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A la Comissió de Govern cele-
brada pel nostre Ajuntament el
passat dia 27 de setembre, es va-
ren aprovar les subvencions. N'o-
ferim tot seguit la seva relació, ai-
xi com la de les que foren dene-
gades.

— Al Grup Parroquial Gavina
100.000 ptes.

— Al Club Atletisme Opel-Fela-
nitx 75.000 ptes.

— A l'Escola de Futbol Sala
225.000 ptes.

— Al Sr. Antonio Peña Picó
150.000 ptes.

— A la Societat Esportiva Cas
Concos 100.000 ptes.

— Al Club Esportiu S'Horta
300.000 ptes.

— Al Club Atlético Portocolom
200.000 ptes.

— Al Club Ciclista Felanitx
75.000 ptes.

— A la Confraria de Pescadors
100.000 ptes.

— A la Casa d'Extremadura
175.000 ptes.

— Al centre d'Educació Espe-
cial Joan Mesquida 700.000
ptes.

— A l'APA del Collegi públic
s'Algar per activitats espor-
tives 300.000.

S'acordà denegar la concessió de
subvencions a les següents enti-
tats:

— Associació de la Tercera Edat
de S'Horta.
Associació de la Tercera Edat
de Cas Concos.
Associació de la Tercera Edat
de Portocolom.
APA de l'Institut de Batxille-
rat Verge de Sant Salvador.
A l'Associació de caçadors de
Felanitx.
A la guarderia Mafalda.
A l'APA del Collegi Migjorn
s'Algar per a diversos cur-
sets.

Els ciclistes de la
Tercera Edat de Felanitx
voltaren Menorca

La setmana passada, de dilluns
a divendres, un equip integrat per
una vintena de ciclistes perta-
nyents a l'Associació de la Tercera
Edat de l'INSERSO de Felanitx,
dugué a terme la prevista Volta
Ciclista a Menorca.

Els jubilats feren cap a l'Hotel
«Hamilton. d'Es Castell, just al
costat de Maó i la primera ¡orna-
da, el dimarts, feren el quadrant
nord-oriental de l'illa, arribant fins
a Fornells i baixant per Mercadal
retornaren a Maó passant per
Alaior. El dimecres feren el qua-
drant sud-oriental, visitant Sant
Lluís i els seus entorns. El dijous,
per la zona del migjorn, arribaren
a Son Bou i Santa Galdana. I el
divendres, darrera jornada, la ruta
fou cap a Ciutadella, des d'on em-
l3arcaren per a retornar, via Alcú-
dia.

Els ciclistes veterans foren molt
ben acollits pels menorquins i el
dimecres foren obsequiats amb un
dinar pel Club INSERSO de MAO.

Felanitx j Sillorta
tindran una esco-
la de futbol

A tais efectes, a la Casa de Cul-
tura, i haurà una reunió en la
qual es donará ample informació
sobre aquesta escola.

Els equips actuals de futbol i
futbolet no es veuran alterats i se-
guiran el seu curs normal, única-
ment es tracta d'ensenyar tècnica
als nins entre 5 i 17 anys per que
tenguin una major preparació a
l'hora de jugar en el seus respec-
tins equips.

Aquests tipus d'escola funcio-
nen a l'actualitat a moites locali-
tats i es duran a terme en hores
que no interferiran les respectives
competicions.

El Regidor d'Esports
JUAN RUIZ ARENAS

la Banda de Barcarrota
Diumenge passat a migdia, tal

com estava anunciat, va actuar
a la plaça de Sa Font, la Banda
de Música de la població extreme-
nya de Barcarrota.

Aquesta agrupació musical oferi
un ramell de composicions i tin-
gué el detall d'interpretar «La Ba-
lenguera», una partitura que co-

Les subvencions de Ilitmtament 	 són els'teus déus?
Antoni Oliver, C. R.

Pel temps de tardor arriba cada any a Sant Alfons la festa de
sant Gaietà.

I Sant Gaietà, des de ben petit, ja duia la dèria de no aturar-se
fins que no arribava al bessó. I a Roma, durant anys, es demanava
i es demanava quin era el bessó de tot el missatge de Jesús. Fins
que un dia, rellegint l'evangeli de Mateu, en trobà la resposta ful-
gurant: «Lo primer de tot és el Regne de Déu. Això es el bessó. Tot
lo altre es afegitó, i ve tot sol». ¡Ja ho tenc! —va exclamar. I de lla-
vors ençà, tot el cel s'aclarí. Ell va ser un altre, un home nou; i va
començar la sembra d'un nou estil de vida: L'estil de començar des
de dintre cap a defora. I mai li va mancar res de tot aile) que la gent
cerca i cerca amb tant d'afany i que no troba: l'afegitó. «El bessó
del Regne de Déu no es menjar ni beure, sinó justicia i pau i goig
en l'Esperit Sant» (Rom 14 17).

Sobre aquesta idea i sobre aquesta vivencia personal del bessó
del Regne («la justicia del regne») hi basti aquell grup d'homes,
clergues religiosos, que la gent anomenà els teatins. Però no s'atu-
raya aqui la seva idea: Era tota l'Església de Déu la que havia de
girar els ulls i tornar al bessó de la doctrina de Crist. Els seglars
també: Els bessó del Regne comença en el bessó d'un mateix.

Durant els darrers segles l'home modern ha fet una llarga i ben
dolorosa experiència: Primer vàrem començar per la ciencia, i arri-
bàrem a creure que podríem arribar-ho a saber tot i que sabent-ho
tot, tocaríem amb un di t al cel. Després ens apuntàrem a la tècnica.
i pensàrem que arribaríem a fabricar uns instruments que ens do-
narien el domini de tota la creació, i que llavors tendriem la seu
plena d'ous. Més tard, fou la sacsada de les revolucions que ens du-
gué a creure i pensar que si ens alliberàvem de les opressions, ten-
driem el paradis a la terra. Aleshores aparegueren les doctrines de
l'autonomia de l'home, i ens convencèrem de que aile) que mantenha
arrufat a l'home era un Déu que es sostenia gràcies a la por que li
manàvem, i començàrem a ensenyar que com més cresqués l'home
més arraconaria Déu en el sostre del cel, i que, quan Déu acabás de
fer-nos nosa, seriem els amos de la nostra llibertat. Encara un dia
va pujar pel llevant l'estel lluent d'aile, que en deien el progrés. I
en nom del progrés, varem entendre que l'onada de la história s'in-
flava cada dia niés i més fins a assolir un progrés creixent i quasi
infinit, en el qual la cançó de la llibertat seria l'aire que tots respi-
raríem. Darrerament va arribar la democràcia. I mentre anomenà.
vem democràcia a una pluja ácida que ens matava les pletes de tot
lo gran i lliure i hermós que dúiem dintre, ens fiàrem de les predi-
ques i sermons que ens prometien la lluna i ens prenien allò que
més estimàvem.

L'experiència es cloïa en una immensa desillusió. Ara el desen-
cantament ens ofega totes les alegries i s'han fet bocins tots els déus
en els que havíem posat les nostres esperances.

¡Tot aile) eren afegitons!
Ara, que els seglars han assolit la consciencia d'església, es arri-

bada l'hora de que el gran gest de sant Gaietà ens ompli d'ocells
nous les esfullades branques: —«No aneu d'afegitons, que no duen
enlloc. Cerqueu abans de tot el Regne, que no és menjar ni heure,
sinó pau i goig. Tot allò que amb tant de delit heu cercat fins ara no
us apagarà mai la set. Anau al bessó; quan hi sieu, tota la resta
ve de remolc.

Mirau si n'hi ha de feina a fer en el redol dels laies que saben i
entenen on es el bessó.

algunes peces del seu repertori.
Tot seguit l'agrupació de Bar-.

carrota es dirigi en carcavila fins
al passeig Ramon Llull, d'on parti
cap al terme de Son Servera,
se celebrà un dinar de germanor.

neixien nomes des d'uns dies abans
i que, òbviament, l'havien assatjat
un parell de vegades.

La Banda de Música de Felanitx
es volgué sumar a l'acte i després
de la banda visitant, oferí també
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Dis. 16 Sta. Margalida M.
d'A.

Diu. 17 St. Ignaci d'Antio-
quia

Dill. 1S St. Lluc
Dim. 19 St. Pere d'Alciintara
Dim. 20 Sta. Irene
Dij. 21 Sta. Ursula
Div. 22 Sta. M. Salome

1.I.UNA
Cuart creixent ilia 22

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners
les 6,45 (excepte dissabtes) 8,

10, 14 i 18 n Diumenges i fes-
tins, a les 8, 14 19 h

Palma - Felanitx des de l'esta-
eV): Dies feiners, a les 8 (excel.
te dissabtes) 9,30, 13 1545 i 1930
n. Diumenges j festius, a les
g,3O, 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.

Portoeolom-Felanitx: Dies fei-
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 I Felanitx:A les 1830
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

S'Ilorta-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.° 3
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

APOTECARIES D'2 TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gayà.-Melis

Jaume Rotger
Amparo Trueba

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'urgèncles 580254
Guàrdia Civil	 5800 9
Servei de grua 	 827474
Centre primers auixlis
Creu Roja	 202222

•

Mate u picornett fere p
Vdo. de Margalida Oliver Caldentey (Pagesa)

va morir a Felanitx, el dia 10 d'octubre dc 1993, a l'edat de SS anvs,
haveni rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostidica.

Al eel sin

seu fill Joan; tilla politica Catalina Balle; nt laten, cosines i els altres familiars vos
demanen que volgueu tenir-lo present en les vostres pregaries.

Casa mortn6ria: C/. P. d'Alcantara Penya, 6 (Can Mateu1 1

FELANITX

Ayuntamiento de Felanitx
CONVOCATORIA DE BECA CURSO 93 - 94

cl'ihu.ressos k ,cals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

En cumplimiento cle lo acordado
por la Junta del Patronato de la Fun-
dación Jose Gayd Sagresa, se abre
concurso para la adjudicación
becas de estudios, con arreglo a las
siguientes bases:

BASE PRIMERA
Se convoca una beca de 100.000

pesetas para ayuda de estudios Uni-
versitarios.

En caso de quedar desierta, se
concederán:

— Una beca de 50.000 pesetas pa-
ra ayuda de estudios de  Enseñanzas
Medias de los alumnos de los nú-
cleos de población del Término de
Felanitx, excluyendo los de Felanitx
ciudad, y

— Dos becas de 25.000 pesetas pa-
ra estudios de Enseñanzas Medias
dc los alumnos de Felanitx ciudad.

Tendrán preferencia para la con-
cesión de las mismas los solicitan-
tes que en cursos anteriores hayan
disfrutado de dicha concesión siem-
pre que reunan los requisitos exigi-
dos de nivel técnico y recursos eco-
nómicos fijados en la convocatoria
de concesión.

BASE SEGUNDA
Las Becas de referencia serán ad-

judicadas entre estudiantes en quie-

nes concurran las siguientes circuns-
tancias:

a) Ser natural y vecino de Fela-
nitx, residente en el con dos años de
antelación, como mínimo, a la fecha
en que solicita la beca.

b) Observar buena conducta mo-
ral y social.

c) Carecer el aspirante y sus fa-
miliares de recursos económicos su-
ficientes para sufragar los gastos
sus estudios, debiendo presentar fo-
tocopia de la declaración dc la ren-
ta-y en caso de no hacerse, declara-
ción jurada de los ingresos de la fa-
milia.

d) No haber disfrutado en el cur-
so anterior de otra beca o ayuda
económica por razón de estudios ,a
excepción de alguna de las de esta
Fundación.

e) Certificación académica de las
calificaciones obtenidas en cl curso
99-93.

BASE TERCERA

Las Becas se concederán por el Pa-
ttonato, previo detenido estudio de
Ias solicitudes por la Junta Rectora,
compuesta por:

El Alcalde del Excmo. Ayun ta

miento de Felanitx, que acluarL
mo Presidente.

El Hector de la Parroq
m

uia de St.
•• -vMiguel de

El Director del 1nstituto de Ense-
fianza Sectuidaria de Felan:tx.

El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Juan Capó», de Felanitx.

El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Reina Sofía», de S'Horta.

El Director del Colegio de E.G.B.
«Sant Alfons», de Felanitx.

El Director del Colegio «S'Algar»
de Portocolom.

El Director del Colegio «Migjorn»
de Ca's Concos des Cavalier.

Y como personas relacionadas con
Ia enseñanza, D. Guillermo Obrador
Anhui, el cual actuara como Secre-
tario.

PRESENTACION DE INSTANCIAS
Las instancias dirigidas al Sr. Pre-

sidente del Patronato, se presenta-
ran en la Secretaría del Ayunta-
miento de Felanitx, hasta el - (ha 30
de noviembre próximo, durante las
horas de 9 a 1-1.

A la instancia deberá acompañar-
se, debidamente cuinplimentacto, el
siguiente cuestionario:

— Nombre y apellidos del solici-
tante.

— Fecha y lugar de nacimiento.
— Centro docente dondc figura

ma t riculado.
— Domicilio habitual del solici-

tante y de sus padres, justificado
por certificación de la Alcaldía.

— Nombre y apellidos de los pa-
dres y profesión de los mismos.

— Relación (le los bienes de toda
clase que posean los padres.

— Alquiler mensual de la casa
que habitan y caso de ser propie-
dad, valor catastral de la misma.

— Número de miembros que com-
ponen la familia, con expresión de
la edad y parentesco.

FORMA DE ABONO
Las cuantías de las becas se abo-

narán previa presentación del res-
guardo de matrícula y justificación
de asistencia a clase.

Lo que se publica para general co-
nocimiento.

Felanitx, a 8 de octubre de lt);3.
El Presidente del Patronato,

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

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.



Narracurtes

El poder i la glória (VI)
Antoni Roca

Havia planificat perfectament el cop, o almenys ell s'ho pen-
sava. Gori, lladre per obligaciú Ines que per devoció, havia es-
tat observant feia un parell de setmanes el guardia —un home
ja major— que es quedava sol de les dotze de la nit fins a les
sis del mati, dins d'aquella peixera de vidres dubtosament blin-
dats, que controlava les entrades i les sortides dels cotxes d'un
aparcament públic.

«No aconseguiré un gran botí —pensa— pet-6 almenys sera
un treball fàcil».

Dues campanades .marcaren les hores en el rellotge de la
torre de l'ajuntament. A l'aparcament, poc iHuminat, hi havia
una trentena de cotxes; probablement propietat . dels veins del
barri. Gori es posa la calça negra al cap i comprova que no te-

. nia cap bala a la recambra de la pistola dc segona ma que ha-
via comprat feia poc a un delinquent italià.

—Mans enlaire. —digue sense alçar excessivament la veu,
mentre apuntava el guardia amb la pistola.

El guardia, mig adormit, no va saber que volia i ni tan
sols no es fixa en la pistola. Obrí la finestreta de vidre i pre-
gunta:

—Que vol?
—Li he dit aixequi les mans. Que no veu que això es un

atracament?
—Ara que ho diu... —contesta el guardia.
— Doni'm tots els doblers que tengui a la caixa! —exclama

Gori una mica nerviós.
—Li he de donar tots els doblers que tene a la caixa?
—Home, vosté dira! Si això es un atracament, ja em dira

que li sembla que vull!
— Pere) és que jo... —replica el guardia sense posar-se ex-

cessivament nerviós— jo... estic a punt de jubilar-me i si ara
vostè m'atraca i s'emporta els quatre duros que tenc a la caixa,
l'amo em treura al carrer per no haver let ben feta la meva
feina

—Però... pea)... a mi què em diu? —quasi crida Gori.
—Home, si em treu al carrer em quedare sense feina, i cl

que em puguin pagar d'aquí a un parell danys,quan em jubili,
sera una miseria, i jo mentrestant he de mantenir la meva do-
na, una filla que estudia i un fill que no troba feina perquè té
un problema a la columna.

—Ho comprcnc, comprenc la seva situació però...
—...I ara vendra la policia i m'interrogarà i quí sap si fins

i tot algú pensa que a aquest atracament l'hem programat en-
tre els dos...

Gori dubtava, abaixa la pistola, la mira i finalment la guar-
da dins la butxaca.

—D'acord, d'acord. Me'n vaig i aquí no ha passat res. Jo
no l'he atracat i vostè no m'ha vist —conclogué l'atracador.

Fl guardia feu un somriure de satisfacció.
Gori, sense llevar-se encara la calça del cap, feu mitja

volta i amb pas Ileuger, però sense córrer, s'allunya del Hoc.
— Ei! —sentí a la seva esquena.
Instintivament cs gira. El guardia, a pocs metres d'ell, tenia

una arma en la ma i, sense donar-li temps a reaccionar, Ii dis-
para al cor.

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 MENO DIARIO A 650 Ptas.: 1.° y 2.° plato,
postre, pan, vino y café
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Aquest no es pròpiament un ar-
ticle d'oferta, sinó una resposta a
Ia Carta Oberta que setmanes en-
rere em va dirigir, tot fent-me sen-
titr molt important, en Bartomeu
Obrador, de Coloms a la Sala.

Benvolgut Tomeu:
Fa uns dotze anys que escric de

manera intermitent al setmanari
Felanitx. Les me s . cs ambicions
d'articulista comencen i acaben als
articles d'oferta (unes proses d'u-
nes 50 línies a les quals sempre
els falta un paràgraf). El director
del setmanari no cm fa pagar res
per escriure-hi i, per això, de tant
en tant n'hi envii un. Alguna ve-
gada, des de ben lluny.

Aquestes collaboracions no són
una fórmula d'inhibició respecte
del que passa al meu entorn, sinó
una fórmula d'intervenció. Escriu-
re al Felanitx i participar en poli-
tica —en el sentit grec del terme,
es a dir, no necessàriament en elec-
cions i mitjançant partits poli-
tics— són dues coses que he fet
parallelament.

Encara ales de tant en tant, al-
gun dels articles d'oferta esta de-
dicat a temes fclanitxers. Si ten-
gués ocasió de seguir mes de prop
la vida i la política felanitxera, n'hi
dedicaria més. Tu em retreus que
són articles teòrics, que no es
igual veure els toros des de la
barrera i que hauria de baixar a
l'arena. No discutiré com són els
meus escrits, per?) sí que he de dir
ben fort que un servidor no esta
assegut confortablement a barre-
ra mirant com toregen els altres!
Fa anys que em dedic intensament
a intentar canviar el món (per en-
tendre'ns). Seria impropi i una
mica llarg detallar-ho ací.

Entenc que es ben licit i ben le-
gítim escriure als periòdics sense
presentar-se a les eleccions, exac-
tament igual (pie fer les dues coses o
no fer-ne cap de les dues. No crec,

per tant, haver de donar cap ex-
cusa ni per escriure articles ni per
no escriure'n, ni per presentar-me

les elecciones n per no presen-
tar-mhi.

Dit això, enteric molt be la teva
desesperació i t'envii el meu su-
port. La dreta felanitxera te un
nivell intellectual baixíssim i la
seva incapacitat gestora és mani-
festa. Seguir diàriament, des d'u-
na posició honesta i crítica la seva
trista direcció de Felanitx faria em-
malaltir el més resistent.

Per la meva banda, em vaig pre-
sentar una vegada a les eleccions
municipals, l'any 83, amb la Can-
didatura Independent, i no varem
tenir vots. En qualsevol cas, ana-
litzaré molt be si presentar-me a
les properes municipals de Fela-
nitx hagués de ser una aportació
a canviar les coses. D'entrada, ho
pos molt i molt en dubte. Per a
mi, canviar les coses passa primer
de tot per trencar l'hegemonia de
la dreta a Felanitx, cosa que 're-
quereix molts de vots, i no veig
gens clar que, a part del meu, n'ar-
rossegit s gaire.

No em puc prendre textualment
—i pens que convé que sigui ai-
xi— l'oferta d'anar el primer de
Ia llista dels Coloms a la Sala, si
be és veritat que —si no hi ha
sorpreses— es una de les poques
eines a l'abast per intentar girar
la truita a la Sala.

Cordialment

Nicolau Barceló

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.

articles d'oferta

Resposta a Bartomeu Obrador

Para la Agencia afecta en Manacor
(SIN EXPERIENCIA)

PERFIL IDÓNEO:

— Pensamos en personas dinámicas, con buen nivel de
relación que quieran tener una profesión solvente y du-
radera.

— Edad 21 a 35 años, sin descartar otra edad.
— Dedicación exclusiva.
— Ambos sexos.

OFRECEMOS:
— Incorporación inmediata a un equipo .joven.
— Amplio campo de acción comercial.
— Medios y apoyo directo en su gestión.
— Elevados ingresos.
— Contrato Mercantil.

Interesados presentarse en Manacor
PLAZA COS, 8 - 2:', DE 9'30 A 12'30 HORAS

Atenderá SRTA. SUAU



DEVORADOR
DE KILOMETROS

NUEVO PEUGEOT 306 DIESEL
EI 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 Rodriguez, 21 - Tel. 58 07 03
FELANITX
SU CONCESIONARIO PEUGEOT PEUGLO7

FELANITX

Escultures de Pere Pujol a la
Casa lie Cultura

Avui dissabte, a les 8'30 del CP-
vespre, sera inaugurada a la Casa
Municipal de Cultura, una exposi-
ció d'escultures de l'a rtista artanenc
l'ere Pujol.

Reconeixement per a Frences: Riera
i Joan Maim(' de la UBI

Divendres de la setmana passa-
da tingué lloc a la Universitat de
les Illes Balears, l'acte oficial d'i-
nauguració del curs, amb l'assis-
tència del Conseil Executiu de la
UIB, el President de la Comunitat
Autònoma i delegacions del Go-
vern, Parlament, Conseil Insular,
Ajuntament de Palma, Bisbat i
Tribunal Superior de Justicia.

La MO inaugural fou a càrrec
del catedràtic Guillem Alcover Ga-
l -au, qui parla de »Crisi de l'em-
presa i Dret de societats».

Durant l'acte, foren entregades
unes distincions a persones i enti-
tats que han contribuit amb llurs
donacions al fons bibliogràfic i
documental de la Universitat, en-
tre elles, els nostres paisans Fran-
cesc Riera Montserrat i Joan Mai-
mó Vadell.

L'acte es clogué amb el tradicio-
nal cant del «gaudeamus igitur»
per la Coral Universitária.

Conferència de Tomeu Artigues al
Centre de Cultura .Sa Nostra. de
Ciutat

El proper dijous dia 21, per a
les 20'30 del vespre, hi ha anuncia-
da una conferencia en el Centre
de Cultura «Sa Nostra» (Audito-
ri), a càrrec del nostre paisà To-
meu Artigues, entorn al tema
«Concert per a guitarra i orques-
tra».

Llar de la Tercera Edat - lnserso

BALL I BUNYOLADA.—Dime-
cres dia 20, vigília de les Verges, a
les 5 del capvespre, ball i bunyo-
lada a la Llar. Preu, 50 ptes. Ins-
cripcions els dies 15, 16 i 17.

EXCURSIÓ.—Dijous da 28, ex-
cursió a Pollença i Alcúdia. Dinar
a Can Massia. Preu, 1.000 ptes.
Inscripcions els dies 22, 23 i 24.

VIATGE A LA CERDANYA.—Del
14 al 28 de novembre. Visita a la
Barcelona Olímpica, La Molina,
Andorra, Cerdanya francesa, Puig-
cerda, Font Romeu i Llívia. Cer-
cada d'esclatassangs. Programes
apart, a la Llar. Preu 35.800 ptes.
tot inclòs.

GIMNÀSTICA._-Les classes de
gimnàstica començaran dia 19, a
les 9 del matt, a l'Escorxador yell.

Ç 

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Gabriel 1Ioig Grimalt
i Miquela Mateu Veny, han vista

nient del seu primer fill, una nina
preciosa, que ha rebut el nom de
Nlargalida.

Enviam la nostra Ines cordial re-
licitació als novells pares.

OPOSICIONS
El nostre paisà, el doctor en Bio-

logia Jaume Vadell Adrover, ,acaba
d'obtenir per oposició, la plaça de
professor titular de Didàctica de
les Ciències Naturals de l'Escola de
Magisteri de Palma.

Rebi la nostra més cordial en-
horabona.

NOMENAMENT
Na Maria Caldentey Julia, ha

estat nomenada professora titular
de Flauta Travessera de l'Escola
de Música del Teatre Principal de
Palma.

Na Maria Caldentey, que té 19
anys, és titulada pel Conservatori
Professional de Música de Palma,
ha cursat els estudis a l'Escola de
Música «Pare Ault» de Felanitx i
és membre de la Banda de Música
de Felanitx.

La felicitam molt cordialment,
alhora que li desitjam sort en la
seva comesa.

Secció Religiosa
ESGLESIA DE ST. ALFONS

LA FESTA DE SANT GAI ETA

Avui dissabte, a les 6'30 del cap-
vespre, exposició del Santíssim i
adoració comunitaria de l'Euca-
ristia. A les 7, missa amb homilia.
El tema de reflexió sera: «L'espi-
ritualitat de les Religioses Teati-
nes de la Immaculada».

Demà diumenge dia 17, se cele-
brara la festa de Sant Gaieta. A les
7 del capvespre Missa Concelebra-
da, presidida pel M. Rt. P. Antoni
Oliver, Vicari Provincial, que pro-
nunciara l'homilia sobre el terna:
«L'espiritualitat teatina per als se-
glars del segle XXI». Cantara la
Capella Tcatina sota la direcció de
Sor Caterina Puig.

La Comunitat Teatina de Fela-
nitx convida tots els fidels a agues-
ta festa.

LLIBRES

«Xuetes i antixuetes.
Quatre històries dese-
dificants» de F. Riera
nostre collaborador Francesc
To i Montserrat que acaba

d'aparèixer dins la collecció «El
calaix d'El Tall», que dirigeixen
Josep Juan i Lleonard Muntaner,
en el qual l'autor fa algunes apor-
tacions noves al tema de l'antise-
mitisme a Mallorca, una qüestió
que -ha .assolit dimensions ben, dra-
matiques en determinats moments
de la nostra història, des del se-
gle XVIII fins ben entrat el XX.

Francesc Riera, que publica
l'any 1973 el llibre «Lluites anti-
xuetes en el.segle XVIII», ha dedi-
cat bona part de les seves investi-
gacions a aquest tema i podem
assegurar que es un dels que el
coneixen amb més profunditat.

El llibre que comentam esta es-
tructurat en quatre capitols, en el
primer dels quals amplia el tema
dels «perruques» que pleiclejaren
davant el rei Carles III per tal
d'assolir la igualtat social, i del
qual ens n'oferí un esbós F. Riera
a «Estudis Baleàrics» 35 (1990). El
segon capitol tracta de la nissaga
dels Cortes, una famíla que en el
segue XVII tingué problemes amb
Ia Inquisició i que, parackigica-
ment, cap a finals de la centúria
esmentada, facilita la famosa Cre-
madissa de 1691. Els dos capitols
restants fan referencia a l'actitud
d'una gran part de l'estament ecle-
siàstic, descaradament procliu' al
manteniment de la discriminació
social vers aquest grup de la co-
munitat illenca.

L'opuscle porta un pròleg de
Llconard Muntaner i la coberta es-
ta dissenyada a partir d'un detall
d'un quadre del pintor Joan Tru-
jillo.

LA VIRGEN DOLOROSA pide
una capilla en cl Escorial, en honor
dc su nombre y de su Hijo. Haga-
mos posible catre todos este de-
seo. Apartado de Correos, 11 —
Villa El Escorial (Madrid).

informació 
alegrada la seva liar amb el naixe-_ 	 _ 	 . Aquest,és el títol del llibre del

Club Joan Capó - Felanitx
Bàsquet i atletisme

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

Es convoca a tots els sods i simpatizants a l'Assemblea Gene-
ral que lloc el proper dilluns dia 18 d'octubre, a les 21
hores, al saló d'actes de la Casa de Cultura.

Vos hi esperam a tots.

El President



CONVERSA AMB TONI LLUCH

u-Esper que la
men male
sort hagi
mint»

MRUS

FELANITX
	

57'

Toni Lluch Cardei!, 26 anys,
..amb tres com experimentat pilot
automobilista de muntanya Grup
N. Ha aconseguit un SUBCAMPIO-
NAT de Balears i un CAMPIONAT
de DIVISM 'V...

—Què passa Toni darrerament
que pareix que les poses no mar-
xen gaire bé?

—En primer Hoc vaig tenir un
accident, me vaig veure obligat a
construir un cotxe nou, que no es-
ta al nivell de l'anterior... I des-
prés, a la La carrera a Sant Salva-
dor, el mes de juliol, vaig fer se-
gon, per?) me varen desqualificar
per un cable que duia desconnec-
tat; es antirreglamentari, per?) tot-
hom qué té ún «Túrbo» li du, per:

• què això és lo que talla la pressió
de la turbina. Jo pens que hi va
haver un poc de «mano negra», ja
saps, quan guanyes a qualque fa-
vorit com es el cas del tercer clas-
sificat... Jo me pots entendre...

el passat mes d'agost, què
punyetes passa a Sant Salvador?

—Després de tenir moltes tra-
ves per part de l'organització, per
si la cosa no estas prou fotuda,
vaig rompre un «manguito» de
turbo a la primera carrera (puja-
da). També vaig tenir molts de
problemes a la caixa de canvis,
quedant bloquejada quan ficava
Ia segona... Malgrat tots aquests
inconvenients, me vaig classificai'
en cinquena posició a només un
segon del quart i a dos del tercer...

—Ara que penses fer, quin es el
teu pròxim futur?

—Ara volem fer una carrera del
Campionat d'Espanya de Munta-
nya, per exemple participar a la
prOxima Pujada al Puig Major.
Hem millorat totalment el cotxe.

Un motor nou, suspensions totes
noves, una bona ma de pintura...
I tenc molta confiança amb mi
mateix per aconseguir metes molt
més altes de les que he fet fins
ara: -

—Se porten be els teus «spon-
sors»?

—Molt bé. Estic molt agraït a
tots ells. Especialment a «AUTO-
CARES GRIMALT», «BAR S'EN-
PPONT», «EXPERT FELANITX»,
«FRUTAS FORTEZA», «PELU-
QUERIA MALEN», «CONSTRUC-
CIONES LLUCH». Ara tal vegada
me falta el suport que em va do-
nar Francesc Manresa, desgracia-
dament mort, que em va acollir a
les seves installacions, poguent fet
feina al taller a hores intern pecti-
ves, a qualsevol hora de la nit, i
les bores del mecànic Toni Calden-
tev me sortien gratuïtes... Ara, sens
dubte, me falta disposar d'aques-
tes facilitats.

—I es guanya qualque duro cor-
reguent en cotxes?

—Aqui a Mallorca no es guanya
pràcticament res. Es quasi un
«hobby», bastant caret. A nivell
nacional (peninsula) es guanya
bastant, tens més ajudes, i pots
destacar més.

—Vols dir qualque cosa a l'a-
fició?

—Que perdonin els mals papers,
jo esperava fer-ho millor. Que in-
tentaré al Puig Major fer qualque
cosa més positiva, per estar l'any
que ve molt més en forma, ja que
després de l'accident, vaig agafar
un poc de por i també una ratxa
de mala sort...

desitjam molta sort a
) quest pilot felanitxer.

MAIKEL

A TOMEU OBRADOR
Benvolgut Tomeu: ' Fa estona

que tenia ganes d'escriure't, però
'ara, quan acab de llegir la teva
darrera crónica (?) al setmanari,
m'he decidit de del* i més quan
he vist que ens amenaces amb uns
quants articles més d'aquesta me-
na... I es que, amic Tomeu, t'has
passat una mica. Jo crec que tu
deus saber el que vols dir, però
dubt molt seriosament í que ningú
n'hagi tret cap ni trellat.

En principi dóna la impressió,
i això ja es nota fa temps, que lo
que més t'importa és atacar l'opo-
sició i, sobre tot, fer veure que tu
ets el perfecte. La gent que sap
valorar. les coses (en aquest poble
nostre, desgraciadament no abun-
da), ja veu be de quin punt es cal-
ça cada grup i crec que el teu pa-
per seria molt més elegant si et
limitassis a contar els fets d'una
manera més objectiva i sense em-
bullar la troca.

Per altra banda, creus que no
ens basten els problemes que s'a-
caramullen al nostre poble com
per haver de fer mocions per a de-
manar la independencia dels po-
bles d'Iberia i altres herbes per
l'estil? Aixd, Tomeu, són numerets
i lo que aconsegueixes amb ells és
cavar-te la teva pròpia fosa... I
sinó, temps al temps. No pensis
que jo som un dels contraris, les
poques vegades que la meva edat
m'ha permès votar, el meu vot ha
estat per Coloms, però vull dir-te,
sincerament, que, ara per ara, la
teva actuació i l'actuació d'aques-
ta oposició que tu critiques tant,
m'han fet canviar la intenció de
vot.

Crec que seria una llàstima que
els Coloms no fossin a l'Ajunta-
ment després de les properes elec-
cions, però, no ho dubtis, si se-
gueixes així, no et votara ni el
moix.

C. M.

LA DISCRIMINACIÓ DELS FE-
LA N ITXERS
Sr. Director:

Hem llegit que el PP de l'Ajun-
tament ha donat una subvenció de
175.000 a la Casa de Extremadura
i ha denegat les subvencions a les
associacions dels Vells de S'Horta,
Cas Concos i Portocolom, corn
també les ha denegades a diferents
centres d'ensenyament de Felanitx.

Els mateixos del PP per les fes-
tes dugueren un equip de futbol
d'Extremadura que ens va costar
580.000 ptes. Ara també els del PP
han subvencionat la venguda d'una
banda de música d'Extremadura
que ja veurem que ens costara.

Senyors del PP de Felanitx, els
felaniixers ens sentim discrimi-
nats en front d'una associació que
si vé el cas només pot tenir els ma-
teixos drets que nosaltres però
mai en pot tenir més.

Uns felanitxers discriminats

ELS COLOMS I LES MAJUSCU-
LES
Senyor Director:
El croni s ta del grup «Coloms a

la Sala» diu que ara escriurà PSOE
en lletra petita perquè el cronista
dels socialistes va escriure per tres
vegades «coloms» i no va posar la
c inicial majúScula.

Jo pens que el cronista dels co-
loms s'he hauria de meditar i ex-
plicaré per què.

«Partit Socialista Obrer Espa-
nyol», «Partit Popular», «Coloms
a la Sala», etc. són expressions que
s'han d'escriure amb majúscula
perquè, en tant 'que designen indi-
vidualitats, són noms propis; en
canvi quan designen ocasionalment
qualcun dels integrants d'aquests
grups, podem entendre que funcio-
nen com a: noms comuns, i per tant
se poden iéscriure amb minúscula.>
Així els socialistes, els po-
pulars, ets coloms, etc.

C.o/oas és el plural d'un nom
polisèmic que significa una cons-
teHació austral veYna del Ca major,
qualsevol de les múltiples varie-
tats domesticades del tudó (coloms
de bosc, salvatges, ferèstecs, d'es-
campadissa, etc.) i els integrants
d'un partit politic felanitxer. En
el cas de la constellació s'ha d'es-
criure amb majúscula; en els al-
tres, no hi importa.

El cronista dels coloms pot con-
tinuar escrivint «psoe» amb minús-
cula, per?) s'exposa que qualcú un
dia li obri un expedient d'infrac-
ció ortogrMica.

Aten tam6t,
Joanet

CINTAS IMPRESORA. Retintado
económico. Servicio a domicilio.
Tel. 825495.

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

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

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

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

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

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

MOTOS
Mecatecho CR7
Yamaha FZR 600
Gagiva 350
Yamaha Fazer 750
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
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utocares

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Per començar, una bona no-
tícia. Sego ns he sentit dir, el pro-
per dia 24 es torna . obrir «Sa Pla-
ça» (ES MERCAT). Quasi no hau-
ran passat els tres anyS . des que se
va iniciar la «reformai'..- Massa
temps emperò, perque',itiolts de
comerciants ja s'han fet sa 'puta i
han deixat anar aquest «tipus» de
modus vivendi... Malgrat això es
bo que «Es Mercat» torni obrir les
portes, començarà un nou capitol
ja sa sap, Deli proveira... «Antes,

antes...» va dir en Ganyot.
• Diumenge, justament quan

llegia al «Baleares» la secció del
meu amic JOAN PLA tiulada «CRÓ-
NICAS DE AYER», on es feia un
clar homenatge a GUIEM TIMO-
NER, amb dibuix inclOs particu-
lar d'aquest periodista-pintor etc...,
m'enter de que el nostre «Super-
Campió» 	 fotre un esclat an -ib
Ia bicicleta l'altre dia lent ciclotu-
risme. Un esclat en cadena d'al-
guns corredors... Per sort la cosa
no fou greu i en Guiem només du
les cremades que fa una caiguda
damunt l'asfalt.... Fora por, Timo-
ner!

• El passat (Minns va tenir
lloc la FESTA d'en XISCO OLI-
VER alla en el Passeig. Però d'ai-
x6, com d'altres coses, informarem
Ia propera setmana. La festa del
dimarts ens obliga a entregar eis
originals el dilluns.

• Era el diumenge vespre quan
l'amic RAFEL MASCARO i la seva
dona me convidaren a sopar al bar
de Portocolom «ES MESTRAL»,
cl bar/restaurant dc l'arnic Llo-
renç. Hi havia molts d'amics tam-
be convidats, entre cils En TONI
GRIMALT senior, el que te els mi-
llors autocars del món, per això
és el meu «sponsor»... Però si hi
ha res de nou vos ho fare saber
Ia pròxima setmana, ja sabeu per-
que.

• Vull donar un consell al com-
pany que fa les cròniques de S'Hor-
ta. Quan la pasada setmana dona
Ia crònica ciels juvenils, s'oblida
de donar el nom del jugador que
havia marcat el primer gol, el fe-
lanitxer OSCAR. Es normal que
no se doni cl nom dels golejadors
visitants, per6 quan el visitant es
el Felanitx, i si a Felanitx es S'Hor-
ta i viceversa, es de caixó i de bon
felanitxer també donar el nom del
que ha marcat cl gol, malgrat
aquest sigui contrari als interessos
dels «hortarrins». Els atlots també
es queixaren fort ferm de l'arbi-

,tratje... Perè aim') ja és una altra

cosa. De totes formes no te faig
una crítica, ja ho he dit, es tracta
nomes d'un consell que beneficia
la bona convivencia.

• I aquesta setmana —tal com
vaig promete— a altres pagines
d'aquest setmanari podeu llegir
una entrevista amb el corredor del
Grup N, el felanitxer TONI
LLUCH, amb foto del seu cotxe
inclosa. De res.

• Al partit de 2.a Regional que
se disputa diumenge passat a Sa
Lleona. entre l'equip titular, el
Sliorta i Casa Miss Jotul, no pas-
sa desapercebuda la presencia de
l'ex-entrenador del Mallorca Serra
Ferrer, qui havia .estat convidat
pel president del S'Horta Rafel
Roig..

• El C.D. FELANITX, en un
partido malo, no pudo con un BI-
NISSALEM que jugando a des-
truir y de manera práctica supo
imponer su ley durante muchos
mniutos en el marcador. Al final
un respiro, DOS a DOS, otro pun-
to que vuela. A destacar los clos
magníficos goles de TÓFOL BEN-
NASSAR. Creo sinceramente que
el mister no estuvo acertado en
esta ocasión, mas en esto del fut-
bol, todo es mucho más fácil so-
bre el papel. Pero la expulsión de
Gelabert era cantada, y pedia a
gritos el cambio y este no se efec-
tuó... Lo dc Pont tampoco me pa-
reció apropiado, pero ya digo...

• En 2? REGIONAL en el due-
lo local, el partido de la gran ri-
validad, pero menos, cl CAS CON-
COS en su feudo «Es Cavalier»
le endosó un hermoso TRES a CE-
RO al PORTOCOLOM. Circuns-
tancia que ha motivado a la direc-
tiva, según rumores, a distituir al
entrenador de los «porteños». Se
habla de P. J. Vaguer como susti-
tuto.

• Se acuerdan de aquel grupo
inglés afincado en Mallorca, con-
cretamente en nuestra comarca,
los «CROX». Pues su líder KEVIN
y su mujer KARIN se van de estos
pagos; han vendido la casa y todo
lo que les ataba a este terruño y
se van a dar una vuelta por este
loco mundo, hablan de un ario sa-
batico... ¡Suerte!

• Ya digo, por falta de tiempo
dejo muchas cosas en el tintero.
Hasta la próxima semana... ¡A ver
si podemos respirar, alguna vez!

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

PER TU, QUE TENS DE 15 A 65
ANYS, fet una assegurança d'ac-
cidents a partir de 1.200 pessetes
pessetes mensuals.
ASSEGURANCES, Carrer Major,
35.

SE VENDE 0 SE ALQUILA mag-
nífico piso, situado en la Plaza
Pax n.° 17, de 180 m. 2 , 5 hab.,
2 barios 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.

•Futbol Sala base

Infantils:
.F.S. Felanitx A / Instalconfort,

14 - Col. Sgt. Cor, 1.
C.F.S. Felanitx B, 3 - ol. Felip

Bauza, 4.
Admirable començament de tots

els equips felanitxers. A falta d'u-
na setmana per començar les lli-
gues oficials se celebra el sorteig
als locals de la Federació amb pre--
sencia de representants de tots els
clubs insulars.

L'equip B de Benjamins s'en-
fronta a un dels equips nies forts
de la categoria, acabant el partit
amb empat a 2. El tandem Cor-
chado / Joan mogueren cis juga-
dors a la perfecció. Volem desta-
car també la bona actuació del
porter Cristòfol Muñiz , que de-
mostra la seva qualitat i la del go-
lejador Alex Sibot, que segueix
estant en ratxa. També jugaren
Vidal, Mas, Mateu, Valldepadrines,
Monserrat, J. Carlos i Corchado.

Els Alevins A començaren amb
bon peu golejant per 6 a 2 als de
Son Rapinya. Toni Barceló (4),
Guillem i Cabrer, foren els autors
dels gobs, encara que tot l'equip
crea molt bon joc i demostra una
serietat admirable. També juga-
ren Miguel Angel, Joan, Xesc, Joan
Pere, Bel M.a, Raimundo, Cañas i
Manresa.

Els altres Alevins també estan
realitzant una pre-temporada d'or,
ja que arnb tres partits jugats han
aconseguit tres victòries, trctze
gols a favor i nomes un en contra.
L'equip, patrocinat per Viatges

Porto Cari, guanya ai Sagrat Cor
I)('1 5 a 1, Gols de Carolina (2), Da-
vid (2) i Ivan, i Lambe, guanya clins
el collegi Joan Capó.amb dos gols
del petit Ivan Marcós. Als dos par-
tits jugaren, Colau, Andreu, Joan,
Xavier, Coves, Carol, David, Ra-
rirallo, Illescas, Jesús, Kiko, Jona-
than i Santi.

La colla d'entrenadors Floro-
Garí comença a donar rendiment,
ja que el seu equip guanya per 14
a1 al col.legi Sagrat Cor. E1 veter:t
Domingo Barceló (7), Jaume (4),
Binimclis, Francis i Rohan foren
els autors de les dianes aconsegui-
des. També jugaren Muñoz, Mai-
mó, Perez, Tomeu Fernández i Bi-
nimelis.

Els Infantils B d'En Perelló, cai-
gueren per la minima dins Fela-
nitx. Molts de canvis al llarg d'un
encontre que fou dominat. pels lo-
cals, però a falta de 5 minuts pel
final, es deixaren sorprendre. Ra-
mon, Villanueva i Pedro foren els
autors dels gols i també jugaren
Vicens, Milian, Martin, Braun°,
David i Guillem.

LO MILLOR.—L'actuació de tots
els equips, que tenen un. nivell ad-
mirable. Potser enguany estan da-
vain la millor temporada de la
nostra história deportiva.

1.0 PITJOR.—La manca d'ins-
tallacions, aviat haurem d'anar a
entrenar a les pistes de... Esperam
que algun dia arribem a jugar dins
el pavelló, o dins una pista de ve-
res.

Escriu: Marino Talavante

VENC VESPINO usat, molt eco-
n6rnic. Informes a aquesta ad-
ministració.

—
PROFESSORS DONEN CLASSES

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

RESULTATS:
Partits amistosos:

Benjamins:
C.F.S. Felanitx B / Hip. Gigante,
2 - Conegi St. Antoni Abat, 2.
Alevins:
C.F.S. Felanitx A / Piensos Hens,.::.
6 - T.L. Son Rapinya, 2.

C.F.S. Felanitx B / Viatges Por-
to Cari, 5 - Col. Sgt. Cor, 1.

C.F.S. elanitx B / Viatges Porto
Cari, 2 - Col. Felip Bauza, 0.

Eis Infantils A golejaren (14-1) al Col.legi
Sagrat Cor dins Sa Mola          

. •
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ANIVERSARIO   

4)IFEIITA 

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

	
22.000 pis. mil.

Pça. Espanya, 16
	

Tel. 581605



Los milagros
de Jaime
Juan Boyer.
Las manos que
curan.
c. Juan Alcover,
10 eniresuelo

zš 	T(1.464400

PALMA DE MALLORCA

Dra. Llucia Caldentey
Partits mèdics (iguales)

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

HORARI DE CONSULTA:

DE DILLUNS A DIVENDRES
Matins: d'I 1 a 13 h. Horabaixes: de 5 a 8 h.

C/. Pelat, 61 	Tel. 583464

FELANITX    

; FUTBOL          

Mal planteamiento, mal arbitraje para un
pith feo, pero emocionante.

I a la 2,a jornada tot foren victúries
L'equip de 3 •

a guanya amb maltes dificult2ts

FELANITX, 2 -

Buena entrada, bastantes espec-
tadores visitantes en las gradas de
«Es Torrent60.

FELANITX. — Matías, Nand°,
Gelabert, Bon -as, Valentin, Nico,
Santy, Torres (Pou), Túfol, Basi-
liolio y Tomas (Alonso).

Arbitro.—Prieto. No es de ex-
trañar que el Colegio padezca una
grave crisis. Impresentable y con
exceso de peso. Se presentó con
un solo linier, dejó sin sancionar
un penalty y mostró la cartulina
amarilla a Torrens y, en clos oca-
siones, a Gelabert y Cherna.

Goles.-0-1 Lucas al saque dc
una falta (min. 7). 1-1 Taol en
gran remate de cabeza (mn. 50).
1-2 Manolo de cabeza (min. 58).
2-2 Tõfol &spites de un rechace
(min. 89).

COMENTARIO. — Partido feo,
pero emocionante. Mal plantea-
miento de nuestro cut renador

que no supo dar réplica al
equipo visitante que, con un juego
ramplón pero efectivo, se adelantó
por dos veces en el marcador. En
la segunda parte mejoró la deco-
ración, pero no hubo acierto local
de cara al marco contrario.

Crónica por INO y MAIKEL
PRÓXIMA JORNADA. — Algunos

partidos tenían que jugarse el
mart es).
PREFERENTE: FELANITX -

.ALARO, mañana doming° en Es
Torren tó.
2." Regional. (Próximo domingo).
SANT JORDI - CAS CONCOS.
«Es Torrentó».
ATCOS. PORTOCOLOM - MON-

TAURA.
ALQUERIA - S'HORTA.

Victoria en Es Rafal
ATCO. RAFAL, 2 - FELANITX, 3

En el partido disputado cl mar-
tes entre el Atco. Rafal i el C.D.
Felanitx, nuestro equipo venció al
de la barriada palmesana por 2
a 3.

2.. REGIONAL
S'HORTA, 1 - C. MISS-JOTUL, 4

El resultat no reflexa el que suc-

BINISSALEM, 2

cci en el terreny de joc, ja que lo
més just haguera estat un empat.
El Casa Miss-Jowl cotnença domi-
nant fins a la consecució del pri-
mer gol. S'arriba al descans amb
el 0-0 en el marcador. A la sego-
na part cl S'llorta sorti disposat
a fer un gol i es troba amb un pe-
nal inesperat en contra. Llavores
el S'Horta escurça distancies per
mcdiació de Felix a la treta d'un
córner.

El Casa Miss-Jotul va demostrar
csser un equip gallet de la catego-
ria i a les seves files hi figuren
alguns ex-jugadors del Poblense.
L'actuació del col.legiat fou dolen-
ta.

Esmcntem la presència en
aquest partit de l'ex-trenador del
Mallorca Serra errer.

Aquesta setmana el S'Horta po-
dria fer un nou fitxatge.

Dcma diumenge el S'Horta es
desplaça a S'Alqueria Blanca, un
partit de maxima rivalitat. el pri-
mer de la lliga que ('atonta aquests
dus equips.
CADETS

ESPANA, 1 - S'IlORTA,
Just triomf local davant un

S'Horta molt Iluitador que no po-
gué aprofitar les ocasions de gol
que tingu6..
JUVENILS

XÍLVAR, 3 - S'HORTA,
Mal partit disputat pel S'Horta

a Selva i que no s'assembla en res
al que jugaren diumenge de la set-
mana passada a Felanitx. Avui dis-
sabte, a les 16 h., S'llorta - Santa
Maria.
IN

BARRACAR, 3 - S'Horta, 3
Primer partit de lliga on el

S'llorta aconseguí un important
positiu. Go ls de Carlos (2) i Ja-
vier Dominguez.
BENJAMINS

ESPAÑA, 2 - S'IlORTA, 2
El S'llorta aprofitá les poques

oportunitats de gol que trigué da-
vant un España molt ordenat en
defensa. Cal destacar el gran gol
de Gonzalez que sortí des del mig

RESULTATS:
Juvenils:
C. A. BALEAR - J. CAPO / AUTO.

GRIMALT, 51-37.
Seniors masculins:
J. CAM/AUTO. GRIMALT - SEL-

VA, 63-36.
Sèniors femenines:
E. SON CARRIO - J. CAPO/AUT.

GRIMALT, 57-54
Ill masculins:
AUTOC. GRIMALT - IMEQBA ES-

PORLES, 67-64
COMENTARI:

El marcador de 13-0 enregistrat
als 8 minuts, en el partit de JU-
VENILS, fou suficient perquè cis
locals disposassin, en tot moment,
d'avantatge al llarg de l'encontre.
Els felanitxcrs, que .jugaren un
partit mediocre, no donaren sen-
sació de tenir capacitat per a re-
muntar, i així fou.

L'altre derrota fou per a les SE-
NIORS FEMENINES en un partit
amb un anivellament de forces
total. Vegeu els resultats parcials:
23-23 (descans), 46-46 (40 minois),
50-50 (final de la 1." prúrroga), 52-
52 (en acabar la 2." prèrroga). Tres
tirs Mures consecutius transfor-
mats per les locals, a la 3. prõrro-
ga, representaren el definitiu des-
enllaç cIel maratonia partit. Una
Ilastima, si be és cert que les de
Son Carrici al llarg dels primers
40 minuts havien tengut majors
diferencies favorables.

Feren un excellent encontre cis
SENIORS MASCULINS clavant un
rival molt Iluitador, que s'avança
al principi amb un 0-4, únic mo-
ment que comptaren amb el temp-
teig al seu favor. Els 13 punts dei
descans (32-19) s'eixamplaren fins
als 27 del resultat final que fou
la major diferència que hi hagué.

Els ,jugadors de TERCERA ha-
gueren de suar tinta xinesa per
vèncer l'Esporles, nou a la cate-
goria. pet -6 amb una majoria de
jugadors ja experimentais a 3."
L'equilibri fou absolut durant els
40 minuts i els dos equips, quan
dominaren ms daramcnt, (t ii

 fins arribar a la porteria sor-
tejant citic ,jugadors i el porter.
Avui dissabte juguen a les 12 h.

Sa Lleona.

ment s'avançaren per 6 punts.
Destaquen, corn a nota rnés posi-
tiva, l'aportació de punts dels 10
jugadors alineats I , entre cils, de
les quatre incorporacions noves de
l'equip (Veny, Aleix, Cesar i C.
Guerrero).

El desenvolupament i el resul-
tat d'aquest partit ens &ma una
idea de la duresa de la competició
durant les 30 jornades.
ANOTADORS:
Juvenils:

Hugo (13), A. X. Monserrat (8),
A. Barce'lú (6), J. Bisquerra (5).
Seniors masculins:

Jordi S. (15), B. Salva (15), Xis-
co Adrover (11), Gaspar (7).
Seniors femenines:

C. Vivancos (21), Azucena (11),
Fanny (10), A. Albons (6).
III divisió:

Perc110 (11), Obrador (9), Amen-
gual (9), Fullana (8), R120 (7), Veny
(6), Julia (6), Guerrero (5), César
(4), Aloix Sufier (2).
AQUESTA JORNADA:

Unicament jugara a fora l'Au-
tocares Grimalt de 3., que s'ha de
desplaçar a Son Quint.

A Felanitx tendrem les visites
del J. Mariana (juvenil, dissabte)
i del Campanet (senior femení,
diumenge) i U.E. Llosetina (senior
toarculi, diumenge).

Larry Cistelles

Es Port Básket Club
Este domingo se hizo la presen-

tación de los equipos del club.
Primero jugaron las cadetes con-

tra Santanyí quedando el tanteo
14-17 a favor de éste. Por ser el
primer partido no lo hicieron mal
pet -o los nervios les dieron una ma-
la pasada. Esperamos que los par-
tidos que vengan les vavan mejor.

Las seniors comenzaron muy
bien el partido contra el ESPA-
NOL de Palma, jugando un bás-
quet rapid°, seguro, lento y preci-
so segíni trascurría el encuentro.

Se pitaron un total de 33 perso-
nales al RTE. PLAZA, quedando la
primera parte en el tanteo de 30-16.
En la segunda, a pesar de estar
cargadas de personales, aguanta-
ron la presión del equipo visitan-
te, quedando el final en 43-28.

Jugaron por parte del RTE. PLA-
ZA Esport B.C.: MARTA (9), M.
del MAR, ANTONIA, CATY (12),
XISCA (2) BARBARA (5), TONI,
M. SEBASTIANA (3) y CHARO
(12).

El club quiere agradecer la ayu-
da aportada por RTE. PLAZA y va-
rias casas comerciales por su co-
laboración.

Hay que decir que el ario que
viene el club piensa sacar un equi-
po juvenil con motivo de su quin-
to aniversario.

Tropilnisket



a 	 FELANITX

El Grup Socialista
l'Ajuntament iraforma

Coloms a la Sala
LA MANCA DE FOSFOR PROVO-

CA LLAGIINES IMMENSES I
FORATS NEGRES (II).

«qui no ho vol entendre, embu-
lia fil» (dita impopular).

nota I: Si sou dels qui incomplí-
reu la recomanació de la set mana
passada i Ilegíreu cl capitol I, ara
heu de Ilegir per força el II, si no
és aixf es valida la nota 1 de la
setmana passada.

4.—Dèiem que el fracas amb el
Mercat no era exclussiu del PP,
que l'havia de compartir el psoe i
fèiem referencia a un nou projec-
te que havia costat un 50 % mes
i ens equivocarem, ho reconeixem.
Ho reconeixem i estani penedits
perquè no era el 50 % 'ales car,
nomes era un 42 %, només 20 mi-
lions mes a pagar pels•felanitxe-
rets. Perú la metodologia dels in-
vents de dates i fets torna a eixir
de l'anima cruel del cronista i fa
referencia a unes manifestacions
nostres al Ple i el cronista torna
recrear-se amb el claver i el boll-
graf i vegeta per un nirvana fictici
que el fa oblidar fragments ante-
riors al citat i que expliquen la
nostra afirmació primera de con-
cubinatge PP-psoe. Diu el paper
oficial: «Bartomeu Obrador es rea-

• rma en el que digue a la coinissiô
informativa, es a dir, que en Hoc
de redactar nous projectes, hauria
d'executar-se el primitiu, QI ja con-
tractat». El nou historiador del
psoe deu saber la postura de Co-
horns que era ben clara. Es va fer
un projecte i es varen contractar
unes obres tot de forma temeraria.
Els constructors de Felanitx que
varen estudiar el projecte no es
varen presentar perquè no es po-
dien fer les obres ben fetes per
aquells diners i arriba' Mallorqui-
na de Contratas i encorta al psoe
i aquests no tenen inconvenient en
redactar un nou projecte i aug-
mentar el pressupost en 18 mi-
lions. Aixf qualsevol. El que de-
manava Coloms era que es fessin
les obres ben fetes pel preu con-
tractat que es el que tocava, però
al psoc això no els ana

5.—Sobre el retret del psoe al
PP de no haver posat aigua a Sa
Capella i l'oblit del psoe de no
haver-ne posada en catorze mesos
resulta digne d'estudi grafològic
Ia frase: «...no calia per tant dur-
hi l'aigua potable», perquè les ta-
pes del projecte deien i encara
diuen si no s'han arnades, que el
projecte ás de DOTACIO D'AIGUA
POTABLE, si pel psoe dotar o pro-
veir d'aigua potable no cal dur-hi
l'aigua es una interpretació tant
Inure que es Ilibertina.

i que va ser de Co-
loms la proposta per arreglar la
situació urbanística dc l'escola de
Portocolom i que el psoe ho volia
arreglar fent els ulls grossos. Ara
diuen que dia 4 de juliol EI.LS
amb eis nostres vots i Vabstenció
del PP, «varen aprovar una modi-
ficació de les NNSS que han per-
més l'ampliació actual de l'escola».
Aquesta si que m'es bona! A quiris

arxius ha gratat l'investigador dis-
ciplinat? Dia 4 de juliol no es va
celebrar cap sessió plenaria i dia
18 tampoc, la plenaria es va cele-
brar cija 6 de juliol i l'acta diu el
següent: «Ja en el torn de mocions
urgents intervé el Sr. Obrador pre-
sentant la mock) consistent en la
moclificació de les NNSS vigents

l'objecte que es pugui concedir
de forma legal la Ilicencia d'am-
pliaciú de l'escola de Portocolom,
ja que, tal corn manifesta el Sr.
Obrador, fer els ulls grossos no
es la solució per aquests temes. Li
contesta el Sr. Massutí manifes-
tant que la solució és aprovació
de les NNSS municipals, aerial-
ment en fase de redacció», o sigui
que el PSOE en principi no li ana-
va be, per-6, coses del fer planta,
després -votaren a favor. I el cro-
nista l'ha tornada a pifiar quan
pontifica que el PP es va abstenir
perquè els arxius reals diuen ben
clar que votaren a favor.

Pere) aquesta fallacia no es com-
pieta, el cronista hereu del missat-
ge de Pablo Iglesias (entre d'ala
tres missatges) haura de fer un
«estrago» i trencar-se la posteta
per anar als arxius de la veritat
oblidar les insiches que ha gestat
i a la vegada gratar en els fets
ocorreguts, però corn que dubtam
tantíssim que ho faci li donarem
la feina feta. El mes de juliol (dia
6!) no era la primera vegada que
Coloms exigia al psoe la resolució
legitima del terna de l'escola de
Portocolom. Va csser dia 2 de
man: de 1992, en temps daina gran
exitaciú ciutadana provocada, en-
tre d'altres mesquindats, per la
aran leina feta per l'equip del psoe
que de dia 10 de desembre de 1991
a dia 2 dc man; encara no havia
informat cap de les moltíssimes
allegacions presentades al PDSU.
En la data assenyalada Coloms
va presentar un moció urgent per
crear una Comissió Especial d'Ur-
banisme que d'entre altres fina-
litats hi havia la de la resolució
legítima del problema urbanístic
de l'escola de Portocolom i que el
psoe no havia resolt, malgrat sapi-
gues des del seu inici de govern
que hi havia el projecte d'amplia-
ció de l'escola i aquest no podia
fer-se sense resoldre la situació
urbanística. La nostra proposta va
esser rebuda amb un panegíric de
cinc planes mecanografiades a un
espai que res tenien a veure amb
Ia urgència que demanava el tema
i la urgència que exigia el regla-
ment. Aquesta platicarria ja tenia
«oblits» de la mateixa consisten-
cia clefs que ens va regalar el cro-
nista del psoe fa dues setmanes i
també de la mateixa gruixa que eis
«oblits» de la roda de premsa, qui-
nes coincidències! eren ni Ines ni
manco «oblits» del ( In v h av i a
ver fet cl psoe en un any i que no
havien fet per les raons que sem-
pre han tret i que convé recordar:
un llamp a l'ordinador i la mock')
que s'incubava i mantenien en le-
targia d'onso tots els temes greus
i urgents. Aquesta Comissió Espe-
cial, cal recordar-ho, va deixar

d'esser operativa
perquè cl seu president (del psoe)
de dia 5 de maig de 1992 no la tor-

PSOE

ELS COLOMS

Informats de l'escrit dels coloms
de la setmana passada. Ja varem
fer constar que no ens interessa
entaular una polèmica amb agues-
ta formació. AII6 que havíem de
dir respecte del tema, ja va quedar
dit i no tenim intenció de rectifi-
car ni una coma del que varem
afirmar fa quinze dies.

PRECS I PREGUNTES

Les dues plenaries dels mesos
setembre i octubre varen tenir
pocs punts a l'ordre del dia i d'una
importz'mcia molt relativa. Com
que hi va haver temps, l'oposició
va tenir ocasió de fer precs i pre-
guntes a l'equip de govern.

La setmana passada ja varem
parlar de les verbenes i avui vo-
lícm dir qualque cosa respecte
d'una pregunta que va formular
el nostre grup, que va demanar al
Batte que explicas quins resultats
havien donat els treballs fets per
millorar la xarxa d'aigua potable.

Aquest tema, sabem que ha es-
tat objecte de l'atenció del batle
Grimait, que repetidament s'ha
mostrat interessat per la qüestió
hidrauica.

Poc temps després d'haver-se
fet càrrec de la batlia, va manifes-
tar a la premsa que Felanitx per-
dia una quantitat impressionant
d'aigua, i poc temps després, anun-
ciava que les perdues s'havien re-
drat de manera considerable.

Ara, també per la premsa, hem
sabot que perdem un 45 per cent
de l'aigua que s'extreu, però no
ens consta l'exactitud d'aquesta
dada ni de les anteriors informa-
cions. Sembla cert, però, que l'A-
juntament, segons va manifestar
el Batle, s'ha gastat més de dos
milions de pessetes per detectar
les pèrdues. Davant això, sorgeix
el dubte de si allò que guanyam

na convocar, havia durat dos me-
sos i no s'havien aconseguit els
fins per els quals Coloms l'havia
creada.
CONCLUSIO

Ja salami ben cert que el motiu
del relat inventat pel cronista del
psoe no tenia com a iinalitat. armar
una polemica i tambe sabem ben
cert clue mjuesta estrategia no la
comparteixen eIs altres membres del
psoe, estava i esta ben ('lal. pe-
r?), que va e: ser que produi el mal
de ventre al tant esmentat cronista
oticia1?:

— Es una mescla malaltissa de
manca de memOria i capacitat de
l'antassejar amb les dades i les actes,
tot aix6 ben mesclat amb certa dosi
de cinisme?

RECEPTA
Davant la diagnosi es recomana

prendre caixes de «Fosfovit» per la
memòria i de «Magnesia» que es un
bon catartie.

(Continuara)

per una banda lio perdem per Val-
tra.

El nostre grup, conscient de les
deficiencies i de l'antiguitat de la
xarxa d'aigua potable, creu que la
solució passa per una renovació,
potser parcial, de la xarxa, obra
que certament costaria doblers,
perú que se podra realitzar en fa-
ses successives.

A la darrera penara, el nostre
grup va demanar al Batle, per quin
motiu s'havia denegat una subven-
ció sollicitada per l'Associació de
la Tercera Edat de Cas Concos.

Si tenim en compte que l'Asso-
ciació de la Tercera Edat del Port
ens costa un miliú de pessetes cle
lloguer del local que ocupa, i la de
S'Horta esta instaliada a un local
municipal construit de nova plan-
ta, resulta kgic que la de Cas Con-
cos sia compensada de qualque
manera.

El Batle va dir que part de la
subvenció demanada volien dedi-
car-la a una excursió i no ho tro-
ba escaient.

Esperem que l'equip de govern
reconsideri la seva decisió.

Cursos de forma-
did d'U.G.T.

La Unió General de Treballadors
de Mallorca, mitjançant l'Institut
de Formació i Estudis Socials, pre-
senta una serie cie cursos de for-
mació ocupacional, d'educació per-
manent d'aclults i de formació so-
cio-laboral, per tal d'oferir diver-
ses alternatives als treballadors/es
que vulguin formar-se o reciclar-
se.

Pel que fa a la formació ocupa-
cional, a partir d'aquest mes s'o-
fereixen els de disseny gràfic, an-
gles, cuina, ajudant de restaurant/
bar i recepcionista/conserge. I a
partir de gener, cuina, cap de rang
i recepcionista/conserge.

Quant a l'educació permanent hi
ha un ample ventall d'ofertes: títol
oficial de FP lr., auxiliar de clíni-
ca, angles, acces a la universitat
majors dc 25 anys, informàtica (va-
ris nivells) i preparació d'oposi-
cions.

Precisament el proper 26 d'oc-
tubre comencen un cursos per opo-
sicions a oficials de Justícia i a
auxiliars administratius (Insalud,
Ajuntament, etc.).

I, per últim, els cursos Socio-
Laborals a dos nivells, ofereixen
nombroses possibilitats dins el
camp jurídic-laboral i ocupaciona,1
dins cl d'economia i organització
del treball, clins el de mètodes i
tècniques per l'acció sindical i, fi-
nalment, dins cl de la identitat sin-
dical i organització.

Per a informació us podeu diri-
gir a la seu d'UGT a Felanitx, car-
rer de Nuno Sanç, 14, Tel, 827555.




