cossos per enterrar. Jo crec que
si som capaços d'ajudar a 136snia
i per tot alla on hi ha fam, ¿mo po-
dríem entre tots donar una ma a
aquesta família que tan malament
ho passa en aquests moments,
tant física, moral i econòmica -
ruent? L'hivern ás aprop. Volem
fer constar, pel qui no coneix
N'Isaac, que quan se sentia un

Cobrament de
contribucions

El proper dia 8 d'octubre co-
mença a Felanitx el termini per al
pagament voluntari de contribu-
cions i arbitris municipals de l'e-
xercici de 1993, el qual restara
obert fins dia 30 de novembre. Els
contribuents poden acudir a l'o-
ficina recaudatória de Tributs de
la Comunidad Autónoma, carrer
de la Mar, 15-1.", tots els dies fei-
ners de 9 a 14 hores.

A Portocolom, estaran al cobra-
ment els dies 1 i 2 d'octubre, de
9 a 14 h.

A S'Horta, els dics 4 i 5 de 9
a 14 h.

I a Cas Concos els dies 6 i 7 a
les mateixes hores.

S.O.S. per radio, quasi sempre era
el primer en sortir a rescatar el
vaixell que ho necessitava, per
molta maror que hi haguás.

Per acabar vos volem dir que
N'Isaac es una bona persona i
creim que mereix la solidaritat de
tots nosaltres. I per aquest motiu
s'han obert uns comptes currents
a nom de la Confraria dc Pesca-
dors de Portocolom per tal de
recaptar fons pels afectats.
Aquests comptes són:

«La Caixa», n." 162 -68.
Credit Balear, n." 70-06242-44.
Banca March, n." 1483-021-4.

Cris veinals

•

Agradecimier. to
El Patrón y la tripulación del

barco «Antonia y Angel», sinies-
trado el .pasado dia 15 del corrien-
te mes, resultando fallecidos dos
compañeros, AGRADECEN PRO-
FUNDAMENTE: al barco «Cala
Llonga» dc Naviera Mallorquina,
Equipo de Rescate, Servicio Me-
dico, Patrón Mayor y Secretaria
de la Cofradía de Portocolom, res-
to de cofradías vecinas, compañe-
ros y vecindario de Portocolom
en general, todas las muestras de
solidaridad y ayudas recibidas
este difícil momento.

A todos, muchas gracias.

1).111110QUIA DE SANT 11(,)1'1.:1,

Confirmacki Cuts 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/ INSCRIPCIO: DE DI-
I,LUNS A DIVENDES (dies, 4, 5, 6,
7 i 8 d'Octubre).

— I.LOC: 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 respectcu 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
más durant aquest nou curs de
confirmació com a Catequistes,
que passin per la rectoria lo más
prest possible. Que Deu vos ho
pagui.

SE VENDE UN BUSCAPERSO-
NAS Y SE ALQUILA aparca-
miento coche.
Informes: Tel. 580944.

EN PORTO COLOM zona Cala
Març-al, ALQUILO APARTA-
MENTO 2 hab. equipado, para
todo el año o por meses. 30.000
ptas. Mensuales.
Inforrnes: Tel. 825014.  

benvolguda Ilengua:

no es din... s'int de dir...

Màrmol
Jarabe
Callo (del peu)
A plassos
Companyero
Biombo

Marbre
Xarop
Ull de poll
A terminis
Company
Paravent
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

rels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• La vida esta plena d'incon-
grències. La vida són disgusts i
alegries... La setmana passada fou
una prova més de lo que-dic. Per
una part N'Aloy «el dcs. cupons
de l'«Once» repartia part - de cin-
quanta milions de pessetes,• una
part perquè ell tot sol es queda
Ia quarta part... Entre els guanya-
dors, en Toni de «Sa Recreativa»...
Sempre va bé que qualque duro
dels molts que se juguen a Fela-
nitx torni al poble... Pere) encara
durava la bulla, quan arriba la no-
tícia de que dos mariners de Por-
tocolom havien perdut la vida (tins
la mar, després que le seva em-
barcació de cinc tripulants s'en-
fonsas a conseqüència d'una ona
impresionant. Els supervivents pa-
saren cinc hores dins l'aigua...
Una notícia trista, que va enfos-
quir tothom... ¿Què té que veure
una cosa amb l'altra? Res. Només
son coses que pasen en el trans-
curs de la matcixa setmana a una
.ciutat- anomenada Felanit $ hi que
commoVen d'una manera - o d'al-
tra la població.

• El C. D. FELANITX consi-
guió su PRIMERA VICTORIA.
Una VICTORIA de TRES a UNO
que hizo vibrar a una afición des-
corazonada por los últimos malos
resultados. Ante el PORTOCRIS-
TO, tras un discreto primer tiem-
po, el equipo de «Bussi» sacó a
relucir sus garras. BORRAS esta-
blecía el empata (1-1). Y en los
trepidantes minutos finales eran
SANTI (2-1) y TOFOL (3-1) quid-
nes materializaban una victoria
que cae como agua dc mayo en
vísperas del partido de gran riva-
lidad que tendrim que disputar es-
te domingo ante los vecinos de
CAMPOS. ¡Ojo! que hay cambio
de hora y la cosa empieza pronto.

• En 2' a REGIONAL cn «Es
Torrentó», en el partido PORTO-
COLOM versus SON CLADERA,
Ia cosa no llegaba a su conclusión:
fue SUSPENDIDO cuando el mar-
cador favorecía a los forancos por
TRES a UNO. Resulta que hubo
algún que otro altercado entre pú-
blico y jugadores. El trencilla optó
por lo mas facil, retirarse a los
vestuarios. Cosa parecida ocurrió
hace un par de semanas en Cas
Concos y da la casualidad que fue
con el mismo equipo. Según los
perickliocs, el S'Horta descansaba,
vete a saber. Mientras, el CAS
CONCOS perdía por UNO a -.;TIZES
frente al (OLONIA, y ya tiene me-
nos cuatrO y la espada de Damo-
cles sobre sú terreno de juegò. En

Senyor Director:
La Parròquia va ser capdavan-

tera en l'ús de la llengua catalana
en tots els seus actes. Quan varen
començar, en temps d'en Franco,
en digueren ilenaua vernacula per
no assustar massa als creients ni
ais amants de la «unidad de los
pueblos de España». Es pot dir
que la cosa es va Normalitzar sen-
se campanyes de Normalització.

I ara ve la qiiestió i és greu.
D'un temps ença a la Parròquia
els preocupa poc el tema de la
llengua i a això ho demostra
entre d'altres, aquest fet:

A l'escola Joan Capó a finals de
curs canviaren el mestre de Reli-

Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte 18: 	 18-21-22-26-.30-44
C:20 R:7

Dijous23:	 9-14-22-27-34-43
C:8 11:5

Bono. Loto
Divendres 17: 23-26-2)-31-35-39

C14:11:1
Dilluns 20: 	 19-20-22 29-40-43

R:37 C:3
Dimarts 21: 	 2-3-7-40-41-46

C:8 11:0
Di in cc res 22: 10-26-28-35-39-43

C:34 11:3

fin!, una jornada mala, muy mala
para nuestros equipos.

• Tal com vaig anunciar la set-
mana passada, el divendres, NA-
DAL BATLE fou INVESTIT DOC-
TOR HONORIS CAUSA de la UNI-
VERSITAT de SHEFFIELD. La ce-
lebració comença a les 17'30 amb
un «high tea» o sopar de gala,
amb l'assistència de familiars,
amics, les autoritats académiques

civils de la Ciutat de Sheffield, el
Conseller de Cultura del Govern
Balear Tomeu Rotger i un grup-
nombrús de professors de la UIB.
A les 19'30 entra la processó aca-
dérnica al Saló d'Actes presidida
pel «vicechancellor» (rector). A
continuació tingué Iloc el «public
orator» (catedràtic encarreaat d'e-
logiar al doctorat) N. F. Blake, que
féu la presentació de Nadal Batl:..%
Va resaltar la figura del fela.nit-
xer com un «nacionalista euro-
peu» que sempre ha sabot com-
binar els valors culturais propis
amb valors científics i tecnològics
i els humanístics. També la col-
laboració entre la Universitat
lear i la britanica, que han treba-
llat conjuntament en nombrosos
camps d'investigació. Al final el
rector de la Universitat de Shef-
field, Garet Gwyn Roberts, confe-

gi6 que depèn de la Parròquia, la
nova mestra no sabia parlar en
català i es paria de la provisiona-
litat del tema que estaria resolt
per aquest curs. Ha començat el
curs i les classes de Religió es se-
gueixen fent en castellà i ja no és
provisional la situació, és defini-
tiva.

A Felanitx la Parròquia creu que
els felanitxers els han de fer
creients amb una llengua extran-
gera

Fins quan ho trobaran a la
Parròquia?

Un Creient

SOBRE EL TEATRE DE LES
FESTES

Sr. Director:
A les passades festes hi hagué

3 rep o teatrals que vol-
dria comentar. Una de les repre-
sentacions va esser deplorable, la
de Xesc Forteza. Mai havia vist
un text teatral amb tan poca con-
sistimcia. Molta gent hi va anar
perquè hi entrava amb s'abono i
jo com a xófer per acompanyar
unes persones que hi volien anar
des d'es • port. A la sortida vaig
sentir comentaris de gent que no
és afcionada al teatre de qualitat
però que solen anar a veure en
Xesc Forteza, dient que l'any qui
ve no hi tornarien, que no havia
estat gaire cosa. Crec que un es-
pectacle de tan poca quaitat no
hauria d'entrar a l'abonament i
que l'Ajuntament no l'hauria d'or-
ganitzar.I.a meva sorpresa ha estat
Ilegir a aquest setmanari que
aquesta actuació costa 920.000
ptes. Amb aquests doblers es po-
drien dur grups de qualitat de la
peninsula amb actors de primera
fila, i amb molts menys, grups
mallorquins de més qualitat com
Estudi Zero o La Iguana, que en-

guany han tengut grans èxits a
ciutat amb els seus muntatges.

Una segona representació fou la
de «Carne de cañón» que més que
la representació d'un text teatral
és una successió de gags. El públic
sense conèixer la companyia va
respondre massivament. Va esser
un acte rendable pel qui el va or-
ganitzar que no va esser l'Ajunta-
ment sinó una empresa privada.
¿Per què l'Ajuntament cedeix a
una empresa privada l'organitza-
ció d'un acte rendable? ¿Per què
no va cedir el teatre de Xesc For-
teza?

La tercera representació va es-
ser per un públic més minoritari
i tingué Hoc a l'Auditori Munici-
pal, organitzada pel Centre Cultu-
ral. El grup Xicarandana va posar
en escena <Tècnica de cambra» de
Manel de Pedrolo, títol que no fi-
gurava al programa, ni fou anun-
ciat per cap mitja de comunicació.
L'obra, un drama sobre la vida i
Ia mort, és l'única de les que hem
vist aquestes festes que té un text
de qualitat i que pot esser consi-
derada d'aunténtica representació
teatral, l'única que pot esser qua-
lificada de manifestació cultural.
El públic, que no fou escas, va
sortir content d'una obra profun-
da que els va fer pensar. L'entra-
da era pratuïta i no degué costar
massa a l'Ajuntament, ja que els
joves actors no cobraven i s'ha-
gueren de pagar el seu sopar.

Maria

MES SOBRE ELS ENTERRA-
MENTS
Sr. Director:

Voldria contestar les dues cartes
que vàreu publicar la setmana pas-
sada a propòsit de la- Comunitat
dels Fossors.

En principi, crida l'atenció que,
a l'hora d'abordar el tema no fos
tenguda en compte la mexa carta
publicada la setmana abans, oil
feia referència a l'incident que ha
provocat la polémica. A la carta,
plantejava el fons de la qüestió;
és a dir, si per raons sanitàries o
religioses, la difunta havia estat
(Jiscriminada.

Ara 136; sia com sia, allò que no
se pot fer és justhificar un deter-
minat procedir amb una mentida.
Jo no puc afirmar que tots els
morts entrin o hagin entrat pel
portal principal; pet-6 sí que puc
:)firmar clues coses: 1." Que en le.-;
moltes ocasions que he anat al
cementen, encara és l'hora que hi
he de veure entrar un mort pet
portal lateral, i 2." Es rigorosa-
ment mentida que todos «los fa-
llecidos llegados y que deben ser
enterrados al momento y sus se-
pulturas se encuentren en la zona
de levante» entrin per la porta la-
teral. Es més, posats a estalviar
passes, per qué <los fallecidos 11e-
irados y que deben ser enterrados
al momento y sus sepulturas se
encuentran en la zona de ponien-
te» no són introduïts per la porta
del recinte antic?

Ningú no discuteix que la Co-
munitat de Germans Fossors fa
una magnífica feina al cementen,.

(Passa a la pàg. 7)

L'ESGLËSIA DE FELANITX I LA
LLENGUA

ri al nostre paisà el grau de DOC-
TOR HONORIS CAUSA amb
DRET...! Un altre vegada enhora-
bona!

• Pasa unos días entre noso-
tros el amigo JAUME RIERA,
«Jimmy», quien disfruta de lo lin-
do entre sus amigos de siempre.
Por cierto que sus negocios en la
REMBLICA DOMINICANA mar-
chan viento en popa y a toda vela.
Saludos cordiales a Juan, que en
estos momentos està atendiendo
los negocios. ¡Hasta siempre, Jau-
nie ¡Vaya cigarro puro! ¡Vaya
puro!

• El pasado miércoles nos reu-
nimos en «CAS PATRÓ» con el
doctor MIQUEL MORAGUES y
su encantadora esposa Teresa para
cenar y estrechar los lazos que
nos unen, por si fuera poco. Por
cierto que el amigo Miguel siem-
pre encuentra un hueco en sus
muchas ocupaciones en el «Vall
cl'llebró» para estar en su arnado
Portocolorn y disfrutar de sus in-
contables amistades. Pero como la
cosa me pilla con el paso cambia-
do, en todo caso hablaremos de
Clic) la vcnidera semana.
Copyright: _•

MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS



qué pots,
iìc t'tbO •

• e r
Gaudeix-ne. Multiplica les teves idees. Descobreix
altres mons. Alimenta la leva capacitai de con-
versar. Millora l'opinió que tenen de tu.' Salisfé
totes les teves curiositats. Acosta't ais llibres.

Llibreria RAMON WILL Nlajor, 25 TI. 58,0160

,

b!". AcoEtA't "
LIbRes

;tip V.Turi,s

FELANITX 	 7

Terra lluenta

Pebre Clinton!FUTBOL

Hay que resaltar que este ario
la gente acude en mayor número
a «Es Torrentó» que en tempora-
das anteriores.

FELANITX: Matías, Nardo, Ge-
labert, Nico, Valentin, Borras, San-
ti, Sampol (Torres), Tomas (TO-
fol), Pont (Alfonso) y Basi.

ARBITRO: el encuentro fue di-
rigido por el colegiado Mico que
tuvo una actuación aceptable. Mos-
tró tarjeta amari! la a los locales
Nico y Torres, y a los visitantes
Pinoy, Pascual Llu11 y Sito además
de su correspondiente masajista.

GOLES: 0-1, min. 28: falta indi-
recta y Tauleta remata al largue-
ro y entra.

1-1, min. 68: Borrás tras varios
rechaces al fin acierta.

2-1, min. 90: Santi, en prodigio-
sa jugada tuya mia, culmina en
gol.

3-1, min. 94: Tõfol marca de ca-
beza gracias a un servicio de Al-
fonso.

En la primera parte el Porto
Cristo demostró ser un equipo con
oficio y controló el centro del cam-
po, prodigando buenos contragol-
pes. El Felanitx pudo empatar, pe-
ro un disparo de Tomas se fue al
larguero. En la segunda mitad, el

Cartes al director
(Ve de la pàg. 6)

pet-6 aix6 no té res a veure amb
Ia qiiestió que jo plantejava.

Bernat

Set-tor Director:
Me gustaría que el señor Fran-

cisco Oliver Mestre, que tanto sa-
be de los Hermanos Fosores, y
que incluso conoce cuál es el sen-
tido de su voto en las elecciones,
nos explicara que razones, si las
hay, justifican el que unos difun-
tos sean introducidos en la necró-
polis felanigense por la puerta
grande y otros por la puerta de
servicio. Algo insinua en su carta
de la semana pasada cuando dice,

Felanitx mejoró y los minutos fi-
nales fueron muy vibrantes. Por-
que cuando el tiempo expiraba
fue el equipo visitante quien dis-
puso de su mejor ocasión, pero
marró repetidamente... En el con-
siguiente contrataque fue Santi, el
mejor del partido, que tras una
soberbia combinación se plantó
súlo ante cl meta T. Meus y lo ba-
tió en su salida... El resultado ha-
cía meritos a los esfuerzos de los
locales, pero la guinda vino en
los minutos de abono que en una
jugada por la banda de Alfonso,
magnífica, centraba muy cerrado,
lejos del meta forastero, y TOfol
de testarazo obtenía el resultado
definitivo. Una segunda parte para
recordar. La moral que faltaba,
ahí está, ésta es la semilla que
puede germinar.

MAIKEL and INO

PRÓXIMA JORNADA:
PREFERENTE. — «Es Torren-

tó», a las 4 de la tarde: FELA-
NITX-CAMPOS.

2. a REGIONAL.—CAMPANET -
CAS CONCOS.

«Sa Lleona»: S'HORTA-VALL-
DEMOSSA.

Colònia de Sant Jordi: COLO-
N IA - ATCOS PORTOCOLOM.

supongo que con conocimiento de
causa, que algunos difuntos, que
deben ser enterrados en una de-
terminada zona, entran en el ce-
menterio por una puerta lateral.

El Sr. Oliver me va a perdonar,
pero es que la justificación me pa-
rece ridícula. Si se entra por la
puerta de servicio, ¿se acorta el
trayecto a recorrer? ¿Se gana mu-
cho tiempo?

Es más; ¿se atrevería a pronos-
ticar que todos, absolutamente to-
dos, los difuntos que deban ser
enterrados en la zona de levante
serán introducidos en cl recinto
por la puerta lateral, tanto si tie-
nen que ocupar un sencillo nincho
como si deben descansar en una
suntuosa sepultura, que las hay?

Vamos, hombre!

Es queixava no ta gaire el presi-
dent del pais més poderós del món,
que els seus conciutadans no valo-
ren suficientment la feina que han
fet ell i el seu equip, en els sis me-
sos que han passat d'ençà que se'n
va fer càrrec de la Presidència.
Clinton donava la culpa d'això a di-
ficultats en la comunicació entre el
seu poble i ell, però potser la reali-
tat és una altra i ell no n'és cons-
cient.

Els ciutadans dels Estats Units
(EUA) probablement no valoren su-
ficientment la feina del seu presi-
dent perquè no la veuen reflectida
en la seva vida quotidiana, o perquè
es senten decebuts per les mesures
que ha pres, o perquè no veuen el
seu president amb la suficient deci-
sió per fer front als greus proble-
mes econòmics que els EUA tenen
plantejats, o perquè el veuen tan
preocupat per quedar bé amb tot-
horn, que no acaba de quedar be
amb ningú, o, almenys, amb la ma-
joria.

Sols un mes després de prendre
possessió del seu càrrec a la Casa
Blanca, Clinton apujà els imposts en
contra de les seves pròpies convic-
cions i del seu programa electoral.
No li quedà cap altre remei: les fa-
ves, en economia, estan més que
comptades, com pertot arreu. D'al-
tres realitats —crues i dures, elles—
que afectaven i afecten el seu pro-
grama electoral, han anat imposant-
se a les seves bones intencions. En
el tema de la integració dels homo-

Dissabte passat es va celebrar al
poliesportiu «Principes de Espa-
ña» de Ciutat, el Campionat Na-
cional de Proves Combinades, amb
la participació de Balears, Múrcia,
Catalunya, Madrid, Biscaia i Can-
tàbria. Felanitx hi va ser represen-
tat per atletes del Club Opel, es-
sent els més destacats Sebastià
Adrover (1.799 punts i segon clas-
sificat en la categoria de Veterans
C, i per tant sub-campió d'Espa-
nya), Francisco Páramo (2.366
punts i també sub-campió d'Es-
panva en la categoria Veterans A),
Francisco Algaba, 56 de pre-vete-
rans, Marti Antich, 6.6 per Vete-
rans A, i Antoni Barceló, 6.6 per
Veterans B:

En definitiva,una diada amb
molt bons resultats per a l'atletis-
me felanitxer.

sexuals a les Forces Armades, ha
tocat Os n'ha hagut de sortir de
l'atzucac fent una llei que ni confor-
ma els homosexuals, ni conforma
els militars. El malestar existent en-
tre part dels alts comandaments de
les Forces Armades dels EUA i el
seu president, ha estat evident i pro-
bablement les ferides produïdes tar-
daran en cicatritzar.

El suïcidi d'un dels principals as-
sessors personals, amic d'infantesa
de Clinton, hen segur que ha afegit
una mica més d'inseguretat en un
president que es sent aïllat i que
potser pensava que arribar a la
Casa Blanca era una altra cosa.

Clinton ho té dur, ho té cru, i hau-
ra d'espavillar-se... o dimitir. Sí,
perquè els nord-americans estan
acostumaiS a passar moltes coses
per alt als seus presidents (com la
manca de preparació de Reagan per
exemple), però el que no suporten
és un president feble, ni tan sols un
president que ho sembli, com és ara
Clinton.

Antoni Roca

PS. Deu estar prou preparat At •
Gole per substituir Clinton? Es cert
que el Partit Republica travessa una
greu crisi de popularitat? Sera Pe-
rot l'alternativa al Partit Demòcra-
ta?

CLASSES DE REPAS DE ESO I
BUP de maternatiques. Informa-
ció: Tel! 581241 o Molí (I'En Plo-
ris, 6:

El Club d'Atletisme OPEL Fe-
lanitx i el Club Ciclista Felanitx,
amb el, patrocini del CIM i l'A-
juntament de Felanitx i Manacor,
organitza la IV Carrera de Relleus
de Ciclisme-Atletisme, que tindrà.
Hoc el proper dissabte dia 2 d'oc-
tubre a partir de les 10 del mati.

Hi haura cinc categories mascu-
lines: A)..de menys de 40 anys.
B) de 41 a 60 anys. C) de 61 a 80
anys. D) de 81 a 100 anys. I E) de
n-is de 100 anys. I una categoria
fLmenina.

Les inscripcions seran gratuites
i s'han de formalitzar abans de
dia 29 de setembre al Club d'At-
letisme Opel-Felanitx, carrer dets
Horts, 63-2n., de 10 a 13 i de 16 a
20 h.

Vibrante victoria!
Felanitx, 3-Portocristo,

Club Niutic Portocolom
Cursillos de Patrón de embarcaciones

impartidas por Náutica Palma
— TITULACIONES • CERTIFICADO DE ACTITUD (TITULIN)

— PATRON DE EMBARCACIONES DE RECREO A MOTOR
Y VELA

Podrán realizarse también preinscripciones para PATRON
DE YATE.

A tal efecto, el próximo día 5 de octubre, a las 8 de la tarde,
se celebrará una reunión informativa en los locales del Club.

El Presidente

ATLETISME V Carrera de Relleus
Manacor- Sant Salvador
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Coloms a la Sala
ELS OBLATS DE LA RODA DE

PREMSA DEL PSOE

Seguirem la roda de premsa del
PSOE per la TVF i creim que en
general va ser encertada.

Suposam que ben intencionada-
ment s'oblidaren de fer esment
del següent:

1.—Parlaren que l'«oposició» ha
presentat dos mesos seguits una
proposta per saber on ens trobam
urbanísticament parlant i el PP
s'ha negat de voler-ho aclarir. Es
cert això, pen) quan va començar
la roda dc premsa digueren que
ells estaven a l'oposiciú i la pro-
posta per aclarir el tema urbaní s•
tic va sortir de Coloms a la Sala.
1-lo deim perquè algt:i no es con-
fongui.

2.—Parlaren que ells' havien fet
canviar de parer al PP en el tema
del clavegueram de S'Horta i del
pagament a terminis de Vall d'Or
i si repassam les actes veureu que
la intervenció de Coloms va ser la
que va fer canviar el parer al PP
i no la intervenció del PSOE.

3.—Parlaren que el PP no ha
recaptat cap pesseta de les moltes
que s'haurien pogut cobrar en dot-

mesos per regularitzar infrac-
cions urbanístiques. El PSOE en
catorze mesos tampoc no en va
ingressar ni una i va gastar tres
milions de pessetes per,.uns asse-
sors que, entre d'altres ',coses, ha-
vien d'inventar-se la disciplina ur-
banística que no existia ni encara
existeix a Felanitx. Fins i tot amb
cl PSOE governant, Coloms a la
Sala va haver d'acudir als tribu-
nals perquè es tramitas l'expe-
dient d'infracció urbanística de
Vall d'Or i encara es l'hora que ni
el PSOE ni el PP l'hagin tramitat.

4.—Parlaren del fracas del PP
amb el Mercat i es ben cert, pen)
el fracas del Mercat el compar-
teix el PSOE que va encarregar
un segon projecte un 50 % més
car del primer del PP i va con-
tractar a Mallorquina de Contra-
tas que tant malament havien que-
dat amb les obres d'«embelleci-

miento».
5 —Parlaren del fracas del PP

amb l'aigua de Sa Capella que no
existeix, pen) els del PSOE foren
responsables de sa sequera de Sa
Capella catorze mesos i ja ho han
oblidat.

I deim això, no per just ificar
en res ni per res al PP-I-Depen-
dents, perquè no són justificables,
però aquests oblits casuals i agues-
ta pèrdua de memòria automàtica
del PSOE es preocupant i urbanís-
ticament s'haurien d'abstenir de
dir res perquè també ja deuen
haver oblidat que cl PDSU es va
aprovar per unanimitat malgrat
recordar-ho a la roda de premsa,
no recordaren que la proposta que
va desembarrancar el projecte i
va fer que s'aprovas per unanimi-
tat casualment, oh casualitat! va
ser dc Coloms a la Sala, com tam-
bé va ser de Coloms la proposta
per arreglar per sempre la situa-
ció urbanística de l'escola de Por-
tocolom, que el PSOE volia arre-
glar «fent els ulls grossos».

Senyors del PSOE, la vostra
imatge de gent mudada i pentina-
da que ara va als toros, ens sem-
bla molt encertada però en fer
declaracions i rodes de premsa mi-
rau de seguir un guió que s'acosti
a la realitat i si heu de retreure
alguna cosa, abans de retreure-la,
recordau que fereu vosaltres els
catorze mesos que «governareu».

Gracies i perdonau el conseil,
que esta molt malament donar
consells.

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 3a 5i de 5a 7 de
l'horabaixa. Margalida Nicolau,
Tels.: 580682 - 824631.

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

t'r•

PSO E

A la sessió plenaria de l'Ajun-
tament del passat dia 6 de setem-
bre, el portaveu del nostre grup
va formular una pregunta i un prec
a l'equip de govern.

La pregunta deia textualment si
ia majoria tenia noves de l'inci-
dent ocorregut al cementeni mu-
nicipal, en ocasió de l'enterrament
d'una veïna de Felanitx, que va
esser objecte de comentaris nega-
tius per un sector dc la nostra po-
blació.

Davant la resposta, al nostre pa-
rer insatisfactèria, de l'equip de
govern, cl nostre portaveu va pre-
gar que fos redactat un reglament
per regular de qualque manera el
procediment a seguir en la recep-
eV) i enterrament dels difunts, te-
nint en compte les possibles dife-
rencies confessionals, qüestions
sanitàries, etc.

En cap moment de la sessió, el
nostre grup no va fer referencia
a la comunitat de Germans Fos-
sors que regenten el cementen, ni
menys encara carregar-los d'una
responsabilitat que potser no te-
nen. El cementeni es una depen-
dencia municipal i l'Ajuntament
es qui n'ha de decidir el funcio-
nament.

Cal advertir que ni el prec ni la
pregunta no varen suscitar cap
reacció adversa a cap dels pre-
sents.

Davant certes manifestacions no
gens pertinents que s'han fetes pú-
blicament al respecte, volem fer
constar que les relacions entre la
comunitat de Germans Fossors i
el Grup Socialista han estat excel-
lents, fins i tot durant el temps
que el nostre grup va estar al front
de la Sala, i ens consta que la nos-
tra simpatia per la comunitat era
corresposta-

LES CONTRACTACIONS DE LES
VERB ENES
A la roda de premsa celebrada

el passat dia 10, el nostre portaveu
va manifestar textualment: «A la
verbena de dia 20 hi va actuar el
grup «Sopa de cabra». Aquest con-
junt havia actuat a Pollença el dia
26 de juny, al poliesportiu, en un
concert organitzat per Ti-ui Espec-

tacles, la mateixa empresa que ha
subministrat els conjunts de les
verbenes de Felanitx. «Sopa de ca-
bra» va costar, amb so i llum in-
closos, dos milions de pessetes.

El dia 20 d'agost, a Altea (Ala-
cant), el mateix conjunt, so i hum
inclosos, va cobrar dos milions de
pessetes. Entre i entre, a la ver-
bena de Felanitx, sense comptar -
el so i el llum, va cobrar 3.700.000
pessetes.

Trui Espectacles va contractar
el grup «Gabinete Galiaari» a una
altra empresa perquè actuas a la
verbena del dia 27 i en va pagar
dos milions de pessetes. A l'Ajun-
tament, n'hi va cobrar 3 milions.

En el cas de «Loquillo y los Tro-
gloditas» va ocórrer el mateix.
-Trui en va pagar 2.200.000 pesse-
tes (es tracta d'un conjunt repre-
sentant per una altra empresa) i
en va cobrar a l'Ajuntament tres
milions.

Encara n'hi ha més. El conjunt
«Ossifar» figura al catàleg dc l'em-
presa Trui Espectacles amb el
preu de 900.000 pessetes. A l'Ajun-
tament de Felanitx n'hi va cobrar
1.200.000.

Pensam que el regidor encan-e-
gat de les festes hauria d'explicar
per que l'Ajuntament, engrescat
en la tasca de «recortar los gas-
tos» ha pagat per la contractació
de les vcrbenes almanco 3.800.000
de mes».

SE VENDE CASA RUSTICA de 500
m.2 edificados, con 2.000 m.2 de
jardín, piscina y 2 cuarteradas.
Precio 17 millones.
Informes: Tels. 799737 - 580070.

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

AL.LOTA cerca gent per a com-
partir PIS a PALMA, o per fer
plegats els camins amb cotxe.
Informació, Tel. 824818.

COMPRARIA BARCA, de 15 a 18
palmos, preferentemente de fi-
bra- Informes: Tel. 643151.Antonio Albons

TRANSPORTES EN GENERAL
Tel. 581677

Camión grande, medio y pequeño
con grua.

Plataforma para transporte maqui-
nana, grua y vehículos
averiados

SERVICIO A DOMICILIO
AGUA POTABLE: Cuba de 10.000 y 4.000 litros

ESTIERCOL PREPARADO y MATERIALES GRAVILLAS
CONTENEDORES 1 m.3

El Grup Socialista de
l'Ajuntament informa

Papereria "RAMON [LULL"
Carteres escolars
MOtxilles
Estoigs portallàpissos
Agendes escolars

Visitau la nostra exposició

Carrer Major, 25 	 Tel. 580160	 Felanitx




