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Exit de la V Cursa de Relleus
Manacor - St. Salvador

Gestiú de l'Escorxador per «Ramaders Agrupats»

Amb la participació de 90 pare-
lles, de les quals 86 acabaren la
prova, se celebra diumenge passat
Ia V Cursa de Relleus de Ciclisme
i Atletisme de Manacor a Sant Sal-
vador, una prova organitzada pel
Club Opel Felanitx amb un exit
més que remarcable.

La sortida fou a les 10 des de
Manacor i el recorregut ciclista
era de 13 quilòmetres, tot comple-
tant-se la cursa amb un itinerari
atlètic de 3'9 quilòmetres fins al
cim de la muntanya.

Els ciclistes sortiern a tot gas i,
sobre tot degut al vent regnant,
des del principi s'anaren formant
grups que rodaven en ventall i que
envaien gairebe tota l'amplada_de
Ia carretera. En el quilòmetre 10
Miguel Alzamora s'estira i aeon-
seguí uns 75 metres d'avantatge
sobre un grup on anaven corre-
dors tan importants com Pere Pou,
M. Arbona i Francesc Artigues i
ja a la costa que portava al relle-
vament, que es d'un quilòmetre, la
distancia s'anà escurçant, pen!) així
i tot Alzamora foil el primer que
entrega.

Fets els rellevaments, toca als
atletes dur a bon terme la duríssi-
ma pujada a Sant Salvador. D'a-
questa etapa cal destacar la re-
muntada de Toni Mesquida, qui,
partint de la desena posició es feu
amb el primer lloc de la classifica-
ció, el qual assolí_ ja un quilòmetre
abans d'arribar a meta, tot dei-

La setmana passada se celebra
a Deia. el III Congres Internacio-
nal de Prehistòria , que enguany
ha voltat a l'entorn de «Magia, ri-
tus i rituals a la prehistòria». Han
participat a aquest congres inves-
tigadors d'Anglaterra, Italia, Fran-
ça, Espanya i les nostres Ines.

D'aquest esdeveniment ens inte-
ressa ressaltar l'aportació del nos-
tre paisà Bartomeu Salva i Simo-
net qui, juntament amb el Direc-
tor del Museu de Menorca i Roser
Perez, va presentar la comunica-
ció titulada «Monuments escalo-
nats a Menorca i Mallorca» a la
qual es fa referencia 	 monu-

xant la companyia de Xisco Go-
mariz, que no pogué mantenir el
ritme.

Tot seguit vos oferim les classi-
ficacions:

CLASSIFICACIO GENERAL
Ciclista	 _Meta

1.—A. Obrador - A. Mesquida 36,45
2.—Pere Pou - X. Gornariz 37,01
3—A. Bonet - F. Romero 37,25

CLASSIFICACIÓ PER
CATEGORIES

Categoria A Menys de 40 anys
1.—A. Obrador - A. Mesquida 36,45
2.—M. Arbona - J. Barceló 37,57
3.—A. Barceló - E. Barceló, 39,01
Categoria B de 41 a 60 anys.
1.—Pere Pou - X. Gomariz 37,01
2.—A. Bonet - F. Romero 37,25
3.—A Manchado - J. Mercadal 37,40
Categoria C de 61 a 80 anys
1.—J. . Marín - F. Mejías 37,51
2.----V. Martinez - R. Garcia 38,01
3.—B. Caldentey - P. Algaba 38,41
Categoria D de 81 a 100 anys
1.—F. Artigues - V. Martinez 39,16
2.—A. Perelló - A. Jurado 40,17
3.—F. Vashuer as - J. G. Ruiz 42,39
Categoria E més de 100 anys
1 —B. Pou Mesq.- - S. Adrover.,41,38
2.—J. Mestre - Tomeu Corti 49,36
3.—M. Muller - P. Canovas 50,49
Categoria F femenina
1.—M. Fullana - C. Capella 45,44
2.—M.a A. Martí - F. Bauça 1,08,55
3.—A. Bauça - M. Rosselló 1,10,13

ment del conjunt talaiótic des Ro-
sells, parcialment netejat i estu-
diat per Tomeu Salva només fa
uns mesos.

També Bartomeu Salvà i l'equip
que presenta l'exposició d'arqueo-
logia «Felanitx abans d'esser Fela-
nitx» pel Nadal de l'any passat
(Roser Perez, Catalina Roca, Ma-
ria Llinàs i Manuela Rodriguez)
presentaren una altra comunicació
titulada «La tintinahula en el ta-
laRytic». Es tracta d'un objecte ma-
gic que es creu que s'emprava per
a foragitar els mals esperits "del
qual només en tenim notícia per

L'ajuntament ratifica la confian-
ça amb la SAT Ramaders Agrupats
en la futura explbtació de l'escor-
chador, a la plenaria de dilluns
passat, ja que s'aprovaren per una-
nimitat algunes millores al pro-
jecte d'adaptacó i perfeccionament
d'aquesta installació.

També s'acorda, recolzar les rei-
vindicacions dels taxistes de la
part forana enfront dels de Ciu-
tat, i en aquest punt els socialistes
insistiren en la seva petició —feta
fa alguns mesos— de reformar el
reglament d'aquest collectiu.

La fixació de les dates de les fi-
res i mercats per a 1994 i l'accep-
tació dels Estatuts del Consorci
del Fons Mallorquí de Solidaritat
i Cooperació al Deseuvolupament
foren altres tants punts que s'a-
provaren en aquesta plenaria.

Arran de l'aprovació de distints
suplements de credit i credits ex-
traordinaris, es dividiren els pa-
rers, ja que mentre uns reberen
el suport de l'oposició, d'altres fo-
ren fortament qüestionats, com es
ara la destinació de 6 milions més
al capitol de festes. D'entre les
partides reformades, cal destacar
Ia destinació da 7 milions al capí--
tol d'aigües, 2 milions al mercat i
un a vies públiques. El Batle in-
troduí també dues esmenes per
tal de destinar 200 mil pessetes
per una fotocopiadora pel Collegi
«Joan Capó» i un milió i mig per

l'historiador Miguel Bordoy, que
l'exhumà a la cova de Son Serra
del nostre terme, pet-6 que actual-
ment ha desaparegut.

Les actes d'aquest congrés pos-
siblement seran publicades d'aquí
a un any.

Al temps que ens afalaga la pre-
sencia d'aquestes aportacions fe-
lanitxeres al congrés de Deia, no
deixa d'entristir-nos el fet de que
només es pogués presentar par-
cialment el treball iniciat per To-
meu Salva al poblat d'es Rosells,
i per això gosaríem demanar a l'A-
juntament que resseguís tan prest
com pogués la seva ajuda per a la
total neteja d'aquest cúmul esca-
lonat que desperta tant d'interès.

a redactar projectes, aquesta dar-
rera responent a. una petició de
Coloms a la Sala.

El Batle dugué també a plena-
ria mitjançant una moció. la res-
solució de les allegacons presen-
tades front al projecte per a la
recepció de la urbanització de Cas
Corso, les quals d'acord amb l'in-
forme tècnic, foren desestimades,
amb l'abstenció de Coloms.'

Coloms a la Sala presenta una
moció urgent, que no prosperà, en-
torn a l'autodeterminació dels po-
bles d'Iberia i la petició al Parla-
ment Balear de declarar la inde-
pendencia de les nostres Ines per
tal de formar un estat federal amb
la resta dels pobles d'Espanya.

Al capítoLde preguntes, el PSOE
en formulà un bon grapat. Una so-
bre la no inclussió de Felanitx a
les setmanes d'orgues històrics.
Una sobre la declaració de fills
predilectes de Mn. Bartomeu Quet-
glas i Guillem Timoner. Una sobre
Ia conflictivitat de la nova carre-
tera de S'Horta a Cala Ferrera, on
s'han produit molts accidents. Una
altre sobre la denegació d'una sub-
venció a la Tercera Edat de Cas
Concos i, per últim, una que des-
perta molta polemica, entorn als
comptes i les contractacions de
les verbenas.

Antoni Peña l'espanyol
més ben classificat en
el Mondial de Mitja
Marató

No fou bona, si va a dir ver, l'ac-
tuació de la selecció espanyola
d'atletisme en el campionat del
Món de Mitja Marató disputat diu-
mange passat a Bruselles ja que a
Ia classificació per equips el d'Es-
panya queda en catorzena posició.

Això no obstant el nostre pai-
sa Antoni Peña fou el millor atleta
de l'equip espanyol en classificar-
se en 33.a posició de la general. Et
felanitxer aconseguí un crono de
1 h. 02'55".

El guanyador fou el belga Vicent
Rousseau, que s'imposa a l'esprint
amb un crono de 1 h. 01'66".

Aportacions felanitxeres al Ill Congrés
Internacional d'Arqueologia



sAN'FONIAL

Dis. 9 St. Dionis
Diu. 10 St. Tomas de Vilano-

va
Dill. 11 Sta. Soledat T. Acos-

ta
Dim. 12 M. de Deu del Pilar
Dim. 13 St. Eduard
Dij. 14 St. Calixte
Div. 15 Sta. Teresa

LLUNA

Liuna nova dia 15
COMUNICACIONS

A UTOCr,RS
Felanitx . Palma: Dies feiners

e les 6.45 (excepte dissabtes) 8,
10, 14 i 18 n Diumenges I fes-
t:us, a les 8, 14 1. 19 h

Palma - Felanitx des de l'esta-
dó: Dies feiners, a les 8 (excel..
te dissabtes) 9,30, 13 15451 1930
n. Diumenges i festius, a les
9,30, 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 lei.
ners, a les 730, 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 1115 h.

Cala d'Or Felanitx: A les 1830
h., excepte dissabtes t diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

S'Itorta.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
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Jaume Rotger
Amparo Trueba
Miquel-Nadal
Francesc Pifia
Gaya-Melis
Miguel-Nadal
Jaume Rotger

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
Servei mèdic d'urgències
Guàrdia Civil
Servei de grua
Centre primers auixlis
Creu Roja

580254
5800 9
827474

202222

ESTUDIANT
Assegura a principi de curs les lectures
recomanades dels teus estudis.
Tenim ja un bon nombre de títols per a

BUP, COU, ESO i FP
INFORMA'T A

Llibreria "RAMON UR"
Carrer Major, 25 	Tel. 580160 	 Felanitx
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FELANITX
Set in.iii diiik CeSSOS lucais

PREU DE S1.113SCRIPCIO
Semestral	 2.125
Semestral a fora	 2.325

CONSELLERIA D'AGRICULTURA
I PESCA.
S'ha rebut en aquest Ajuntament

un escrit de la Conselleria d'Agri-
cultura i Pesca, el qual ens infor-
ma que dins el Pla d'actuació con-.
Ira la processionaria del pi, té pre-
vist començar els tractaments ae-
ris. Els tractaments es rcalitzaran
en aquelles masses forestals on
l'incidencia de la processionaria
es major, tot i que no existeixen
altres mitjans per combatre-la.

No es pot precisar la data en
que començara l'esmentat tracta-
ment, ja que depèn de les condi-
cions climatològiques. Els produc-
tes a emprar són el Bacillus Thu-
ringiensis, el Dimilin, el Cascade i
el Consult, productes que per la
baixa toxicitat i per l'efectivitat
són el más indicats per a la Iluita
contra la processionaria.

Per a més informació podeu di-
rigir-vos al Servei d'Agricultura,
Secció de Sanitat Vegetal, d'aques-
ta Conselleria, o be al telèfon
17 61 29.
COL.LEGI JOAN CAPO

El colleai Joan Capó ens ha co-
Muni cat que a causa del retard
en la finalització de les obres i el
condicionament de les installa-
cions de cuina i menjador per al
seu ús, el servei de menjador es-
colar no ha pogut començar a fun-
cionar, tal com estava previst.

Aixi que de moment les classes
continuaran amb l'horari actual,
fins que puguin oferir el servei de
menjador, que sera en començar
Ia jornada partida de mati i tarda.
DIRECCIÓ GENERAL DE COS-

TES
S'ha rebut en aquest Ajunta-

ment un escrit de la Demarcació
de Costes de Balears, el qual fa
referencia a la tramitació de les
peticions d'installacions tempo-
rals en el litoral Balear per a la
temporada de 1994 i següents.

Amb la finalitat de poder realit
zar una anàlisi global de totes les

•

INFORMA
possibles ocupacions temporais en
cada tram de cosies i també de la
seva necessitat, utilitat i compatibi-
litat amb altres usos veins, i per
agilitzar i coordinar la tramitació
administrativa a realitzar entre els
distints organismes competents,
aquesta Demarcació de Costes con-
sidera convenient canalitzar totes
les peticions d'installacions tern-
porals, tant en platges com a la
resta del litoral, a travi.'is del seu
corresponent Ajuntament, englo-
bant-les en una única petició mu-
nicipal.

En conseqüència, aquesta De-
marcació de Costes solament po-
drà prendre en considtadó ague-
Iles peticions particulars d'instal-
lacions temporals, no recollides
en la corresponent sollicitud mu-
nicipal, que tenguin un evident,
notable i clar interès públic, que
justifiqui realitzar una excepció a
les anteriors normes generals. Les
altres peticions particulars, en
aplicació dels articles 75 i 77 del
Reglament General per al Desen-
volupament i Execu, ió de la [lei
de Costes, es denegaran i arxiva-
ran despres del tràmit previ d'au-
diència a l'interessat.

Perquè les peticions puguin ser
analitzades amb suficient antela-
ció i tenaudes en compte en la sol-
licitud global, s'hauran de presen-
tar a l'Ajuntament abans del dia
20 d'octubre de 1993.

Agraïment
Amb motiu de la mort, a

S'Illot, de Miguel Veny Julia,
la seva familia vol agrair per
mitja d'aquesta nota, les
nombroses manifestacions de
sclidaritat i condol rebudes i
d'una manera especial les
ciels seus amics -de Felanitx:

A tots, moites gracies.

SE VEN UN COTXE Ford Fiesta
XR2, PM-4168 AM. -Informació:
Tel. 581694.

SE VENDE 0 SE ALQUILA mag-
nifico piso, situado en la Plaza
Pax n.° 17, de 180 m. 2 , 5 hab.,
2 baños completos, gran sala-
comedor con chimenea, gran co-
cina, gran terraza acristalada y
parking. Suelos de madera de
roble, 9 armarios empotrados y
puertas en teca. Maravillosas
vistas. Precio a convenir. Infor-
mes: Tel. 827480.

Al eel sia

Els seus familiars, en participar a les seves amistats tan sensible 1)ì..rcitia, eis pregueti que
vulguin encomanar -la a Déu j alhora volen agrair les nombroses expressions de condol rebudes en
:.iquesta circumstancia. A tots, moltes grades.

Casa mortuòria: Pea. de Santa Margalida, 1

va inorir a Felanitx, el dia 3 d'oetubre de 1993, a l'edat de 92 anvs,
havent rebut els sants Sagraments i la 13enedieció Apostòlica.

Carme Caldentey Ilicolau
Vda. de Carlos Ordnnez (de Can Vei de Sa Font) 1



CERCAM DONA responsable per
fer companyia a matrimoni ma-
jor a Portocolom, durant el dia
(horari a convenir).
Informes, Tel. 825402 ( a par-
tir de les 20 hores).

BAR SA XARXA, a Portocolom,
CERCA AL.LOTA o jove per fer
feina els caps de setmana.
Informació, Tel. 837324 o al ma-
teix bar.

Narracurtes

El poder i la glória (V)
Antoni Roca

Es sentircn crits i passes pels corrzdors propers. De s-)13
te dues esquadres de soldats, fortament armats, entraren a
l'estança reial.

—Visca la república! —cridaren.
En pocs segons reduïren els servidors, davant la mil ada

esverada dc la reina. El majordom intervingué decidit:
- —Que vol dir això? Com us atreviu a fer una acció

com aquesta?
—Obeïm ordres, senyor! —replica un dels soldats apuntant-

lo amb la seva arma— I ara calleu tots, mentre esperem els
comandaments.

Passaren alguns minuts que semblaren hores, fins que mit-
ja dotzena d'oficials es presentaren davant la reina amb pas
compassat. Aquell que semblava l'oficial ales important paria:

—Majestat, —la reina no s'immuta— representem el senti-
ment de la major part de la classe obrera, farta ja de ser go-
vernada i dirigida per un sistema com el que vos representeu.
Hem decidit que, d'ara endavant, la nostra comunitat sera or-
ganitzada sota un sistema republica. Volem deixar clar que
no tenim res personal en contra de sa majestat qui, si així ho
desitja, podrà exilar-se amb la seva família i aquells que vul-
guin seguir-la.Ha de comprendre que la dinàmica històrica
necessita de canvis per poder fer avançar les societats, incor-
porant a la vida política, social i econòmica les reformes pre-
cises que el sistema que vostè representa, i que hem tingut du-
rant centenars de milers d'anys, ha estat absolutament incapaç
de dur endavant.

La reina seguia sense pronunciar ni una sola paraula. L'oli -
dai que havia ,acabat de fer el discurs, va fer un ale de satis-
facció, com si s'hagués llevat un gran pes de sobre. Els altres
militars feren un gest d'aprovació.

—Sabeu que us dic? —exclama el majordom— Que ho
teniu ben negre, passerells!

Els militars es miraren amb una mica d'estranyesa.
Aquell dia el formiguer estava molt esvalotat.

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

Ofrece a sus distinguidos 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

Dra. Llucia Caldentey
Partits mèdics (iguales)

Consulta particular i d'assegurances
(ASISA - ALIANÇA - ADESLAS - MOVOMEDIC - PREVIASA)

110RARI DE CONSULTA:

DE DILLUNS A DIVENDRES
Matins: d'll a 13 h. Horabaixes: de 5 a 8 h.

C/. Pelat, 61 	 Tel. 583464

FELANITX 	 3

Cas Concos des Cavalier

RECORDANT SANT NICOLAU -93
Amb illusió els organitzadors

presentaren el programa de les
festes patronals de sant Nicolau
de Tolentí de Cas Concos des Ca-
valier i, si en cil es notava una
viva participació de l'Associació
dels Caçadors, l'Associació dels
Veïns, la Junta del Futbol, el Grup
de Teatre «El Jou», l'Associació
dc la Tercera Edat, endemes del
Batle i Ajuntament de Felanitx,
major fou la part que hi prengué
el poble a tots els actes, en uns
d'una manera multitudinaria, en
altres, eis grups mésinteressats
tant de l'encontrada com dels po-
bles vOinats; no sols el sopar d'ar-
t-6s paella, per encetar les festes,
passaren els quatre-cents comen-
sals, sinó també al pregó, dins l'es-
glésia dc la Concepció, que.es po-
gué escoltar i entendre amb co-
moditat i sens renous, així com a
la interpretació tant encertada
com aplaudida de la banda de mú-
sica de Felanitx.

De tots els balls el més animat
amb major nombre de dansaires
fou el ball de bot davant resale-
sia. Grups d'alegres animadors i
divertits donaren vida, amb els
sons de violí i guiterres, a les can-
cons interpretades, mentre concar-
rins i visitants, així joves fala-
guer§ cm majors .feixucs, fruien
de l'alegre diversió heretada dels
nostres avis, dignament conserva-
da i amb esforç i iiiusió reeixida.
Vingueren, en dies posteriors, la
juvenil verbena moguda i el ball
de saló que, dels tres, fou el menys
participat.

Tots els nins i nines del poble,
en la jornada de sant Nicolau, des-
prés d'assistir a la missa concele-
brada per quinze capellans, pren-
gueren part en les corregudes de
joies, animades per les meloses
xeremics, el tup tup dels tambors
i els dolços sons de dos flaviols,
els capgrossos i els dos dimonis
de Cas Concos. A la pujada del pal
ensabonat hi prengueren part dos
grups de joves i un d'allotes. Tre-
ballaren lo seu per arribar fins,
dalt, però la porcella se l'endugué
el grup de joves qui corona la
proesa. El batle, amb bon encert,
als dos grups restants, premiant
el seu esforç, els concedí una por-
cella a cada un. La .gent menuda,
el dissabte &matt, agombolada VENDO PISO Y APARCAMIEN-
per diligents mares joves, fruí, en- TO en C/. Onofre Ferrandell, 21.
tre rialles i sens parar, fent corre- Precio 9 millones de pesetas.
gudes de sacs, rompent ones i al- Informes, Tel. 581948 (noches).
tres divertimcnts.

No mancaren els esports. De
futbol n'hi bagué per tots els gusts:
futbolet femení i benjami, fadri-
nes contra casades, partit de lliga,
futbol infantil, veterans del poble
contra veterans de fora. Els par-
tits uns animats altres divertits,
uns moguts i altres tranquils amb
públic afable no sols del nostre
noble sinó també dels pobles dels
equips participants i vcinats. El
concurs dc tir amb carabina d'aire
comprimit i les cent-dues escope-
tes que, en cl camp d'en Marti, ti-

raren al «colomí» com el tradicio-
nal tir amb bassetja tant dels nins
com de les clones i homes nuiren
així per l'orde com per la perfec-
ta organització, lo que facilita les
determinacions del jurat ben ac-
ceptades per tots els aficionats.

Una mitja dotzena de tractors i
dos camions grans i grossos feren
de cércol, voltant la plaça de toros
portàtil, el dia de la novillada. No
sols les vaquetes ben prcsentades
i el bon estil dels qui les torearen
fou digne d'alabança, sinó també
Ia nombrosa assistència que, ale-
grant-se de l'espectacle, queda en
ganes, sobre tot els jovençans, de
sortir a fer quatre «passes», ara
que, en honor de la veritat, dins
la plaça les vaquetes, petites a la
vista de fora, semblen glosses i
ferotges.

Dins tants de dies de festes,
tretze, no pogueren faltar uns nú-
meros culturals. Amb encert es
munta dins el Centre Civic l'expo-
sició de pintures de Joan Maimó i
Vadell, tan vinculat al nostre po-
ble com estimat i escultures de
Josep Lluís Pla, prou visitada per
tots eis qui estimen l'art sia com
sia s'expressi. També una colla de
joves i anotes escenifica, davant
un públic, que omplia la plaça de
la Farola, «Can Miraprim» de Mar-
ti Mayo!, essent digne d'encomi
tant hi' feina realitzada per aquests
jovençans, —a qui encoratjam a
continuar treballant don es tenen
dots d'artistes—, com l'esforç i el
treball silenciós de qui els ha en-
senyat. Estan d'enhorabona.

Amb un sopar de paella comen-
çarem les festes i amb un sopar
de vedella torrada les despedirem.
A la torrada, que deslluí un poc la
inoportuna pluja, es repartiren
prop de cinc-centes porcions, les
cinquanta que sobraren foren por-
tades a les cases d'aquelles perso-
nes que o per l'edat avançada o
per malaltia no pogueren partici-
par a la festa.

Que l'any que ve, com enguany
les festes, com volia el nostre bat-
le, sense perdre el sabor de l'avior
ens facin tastar i viure dins la mo-
dernitat.

M. L.
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Muebles cocina madera roble 	 36.000 pts. mil.
Muebles cocina madera norte 	 34.000 pts. mil.
Modelos en Formica, a partir de 	 22.000 pts. mil.

Pca. Espanya, 16
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La Banda de Música de Barcarrota
actuarà a_Felanitx

Derna diumenge i gracies a la
iniciativa dc la Casa de Extrema-
dura a Balears i el patrocini dels
ajuntaments de Barcarrota, Fela-
nitx i Son Servera, actuara a la
nostra població la Banda de Mú-
sica d'aquesta població extreme-
nya.

Ho , farà a les 12'30 del migdia.
A les 3 de l'horabaixa hi haurà

un dinar de germenor amb els com-
ponents d'aquesta agrupació i to-
tes aquelles persones que vulguin
compartir-lo. Poden reservar el
corresponent tiquet al Bar Mercan-
il (Tel. 582850) i a la Pensión Ca-

brera (Tel 580133).

El Canal. 37 TV ja arriba a Felanitx
Des de mitjan mes de maig la

imatge del Canal 37 TV de Palma
es pot sintonitzar des de la nostra
comarca a la freqiiencia 37 d'UHF.

Aquesta emissora ofereix más
de 20 bores setmanals de procluc-
ció prôpia i emet integrament en
la nostra ¡lengua, de dilluns a di-
vendres de 21 a 0'30 h. aproxima-
dament.

El dia segilent es repeteixen els
programes a partir de les 18 h. i
els dissabtes a partit- de les 11 h.

Un poema d'Arnau Pons, base d'un
quartet estrenat a Moscou

El passat dia 25 de setembre el
jove compositor d'Algaida Joan
Valent va estrenar a Moscou un
quartet titulat «Vibracions dc ne-
gre nit» arranjat a partir del poe-
ma horntmim del nostre paisà,
l'escriptor Arnau Pons.

Per cert que no fa gaire varem
fullejar la revista «1991. Els al-
tres», número 2, de data de juny
de 1993, on, entre els escriptors
que hi col-laboren verem Arnau
Pons que signa una aportació ti-
tulada «Extret dels «Felitxes».

Aquesta revista, fou iniciada
per Oriol Izquierdo i Jaume Subi-
rana corn una producció magne-
tica tota vegada que el seu carac-

ter de proposta informal —per ori-
gen, realització i, en bona part
pel seu contingut— feia gairebé
impossible de generar una publi-
cació amb suport convencional.

Pet-6 mira per on, l'editorial Em-
púries ens ha oferit la derivació
en el paper de l'original magnetic,
dues publicacions, «1991. Litera-
tura» l'any passat i «1991. Els al-
tres» enguany, tot un conjunt d'ar-
ticles que presenta un paisatge
más aviat critic amb el diagnòstic
oficial sobre la situació de la cul-
tura i la literatura catalana, amb
punts de vista —òbviament— poc
acomodaticis.

Llar de la Tercera Edat - 1nserso
BALLS A LA LLAR.—Comença-

ran el proper dia 13 i se celebra-
ran tots els dimecrcs a les 5 del
capvespre.

BUNYOLADA DE LES VER-
GES.—Dimecres dia 20 a les 5 del
capvespre. Inscripcions a la Llar
els dies 15, 16 i 17, de 10'30 a 12
hores. Preu, 50 ptes.

VIATGE A LA CERDANYA.—
Del 14 al 21 dc novembre. Preu per
persona 38.500 Ptes. Informació i
inscripcions, a la Llar.
Adoració.:Nocturna

Divendres dia 15, a les 9 del
vespre, al Convent de Sant Agustí,
vigilia d'Adoració Nocturna.

Secciú Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

LA FESTA DE SANT GAIETA
El diumenge dia 17 d'octobre

se celebrara a l'esglásia de Sant
Alfons la festa de Sant Gaieta, en
preparació de la qual es farà un
tridu que començarà el proper

divendres dia 15.
A les 6'30 del capvespre, expo-

sick) del Santíssim i adoració co-
munitaria de l'Eucaristia. A les 7,
Missa amb homilia. El tema de re-
flexió d'aquest primer dia sera
«Espiritualitat dels Clergues Re-
gulars».

vida social
NAIXE11.1.ENTS

Els esposos Antoni Llull An-
dreu i Apollônia Forteza Monser-
rat, han vista alegrada la seva llar
amb el naixement del seu primer_
fill, una nina preciosa, que ha re-
but el nom de Maria Francisca.

Enhorabona als novells pares.

Els nostres bons amics en Saulo
Dantas Barreto i esposa Roberta
Maroni, han vista alegrada !a seva
llar amb el naixement del seu pri-
mer fill, un nin que ha- rebut per
nom Aritana.

Enviam la nostra Más cordial fe-
licitacá als novells pares.

NOCES
Dissabte passat a migdia, al san-

tuari de Sant Salvador, es varen
unir en matrimoni eis joves An-
toni Mestre i Catalina Adrover
Prohens. Beneí l'enllaç en nom de
Ia Santa Esglásia Mn. Guillem Fe-
liu, rector de S'Horta.

Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares respectius, D. Pedro
Mestre Canet i D.  Maria Mestre
Pou; D. Salvador Adrover Amen-
gual i D." Margalida Prohcns Ben-
nasar. .

Testificaren l'acte matrimonial,
pel nuv i. el seu germa Miguel els
seus eosins Pedro Soler, Antènia
Mestre, ,Antoni Mestre i Miguel
Mestre; i per la novia ho feren la
seva germana Barbara, el seu cu-
nyat Miguel Ortuño, els seus eo-
sins Sebastià Rigo i Fran icisca Na-
dal i Margalida Oliver.

Desprás de la cerimônia, els
nombrosos convidats foren obse-
quiats amb un dinar que fou ser-
vit en el restaurant de Can Tronca
de Sant Joan.

Enviam la nostra más cordial
felicitació als novells esposos.

El passat dia 25 de setembre ho-
rabaixa, al santuari de Montisión
de Porreres, se celebraren les no-
ces dels joves Gaieta A. Ibañez

i Catalina Melia Barceló. Cele-

bra l'Eucaristia i bend i la unió el
rector de Porreres Mn. Bartomeu-
Tauler.

Apadrinaren el nuvi els seus pa-
res D. Francesc Ibatiez i D.  Mag-
dalena Jul Li i Ia nuvia la SCVa ma-
re 1)." Francisca Barceló Vda. de
Melia i el seu germa Pau.

Coln testimonis signarcit lacta
Ma trimonia I, pel ntivi Antoni Arli-
gues, Nlogdalena Contesli, Nlargalida

Xavier---IlertiOndez i • Pere -
Barcekr, per la ntivia lio feren Fran-
esca Sagrero, Catalina, Maria, Cati

Antônia.
Desprás de la cerimônia als nom-

brosos convidats i familiars es reu-
niren junt. als recent casasts en un
sopar que fou servit en cl Molí
d'En Sopa.

Envíam la nostra más cordial
felicitació als novells esposos.

BODES DE PLATA
MATRIMONIALS

Divendres passat, a Ciutat, ce-
lebraren les noces d'argent del
seu matrimoni, els esposos Jeroni
Matondra Malondro i Antônia Pou
Janine

Amb tal motiu es reuniren amb
els seus familiars más acostats en
una missa d'acció de grades que
celebra a la parrèquia de Sant
Alonso Rodriguez, el seu oncle Mn.
Sebastià Jaume.

Desprás, la celebració continua
en un sopar al Club Es Fortí.

En tan grata circumstancia, en-
viam la nostra más cordial felici-
tació al matrimoni Malondra-Pou.
Que per molts a TIN'S.

NECROLOGICA
Diumenge passat, descansa en

Ia pau de Déu a Felanitx, a l'edat
de 92 anys i després de veure's
confortada amb els sagraments,
D. a Carme Caldentey Nicolau Vda.
cl'Orclúiíez, de Can Vei de Sa Font.
Descansi en pau.

Enviam cl nostre más sentit con-
dol al seu germa D. Baltasar, ger-
mana política D.  Maria Bennasar,
nebots, eosins i altres familiars.

PROFESORA DE E.G.B. da clases
de repaso. Matemáticas, física y
química e inglás.
Informes, Tel. 583349.

I 	 Antonio Mons
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
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La Plaça dels Pintors

Mornp6 intim, (1958-1970)
L'atzar va Volcr clue d'una manera sobtada m'arribas la notícia

que el Museo de Teruel exposava una part de l'obra de M. H. Mompó.
No podeu imaginai la meva gaubanea envers ranunci
Monp6 intim, clar com una finestra oberta al ple dia, que em tras-
Ilaciava cap un Mornpó que auasi silenciaren dcl tot Mompá consta-
laciones representaciones signos (Valencia) i .-imb Aloinpó (Ciutat
Mallorca), totes dues les publicacions de 1991.

Oposat al Momnó amagat-ignorat quasi d'una manera definitiva,
davant el cap cor de tots els seus personatges, com una tributació
d'amic, d'amistat principiada el 1959, a les pagines del «Felanitx», es-
timat i modest setmanari de ciutat rural, i recordant els lligams Ilargs
cle dies, vaig escriure: L'altre M. H. Mompó, el 1991.

Moites de les coses que em dicta el record i la presenca de M. H.
Mompó, amb la seva família, To, Mónica, Bibiana i mes tard Diego, a
Cala Figuera, estan agrupades dins el meu article cl'<<Es Replà ». Ara,
quan repas amb delectança el bellíssim cataleg del Museo de Teruel,
torn la mirada endarrera i em trob que el Mornpó del catàleg es el
Mompó viu dins l'espill de la meva memèria, que es converteix en
testimoni d'haver-li vist pintar a Cala Figuera, arlequins. banyistes a
la platja, jugadors de cartes, firaires, una nina amb un cistell de flors
i altres tants de temes que ton fa present La máquina de coser, Puestv
de penileilor, Vendedur de currilas i una part de l'obra continguda en el cataleg
que, d'una manera o altra, es gesta vora la mar nostra, rally. 1959,
any de la primera estança a Mallorca, quan ben pocs sabien de la
vida i dels miracles de Mompó. De llavors es H. Mompó, 1958-1959,
de Jose M." Moreno Galvan, i Siete notas sobre pintura y algo de
Hernandez Mompó, de Luis Garcia Berlanga, 1958, avalat el darrer
amb la dedicatória: Para Miguel Pons / souvenir de nuestro / veraneo
en Cala Figuera / Tu amigo / II. Mompó 7 — 10 /959.

A ningú pot estranyar la meva efusió davant el cataleg, amb tanta
obro reproduida, fidcl VII tot, gust i color, transparencia i Ilum de NI. II.
Mompó, que s'acosta moltíssim a aquelles paraules que cm va dir.
Jo pint el que m'agrada. /11là que es troba en el cançoner popular 0
que se Ilegeix a tin coneixedor dels personatges i costums d'un poble.
Tambeles paraules de Juan Manuel Bonet: M0171p6 comparte con Miró
su amor por el color, por !a luz, por el Mediterráneo, por
interpolades en el catàleg. Els dos, Miró i Mompó, eren mediterranis,
dc Catalunya i Valencia, i fcren meditcrranisme arnh la seva pintura.
Del mecliterranisme de Mompó en donen testirnonianea la seva per-
sona i la seva obra tocades pel goig de vida i l'absència de mort.

Miguel Pons
Cala Figucra, de SaManyí, Tardor, 1993       

Grup parroquial
«Gavin»            

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

MOTOS
Yamaha FZR 600
Gagiva 350
Yamaha Fazer 750
Vespa 150 (PM-AX)
h onda MBX

CICLOMOTORES
Derbi FDS
Vespinos y Mobilettes varios

EXPOSICION Y VENTA
Taller

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

Y MOTOS

Hola amics!
Que... heu passat un bon estiu?

Segur que si. Be, fermau-vos les
sabates ben fort, que anam a co-
mençar i hem de fer molt de re-
nou i hulla.

Per això, vos - recordam que cl
curs comença dia 16 d'octubre,
amb una SUPER-EXCURSIO al
castell d'Alaró.

Per tant, ens veurem aquest dia
—16 doctubre— a les 9 h., davant
cl .Toboso» (passeig d'Ernest
Mestre).

MOLT IMPORTANT.—Pels PA-
RES, dia 15 d'octubre, a les 21 h.
hi haura una reunió. Pregam Fas-
sistencia.

Fins prest. Vos saluden els mo-
nitors i monitores.        

PROFESSORS DONEN CLASSES
Felanitx i Portocolom, EGB,

FP, BUP i COU. Català, Angles,
Frances, Castella, Literatura,
Llatí, Comptabilitat. Informa-
ció: Tels. 824566 - 824414. 

Agente de seguros
SEGUROS VELONIOTORES

SIN RECARGO
Consúltenos precio                  

CLASSES DE REPAS DE ESO I CINTAS IMPRESORA. Retintado
BUP de matemàtiques. Informa- 	 económico. Servicio a domicilio.
ció: Tel. 581241 o Molí d'En
ris, 6.
	 Tel. 825495.

Tombais a la molsa

Flunadaris
Sóc ex-fumador. Em costa força feina deixar el tabac, nere• finalment

ell i jo arribarem a un acord i separarem amistosament les nostres yides,
per prescripció facultativa, per pressió social, per motius laborals, per do-
nar exemple als meus fills i perquè em sortia una mica car. Una vegada,
quan feia poc que havia deixat de fumar, vaig publicar un escrit en agues-
tes mateixes pàgines, en el qual tractava de ridiculitzar el fanatisme anti-
tabaquic des de l'òptica d'un c „nvers. Lamentablement la intolexancia que
semblava reservada a actituds personals, S'ha anat generalitzant, arribant
a extrems francament preocupants. t

A Anglaterra un home que pati un infart, ha estat discriminat en la
llista d'espera d'un hospital, pel fet de ser fumador , crònic. Segons els met-
ges el seu cas no era prioritari perq.uè, pel fet de ser fumador, no tenia
garanties d'exit en el cas que fos operat.a cor obert. L'home, encara es-
tant en llista d'espera, mori.

Anys enrera comença una intensa campanya, dirigida a conscienciar
la població fumadora sobre els riscs que suposa per a la salut aquest ,habit
i a aconseguir que les nroperes generacions siguin no-fumadores. Aquelles
bones intencions, però, estan degenerant en pur fanatisme intolerant en-
vers els fumadors, per part de determinades. persones i collectius.

No hi ha dubte que fumar porta un factor de rise clarissim per,a la
salut: hipertensió, malalties _coronaries, cancer. de pulmó, nroblemes„gas-
trics,... h més coses que tots coneixem, 136 perquè ens han informat, p per
simple experiência personal. Passades dues decades més, si gee horn po-
dràdir clue aquell qui fuma es perquè vol i sap perfectamertls rises que
corre si vol mantenir el seu habit. Les companyies sanitaries•i assegura-
dores ja han començat a prendre mesures, en el sentit de fer . pagari imés
aquells que conserven el costum de Hangar fum.

Ara mateix, però, pretendre que en. qiiestió de pocs anysla població.
fumadora es torni no-fumadora, es demanar una mica massa. No fa massa
decades el tabaquisme estava ben vist i era un habit social totalment accep-
tat. A les pellicules sortien Humnrey Bogart. Orson Wells, Cantinflas, Gary
Cooper, Popeye o Lucky Luke amb la cigarreta, la pipa o el puro a la boca,
i es considerava normal fumar, fins el punt que a les bodes i comunions es
repartien cigarretes i puros, i tothom fumava. Sols estava expressament
prohibit fumar als cinemes —ner evitar els. incendis—, peròQs fumavya a
les sales d'espera dels hospitals, als avions, 0les assemblees sindical als
centres públics. S'ha aconeguit molt en el camp de la conscienciació ciuta-
dana i aquest es el carni que s'ha de seguir, sense caure en el fanatisme
i la intolerancia que estam respirant. -

Avui són els tabao.uistes els estigmatitzats, pen) demàpgden ser t els
alcohòlics, els addictes al café, els que mengen determinats aliments, o: els
que llegeixen segons quins llibres. La discriminació que comencen a patir
els fumadors, com la que ha succeA a l'hospital angles, not generalitzar-se
en un futur als malalts el-Conics, als malalts mentals o fins i tot a aquells
que arribin a una determinada eclat, si el criteri de curar sols aquells que
poden sortir-se'n es generalitza. No es poden consentir aquestes actituds,
ni permetre que els fanatics arribin a ofegar la veu de la raó.

Antoni Roca

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.

Dr. Ovidio Herrero
Comunica a sus pacientes el nuevo

horario de su consulta:

Lunes y jueves,
a partir de las 4'30 de la tarde

Especialista en Pulmón y Corazón y
Medicina en general.

MEDICO DE: IMECO, SANITAS, ASISA, MARE NOSTRUM,
LA ALIANZA, PREVIASA, MEDIFIATC, ADESLAS y

NOVOMEDIC..,,

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

COMPRARIA SOLAR 0 CASA en
Felanitx. Informes: Tel. 827145.
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Futbol sala base

Brillant presentació 1993-94
L'equip aleví Viatges Pto. Cari, golejà dins S. Rapinya

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

Hi ha per treure's el capell. Te-
nim un atleta de pinyol vermeil.
Me referesc a ANTONI PEÑA. Un
allot molt bon xicot que, ha de-
mostrat —una altra vegada més—
que esta a la elit de l'atletisme
mundial. Ja no es casual. l'Oni té
condicions per donar-li a - Espa-
nya moltissimes satisfaccions. L'ai-
Ire dia al CAMPIONAT DEL MON
de MITJA MARATÓ, disputat a
BRUSEL.LES el fclanitxer amb un
crono de 1.02.55 va lograr la mi-
nor marca de tots els atletes es-
panyols-, ocupant el lloc 33. El po-
grés del nostre corredor es evi-
(lent. Per aims:, des d'aquesta sec-
ció vull donar-li el meu suport, ja
que crec que esta en Optimes con-
dicions per a disputar la pròxima
COPA DEL MON. Enhorabona,
Toni!

• Tal com vaig fer saber, el
meu X ISCO OLIVER a) .The ba-
chelor of gold» te previst* el pro-
per dilluns celebrar la seva ono-
màstica, SANT FRANCESC: - 93.
Com sempre, una FESTA ja tra-
dicional, que reuneix a ales d"un
centenar de persones de tot arreu

l'Illa. Una festa ben animada.
La invitació d'en Xesc no te

desperdici:
«Coin a bon •company, tin altre

any vos convit. Per a celebrar el
meu Sant. Que bauxa, sarau i
gresca en dia tan assenyalat no
mancaran.

Si Déti ho vol i el temps ho per-
met: Dia 11 a les nou del vespre
soparein; després fins clue. la son
mos deixi ¡cantarem i ballcirem!

Idb! vos esper dia 11 d'oct'itbre
a la meva Casa del Passeig s(

Firmat: Xisco
No hi faltarem. Felicitats, Xesc!
• El passat divendres, a la dis-

co dc Portocolom «SPEED» es va
celebrar una de les edicions corres-
ponents a l'ELECCIÓ de la REI-
NA DEL TURISME. En Miguel
Angel cada divenclres en du qual-
cuna de moguda. Diuen que, mal-
grat estiguem a punt de finalitzar
Ia temporada, la cosa va anar prou
be. I que les femelles eren 'molt
bones...

• El C.D. FELANITX, en su
desplazamiento a SON ROCA con-
siguió UN POSITIVO de muchos
kilates, pero según cuentan cró-
nicas, hasta pudo haber, ganado
si se lo hubiera propuesto Al fi-
nal CERO a CERO, tal wino em-
pezó el partido.

En 2. a REGIONAL nuevo desca-
labro del ATCOS. PORTOCOLOM

que ante el modesto CAMPANET
cayó en «Es Torrent& por CERO
a DOS. Tal vez algunas bajas in-
fluyeron en demasia.

Mientras, el S'HORTA viajaba
a SENCELLES y no de balde, ya
que conseguia tracrse un suculen-
to positivo en sus alforjas, un par-
tido emocionante con un resulta-
do elocuente: DOS a DOS. El
S'Horta ya marcha bien en la ta-
bla con más uno en su haber, en
Ia quinta plaza.

También funcionaron las cosas
para el CAS CONCOS, que en su
campo «Es Cavalier» conseguia
vencer por la minima: UNO a CE-
RO al MONTAURA, uno de los
grandes de la 'categoria. Un parti-
do de mucha emoción.

En la próxima jornada, en esta
2.a Regional, un duelo interesante
entre «porterios» y «concarrins»
en el feudo de estos últimos. Ri-
validad, en estos. casos, 'a tope.
Mientras, el S'Horta tendril que
afilarse las uñas para batir en su
campo al todopoderoso líder, un
equipo llamado: CASA MISS JO-
TUL. ¡Vaya nombrecito! No es ca-
chondeo.

• Celebramos que el jugador
felanitxer OLIVER se recupere es-
tos (has de una intervención qui-
rúrquica en la clinica San Juan de
Dios. Ya sabeis que el talón de
Aquiles de los futbolistas es el me-
nisco, pues eso. Sin duda la mano
sabia y generosa del amigo- y doe--
tor MANRESA hard que pronto
el chaval vuelva a saltar a la «can-
cha». Eso deseamos, la verdad.

• Llegaron una vez más a nues-
tros lares los amigos RAFEL MAS-
CARO «Cosmet» y su simpática
mujer JOSEFINA, gallega de pura
cepa por más señas, para pasar
una temporada entre nosotros.
Cuatro semanas o más, ni se sabe.
Lo cierto es que a estos amigos los
negocios que tienen en la Capital
der Oso y del Madroño les andan
viento en popa y a toda vela, pese
a que me cuentan que la crisis por
aquellos pagos es evidente. Ya ha-
blaremos con ellos mas adelante
si nada ,lo impide. Hasta luego y
;felices vacaciones!

• Aquesta setmana a la disco
<CUNIC»(ament) felanitxera diven-
dres tenim música en directe d'un
grup de la vila: «LOS HIJOS DE
MATXIN». Un conjunt que segons
males llengües toca i canta bas-
tant be. Per una altra part s'ha de
reconèixer que la FESTA LIGHT
va ser un èxit total ¡SIN AL-
COHOL!!!

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

SE VENDE PISO en Felanitx. C/.
Costa i Llobera, 32 (Edil. Ofici-
na Correos). Informes: Tels.
581823 y 582146.

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

Resultats

Alevi 1.a Divisió (Partit amistós).
TIEMPO LIBRE SON RAPINYA,
C.F.S. FELANITX B / VIATGES

PTO. CARI, 6
PRESENTACIÓ 93-94

Ambient de gala a la pista de
futbol sala del Camp Municipal
d'Esports «Sa Mola», on uns clos-
cents deportistes desfilaren da-
vant una multitudinaria afició. Un
total de tretze equips formaran
aquesta temporada la plantilla del
Club, deu equips masculins i tres
femenins. Membres de la directiva
de la Federació Balear de Futbol
Sala, endemés del delegat d'Es-
ports Juan Ruiz (Ajuntament de
Felanitx), es reuniren en aquest
acte el president' del clUb fela-
nitxer Marino Talavante desitja
sort als equips, animant als pares
a participar mes activament i re-
calcant sobre tot la gran feina ciels
entrenadors/monitors i delegats.
Enguany la plantilla de monitors
i delegats estarà formada per:
Cristóbal Vaguer, Marino Tala-
vante, Juana Vaguer, Antonio Ali-
que, Pep Gonzalez, Pedro Cañas,
Sebastià Vallbona, Pere Joan, Joan
Vicens, Julian Corchado, Manolo

Teresa Alguacil, Joan Mas,
Francisco López, . Ana M. 3 Capó,
Jaume Monserrat, Rafel Monser-
rat, Francesc Blanco, Raimundo
Fernandez, Bartomeu Gari, Bar-
lorne Adrover, Federico Hinarejos,
Antoni Barceló, Joan Sebastià Pi-
cornell i Antoni Bennassar.

PARTIT AMISTÓS DINS SON RA-
PINYA.
Petita demostració de milloran-

ea i de bon joc dins el pavelló de
Son Rapinya a cura de l'equip Ale-
ví «B», patrocinat un any més per
Viatges Porto Cari. Un combinat
novell, format per jugadors d'al-
tres equips de la passada tempora-
da dona una imatge molt positiva,
en el seu primer enfrontament fo-
ra. El rival, Son Rapinva (partici-
pant dins el PAL OFF al títol de
Benjamins la passada temporad)

queda totalment a mera: del com-
binat felanitxer. • • L'entrenador
Francisco López, debuta per la
porta gran, moguent el seus braus
jugadors amb tranquillitat demos-
trant tot el treball realitzat en els
intensos entrenaments.

La femina CAROLINA GARCIA
foil el revulsiu del seu equip, mar-
cant els tres primers gols, ende-
riles dc crear varies jugades i rea-
litzar dos pals. David Rodriguez
(2) i Ivan Marcos, acabaren d'em-
' bellir l'espectacle amb els seus
grans gols, tots ells de treballades
jugades. També jugaren: Colau
Forteza, Kiko Sierra, Santi Díaz,
Xavier Fontanet, Pep Kovacs, Je-
sús Calejero i Jonathan Fernan-
dez, tots ells realitzant un gran
encontre.

AVUI EL SORTEIG DE LA LLIGA
I JORNADA D'AMISTOSOS

Avui dissabte dia 9, a les instal-
lacions de la Federació Balear de
Futsal es realitzaran els sorteios
de les respectives categories, tant
de fi.smines com d'equips mascu-
lins. Una de les principals nove-
tats d'aquesta temporada es la
creació d'una primera i segona di-
visió, donant així més possibilitats
de participació als equips novells

de la part forana i igualment -Més
les competicions. La gran comiti-
va del Club Futbol Sala felanitxer
es reunirá per assistir al sorteig
en directe.

JORNADA D'AMISTOSOS, AVUI
DISSABTE A SA MOLA'
A les 16'00 h. CATEG. ALEV1

C.F.S. Felanitx «B» - Col. Juan
d'Avila.

A les 17'00 h. CATEG. INFAN-
TIL C.F.S. Felanitx «A» - Col. Juan
d'Avila.

A les 18'00 h. CATEGORIA JU-
VENIL. C.F.S. Felanitx - Col. Juan
d'Avila.

A les 19'15 h. CATEC ALEVL
C.F.S. Felanitx «A» - T.L. Son Ra-
pinya.

Salvatore Toló (M.T.F. Junior)

Revisió Catastral
Comarca de Felanitx

DE BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

Amb el fi de poder comprovar i rectifi-
car qualsevol anomalia existent, vos in-
formam, que: des del dia 7 al 22 d'octu-
bre, estan a la vostra disposició les da-

des del Registre Catastral Urbà.
ES PODRAN RETIRAR A L'AUDITORI MUNICIPAL,

C/. RAMON LLULL, 23 DE FELANITX

HORARI: de 10 a 14 hores.
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NUEVO PEUGEOT 306 DIESEL
El devorador de kilómetros ya está en
su concesionario. Venga y siéntalo de cerca.
• Con sus motores diesel y turbo-diesel de 1905 cc. y hasta

92 CV que le hacen ser toda una potencia devoradora.

• 4,4 litros a los 100 km. le hacen un devorador inagotable.

• Su excepcional equipamiento y su gran seguridad
le hacen un devorador invulnerable.

No se pierda un ejemplar como éste. Conózcalo.

AUTOMOVILES COLL
C/. San Alonso Rodríguez, 21 - Tel. 58 07 03
FELAN1TX
SU CONCESIONARIO PEUGEOT PEUGEOT

FELANITX

[ O  FUTBOL BASQUET      

Fat alg3 de ambichin para consepfr
Ia victoria

La 1. a jornada fou de signe visitant

Son Roca, 0—Fe1anitx, G
Partido .jugado en la matinal del

,domingo en la popular barriada.
Escaso público como es habituai,
comportamiento chillón.

FELANITX. - Matras, Nando, Ge-
labert, Borras, Martin, Torres, Ni-
co, Santi (Colau), Bussi, Alfonso
y Tèfol.

Arbitro: Benitez. Dirigió la con-
tienda con una actuación regular
en líneas generales. No tuvo nin-
gún género de complicaciones por
parte de ambos conjuntos. Tan
sólo tuvo necesidad de utilizar una
cartulina rqa narra --éllocal 'Pepe,
por doble amonestación, que aban-
donó el terreno de juego en el mi-
nuto 75 con lo que cl Son Roca se
quedó en desventaja numérica.
Vieron la amarilla Arjona, Jaime
Matías y Bussi.

COMENTARIO.—En el campo
de Son Roca se disputó un en-
cuentro muy animado, aunque sin
goles, con mucha voluntat por par-
te de ambos contendientes. El equi-
po de casa perdió un positivo de
los que consiguiera en su • anterior
desplazamiento a Petra. El Fela-
nitx se llevó un punto importan-
te.

El Felanitx pudo conseguir el
-total del botín, ya que los locales,
que durante más de un cuarto de
hora tuvieron un hombre menos,
tuvieron que conformarse con el
cmpate inicial, tal vez faltó ambi-
ción en las huestes de .Bussi».

Angel

PRÓXIMA JORNDA. — PREFE-
RENT:

«Es Torrentd».—A las 16'30 h. FE-
LANITX - BINISSISAL.
2." REGIONAL:
o Es Cavalier» gran rivalidad: CAS

CONCOS - ATCOS. PORTOCO-
LOM.

«Sa Lleona»: S'HORTA - CASA
MISS JOTUL, e! líder absoluto.

2." Regional
SENCEI.I.F.S, 2 - S'IlORTA, 2

IMPORTANT POSITIU
Important punt aconseguit en

el primer desplaçament. El San-
celles s'avança en el marcador, pe-
r-6 després Ian a pas de Mariano,
aconseguí l'empat. A la segona
part la història es repetí, el S'Hor-
ta avança línies per-6 el Sencelles
marca en el minut 70 i novament
fou Ian qui aconseguí igualar-lo.
En el minut 85 tingué la vic-
tòria als seus peus, però el tir
sorti fora.

Volem notificar que el S'Horta
ha fitxat a Kiko Barceló nroce-
dent del Cala d'Or.

Demà diumenge, a les 16 h. ens
visita el líder, Casa Miss Jotul.
ftivenils

S'HORTA, 2 - FELANITX, 1
Primer partit de higa amb un

Felanitx molt lluitador que co-
mença marcant. El S'Horta acon-
seguí l'empat per penal de Gil, i
en el segon temps quanya el par-
tit gracies a un gol de Jaume Com-
pany.
Benjamins
S'HORTA, 17 - ES. SANTANY1,

Una golejada d'escàndol s'acon-
seguí en el primer partit de la Ili-
ga. Lo mes destacable es que l'ar-
bitre no aparegué i s'arriba a un
acord perquè un aficionat fes el
seu paper. Gois de Carlos (7), Gon-
zález (4), Alou (4), Andreu (1) i
Torres (1).
Cadets
S'HORTA, 1 - CAN PICAFORT,

El S'Horta domina cl partit i
oferí un joc brillant, creant oca-
sions de gol, però sense marcar.
'Amie gol fou obra de Felipe.

Amistós Infantil: Manacor, 6 -
S'Horta, O.

SORTEO MENSUAL
En el sorteo realizado por el C.D.

Felanit x . entre sus socios, corres-
pondiente al pasado mes de sep-
tiembre, ha sido agraciado con una
bicicleta Mountain Bike el socio
número 1.297.

Resultats:
Juvenils masc. JOAN CAPO /

AUTOCARES GRIMAT - LAHER-
BA PATRONAT, 43 - 56.

Sèniors masc. COLONYA PO-
LLENÇA - JOAN CAPO / AUTO-
CARES GRIMALT, 39 - 46.

Seniors fern. JOAN CAPO / AU-
TOCARES GRIMALT - JOVENT
CIMSA, 19 - 34.
Comentari:

Tots els . partits • enregistraren
victòries a domicili i els marca-
dors assenyalaren un tempteig
molt baix. Aquesta darrera cir-
cumstancia va esser afavorida pel
fort vent i per la falta de rodatge
dels equips. .

El cOmençament dels JUVE-
NILS fou espectacular i es posa-
ren amb 10-0 als 6 minuts. Però
quatre minuts mes tard eis ciuta-
dans havien donat la volta al re-
sultat (10-14). Les diferencies en
el joc i en el marcador foren mi-
nimes fins a 5 minuts de l'acaba-
ment (41-44). El darrer tram de
l'encontre fou dominat pels visi-
tants que disposaren de més efec-
tius ja que les faltes i el cansa-
ment havien minvat la força del
conjunt de Felanitx.

Els SENIORS MASCULINS, que
anaren a Pollença amb impor-
tants absències, aconseguiren la
primera victòria de la temporada.
Després d'arribar al descans amb

21-20 i mantenir-se el marcador
equilibrat (31-29, minut 29), vin-
gué una fase molt positiva i el 0-12
dels 8 minuts següents decantà
partit de part dels felanitxers, que
destacaren especialment en defen-
sa.

El partit de les FEMINES tin-
gué dues parts molt diferenciades.
La I.' fou molt millor amb bon joc
i alternatives en el domini del mar-
cador i acabà 16-18. La 2." part fou
de poca qualitat per part dels dos
equips i dels arbitres. Un detall,
no hi hagué moviment del marca-
dor fins al minut 10. Les locals,
molt tastigades per les faltes, fini-
carnet-SI anotaren 3 punts en aquest
pe ri
Anotadors:

Juvenils.—A. Barceló (18), Este-
ve A. (11 ), Hugo (4).
•Seniors masc.—B. Salva (13),

Jordi S. (10), Gaspar (9), Daniel
A. (6).

Seniors fern.— C. Vivancos (8),
M. Estelrich (7), Fanny (4).
Aquesta jornada:

Es posara en tnarxa un nou
equip, l'Autocares Grimait de 3.3'
divisió, que debutara diumenge a
Felanitx contra l'Esporles. I tam-
be jugaran a Felanitx els seniors
masculins, contra el Selva.

Jugaran a fora, el dissabte, els
juvenils contra el C.A. Balear de
Palma i, el diumenge, l'equip fe-
mení hjurii d'anar a Son Carrier.
Festek de Calonge

L'habituai partit o torneig de
bàsquet deCalonge amb motiu de
les testes dc Sant Mique l es dispu-
ta dissabte passat, dia 2, a partit
únic entre el conjunt local i els
seniors masculins de provincial del
Joan Capó. L'equip felanitxer s'im-
posa per 21-43.

Larry Cistelles   

Blocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte 2: 	 0-7-11-2s-32-4u
C:45 11:3

'Dijous 7: 	 3-11-10-21-31-35
C:26 11:1

Bono Loto
Divendres 1: 	 3-20-21-90-97-35

C:39 11:0
Dilluns 4: 	 4-10-20-27-28-31

C:17 11:(i
Dimarts 5: 	 14-15-18-20-44-18

C:1011:7
Di ulceres 	 7-1G-18-23-10-49

C:24 11:2   

Casa de Extremadura 

3E DAN CLASES DE
SEVILLANAS

Lune§, miércoles y viernes.
Comienzo el 18 de octubre.

Informes, Tel. 820320
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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

FELANITX

Coloms a la Sala
EL CRONISTA DEL psoe (WE

DEU MENJAR MOLTES DE FI-
CUES DE MORO I RAMS? (1)

«no hi ha pitjor sord que qui no
sap llegir» (anemia' popular).

nota 1: recomanam que aquest
escrit no el llegeixi ningú Ilevat
del cronista del PSOE. Gràcies.

nota 2: Intencionadament a
aquest escrit surt el nom propi
PSOE escrit psoe seguint la nor-
mativa que empra el psoe al seu
escrit que, gent tant sabuda escriu
per tres vegades Coloms així: co-

De l'escrit del psoe de la setma-
ria passada l'únic que hem entés
és el primer paràgraf, que diuen
que no estan gens interesshts en
entaular und polèmica anabilosal-
tres. Aquesta intenció es' Urfa evi-
dencia després de Ilegir la mill de
ventrada que els provoca les qua-
tre veritats que les diguèreni. El
que ens preoeupa és sebre amb què
deuen estar interessats per arri-
bar a muntar uns embolics d'a-
questes dimensions.

Al nostre escrit de fa dues set-
manes qualificàvem d'«oblits» eis
silencis no intencionats del psoe
a la roda de premsa, però avui no
ens queda més remei que qualifi-
car-los d'ooblits» ben intencionats
a la vista de la reacCió del cronis-
ta del psoe que es un ramell d'in-
vents que mai podran fer història.

1.--Varem dir que dos mesos
seguits Coloms a la Sala va'pre-
sentar la mateixa proposta per sa-
ber on estàvem urbanísticament a
Felanitx i que el psoe dona a en-
tendre a la roda de premsa que
era iniciativa seva. En primer lloc
s'ha de dir que no varen esser dos
mesos seguits que presentarem la
moció esmentada, ens varem equi-
vocar com mortals que som per-
que eren tres les vegades; el mes
de juny, el d'agost i cl de setem-
bre. Al mes de juny la varem reti-
rar perquè el psoe i el PP ho «vo-
lien estudiar». Diu el psoe que el
seu grup va donar suport a la nos-
tra proposta, la qual cosa no es
exacte perquè el Sr. Garcia que
forma part del seu grup, no va vo-
tar a favor, per tant no va ser el
grup socialista sine) una part que
varen estar d'acord amb la nro-
posta. Els pacients lectors que se-
gueixen setmanalment aquestes
cròniques infinites i compassives
recordaran molt bé l'escrit de dia
21 dagost que feia referencia al
fet extraordinari de la «presenta-
ció» per part del psoe d'una «pro-
posta» presentada per tres vega-
des pel nostre grup. Nosaltres es-
taríem empegueïts de dir que es
iniciativa nostra el copiar i pre-
sentar una proposta que un altre
grup ha presentat tres vegades i
2. l'escrit esmentat ho incloïen dins
«la última locura», corn una fili-
grana loquenca i inexplicable. Us
imaginau que el nostre grup pre-
sentas dins l'apartat dc mocions
de les plenàries les mateixes pro-
postes que s'han aprovat dins el
Pie? Apart dc fer que no s'acabas
mai el Pk ens tractarien de locos

i ara que fer això cl psoe ho troba
un merit. És ben cert que cadascú
fa l'oposició que vol i pot.

2.—Dèiem que la intervenció de
Coloms va fer canviar de parer al
PP en el tema del clavegueram de
S'Horta i que això quedava clar
amb el que diu l'acta de la sessió.
Altra cosa no dèiem, ni molt menys
qui havia empatat la conversa.
Ara el psoe diu que: «a continua-
ció intervé cl Sr. Bartomeu Obra-
dor» i es cert que diu això l'acta,
però aquí acaba el cronista la se-
va feina i es retira conhortat a re-
posar arracerat a la seva cambra
i aixoplugat per coixins de plomes
d'aus d'aquelles que al conte gua-
den el manat de sagetes i amb
aq nest eonfort: s'oblida de llegir el
que digué l'esmentat Regidor i re-
sulta esscr que és set vegades més
extens, dens i de pes que el que va
argumentar el psoe i de la lectura
es desprèn el que afirmàvem i no
el que ara ens pretenen inventar.
Es ben sospitós que el psoc rebati
el que no dèim i calli el que sí
deim. Aquests fets foren també re-
latats al nostre escrit de dia 24 de
juliol u, quines coses!, ja els ho
dèiem i ara els ho repetim: que si
volien posar-se la medalla, la se
posassin i així la podrien dur pen-
jada. No en mancaria d'altra!

En canvi el cronista no diu res
del canvi de parer del PP en el
pagament a terminis dels cinquan-
ta milions de la compensació de
Vall d'Or, i un membre del PSOE
ens va recordar als trenta segons
de sortir d'impremta el nostre es-
crit, que ell va tenir una clara in-
tervenció i és cert i té raó. Curio-
sament el cronista no té referen-
cies dels membres actius del seu
grup i fa les cròniques de motu
propi i del que es cert no 'en diu
res.

3.—E1 psoe retrèia al PP el no
haver recaptat ni una pesseta per
infraccions urbanistiques i nosal-
tres afirmàvem i mantenim que
el psoe en catorze mesos tampoc
en va recaptar ni una i que sí n'ha-
via gastades tres milions per uns
assessors que, «entre altres coses»,
s'havien d'inventar la disciplina ur-
banística. Ara cl psoe diu que la
seva missió no tenia res a veure
amb la disciplina urbanística i es-
ta provat que el Sr. Miguel Riera
dia 24 de març de 1992, suposant
que exercint la seva representació
del psoe i tambe com a Batle d'a-
questa formació, va signar un con-
tracte amb un equip d'assessors
que «entre altres qüestions» s'ha-
vien d'encarregar de la Disciplina
Urbanística. Dèiem que l'havien
d'inventar perquè a Felanitx no
existia i el cronista del psoe tam-
poc no deu saber que cosa es per-
què tampoc no la varen practicar
i fins i tot han oblidat que signa-
ren un contracte per aquest fi i
«entre d'alises qüestions» cobra-
ren tres milions de pessetes. I amb
cl que cl cronista ja desvarieja
moltíssim es quan afirma que
aquest equip: «va jugar un paper
Molt destacat a l'hora che negociar
i fixar la compensació econômica
a,,abonar per Vall d'Or per inten-
tar regularitzar «'d'oalguna mane-
ra» el seguit d'infraccions conscn-

V1

PSOZ

LES CONTRACTACIONS DE LES
VERBENES

A la plenaria de dilluns passat
el nostre grup va fer unes pregun-
tes als grups Popular i Indepen-
dent sobre els preus pagats a una
serie de conjunts que varen actual
a les verbenes d'agost.

El Grup Popular te una sospito-
sa vinculació, que ha heretat de
consistoris anteriors, amb el se-
nyor Paco Vicens, que actualment
gestiona l'empresa «Trui Especta-
cles». Aquest senyor-va vendre en-
guany a l'Ajuntament diversos con-
junts (Sopa de cabra, Gabinete Ca-
ligan, Loquillo y los Trogloditas
i Ossifar) i va cobrar més de qua-
tre milions de pessetes més del que
s•Ilan pagat aquest estiu per tot arreu.

A la seSsió esmentada, el Batle
va donar la paraula al senyor Cos-
me Oliver perquè contestas les
nostres preguntes, com si ell no
fos tant o Ines responsable de l'es-
càndol, i les explicacions del res-
ponsable de l'organització de les
festes varen esser absolutament
inacceptables. El senyor Oliver,
que en el temps en que ocupa la
batlia va batre tots els records de
pèrdues (l'any 1990 el deficit de
les verbencs, organitzades pel se-
nyor Paco Vicens, va esser de més
de 22 milions de pessetes), va dir
que les verbenes varen anar molt
bé, que enguany no s'han perdut
tants de doblers com en altres
anys, que el diaris varen dir que
Ia gent va quedar molt contenta,
sense respondre per quines raons
s'havien conrtactat diverses actua-
cions a uns preus absolutament
inflats.

A la sessió varem saber que el

tides per l'anterior govern del par-
tit Popular». El cronista hauria de
saber que no te res a veure la dis-
ciplina amb el projecte de Com-
pensació, mesclar una cosa amb
l'altra és d'una ignorancia supe-
rior, perquè no pot esser mai que
el psoe pensas consentir d'oalgu-
na manera» les infraccions de Vall
d'Or i posas dins la mateixa ba-
lança ambdues coses i això for-
mas part d'un pacte secret que
s'enduran a la tomba. Això si que
no pot esser mai. '

De fet hi ha una cosa certa i es
que l'anterior govern del PP va
consentir ignorar la disciplina ur-
banística, l'anterior govern del
PSOE també va consentir ignorar
la disciplina urbanística i fins i

Batle ha advertit als proveedors de
l'Ajuntament que no han de sub-
ministrar articles per valor de rues
de cent mil pessetes a la Sala, sen-
se la pertinent autorització per tal
de controlar les despeses. Iciò bé,
el Batle i la comissió de Govern
contracten els conjunts de les ver-
benes sense comprovar previa-
ment si hi havia ofertes més eco-
nòmiques i sense escoltar els re-
presentants del nostre grup que, a
Ia reunió de la Comissió Informa-
tiva .corresponent, ja havien ad-
vertit que els preus que estaven
disposats a pagar eren absoluta-
ment abusius.

Es mes, Trui Espectacles va te-
nir cura de la publicitat de les
verbenes i va cobrar per aquest
concepte 529.000 pessetes de l'A-
juntament. Els programes, però,
duien un anunci d'una firma de
begudes a base de cola que el se-
nyor Vicens, com es natural, va
cobrar religiosament. Aquesta fir-
ma, l'any passat, va pagar un mi-
lk') de pessetes a l'Ajuntament con-
trolat pels socialistes perquè fos
collocat un anunci de la seva mar-
ca a l'escenari del Parc.

Trui ha tengut l'oportunitat de
enredonir el negoci muntant una
representació teatral en el parc,
que li fou cedit graciosament per
l'Ajuntament.

Totes aquestes histèries són tan
increibles que per força la gent
s'ha de plantejar una pregunta.
¿,On ha anat a parar aquest plus
de més de sis milions de pessetes
que ha ingressat Trui a costa de
l'Ajuntament de Felanitx? Sia qui-
na sia la resposta, el Govern inte-
grat pel Partit Popular i els Inde-
pendents en surt molt mal parat.

tot el dia abans de partir va obrir
expedient d'infracció als ciuta-
dans que havien demanat i pagat
Ia llicencia d'obra dins Lafe i no
va dir res als ciutadans de primera
que feien obra dins Lafe sense de-
manar ni pagar la llicencia. Tot
això es resumeix amb una sola fra-
se: el PP i el psoe poden anar clins
el mateix sac amb tot cl que fa re-
ferencia disciplina urbanística.

I arribat a la meitat del relat,
convé descansar.

Podrà cl cronista del psoc in-
ventar-se una altra història inves-
tigant a uns arxius de la casa Exin
que ell mateix s'ha muntat amb
la paciencia d'anys i estudis fol-
rats de magia negra?
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