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Programa de Sa Fira
LLOC

PLAÇA PAX:
Mostra de Ca Rater.
Mostra de Porc Negre
Mostra-Concurs de Ca

de Bestiar

Durant tot el dia

PLAÇA DE S'ARRAVAL:
Degustació de productes

alimentaris d'empreses
locals.

Mostra d'omplida de llon-
ganisses i sobrassades.

Durant tot el dia

ACTUACIONS

12 h. Grup musical
12'30 h Banda de tambors de

Portocolom
13 h. Lliurament dels trofeus

del Concurs de Ca de
Bestiar

13'30 h. Banda de Mússca de Fe-
lanitx

15'30 h. Banda de Tambors de Fe-
lanitx

17'30 h.Grup d'animació Farsa

12'30 h. Grup musical
13 h. Banda de Música de Fe-

lanitx 	 Banda de
Tambors de Felanitx

15'30 h.Banda de tambors 4:k Por-
tocolom

Banda de Música de Fe-
lanitx

17 h. Grup d'animació Farsa

--16 h.

PORTICS DE L'AJUNTAMENT I DEL MERCAT:
Mostra de sopes, bunyols i 13 h. Banda de Tambors de Por-

orellanes 	 tocolom
Sopes: de 18'30 a 19'30 h. 13'30 h. Grup musical
bunyols i orellanes: a 	 15'30 h. Banda le Música de Fe-
partir de les 19'30 h. 	 lanitx

16'30 h. Grup d'animació Farsa

SANTA MARGALIDA:
13'45 h. Banda de Música

lanitx
14 h Grup musical
15 h. Banda de Música i la ban-

da de Tambors de Fe-
lanitx

16 h. Grup d'animació Farsa
16'30 h. Ball de bot amb sarau Al-

culienc. Al descans,
rament dels treballs de
l'Aula d'Estiu 93

PLAÇA D'ESPANYA: 14 h. Trobada de la Banda de
Música de Felanitx i de
les bandes de tamborers

15 h. Grup d'animació Farsa
16 h. Grup musical

PLAÇA DE SA FONT DE
de Fe-

Demi, Sa Fira des Prebebord
CONVIDADA

Avui em dirigesc a tots vosaltres, delegat pel Batle i en nom
de tots els regidors de l'equip de govern de l'Ajuntament de Fe-
lanitx, amb la intenció de convidar-vos a la Fira del Pebre Bord,
que se celebrarà demà diumenge dia 24.

Aquesta invitació, la qual es per a tothom, avui va dirigida
emperò especialment a tots els felanitxers i en particular a aquells
felanitxers orgullosos d'haver nascut a aquesta beneïda terra i que
estan preocupats pel camí poc brillant que segueix el desenrotlla-
ment de Felanitx en tots els ordres.

Tots sabem que, en aquests darrers anys, molts dels pobles de
l'Ila potencien les seves fires amb molt d'nteres. A la capdavante-
ra fira del Dijous Bo d'Inca li han sorgit nombrosos competidors:
Ia fira de Llucmajor, la d'Alcúdia, la de Santa Margalida, la de
Sant Joan, la de Campos... Per cert, que aquest poble veïnat, re-
centment, es permeté implantar la seva fira just el mateix dia
que la nostra, que duia i du moltíssims anys de tradició instaura-
da en aquestes dates del mes d'octubre...

I que n'hem de pensar d'aquesaet un tant provocador?: Que
—as– Terris veren que les nostres fires romanen faltes d'atractius,

eren, simplement, mercats del diumenge un poc més concorreguts,
per?) sempre subjectes a una rutina empobridora que, a la llarga,
sempre condueix, lentament, a la desaparició.

I això no es pot consentir. No volera que passi. La nostra dig-
nitat de felanitxers no ho pot permetre.

Es per això que l'any passat, ja amb aquestes idees, donàrem
una primera passa per comptes de rompre amb la nociva monoto-
nia. Fèrem que la Fira del Pebre Bord fos un poc més animada que
els anys irrunediats anteriors. Amb un poc de música als carrers i
amb uns estants de degustació que foren molt visitats. Tal vegada
aquest punt de partida cap a la revitalització de la nostra Fira haja
ja servit com a toc d'atenció perquè el poble amic i veí es decidís
a no fer-la enguany el mateix dia que la de Felanitx. Perquè era de
preveure una segona passa i així ha d'ésser.

Enguany la Fira del Pebre Bord donarà una segona passa, un
poc més grossa que la que donà l'any passat. La Fira arribarà fins
a la plaga Pax, ses Torretes, on hi haurà una mostra d'animals
autòctons de la nostra Illa, ca rater, ca de bestiar i el porc negre.
I vull aprofitar aquest moment per agrair la collaboració dels
criadors felanitxers d'aquesta raça de porc negre que desinteressa-
dament hi aportaran nombrosos exemplars.

Creixerà també la Fira per tot el carrer Major, pel tram del car-
rer de la Mar, fins a s'Arraval.E,n aquesta plaça, hi haurà els estants
de degustació per l'es til de l'any passat. La Fira seguirà pel carrer
de la plaça per amunt, per davant de la Sala fins enllaçar amb el
firal del carrer Major.

A més, trobam que també ha de créixer la Fira en més durada.
Totes les fires, menys la d'aquí, duren tot lo dia. A Felanitx hi du-
rava fa anys i, fins i tot, hi havia un segon dia de fire,. Proposam
que aquest proper diumenge duri, almanco, fins a les sis de l'ho-
rabaixa.

Per això, a partir de les dues els carrers de la Fira seran tres-
cats per nombrosos artistes d'entreteniment, el grup Farsa, els quals
actuaren a l'Expo de Sevilla, hi haurà cercaviles, ball de bot a la
Font de Santa Margalida amb Sarau Alcudienc. A la plaça d'Espa-
nya, plaça de ses Palmeres, concert de les bandes, de Música i tam-
borers de Felanitx i Portocolom, un grup musical per tot el ferial
i, com a cloenda, a les 6'30, als pòrtics de la Sala i del Mercat hi
haurà una mostra de sopes de matances, a més de bunyols i ore-
llanes, tot preparat per les expertes mans d'algunes associades de
la Llar del Pensionista local, a les quals també vull donar les grà-
cies per la seva collaboració.

Ara be, tot aquest esforç de tantes persones per donar una
altra empenta endavant a la nostra Fira del Pebre Bord, de res no
servirà si tots vosaltres, els bons felanitxers, no vos decidiu a par-
ticipar en totes aquestes activitats que s'han programat.

Si realment volem arribar a tenir una Fira digna, de la qual
puguem estar contents i orgullosos, enguany donem la segona pas-
sa. Sortiu al carrer aquest diumenge amb la alusió retrobada de
viure un dia de fira de bon de veres, que sigui un dia per recordar
tot un any, a l'espera que la de l'any que ve encara sigui millor.

Vos convidam i vos hi esperam a tots.

Gràcies.

Sebastià Lladó, Regidor
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Dis. 23 St. Joan Capristano
Diu. 24 St. Antoni M.  Claret
Dill. 25 St. Crispí
Dim. 26 St. Evarist
Dim. 27 St. Vicenç d'Avila
Dij. 28 St. Simó i Judes, ap.
Div. 29 St. Narcís

LLUNA
Huila plena dia 30

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx . Palma: Dies feiners
a les 6.45 (excepte dissabtes) . 8,
10, 14 i 18 n Diumenges I fes.
tais, a les 8, 14 4. 19 II

Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excel.
te dissabtes) 9,30, 13 1545 i 1930
n. Diumenges j 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 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
Ines a les 1115 h.

Cala d'Or • Felanitx: A les 1830
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

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

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

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

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat

TELIEFONS 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
Servel mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 5800 9
Servei de grua 	 827474
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

Guittem Garcias Sagr•erda

va morir a Felanitx, el dia 17 d'octubre de 1993, a l'edat de 59 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció  Apostòlica.

Al cel sia
Els seus germans Rafel, Maria i Antònia; germans politics, Joan Valens i Jose)) Torres;

fi ilola Margalida Torres; nebots NIiquel i Maria, Joan i Cati; reneboda Maria, eosins i els altres fa-
miliars vos demanen que volgueu tenir-lo present en les vostres preg5ries.

Casa -mortuòria: Passeig Ramon Llull, 13 (Can Guillem Manenta)
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral	 2.125
Semestral a fora	 2.325

JUGAR CON EL DINERO DE LOS
CIUDADANOS
Sr. Director:
Cueria comentar y opinar sobre

Ia denuncia realizada por el Grupo
Municipal Socialista, referida a los
cuatro millones de pesetas que se
han pagado de más por los con-
juntos y artistas de las pasadas
verbenas de agosto, y comentar las
ridículas explicaciones dadas por
el Sr. Cosme Oliver alegando que
se había contratado con la empre-
sa que merecia más confianza y
que es la misma que en los dos úl-
timos arios en que organizó las
verbenas, antes del paréntesis so-
cialista, arrojó un saldo de
32.000.000 de pesetas de perdidas.

También he leido que el regidor
de deportes, Sr. Juan Ruiz, con
más galones que un general, hace
y deshace a su antojo, realiza obras
sin permiso, se hace con la taqui-
lla de un evento deportivo sin auto-
rización y sin dar ninguna expli-
cación acerca de lo que hace con
el dinero recogido.

Podría seguir comentando más
cosas referidas al extraño despil-
farro dc los dineros públicos a car-
go de un ayuntamiento endeuda-
do hasta las cejas, del desconcer-
tante caso de la Sra. De Santiago
que dimitió de su cargo, dejando
de cobrar una interesante canti-
dad a cambio de nada, posibilitan-
do eso sí, el cambio de equipo de
gobierno.

Me pregunto si todos estos he-
chos tendrán alguna relación en-
tre sí. Tal vez no sea así, pero no
me cabe la menor duda de que en
el ayuntamiento se está jugando
alegremente con el dinero de los
ciudadanos, haciendo clientelismo
y barriendo para adentro.

No cree que si esto dura unos
años, el organizador de las verbe-
nas dc este ario le podrá organizar
al Partido Popular, gratis, la cam-
paria de las próximas elecciones?

N. C.

PUNTOS DE VISTA DE LAS
SUBVENCIONES

Con sorpresa leo, en el aparta-
do de Cartas al Director, cómo,
eligiendo entre doce entidades di-
ferentes, se escoge una con la úni-
ca intención de perjudicar la ima-
gen de una entidad cultural y so-
cial que está constantemente dan-
do muestras de integración y ciu-
dadanía.

A la memoria de estos ciudada-
nos doloridos, conviene llevar...

El equipo de futbol Villanoven-
se vino, como pudo venir uno ruso
(que por circunstancias insupera-
bles no pudo, eligiendo un equipo
extremeño como pudo ser un equi-
po catalán, sin que mediara para
nada la Casa de Extremadura en
Mallorca, que lo único que hizo
fue saludar a sus paisanos). 800.000
ptas. fue su coste real, de las que
el Ayuntamiento pagó 580.000 pts.

Respecto a la mención sobre la
Banda de Música de Barcarrota,
debemos decir que nos llena de
orgullo que estos extremeños eli-
gieran Mallorca para sus cortas
vacaciones, en cl hotel «Torre Are-
nal» del Arenal, y tuvieron la de-
ferencia de rendir homenaj- al
pueblo que supo acoger a tantos
extremeños, entre ellos algunos de
su propio pueblo, solicitando a los
Ayuntamientos de Son Servera i
Felanitx únicamente el traslado del
hotel a estas ciudades para sus ac-
tuaciones. Lo que si nos emocionó
fueron los acordes de esta Banda al
oir la Balanguera, como broche
final de su interpretación.

Al mismo tiempo se proyectaba
Ia posible visita de nuestra Banda
de Música de Felanitx al pueblo
de Barcarrota. Como también está
proyectado el viaje del C.D. Fela-
nitx a Villanueva.

Sin querer extenderme más, no
está tan lejos el recuerdo de la
3. a Trobada, cuando la primera
condición que puso la Casa de Ex-
tremadura fue que todo lo que se
consumiera, fuera comprado en
Felanitx, y así se hizo.

El año anterior la Casa de Ex-
tremadura en Mallorca había te-
nido 225.000 ptas. de subvención,
cuando no gobernaba el PP, frente
a las 175.000 de este ario, cantida-
des desde luego, insignificantes,

Ajuntament de fe!anitx
BENEFICENCIA MUNICIPAL

De conformitat amb cl previst a
l'art. 10 de l'Ordenança Municipal
del Servei d'Assistència Benéfico-
Sanitària a families pobres d'a-
quest Terme Municipal, s'informa
que les peticions d'inclusió en el
Padró Municipal de Beneficencia
per al proper exercici de 1994, po-
dran presentar-se a la Secretaria
d'aquest Ajuntament, en hores d'o-
ficina, fins al dia 5 de novembre`
de 1993.

Felanitx, 18 d'octubre de 1933.
El Baile,

ANTONIO GR , MAIT MAS

frente al coste real que supone la
acción socio-cultural que esta en-
tidad desarrolla.

Con la esperanza de que cuando
se escriba,, sea con información
completa y veraz, les saludo aten-
tamente.

Juan Ruiz Arenas, Regidor
LES FESTES CAS CONCOS DES

CAVALLER
Senyor Director:
L'altra setmana varem Ilegir el

panegíric de les festes de Cas Con-
cos i quedarem quelcom d'esma.
perduts i esverats amb tanta lite-
ra tUra.

No entrarem a valorar el que
han estat les festes en sí ja que el
poble be sap com varen anar i les
va fesetejar com pertoca, ara el
que trobarem un poc exagerat fou
l'encensada de ltal M. L. Creim que
aquest senyor Ines li convendria
tenir esment al seu redol que prou
feines hi ha si en volen fer: La
poca consderació, per no dir la
desfeta, del Cor Parroquial o l'es-
poli que ha sofert la parràquia
creim que són problemes més
grans i grossos que els camions
dels toros i no sabem si s'arregla-
ran amb aigua de Lourdes.

qualsevol

L'ESTRAMIA DE COLOMS
Senyor Director:
Voldria agrair al senyor C. N.

Ia carta que publicareu la setma-
na passada perquè hi diu unes co-
ses que fa temps que jo pensava i
no havia sabut expressar.

(Passa a la pàg. 3)
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Cartes ai direchr
(Ve de la pàg. 2)

Durant quatre anys, Coloms a
Ia Sala va dentindar	 gravissims
desencerts del Partit Popular
capdavant de l'Ajuntament. Ara, la
seva obsessió es atacar el Partit
Socialista perquè qualque pic go-
sa fer-li el contrari.

Jo me &man; a les prOximes
eleccions, tenen coratge de des-
bancar uns i altres i formar go-
vern en solitari? En ocasions he
arribat a la conclusió que amb el
Partit Popular en cl pucier, s'hi tro-
ben corn peix dins l'aigua. Sembla
que contra. el Partit Popular n'hi
ha que viven millor i en treuen
una rendabilitat.

No se, de cara a les eleccions,
d'aquí a un any i mig, quines in-
tencions te cl grup Coloms a la
Sala, i quan clic grup cm pens que
!i faig un favor. En aquests dar-
rers temps, ha tengut la virtut de
deixai a restacada un sector dels
votants felanitxers compromesos
amb una opció nacionalista i pro-
gressista, uns votants que no ente-
non quina es l'estratègia dels Co-
loms i que no estam disposats a
seguir els dictats d'una política
sense futur.

J. M.

RESPOSTA A C.M.
Benvolgut C.M.: Mai en la vida

m'havia pensat haver d'escriure
dos mots a dos mots i ja ho veus,
he començat.

Diu la teva misiva en un lloc:
«amie Tomeu» i no crec tenir cap
amie que exercint aquesta quali-
tat hagi de recôrrer a l'anonimat
per dir-mc el que pensa per escrit
i amb rintermediari d'una im-
premta i es per això que faig meu
un escrit anònim de no fa gaires
setmanes que deia que protegits
per l'anonimat, aquest setmanari
és un cau de Iletraferits que si ha-
guessin de clonai- la cara, no clona-
rien ropini6 i escudats per aquests
silenci protector en malmenen
mes d'un.

Dit això C.M., t'explicaré el que
me demanes perquè, dius no ha-

ver-ho entés. Segons la teva carta,
el que Cita decidit a mantenir ta-
pada la teva amistat que t'uneix
a mi, ha estat rescrit titulat: oEL
CRONISTA DEL psoe, QUE DEU
MENJAR MOLTES DE FIGUES
DE MORO I RATMS?». Com hau-
ries d'haver endevinat pel títol, es
tractava d'Un a pregunta i no d'una
crônica, títol que anava molt be
pel que seguia i que vares Ilegir
segons la norma 1. Es tractava
clones d'un relat curt que s'ha pu-
blicat en dos capítols. L'estil, un
poc Mure, ho reconec, era un exer-
cici literari inspirat pel xaragall
d'inexactituts i falsetats que la set-
mana passada a la che la publicació
havia tret en Miguel Riera contes-
tant a uns «oblits» que trobarem
a la seva roda de premsa. Dius del
meu escrit que «dubtes molt serio-
sament que ningú n'hagi tret cap
ni trellat» i preocupat per aquesta
afirmació, m'he entretingut a de-
manar a la gent que havia entés i
tots han coincidit en afirmar que
ho trobaven una manera divertida,
i un poc massa Ilarga, per dir que
tot el que deia el cronista del
PSOE era mentida.

Cemevet, 1a teva frase: «lo que
mes t'importa es atacar roposici6
i, sobre tot fer veut -e que tu ets el
perfecte», ha estat el que m'ha
impressionat mes. T'explicaré la
primera part de la frase en Poques
paraules: lo mes important per mi,
no és atacar l'oposició, per?) si és
ver que m'agrada fer públic que el
PSOE critica del PP massa vega-
des cl que cils feren exactament
rany que governaren i a això trob
que no ho han de fer. Exemple
fresc: al darrer Ple varen retreu-
re al PP que contractaren els por-
ters de les berbenes abans que es
publicas l'ofcrta d'«empleo» d'en-
guany al Butlletí Oficial. El PSOE
quan nosaltres estàvem «acollats
amb cils» contractaren també a
aquesta gent i nomes cils saben
com ho vat-en fer i el que es mes
greu es que ho feren d'amagat de
nosaltres perquè no ens enteras-
sim, ares que haviem acordat de
fer-ho així com toca o sigui: be. A-
això molta gent ho veu Ilevat
tu Cemevet. De la segona oració:

Ser del Barça és molt compli-
cat. Comporta moites obligacions
i moites inquietuds, que acaben en
euf6ries o tragedies collectives.
Parlem tot seguit d'una obligació
agradable.

Darrerament, en Miquel Angel
Nadal, un mallorquí que juga en
el Barça, s'lla convertit en un ciels
jugadors de moda de la Lliga 93-
94. No hi ha dubte que és un ju-
gador d'excellents qualitats físi-
ques i tècniques: és alt i fort, és
sobri i contundent en el cos a cos,
juga be che cap, te visió cie joc no
es brut ni marrullcr, ataca i de-
fensa, s'adapta a les necessitats de
l'equip i toca la pilota amb els dos
peus. Tothom coincideix a dir que
és un jugador molt complet i poli-
valent. No és un jugador craquells
considerats super-stars o híders de
l'equip que entusiasmen a les mas-
ses, per6 tothom sap, que d'altres
jugadors amb més fama no li arri-
ben a la sola de les sabates.

Ara, molts de periodistes i molts
de seguidors del món del futbol

<fer veure que tu ets el perfecte»,
no se gens d'on n'eus això, cada
vegada que m'he i que ens hem
errat, que ens erram i m'err, ho
hem i ho he reconegut públiea-
ment, mai, clavant revidencia Ile
mantingut, ni mantendré postures
equivocades com fa d'altres seguit
seguit. Si tens un poc de temps o
el capítol II te provoca mes escri-
guera, t'agrairé m'expliquis que co-
sa és que te fa suposar això que
dius de .jo i has hagut de recôrrer
a ranonimat per dir-ho i no ho ex-
pliques, així mateix dius que es
una impressió i potser siguis molt
impressionable i aixô te faci x'iure
en les obscures tenebres de rano-
nimat.

Afirmes que «la moció de la In-
dependencia i altres herbes sral
numerets». Les altres herbes no se
si s6n les dolces o les seques però
la. moció per la Independencia es
de les coses mes serioses que hem
let aquests sis anvs i lic pregat al
director del Settrumari que publi-
qui cl text de la moció i veuras
de que va. Sembla que no t'hagis
enterai del seu contingut que no es
per Hure i tués d'un d'aquests que
caren pensen el mateix i so-
ta cl guiatge de potiers lm -esters
les obliga a callar i no dir les co-
ses pel seu nom. Llegeix per favor
Ia moció i després cliga'm on has
vist els numerets.

I respecte al teu vot, m'alegra
moltissim saber que no cus vota-
r> mes i a rues estic segur que no
ho ha let mai, així mateix, record
haver Ilegit aquesta mateixa afir-
mació fa tres anys a aquest Setma-
nari, la va eseriure un morcl, tam-
be anOnim i te vull recordar a tu
per si no ho saps que, els Coloms
tenim ben Jar que no fcim res ni
tnovern un dit per aconseguir

l'han descobert. Com així? Primer,
oerque Nadal es un dels jugadors
mes regulars de la plantilla del
Barça (cosa que s'lla de remarcar,
en un equip ple de jugadors ca-
paços del millor i del pitjor). I
segon, perquè en el darrer partit.
de la Selecció Espanyola, a Dublin,
contra Irlanda, va tenir una ac-
tuació destacadissima.

Com es habituai, sobre en Na-
dar hi deu haver tota casta d'opi-
ramis autoritzades i desautoritza-
des: des de partidaris que l'ado-
ren fins a d'Ares crac el troben
un inútil. Es igual, aquesta no és
ara la qüestió. Subjectivitats a
part (mirau per on, la meva s'in-
clina cap a tres ex-jugadors blau-
uranes: Urruti, Miguehi i Carrasco,)
en Nadal es mereix el suport ciels
scguidors del Barça Mettes, sen-
se incraTer en la practica de loca-
lismes patelles ni excloents. Sols
pet -que Os agradable.

Quitia llàstima que sigui de Ma-
nacor!

Nicolau Barceló

vot o pensant que en podem per-
dre un, si ens haviem de moure
amb aquests principis i fer això
ens hauríem apuntat a qualsevol
ciels partits que hi ha a Felanitv
Si arriba un dia que nomes treim
quatre vots, estara ben clar que
tots els felanitxers els agrada el
sistema de govern que hem tenEmt
sempre i no hi haura cap proble-
ma, .jo i els altres tres com jo, ens
podrem dedicar als cultius forçat
d'orquídies o a fer poesies, perque
dels moixos no esperam cap vot,
perque, Cemevet, no voten els moi-
)O5, el que si succeeix cada quatre
anys es que gent que tu ben be
coneixes es dedica a rapinvar com

moixos i s'aferren per remblan-
quinat per tal d'aconseguir un vot
m(s.

I res niés C.M. Destapa't la ca-
ra, que a un poble ens coneixem
tots i no caler) mes caretes per
anar pel carrer.

bat-ionien &mulot -

SE ‘'ENDE CASA de 3 plantas,
Urb. LA FE, solar 1.000 m. 2

Informes: Tel. 825092 (noches).

SE VENDE 0 SE ALQUILA mag-
nífico piso, situado en la Plaza
Pax, 17, de 180 m.2 , 5 hab., 2 ha-
rios completos, gran sala-come-
dor con chimenea, amplia coci-
na 	 gran galería acris-
talada y cuarto trastero. Suelos
de madera de roble, 9 armarios
empotrados y puertas en teca.
Maravillosas 'islas. Parking op-
clonai. Precio 22.000.000.
Informes: Tel. 827480.

SE DAN CLASES DE REPASO DE
FP Y ESO, achuinistrativo y tec-
nología. Informes: Tel. 5806t)5
(a partir dc 21 h.).

articles d'oferta

En Nadal

itìvjo 	 Eis
TRANSPORTES EN GENERAL

Tel. 581677

Camión grande, medio y pequeño
con grua.

Pla,ttaffontaa 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



FELANITX

Escultures de Pere Pujol a la
Casa de Cultura

Aquests dies podem contemplar
a la Casa de Cultura una exposició
que consideram d'excepció. Són
escultures d'En Pere Pujol d'Artà,
l'autor de la famosa Rondalla d'En
Jordi des Racó que desfila per Sant
Antoni a Ciutat.

Pere Pujol sap recrear millor
que ningú els personatges de la ru-
ralia mallorquina d'antany, així
com tambe les figures del nostre
folklore, i la mostra que comen-
tam n'es un exponent mag.nífc.
«Collidora d'oliva», «Aiguadora»,
«Filadora», «Vinyatera», «Repòs
damunt Vera», «A l'ombra d'una
fguera», són algunes de les figures
que s'exposen, al costat de cava-
llets (de Felanitx), dimonis i fades
i un deliciós «Misteri» de Nadal.
Dues de les figures gegantines de
la Rondalla illustren també agues-
ta mostra que, com hem insinuat,
sintetitza gairebé tota l'obra de
Pere Pujol.

S'ha editat un catàleg on el nos-
tre company Miguel Pons ens fa de
guia en una doble visita al taller
de l'escultor a la vila d'Artà.

Taula rodona a TV. Felanitxera sobre
accidents;de transit i assegurances

El proper dimarts dia 26, a les
l0 vespre, Televisió Felanitxera
oferira en directe una taula rodo-
na sobre el tema «Accidents de
transit i assegurances».

Sota la direcció de Miguel Julia,
intervendran l'advocat Antoni Ju-
lia, el president del Collegi de Pe-
tits de Balears, Tito Clar, el Presi-
dent de l'Associació Empresarial
d'Automociú i Nàutica de Balears,
Gabriel Figuerola, l'inspector de
Policia Local, Miguel Céspedes i el
president del Collegi d'Agents d'As-
segurances, Gabriel Abraham.

Els telespectadors podran adre-
çar preguntes, sempre que siguin
d'interès general, al telèfon del
programa :'.27246.

La .6uia azul» de la Comarca
de Llevant

Es aquesta una iniciativa de
l'empresa «Guia Blava, S. L.», amb
oficina al carrer de Marian Agui-
ló n." 4 de Felanitx que, a manera
de les «pagines grogues» de la Te-
Icfónica, pretén editar un manual
per a l'orientació del públic en
general entorn a serveis, tant so-
cials corn comercials i professio-
nals, referits a diverses poblacions
de la zona de Llevant, concreta-
ment Ses Salines, Santanyí, Fela-
nitx, Manacor, Sant Llorenç, Son
Servera i Capdepera.

Aquesta guia es preveu que sur-
ti ja dins el 94 i un dels objectius
primordiais, segons els seus pro-
motors, es «potenciar econòmica-
ment la zona, donant a conèixer
tots aquells professionals i comer-

cos que tenen el seu domicili a
pocs quilòmetres de nosaltres».

A mes deis plànols dels diferents
municipis, la guia oferirà els telè-
fons d'interès i , òbviament, el Ills-
tat de les empreses degudament
classificades.

L'edició de la guia blava sera
d'uns 15.000 exemplars, els quals,
un cop retirat un milenar per als
anunciants, seran distribuïts per
tota la zona indicada

Joan Maimó parla de Joan Mascaró
a Santa Margalida

El nostre bon amic i collabora-
dor Joan Maimó, dona una confe-
rència divendres passat a Santa
Margalida, entorn a la personali-
tat de l'illustre margalida Joan
Mascaró Fornés.

Fou amb motiu de la presenta-
ció de la biografia d'aquest gran
mestre, escrita per J. Maimó i edi-
tada per la Universitat de les les
Balears.

Na Marta Munar Gelabert fou la
Beateta de la festa de la Beata
de Palma

Dissabte passat se celebra a Pal-
ma la tradicional festa de la Beata,
amb la desfilada del carro triom-
fal, una festa que organitza el Con-
sell Insular de Mallorca amb el
concurs de les poblacions mallor-
quines, que concorren amb carros-
ses i agrupacions musicals.

Doncs be, enguany encarna la
figura de la Beateta que presicleix
el carro triomfal, la nina Marta
Munar, filla dels nostres benvol-
guts paisans en Toni Munar i na
M.' Antònia Gelabert.

Indústries Metal-H(1ms Ses Portes,
present a '<Habitat 93»

Del 8 al 14 d'octubre, en el re-
cinte firal del Polígon de Llevant
de Palma es va celebrar el «Saló
de la Construcció, l'interiorisme i
Ia decoració HABITAT 93», al qual
hi fou present l'empresa felanit-
xera Indústries Metalliques SES
PORTES, S. L.

Aquesta firma presenta tres es-
tands on s'exhibien els seus pro-
ductes en persianes, vidrieres i
d'altres elements en P.V.C., així
com persianes en alumini.

La impressió dels responsables
de SES PORTES, S. L. fou excel-
lent iota vegada que els seus fa-
bricats varen tenir una magnífica
acollida per part del públic i sobre
tot per part del sector tècnic del
ram de la construcció.

També fou present a la mostra
la veterana empresa «Ladrillerías
Mallorquinas, S. A.».

Avui vespre serenata de les
Verges a l'Hospital

Avui vespre, seguint una hermo-
sa tradició, la Banda de Música de
Felanitx donara un petit concert

davant la Casa Hospici-Hospital,
amb motiu de la festa de Ics Ver-
ges.

Tot i que la viOlia de la festivi-
tat de Santa Ursula i les seves com-
panyes CILì dirne,:r,2s passat, es va
diferir la serenata al cap de set-
mana, ja que esdevé més oportú
per a tothom.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
EXCURSIÓ.—Dijous dia 28, ex-

cursió a Pollença, Cala de Sant
Vicenc i Alcúdia. Dinar a Can Ma-
cia del Port d'Alcúdia. Preu 1.000
pessetes. Inscripcions els dies 22,
23 i 24, do 10'30 a 12 h., a la Llar.

CAP DE SETMANA.—Del 5 al 7
de novembre, cap de setmana al
Port d'Alcúdia, a l'Hotel «Belle
Vue». Preu 6.500 pessetes inclès
autocar i pensió completa. La sor-
tida sera divendres dia 5 a les 5
del capvespre i la tornada diumen-
ge dia 7 horabaixa. Places limita-
des. Inscripcions els dies 22, 23,
24, 30 i 31, a la Llar.

VIATGE A LA CERDANYA.—
Hi haura dos torns, un del 7 al 14
i l'altre del 14 al 21 de novembre.
Inclou la visita a la Barcelona
Olímpica, La Massanella, mercat
de Puigcerdà, fonts del Llobregat,
La seu d'Urgell i Andorra, la Cer-
danya francesa i Cap del Rec. Hi
haura coctail de benvinguda, cer-
cada d'esciatassangs, gran torrada
amb bon vi del país i excepcional
dinada de comiat en un refugi de
muntanya. Preu 35.800 pessetes,
estanca amb pensió completa.

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

a la capella de les Germanes de la
Caritat, hi haura Vigília d'Adora-
ció Nocturna femenina.

vida social
PRIMERES COMUNIONS

El passat dia 12, festa del Pilar,
varen rebre per primera vegada
l'Eucaristia, a la parròquia de Sant
Miguel, els germans Joan i Barba-
ra Vicens Grimait.

I diumenge dia 17, a la mateixa
església, la va rebre el nin Joan
Pere Coves Maura.

Rebin els nou-combregants la
nostra nies cordial felicitació, que
feim extensiva als seus pares.

BODA
El passat dissabte dia 9 hora-

baixa, al Santuari de Sant Salva-
dor, es varen unir en matrimoni
els joves Margalida Adrover Mas-
sutí i Carles Vinzo Gil. Beneí l'en-
Hag i celebra l'Eucaristia Mn. Se-
bastia Oliver Balaguer.

Apadrinaren els nuvis els seus
pares respectius, D. Bartomeu
Adrover i D. a Magdalena Massutí,
D. Agustí Vinzo i D.  Pilar Gil.

Testificaren l'acta matrimonial
per part del nuvi Joan Manel Vin-
zo, Manel Gil, Joan Enric Canut,
Jesús Martin, David Bicardi, Fran-
cisco Zuzunaga i Caries Casanova.
Per part de la nuvia ho feren la se-

va germana Catalina, Pere Antoni,
Massutí, Guillem Massutí, Assump-
ta Massutí, Catalina M." Salva, Ca-
talina Sbert i Margalida Massutí.

Després de la cerimônia, els re-
cent casats es reuniren juntament
amb familiars i amics, en un so-
par que fou servit a l'Hotel Ponent
de Cala Ferrera.

Rebin els novells esposos la nos-
tra més cordial felicitació.

NECROLOGIQUES
El passat dia 10, entrega rani-

ma a Deu a Felanitx, a l'edat de
88 anvs i després de veure's con-
fortat amb els sagraments, D. Ma-
teu Picornell Ferrer. Descansi en
pau.

Enviam el nostre mes sentit
condo l a la seva família i d'una ma-
nera especial al seu fill D. Joan i
filla política D.' Catalina Batie.

Diumenge passat, descansa en
el Senyor, a Felanitx, a l'edat de
59 anys i després de rebre els sa-
graments, D. Guillem Gardas Sa-
grera, de Can Manenta. Al cel sia.

Reiteram la nostra mes sentida
expressió de condolencia als seus
germans D. Rafel, D. a Maria i D.a

Antònia, nebots i altres familiars.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT ISIDRE

(S'HORTA)

Avui dissabte se celebrara el
«SUS» parroquial amb tots els
grups de que compta aquesta. A
les 20'30 Celebració Eucarística
(queda suprimida la missa de les
18 h.). Es convida tots els fidels.  

Agraïment
Amb motiu de la mort d'en

Guillem Garcias, de Can Ma-
nenta, els seus familiars, da-
vant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes i
en la impossibilitat de corres-
pondre-les totes personal-
ment, ho vol fer per mitja
d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.       

'Rocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte 16: 	 8-20-23-25-96-43
C:18 11:3

Dijous 21: 	 5-13-20-22-3749
C:47 11:4 

Bono Loto
Divendres 15: 	 1-4-6-9-23-32

C:35 11:9
Dil lu us 18:	 14-21-25-32-37-40

C:41 11:7
Dimarts 19: 	 9-11-22-33-40-41

C:34 11:0
Dimecres 20: 21-29-31-35-42-45

C:12 R:7 

• formació



FELANITX

FUTBOL

ielanitx terminó goleando lAlm"!
Eelanitx, 3- Alaró,

marca F. Aznar a centre de ran
en el minut 35. Mariano aconseguí
el segon en jugada personal i amb
aquest resultat favorable al S'Hor-
ta s'arriba al descans. En el segon
temps l'Alqueria canvia la decora-
ció del partit i en un vertader des-
plegament de força arriba a posar
el S'Horta contra les cordes du-
rant el darrer quart d'hora, si be
els vint minuts inicials havien es-
tat un continu tira i arronga. En
el minut 75 i fruit de la pressió
local, l'Alqueria escurçà distancies
en una jugada desgraciada de gol
en pròpia meta. Destaquem la gran
deportivitat d'ambdós equips.

Demà diumenge ens desplagam a
Mancor per jugar contra en Mon-
taura.
JUVENILS

S'IIORTA, 4 - STA. MARIA, 2
L'equip local porta sempre la

iniciativa, pressionant de debò als
visitants. Amb aquesta tàctica i
iugant per les bandes el S'Horta es
'feu amb la victèria. Gols de Bar-
celó, Tomeu Roig, Barceló II i Ju-
lia.

BARRACAR, 3 - FELANITX, 2
Derrota injustificada, motivada

per la poca concentració dels juga-
dors en els darrers minuts. Gols de
Cano i Juan jo.

Alineació: López, Risco, Mut, Pa-
« S'Estanyo/ »: MARGARITEN- ramo, Miguel Angel, Isidro, Santi,

SE - FELANITX. 	 Estrella, Juanjo, Cano i Oscar.
2." Regional.	 També jugaren Marc, Dani, Sans i

«Es Torrentó».—ATCOS. POR- Javi.
TOCOLOM - SANT JORDI. 	Demà a les 11 del mati cis ju-

<,Es Cavaller».—CAS CONCOS - venus rebran al Binissalem en Es
JUV. BUNYOLA. 	 Torrentó.

A Montaura.— MONTAURA -
S'1 1ORTA.

Avui dissabte, a les 11 h., en el
Torrentó, Benjamins FELANITX -
ESPAÑA. A les 16'30, Infantils FE-
LANITX - SANTANYL

.3.. REGIONAL
SANT JORDI, 1 - CAS CONCOS, 3

Quarta victòria consecutiva. Des-
prés de golejar al Portocolom, feu
lo mateix amb el difícil Sant Jordi.
Volem destacar el gran partit d'E-
varisto, Gori i Wili.

Si demà diumenge tornen gua-
nyar davant el Bunyola, es posa-
ran amb posició d'ascens.

Alineació: Galmés, Salas, Wili,
Juanan, Mateu, Juiiì, Gori, Aznar,

isco, Pascual i Bennassar. Tam-
be sortiren Evaristo, Duran, Tia i
Tõfol. Els gols foren obra d'Aznar, 	 Gols de «Van Basten» Tomeu Vi-
Gori i Evaristo.	 dal (8), «Richi» Vidal (2), Nadal,

J. M. 	 Sergio i Alcolea. Pel S'Horta va

-un domini territorial en el que es

brosa expectació. La primera mei-
menge horabaixa davant una nom-

-tat fou de clar domini del S'Horta,

S'ALQUERIA, 1 - S'HORTA, 2
Primer partit de rivalitat diu- 

Joan Oliver, Simó, Nadal, Adrover,
Vidal, Alcolea, Richi i Sergio. Tam-
be jugaren Fontanet, Alex, Miguel
Angel, Kiko, Nico i Victor.

marcar David.
Alineació: Cosme, Jose Vicente,

forjaren contratacs perillosíssims. Avui horabaxa a les 4, s'enfron-
El primer gol del nostre equip el ten al Santanyí, en Es Torrentó.

Es Port Cásket Club
	 po comenzó a cambiar, llegando al

minuto 15 con el tanteo de 43-50,
Sensacional encuentro efectua- un parcial de 2-20 que le bastó para

do por las chicas de Pere en INCA, hacerse con la victoria (49-58).
ya que los expertos las daban per. 	 Jugaron: MARIA (17), M.  del
dedoras s 	MAR, TONI, CATY (27) ANTONIA,

Las chicas comenzaron bien, pe- X1SCA, BARBARA (1), DOI.ORS,
ro el BASQUET INCA no dejaba M. SEBAST1ANA, CHARO (14).
jugar a las del RTE. PLAZA, que-	 Las cadetes jugaron un partido
dando la primera parte 25-25. 	 amistoso en Portocolom preparan-

La segunda fue distinta, ya que do la temporada, que dará comien-
por un descuido del equipo se fue- zo el día 30-10 contra PLA DE NA
ron las del INCA, en el minuto 9, TESA. No tuvieron muchos pro-
con el tanteo 41-30. PERE pidió blemas quedando al final 58-36.
tiempo y en este momento el equi- 	 La afluencia de público fue muy
	  buena en PORTOCOLOM para ver
BENJAMINS

S'HORTA, 1 - CAMPOS, 2
Mala sort del conjunt local, on

lo más destacable fou el collegiat
que ens perjudica de bon de veres. Ajuntamènt de Felanitx
El gol del S'Horta fou de Gonza-
lez.

OLIMPIC, 2 - FELANITX, 2
Bon partit .dels nins de. Morete

qué saberen remuntar un resultat
advers de dos a zero. Avui a les 11
juguen al Torrentó enfront l'Espa-
nya de Llucmajor. Gols de Santi
i Ruben.

Alineació: 	 Loren, 	 Gallego,
Adrian, Iván, Javier, Ruben, Mi-
guel Angel, Carlos, Vera, Santi i
Vidal. També jugaren Txema i Ma-
ties.
FUTBOL D'EMPRESES
C. EXTREMADURA, 6 - M. BRI-

TANIC PUB, 3
Primera victòria de la tempora-

da pels extremenys, que tingueren
a Felipe Martin i Juan Ruiz com a
figures estelars.

Sebastià Oliver

Autocares J. Caldentét, S. A.
Unia Felanitx-Palma-Portocolom

HORARI QUE REGIRA A PARTIR DE LI DE NOVEMBRE
DIES LABORABLES

FELANITX - PORTOCOLOM.— A les 7 i 17 h.
PORTOCOLOM - FELANITX.— A les 7'30 i a les 17'30 h.
PORTOCOLOM - PALMA.— A les 7'30 i a les 17'30 h.
PALMA - PORTOCOLOM.— A les 15'45 h.

D111,14ENGES I FESTIUS
FELANITX - PORTOCOLOM.— A les 9, 12'30 i 17 h.
PORTOCOLOM - FELANITX.— A les 9'30, 13 i 18'15 h.
PORTOCOLOM - PALMA.— A les 13 i 18'15 h.
PALMA - PORTOCOLOM.— A les 9'30 (enllaça amb Porto

colom a les 12'30 h.) - 15'45.

Floristería CRISTINA
PORTOCOLOM 	 TEL. 82 46 66

Recuerda a sus clientes y público en
general, que para Todos los Santos
dispondrà de un extenso surtido en
flores.
Y LES RECOMIENDA, PARA UN MEJOR SERVICIO, QUE
HAGAN SUS ENCARGOS CON UNOS DIAS DE ANTELACIÓN

HORARIO:
SÁBADO 30 — Abierto todo el día.
DOMINGO 31 — Abierto todo cl día.
LUNES 1 -- Abierto por la mañana.

Buena entrada en «Es Torrentó»,
.c1 ambiente caliente porque los
colegiados así lo quieren. La ver-
dad es que el presidente del Cole-
gio Arbitral Sr. Domenech debe

.tornar medidas, son peores que el
caballo del malo.

FELANITX: Matías, Sampol,
Nando, Nico, Valentin, Borrás, Te•-
fol (Alonso), Basilio (Martorell),
Santi (Tomas), Pont y Torres (Ge-
labert).

Arbitro: Amer. No gustó ni a
tirios ni a troyanos. No hizo caso
a sus liniers. Amonestó con la tar-
jeta amarilla a Isern, Basilio, Pont,
Alfonso y Juanjo.

Goles: 1-0 Banana marca en pro-
pia meta (min. 15). 2-0 Tomas tras

.una explendida combinación entre
Nico y Alfonso (min. 89). 3-0 Al-
fonso de perfecta vaselina (m. 92).
.COMENTARIO

Partido con más dureza de la
-habitual. Los visitantes se emplea-
ron a fondo impidiendo que el
Felanitx se hiciera con las riendas
del partido. A raíz del gol, los

jugaron más cómodos, a ver-
las venir.- En la continuación .los
visitantes buscaron cl empate y el
Telanitx aprovechó el contragolpe.

INO and MAIKEL

-PROXIMA JORNADA
Preferente.

CADETS
FELANITX, 2 - ESCOLAR, 0

Debut i victòria de l'entrenador
Miguel Adrover Alonso i el goleja-
dor Valentin Diaz. Gols de «Stoich-
kou» Valentin (2).

Alineació: Acosta, Risco, Zamo-
rano, Andres, Cristóbal, Enrique,
T. Obrador, Manolo, Pinilla, Este-
ban i Valentin. També jugaren
Paco, .Jose Vicente i Nicolau.

Avui se desplacen a la Colema de
Sant Jordi.

IN
S'IIORTA, 1 - FELANITX, 13

Absolut domini dels jugadors de
Nino Simarro, essent les figures
Vidal i Vidal.

al equipo local. Esperemos que si-
ga así.

tropibásket

La Fira i els cotxes
Els cotxés no exposaran a la Fi-

ra del Pebre bord, ates l'elevat cost
que suposa mobilitzar els vehicles
i el personal.

En una reunió en la qual hi
participaren totes les cases comer-
cials, per unanimitat acordaren no-
Ines exposar a una fira a l'any,
que sera la de Maig.

Després de fer l'Ajuntament les
oportunes gestions, i d'acord amb
les cases comercials, estan oberts
a totes les suggerencies i propos-
tes sobre publicitat i sobre la pos-
sibilitat d'exposar a la carretera
de Campos i altres iniciatives que
s'estudiaran amb temps suficient
abans del dia de la Fira de Maig.

El Delegat de Fires
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ESTÉ coma

su COCHE USAD CO,
ESTÉ, 	 COMPRAR UN

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

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

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

OF
Muebles cocina madera roble
Muebles cocina madera norte
Modelos en Formica, a partir de

Pça. Espanya, 16

36.000 pts. mil.
34.000 pts. mil.
22.000 pts. mil.

Tel. 581605

OFERTA Eel U IVALENTE SI NO TI ENE COCHE USADO
• No acumulable o oats dories. °forte da para ugh:colas en Stack Jimmie WO MS.

¡jIJA II
Concesionario Oficial

AUTOS MARTORELL, S.A.
Carrer del Socors, 8 - Tel. 58 13 48 -F E LA N I TX
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Grup Socialista de
l'Ajuntament informa

Colon's a la Sala
EL CLAVEGUERAM DE CAS CON-

COS, EL CADASTRE I ALTRES
IIERBES.

Despres d'un parèntesi de clues
setmanes que hem practicat la li-
teratura infantil , tornam a la nor-
malitat dels temes realment preo-
pants del terme de Felanitx.

En primer lloc hem de dir que
prdoposta nostra es va modifi-

car un trasbals de diners i s'acor-
da encarregar la redacció del pro-
jecte de clavegueram de Cas Con-
cos, una obra del tot necessaria
que a la fi s'ha començat.

Com sabeu tots, han arribat les
noves valoracions de les cases i so-
Jars per l'any que Ve cobrar els
arbitris damunt aquestes valora-
cions. Co loms a la Sala va inten-
tar quc l'any que ve 06mes es co-
bras el 0,2 %, però n6' ho aconse-
gui i sera el 0,35 0/0 damunt les va-
loracions que ja hi ha gent que
Respecte a això hem dc dir que el .

Centre de Gestic') Cadastral (orga-
nisme de Madrit) es el responsa-
ble de fer la revisió del Cadastre i
va subcontractar una empresa que
es diu .Cartoyca», aquesta emnre-
sa que ha presentat suspensió de
pagament, va subcontractar tina
altra empresa i aquesta empresa
te l'obligació de notificar als ciu-
tadans les valoracions j , sobretot,
tenen la responsabilitat de fer les
valoracions be i que les propietats
valorades siguin reals i no el veï-
nat i Ines error generalitzats' que
hi ha. Per això i perquè cobren per
fer-ho aconsellam als ciutadans
que no perdin un minut anant a
cercar les valoracions del non ca-
dastre perquè cobren per fer-ho
ells i és el seu deure. La setmana
que ve publicarem un document
per tal de poder fer les reclama-
cions pertinents perquè no es ex-
tranv que de Madrit no endivinin
les propietats dels felanitxers, ex-
trany seria lo contrari.

Passant a les reaccions a la nos-
tra mock) per a la Independència
de tots els pobles d'Iberia, ens ha
alegrat moltissim el silenci que
s'ha produit en aquest tema, això
es una bona senval i Vo 1 dir que
anam be perquè nomes han piulat
tres reacconaris que de no dir res
seria que estan malalts, els tres
són: el mostatxo de Ciutat, n'An-
tonio Germano i en C.M. seguirem
insistint i hem d'agrair a la Tele-
visió Felanitxera que va recollir-la
sencera a l'informatiu de la set-
mana passada.
I passant a les altres herbes,

hem dc dir que 1 PSOE (gn'tcies
professor, ja sabem del vostre as-
sessorament desisteressat) «no te
intenció de rectificar ni una coma»
de les falsetats de fa tres setma-
nes i aim) després de veure els
errors que cometeren, desdiuen
molt de l'honestetat'de la forma-
ció, perü... e -

AV IS: Is convoca reunió urgent
Pa'. divendres 29, a les 8, al Hoc de
sempre, per parlar del darrer atemp-
tat que hem sofert.

PSOE

A la darrera plenaria celebrada
a la Sala, el nostre grup va fer un
seguit de preguntes a lequip de
Govern, de bona part de les quals
hem donat compte en aquest set-
manari.

En aquesta darrera reunió, va-
rem demanar a la regiduria de
Cultura si s'havien fet gestions
perquè en ocasió de la Setmana
d'orgues històrics de Mallorca,
Felanitx sia tcngut en compte.

Varem dcmanar també que s'ac-
tiviis el procediment perqu&. Mos-
sen Bartomeu Quetglas sia nome-
nat fill prechlecte de Felanitx i se
doni el nom de Guillem Timoner
al poliesportiu en construcció.

El Grup Socialista va reiterar la
seva preocupació, manifestada en
una altra plenaria, per un punt
conflictiu que hi ha a la carretera
de S'Horta a Cala Ferrera. Agues-
ta carretera fou inaugurada en
ocasió de les festes celebrades a
S'Horta a darreries de maig pas-
sat i ja s'hi han produit onze to-
pades de diversa consideració.

A la mateixa sessió, tot i que el
nostre grup va votar afirmativa-
ment sobre la compra d'una foto-
copiadora per al collegi públic

Joan Cap6 i una quantitat per a
Ia redacció de projectes, ens va-
rem abstenir a l'hora d'aprovar
uns suplements de credits i cre-
dits extraordinaris. Algunes d'a-
questes partides havien de cobrir
despeses que excedien de les pre-
visions del pressupost. ixi, hi ha-
via 6 milions de pessetes per fes-
tes, ja que el pressupost incial de
festes, de quinze milions, havia es-
tat insuficient. El nostre grup no
creu que aquests sis milions bastin
per cubrir tot quant s'ha gastat en
festes populars al llarg de l'any,
quan en el pressupost del 1993
s'havien consignat. unes quantitats
molt Ines redui&s.

Alló que no se pot fer es afir-
mar que fins ara l'Ajuntament ha-
via gastat doblers alegrement en
festes, redactar un pressupost amb
retails importants, gastar tant o
més que en altres anys, i després
habilitar credits per tapar forats.

BUSCO CASA para alquilar en
PORTOCOLOM, para todo el
año. Sin muebles.
Informes: Tel. 827253.

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
SEGUR( )S vpioNayrollEs

SIN RECARGO
Consúltenos precio

VENDO VESPINO seminuevo.
Informes: Tel. 581885.
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Futbol sala base r $J blASQUETMal començanui dels repesentants locals
La igualtat entre els equips fou clara Arriba el primer triomf de les fémines

RESULTATS
Jziciació

C.F.S. Fclanitx A/Cons. E. Ber-
mejo, 1 - C.D. Son Ferrer/Calvià, 3.

Partit amistós: C.F.S. Felanitx
A/Cons. E. Bermejo, O - C.D. San-
tanyí/CIM, 10.
Benjamins

Col. St. V. dc Paül A, 0 - C.F.S.
Felanitx A/Bar C. Juanito, 4.

Col. St. Antoni Abat A, 3 - C.F.S.
Felanitx B/Hiper Gigante, 1.

Trofeu Manacor: C.F.S. Fela-
nitx B/Hiper Gigante, 7 - Porto-
cristo, 1.
Alevins

Col. J. de Avila, 1 - C.F.S. Fela-
nitx A/Piensos Hens, 4.

Col. St. Antoni •Abat A, 6 - C.F.S.
Felanitx B/Viatges Porto Cari, 2.
I Trofeu Manacor: Sanchez

Sport 2000-Manacor, 11 - C.F.S.
Felanitx B/Estetica Cati, 8.
Infantils

Col. St. Vicenç de Paul , 5 - C.F.S.
Felanitx A/Instalconfort, 3.

Col. Felipe Bauzá (Palma), 5 -
C.F.S. Felanitx B/Bar S'Abeura-
dor, I.

Caigueren els braus jugadors
d'iniciació A davant un • fluix pen')
efectiu rival. Els petits locals tin-
gueren tot l'encontre els ad-
versaris dins les mans, peró l'efec-
tivitat quecla demostrada en el
marcador. Bon debut de la nova
colla Pep-Miquel, que comença
amb mal peu, per?) jugant be i
amb ganes. El jugador Xisco Juan
«Puskitas» fou l'autor del gol.
Aquest equip també disputa un
amistós davant els veinats de San-
tanyí, de qui encaixa una goleja-
da. A ambdós partits jugaren Xis-
co, Vidal. Alonso, Mas, «Puskitas»,
Cañas, Sebastià, Miguel, Angel,
Sergio, Cristian i Company.

Increïble victoria dels Benja-
mins B, entrenats altre cop per la
parella Joa-Pere Joan. Dos gols de
Magi Vicens, Enrique i Juanito do-
naren ales a un equip que promet
esser un dels punters de la cate-
goria. El rival aguanta be la pri-
mera meitat, per() a la segona su-
cumbi impotent. .luaaren Zamora-
pa, Milian, Juanito, Magi, Enrique,
Lluís, Fco. Javier, Carlos Casillas
i Miguel. Avui dissabte, el fort
equip de Son Rapinya ens visita
per primera vegada.

L'equip B de Benjamins no aeon-
segui puntuar en la seva visita a
!Son Ferriol, on els rivals s'adjudi-
caren el primer partit Iliguer. Alex
Sibot fou l'autor del gol de l'ho-
nor. L'entrenador Julia Corchado
mogué prou els jugadors però sen-
se aconseguir la preuada victòria.
Aquest equip es desplaqá també
entre setmana a Manacor (pista de
gespa artificial), per disputar-hi un
trofeu davant cl Portocristo, a qui
guanvaren còmodament per 1 a
7. Als dos partits jugaren Muñiz,
Tomeu, Corchado, Alex, Vidal,
Monserrat, Adrover, J. Carlos, Hu-

guet, Hayo i Miguel.
Gran i importantíssim triomf

dels Alevins A dins Ciutat. Tres
grans gols de Barceló i un de J. Ca-
brer significaren el primer partit
guanyat de la temporada. Perfec-
ció i seguretat foren la chu del
matx, del que cal remarcar la bona
labor defensiva de Tomeu Manre-
sa juntament amb l'esforç del por-
ter Joan Blanco que, tot i la seva
lesió, .pogué jugar l'encontre. Amb
aquesta important victòria les as-
piracions seaueixen altes. Jugaren
Joan, Xesc, Tomeu, Jaume, Barce-
ló, Carias, Guiem, Raimundo i Mi-
guel Angel. Avui l'equip rebrà la
visita del Carlos Almendros, incò-
mode rival en un partit important.

No pogueren fer res els Alevins
B que entrena Fco. López davant
un rival que tingué la sort a favor
j. un arbitratge incòmode que els
anula un gol claríssim. Per des-
comptat, els gols foren obra d'Ivan
i Carolina. Aquest equip també
disputa el I Trofeu de Manacor,
:.ucumbint a la segona part devant
una remuntada increïble. Els au-
tors dels gols foren Eva (5), Ivan
(2) i Carolina. També jugaren en
aquests partits Colau, Andreu, Ki-
ko, Ramallo, Xavier, Coves, tiles-
cas, Santi, David, Jesús i Eva.

A la categoria Infantil l'equip
dirigit per Gari i Floro perde clins
Ciutat després d'una primera mei-
tat d'avantatge (l-3). Mal comen-
çament dones d'un dels millors
conjunts del club. Marearen els
gols Jaume (2) i Domingo, i juga-
ren Perez, Muñoz, Toni Suarez, Do-
mingo, Jaume, Rohan, Maimó i els
lesionats Francis i Adrover.

Els jugadors d'En Perellè sorti-
ren ben golejats d'un camp novell,
en el que els ciutadans es mogue-
ren amb facilitat dins un partit
complicat. Pedro Fernandez mar-
ca el gol de l'honor d'un partit en
el que es nota l'absència del capi-
ta Ramon Garcies (lesionat). Una
derrota inesperada a comença-
ments d'una Higa que es presenta
molt llarga. Jugaren, Braulio,

Martin, Ortega, Puigserver,
Fernández, Blanco, Villanueva i
David.

1,0 MILLOR.—Ja de pie clins la
temporada, la Federació Balear de
Futsal remou la possibilitat de de-
signar al nostre estimat president
Marino Talavante per a seleccio-
nar els alevins per a la Seim-4') de
Mallorca. Aquest fet, de confirmar-

donaria ales al nostre club, que
tendria en el futur una decissiva
representació dins la Federació.

LO PITJOR.—La falta d'instal-
lacions al nostre «aran poble», on
costa molt de mantenir uns ideals
així com pertoca. Jo no només ens
falten pistes i material, sinó que
també hem de canviar-nos dins el
mateix vestuari cinc o sis equips
de diferents clubs i esports, com
es ara, Futbol sala, Bàsquet, Ten-
nis... i aviat, Petanca o tira-xines.

Valverde's and Seoa

RESULTATS
Juvenils
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT -
JUV. MARIANA, 31-64.
Seniors masculins
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT -
U.E. LLOSETINA, 72-54.
Seniors femenins
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT -
CAMPANET, 40-17.
III Divisió

SON QUINT - AUTOCARES
GRIMALT, 74-67.

COMENTARI
Els JUVENILS foren vençuts

amb força claretat per un equip
molt superior i que va saber jus-
tificar la seva condició de líder i
les seves victòries per 43 i 46 punts
de diferencia a les dues primeres
jornades. Si be hem de dir que els
felanitxers havien d'haver oposat
més resistencia. El principi (3-18)
i l'acabament del partit (2-13), fo-
ren els trams més negatius pel J.
Capó.

Trobaren mes dificultats de les
previstes cis St.NIORS MASCU-
LINS enfront dels- llosetins. No - fou
fins en el darrer quart del partit
quan aconseguiren obrir una dife-
rencia que els permet de respirar
amb certa tranquillitat. En el des-
cans el marcador era de 34-30 i
en el minut 30 assenyalava 50-44.
Esmentem la gran actuació de Xis-
co Adrover, el millor de l'encontre,
z.-rnb 22 punts i 18 rebots. Aquest
nou resultat favorable dóna la pos-
sibilitat als felanitxers de conti-
nuar encapçalant la classificació.

L'equip S._Ç'NIOR FEMENI no
desaprofita la bona oportunitat
de la visita d'un rival fluixet i s'a-
nota la La victòria de la tempora-
da. En els minuts inicials el mar-
cador se posa 9-0 i en el descans
el resultat era de 28-10. En cas de
no haver minvat la marxa a la 2. a

part, el resultat encara batina es-
tat mes clar.

A una categoria a la que cis
equips es mostren molt anivellats,
suposa proporcionar un excessiu
avz.intate al contrari el fet de (lei-
xar-lo avançar-se per 20 punts ja

PROPERA JORNADA
Avui dissabte dia 23, al Camp

Municipal d'Esports «Sa Mola»:
A les 10 h., Infantils B - C.D. Los

Almendros B.
A les 11 h., Alevins A - C.D. Los

Almendros A.
A les 12'15 h., Benjamins A - C.D.

Los Almendros.
A les 16 h., Alevins B - C.D. Los

Almendros B.
A les 17 h., Benjamins B - C.D.

So N'Oliva.
A les 18'15 h., Infantils A - Col.

Sta. Teresa.
A fora: Divendres dia 22, a les

19'15, Iniciació A - Col. Tramun-
tana (Palma).

en el minut 13 (25-5). Això passà
en el partit de TERCERA, partit
jugat en el Palau d'Esports de Son
Moix. Res no sortia be a l'Autoca-
res Grimait i la forta defensa lo-
cal era castigada amb faltes, però
els felanitxerS' 'tüdaven quasi be
tots els 'firs Mires. Abans del des-
cans arriba un intercanvi de ciste-
lles i el marcador, a la meitat del
partit, presentava un fort 41-23. La
constant lluita i l'entrega de l'e-
quip - de Felanitx arregla bastant
el resnitat. • El parcial del seaon
temps'(33-44) fou un petit premi
a l'esforç realitzat. Destaquem les
71 faltes aS4enyalades en aquest
partit (36 ir'35), amb 5 eliminats
de PA. G:"Tambe cal mencionar
l'extraordinari' encontre d'Amen-
gual (28 punts i 25 rebots).
Anotadors

Juvenils.—A. Barceló (8), Flo-
rian (7), A. X. Monscrrat (5), Este-
ve (4),. Uguet .(4).

Seniors - masculins.—Xisco Adro-
ver (22), Salva (16); Bernardi (11),
Jordi S. (8), Gaspar • (6), Llàtzer
(6).

Senkrs femenins.—C. Vivancos
(1 5), M. EStelrith (11), Fanny (6),
J. Marcos' (4).

Til •Divis46.—Amengual (28), Cé-
sar (11), P. Fuliana (8), C. Guer-
rero (8). .

.

.

Aquesta jornada
Ditimenge, jugara aqui l'Autoca-

res Grimait contra l'Optica Abel.
Pels altres ; equips la jornada
desplaçament: els juvenils hauran
d'anar a Palma (Ib. Express), els
seniors masculins a Son Carrió i
les fernines a la pista de Santa
MOnica (Palma).

LARRY CISTELLES

VISQUI AMB TRANQUIL.LITAT,
ASSEGURI el seu habitatge,
tant si es propietari com si el
té llogat. ASSEGURANCES, C/.
Major, 35.

SE VENDE. CONSOLA NINTEN-
DO -1- 2 pads -1- pistola ga-
megcny y 9 juegos. Tod() por
30.00) ptas., o tambien por se-
parado. Informes: Tel 820592
(noches).

TENGO APARTAMENTO en Por-
tocolom, para ALQUILAR, amue-
blado, 3 dorm. 1.' línea en Cala
Barbacana.
Informes: Tel. 837290.

VENC MOTO YAMAHA TZR. PM -
BB. Preu a convenir. Bon estat.
Informació: Tel. 583447 (hores
oficina).

SE VENDE PISO en Felanitx. C/.
Costa i Llobera, 32 (Edif. Ofici-
na Correos). Informes: Tels.
581823 y 582146.
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L'exposiciá itinerant «Pintors IOVES del 'levant
de Mallorca» es presenta a Sant Liorenç

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El passat dia I I tingue Hoc
la FESTA d'en XISCO OLIVER
«The brachelor of Gold». Sempre
fa llarg el dia que celebra la seva
onomàstica, i aquesta vegada m'a-
treveria a dir que firi i tot se va
passar. ¡Vaja un sari per llarg!
Una taula Parada plena, assortida
de totes exquisiteses per menjar,
begudes de tots els colors... ¡Bono!
¡Una gentada! Ws d'un centenar
de persones acudiren a la seva ca-
sa del passeig, i fins i tot rebé fe-
licitacions per telèfon, com és el
auppo • UA Onb 'rairiAr uN P SUD

des del País Basc. Els personatges
de sempre no mancaren a la cita,
D. Juan Ferrer, amb un humor ex-
cellent, En Juan de l'Agulla, que
conta un cop més el xiste de «l'a-
bella», En Bernat «Banya» i En
Joan Obrador representant la Tele-
visió Felanitxera, que filmaren tot
el fandango... La música en viu,
per això Na PEPITA ,  SON,
amb el seu aparell (org'e/caixa de
ritmes) alegraren de cleb6 la festa.
La gent balla i Na Pepita canta
precioses cançons romantiques de
diferents estils, els boleros els bro-
eta. Llàstima que la gent fos tan
numerosa que la meitat hagueren
de seguir la bulla del carrer. Bo-
nes rialles i acudits per acabar, bo-
nes tassonacles de whisqui, cava...
etc.

Quan els darrers partiren ja era
tard. Fins l'any que ve, amic Fran-
cese, i esper que el bade et doni
permis per fer la bauxa al mateix
Passeig, on hi haura espai per tot-
horn. La FESTA d'enguany, mal-
grat aquesta petita pega, fou de
pinyol vermeil. Una forta abraea-
da, amic!

• El C.D. FELANITX marcha
viento en popa y a toda vela. Tras
su victoria en el feudo del ATCO.
RAFAL por DOS a TRES, pese a
la nefasta actuación del colegiado
de turno con goles de BASILTO,
TOFOL y TORRES, el pasado do-
mingo ofreció otra BUENA VIC-
TORIA en «Es Torrentó», en esta
ocasión frente al temible ALARÓ,
por un contundente TRES a CERO.

• En 2." REGIONAL nuevo tras-
piés de los porteños. Al final clel
partido, jugado en «Es Torrentá»
con focos, —apenas se ve algo—,
ATCOS. PORTOCOLOM, CERO -
MONTAURA, UNO. El equipo fo-
rastero es uno de los aspirantes al
liderato y pese a que los locales
desaprovecharon excelentes °nor-
tuniciacies para golear, el debút del
mister P. J. Vaguer no fue en esta
ocasión el revulsivo esperado.

• El ex-entrenador del REAL
MALLORCA, cl archiconocido SE-
RRA FERRER estuvo el otro do-
mingo en STIORTA viendo el par-
tido que disputó el equipo de «Sa
Lleona» frente al Miss Jotti/... Ma-
las lenguas se atrevieron a decir
que sería el próximo entrenador
de los s'hortarrins, pero de eso
nada mariposa, lo que sí es posi-
ble es que sea el próximo mister
del Español o del Lérida, según
se comenta por ahí. Gracies Llo-
renc per la vista.

• Avui dissabte dia 23 a MA-
NACOR, a la TORRE DELS ENA-
GISTES, s'inaugura l'EXPOSTCIO
'titulada: EN TRES DIMEN-
SIONS. De r.Z.s!

• A la «CASA 'DE CULTURA»
de FELANITX, el passat dissabte
s'inaugura l'EXPOSICIÓ d'escul-
tures de PERE PUJOL. Un artista
d'Artà que perpetúa la tradició, el
folklore i el tipisme mallorquí amb
les sevas escultures. Moltíssim han
agradat «Els Cavallets de • Fela-
nitx», autèntiques joies, fetes en
terra cuita... La mostra restara
oberta encara alguns dies més.

• Divendres de la passada set-
mana, tal com estava anunciat, se
celebra l'onomàstica de JAUME
LUNAS, un dels membres más ve-
terans de L'EQUIPO-A felantxer.
Va convidar a un dinar al bar/
restaurant «S'ABEURADOR» a
tots els seus amics.

No podria faltar el president
del grup, el conegut Biel «Llonga»,
que sempre posa.ordre - a qualse-
sevol situació. Però no va poder
assistir el metge-cirurgia MIQUEL
MORAGUES que tenía prey la
vinguda a Mallorca —així com va
esse r—.

El motiu fou la manca de temps,
ja que havia de gravar un progra-
ma de televisió al CANAL 37 de
Palma. Un altra vegada sera! Ah!
el dinar va ser esplCndit!

• L'altre dia vaig trobar en
GUIEM TIMONER a la «nova»
tenda d'electrodomèstics «PHI-
LIPS», un brag «a la funerala». Ja
sabeu que va tenir una ensopegada
amb la bicicleta, no té res romput,
per?) si un bon cop. Per cert el ma-
teix dia havia rebut la notícia que
la Federació Francesa de Ciclisme
li havia concedit el «MANILLAR
DE DIAMANTS» (Guidon du dia-
mants). En principi ell creia que
seria només d'or, per això Vale-
° ir a fou immensa. Per una altra
part En GUIEM és també EMBAI-
x A DOR INTERNACIONAL7 del Ci-
clisme Europeu... Mentre parHivem,
varem tenir ocasió de veure pel vi-
deo les imatges de la de carrera
que va disputar i guanyar a Ale-
manya, revalidant un triomf d'an-
tany quan fou Camp del Mún per
tercera vegada, alla al velèclrom de
l'antiga Ciutat de Leipzig. Unes
imatges on es demostra que Timo-
ner encara es el d'abans, ¡saps que
hi corria de fort! Per cert que la
nova tenda de «Philips» és una me-
ravella.

L'han aconcliconada a l'estil més
modern i es un gust comprar en
aquel matgazem.

• Per acabar, dues noticies tris-
tes. En poc temps ban mort dos
personatges populars que, per dis-

Ahir s'havia de presentar a Sant
Llorenç des Cardassar l'exposició
itinerant - «Pintors joves del Lle-
vant de Mallorca», una mostra col-
lectiva, en el muntatge de la qual
han intervingut els ajuntaments
de sis pobles, Felanitx, Manacor,
Sant Llorenç, Son Servera, Arta i
Capdepera, amb la collaboració
especial de Sa Nostra.

Pel que fa a Felanitx i Manacor
s'ha gestionat la mostra a través
dels Centre Cultural i Sa Torre de
Ses. Puntes - respectiYament, men:
tre que la resta d'ajuntaments ho
han fet a través de les correspo-
nents comissions de cultura.

Cadascuna de les poblacions ha
designat un pintor, del qual se'n

PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Confirmachl 93-94
Darrer avís als joves interessats

en preparar-se per a rebre la for-
mació pertinent al Sagrament de
Ia Confirmació (nascuts l'any
1977). Podreu fer la pre-inscripció
els dies:

— PRE/INSCRIPCIÓ: DE DI-
LLUNS A DIJOUS (dies 25, 26, 27
i 28 d'Octubre).

— HORA: de 19a 20 h.
LLOC: RECTORIA.

Als Joves de Ir, vos inform que
la presentació, formació de grups i
sopar sera el proper dia 29 d'oc-
tubre a les 20'45 a la Rectoria (Sa-
la Vermella).

Pels Joves de 2on. sera el dia 30
d'octubre a la mateixa hora i !loc.

tints motius, han format part de
Ia história felanitxera ciels darrers

Primer fou N'ANDREU
«CORSO» (Andreu Ramon Burgue-
ra, (64) i bores després ; inesperada-
ment, morí GUIEM GARCIAS SA-
GRERA, niés conegut per «GUIEM
MANESTA». En pau descansin.

Copyright:

MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

presenten tres obres i la intenció
és que la mostra tengui continuï-
tat per tal de donar pas a d'ab res
modalitats artístiques i a d'altres
artistes.

Per aquesta primera edició Fe-
lanitx aportara l'obra del pintor
Pere Bennbsar Obrador, la qual
estarà representada, com hem dit,
per tres teles, una de gran format
i dues de niés petites.

«Pintors joves del Llevant dc
Mallorca» s'inaugura a Sant Ho-
rene i es cloura a Felanitx, ja dins
l'any que ve, i successivament s'ins-
tallarà a totes les poblacions par-
licipants, a Menorca (Ciutadella i
Maó), a Eivissa i a Sant Francesc
Xavier de Formentera.

NOTA MOLT IMPORTANT:
Com a responsable de la Cateque-
si de Confirmació i Pastoral Ju-
venil de la Parròquia de Sant Mi-
guel, vull deixar clar davant els
mals entesos sorgits en el primer
torn de pre-inscripció de confir-
mació referent al joves matricu-
hits a l'assignatura d'Etica, que la
Parróquia, no ha tancat ni agues-
la es a seva intenció, la possibili-
tat de fer la pre-inscripció a qual-
sevol jove que lliurement vulgui
preparar-se per a rebre - el Saura-
ment de la Confirmació.

Nota: Es absolutament impres-
cindible que respecteu els hora-
ris i dies del darrer termini de
pre-inscripció, de lo contrari s'en-
tendra que no vos interessa parti-
cipar.

Guillem Feliu i Rands

Problemes tècnics
l'erIprobleines tecinies L les ll11(1-

típiesque [(men cura (le la composi-
ciO d'aquest setmanari, ens hem vist
obligats:a variar substancialment la
paginacie") (lel present nt'imero.

demanam disculpes.

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, MEDIFTATC, ADESLAS y

NOVOMEDIC.




