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CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

Avui dissabte dia 30, a les 9'30 del vespre
a l'AUDITORI MUNICIPAL

TEATRE
EL GRUP

ESTUDI ZERO
posarà en escena l'obra

((Vol en picat dins la sala»

S'ha constituït el Foos Mallorquí de Solidaritat
Cooperació al Desenvolupament

La Fira, tot un kit La Simfònica interpretarà la
«Fantasia per a guitarra i orquestra»

de Miguel Vicens
La FiraFira del Prebebord constituí

una jornada animadíssima i creim
que va satisfer en bona mesura
les expectatives que s'havia traçat
l'Ajuntament. Tant pel que fa a la
concurrencia de firers com de pú-
blic, l'experiència s'ha de conside-
rar molt positiva, i més si tenim
en compte l'escassa solera de que
gaudeixen entre nosaltres aquestes
manifestacions.

L'Ajuntament amb la dedicació
especial del regidor Sebastià Lla-
dó, havia preparat un programa
exhaustiu i, sobre tot, s'havia pro-
posat de fer durar la demostració
al llarg de tota la jornada, cosa
aquesta darrera que s'aconseguí
pel que fa al públic, encara que
només en part quant als firers.
Ara be., no creim que la presencia
d'aquests dan-ers sia imprescindi-
ble a partir tie certa flora de l'ho-
-_-abaixa, quan ben bé l'atenció del
públic es pot canalitzar a través
de manifestacions de caracter Iú-
dic.

I, que en destacaríem de la jor-

«Justicia i pau» en nom de les
organitzacions no governamentals
agrupades en la campanya «Mallor-
ca Solidaria-Cap al 0'7 % es l'en-
titat que ha impulsat l'anomenat
Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació al Desenvolupament,
que es constituí la setmana passa-
da a la seu del Consell Insular de
Mallorca, amb l'asistència del Pre-
sident Joan Verger i la responsa-
ble d'assumptes socials Joana M.
Vidal. Juntament amb el CIM són
socis fundadorsd'aquest fons onze

nada? Bé, doncs, el reclam irresis-
tible de les degustacions, que se'n
dugueren el palmó de la concur-
rencia i que culminaren amb la
mostra de sopes, bunyols i oreia-
nes ja entrada la fosca. Les mos-
tres de bestiar, per un respectable
sector, les mostres de productes
felanitxers, amb prestigioses repre-
sentacions, però on s'hi notaren
absències, i la música i grup d'a-
nimació que també catalitzaren
l'atenció de la majoria.

El què falta? Doncs, tal vegada
la maquinaria agrícola, els cotxes,
el bestiar gros... Ara bé, justifica
Ia demanda del sector agrari la
presencia d'aquesta maquinaria?
Hi ha prou bestiar gros com per
possibilitar-ne unes parades? Vat
ací la qiiestió.

Diguem per acabar, que una flor
no fa estiu, aquesta experiencia de
Ia Fira del Prebebord ha estat po-
sitiva, pert) només podrem consi-
derar-la un exit si aconseguim de
millorar-la i donar-li continuïtat.

Dijous que ve, a l'Auditõrium
de Ciutat, l'Orquestra Simfònica
de les Balears «Ciutat de Palma»,
ofereix el quart concert de la tem-
porada, un concert en el que s'a-
nuncia com a peça central la «Fan-
tasia per a- guitarra i orquestra»
del compositor felanitxer Miguel
Vicens.

Ens plau de bon de veres poder
comentar anticipadament aquest
fet per dos motius molt diferents.
El primer i més important és per-
què aquesta obra, en opinió d'un
musicògraf tan prestigiós com An-
gelo Gilardino, professor i concer-
tista de guitarra,' és la millor que
s'ha escrit mai dins la modalitat
per a guitarra i orquestra i una de
les millors obres espanyoles per a
orquestra.

Facem-ne però un poc d'histò-
ria. La «Fantasia» de Miguel Vi-
cens fou estrenada el 4 de febrer
de 1982, a l'Auditõrium de Ciutat
per 1 'Orquestra Simfõ nica «Ciu tat
de Palma» sota la direcció de Julio
Ribelles i amb Gabriel Estarellas
com a solista. L'esdeveniment fou
comentat amb els termes mês en-
comiàstics per tots els critics mu-
sicals de l'illa sense excepció. El
malaguanyat Pere Deià escriví en
aquella ocasió: «Des del primer
tema, meditatiu, fins el més dinà-
mic, l'obra és una meravella, una
síntesi de sentiments en totes les
gammes possibles, una vertadera
font de bellesa... La «Fantasia»
pot tractar-se de tu a tu amb les
millors de la seva especie». T tot
referint-se a la tècnica, escrivia:
«El tractament que Miguel Vicens
ii dóna a la guitarra, pels viaranys
de la depuració, tot fugint de ca-
dencies molt conegudes i melodies
de «caixó», necessitava d'un inter-
pret excepcional, (G. Estarellas)
perquè a més a més, a l'hora d'a-
cumular dificultats no es quedá
curt Miguel Vicens». I Aguiló de
Caceres en deia: «Un regust an-
dalucista, breu, però nostalgic, re-
colzat en un joc de contrasts, en
Ia guitarra fonamental, la qual in-
terludia i prepara les successives
variacions, recorre, sense adotze-
naments, el discurs de l'obra, tota
ella, mostra, podem dir, antológi-
ca dins ei repertori dels nostres
compositors. El sentiment de Mi-
guel Vicens, es fa pales a tota l'o-

bra, al temps que presideix la per-
sonalitat de l'autor, que demostra,
amb la seva «Fantasia», una labor
incansable i una dedicació quas'
exailustiva».

Amb aquesta obra, Miguel Vi-
cens s'estrena com a compositor
simfònic —inicialment l'havia es-
crita per a guitarra i piano— però
tal com reconeixen els critics, la
seva empresa és tan acurada i ex-
haustiva, que ha esdevingut un ve-
ritable paradigma dins el genere.

Ara en Miguel Vicens, des de fa
uns mesos, ve treballant en l'adap-
tació de la partitura de la «Fanta-
sia», perquè tal com esta formada
actualment l'Orquestra no la podia
interpretar en la seva versió primi-
tiva —no hi ha pianista, ni execu-
tant de celesta i manquen també
sis músics de vent—. Això no obs-
tant podria ser que s'optas per
ampliar l'orquestra amb els ele-
ments esmentats per a l'ocasió.

Així doncs, tot es a punt perquè,
dijous que ve, a les 8'45 del vespre,
a l'Auditõrium de Palma el públic
mallorquí pugui fruir de bell nou,
després d'onze anys de la seva es-
trena, de la «Fantasia per a gui-.
tarra i orquestra» d'aquest autor
felanitxer que ha posat tan alt el
nom de Mallorca i del seu poble
nadiu —quantes composicions se-
ves no s'han inspirat i porten noms
de la nostra terra?— al llarg de
més de mig segle de fecunda acti-
vitat musical arreu del món. Gra-
cies a la insistencia de Gabriel Es-
tarellas i del nostre paisà Pere Es-
telrich i l'interès del director de la
Simfònica Luis Remartínez, això
és a punt de fer-se realitat. La di-
recció de l'Orquestra sera en
aquesta ocasió a cura de Gerardo .
Perez Busquier j, òbviament, la
guitarra serà executada per Gabriel
Estarellas.

Ah!, quan hem encetat aquest co-
mentari dèiem que ens moviem dos
motius, el primer ja l'hem expli-
cat, el segon és que quan aquesta
obra es presenta a Felanitx a la
Setmana de Música del mateix any,
a la parròquia de Sant Miguel, el
sistema de sonorització va desme-
rèixer molt l'audició. Ara tindrem
ocasió d'escoltar en condicions òp-
times la «Fantasia» del nostre pai-
sa..

ajuntaments de Mallorca, entre els
quals s'hi troba el de Felanitx que,
per iniciativa de CALS, destina des
fa uns anys una partida del seu
pressupost a paliar les necessitats
del Tercer Món. Joana M.  Vidal
posa de relleu les intencions del
Fons de Solidaritat, entre els quals
es troba la sensibització previa de
la societat insular per aquesta
qüestió i la recaptació de recursos
per dur a terme plans ben concrets.
Segons Carmel Bonnín s'adreçarà

(Passa a la pàg. 2)
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LLUNA
Huna plena dia 30

COMUNICACIONS
AUTOCNRS

Felanitx . Palma: Dies feiners
les 6.45 (excepte dissabtes). 8,

10, 14 i 18 n Diumenges i fes.
titis, a les 8, 14 19 h

Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excei.,
te dissabtes) 9,30, 13 1545 i 1930
n. Diumenges I festius. a les
?,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
mós a les 11'15 h.

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

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

Palma-SlIorta: 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 DY-2 TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Francesc Pifia
Gaya-Melis
IVfiquei-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

Tels. 582904-581188
Ambulàncies

581715 - 580051 • 580080
Servet mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 5800 9
Servei de grua 	 827474
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

• fr:Slifrit104.ca es
Na	 a

ANIVERSARIO

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

Pça. Espanya, 16

36.000 pts. m/l.
34.000 pts. m/1.
22.000 ps. mn.

Tel. 581605

•4

41-*,	 Ontònia Tugores Optigues
va morir a Felanitx, el dia 26 d'octubre de 1993, a Pedat de 66 anvs,

havent rebut els sants Sagraments i la 13enetlicció ApostOlica.

Al eel sia
El seu espôs Antoni Andreu, filla Catalina, fill politic Nliguel Guai, netes Mayurka i Thamar,

germanes Catalina (Religiosa Teatina) i Maria, germans politics Andreu Išaiceló, Antemia
Nliquel Andreu i .Juana Roman, nebots i els :litres familiars vos demanen que volgueu tenir-la
present en les vostres pregaries.

Casa mortuOria: C. Roig, 17

e	 at ' •
"•' • •
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Catalina Monsevrat flot
Vda. de Gabriel Oliver

va morir a Son Dureta, el dia 22 d'octubre de 1993, a Pedat de 67 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Al eel sia
La seva mare Catalina; fins Catalina i Gabriel; tills politics Josep Darder i Francisca Barceló;

nets Caries, Gabriel i laria del Mar; cosins, nebods i els altres familiars, en participar a les seves
amistats tan sensible perdua, els preguen que vulguin encomanar-la a Deu i alhora volen agrair les
nombroses expressions de condol rebudes en aquesta circumstancia. A tots, molles gracies.

Casa mortuòria; C. Campos, 31 - Felanitx1

FELANITX

E$T,3!-3 h tilts! 	 S'ha constituit...
ri! I	 4 ' 	 •t

St:tin:m.1c; dui LOI CSSOS lia.

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

Em complau informar-vos que
el proper dia 4 de novembre a les
21 hores a la Casa de Cultura, tin-
drà lloc una reunió per tractar
sobre l'inici de l'Escola de Futbol.

La reunió estarà presidida pel
futur Director de l'Escola i famós
jugador Sr. Juan Seminario, i es
donara tota la informació sobre
cl funcionament de l'Escola de
Futbol i en que. consistira.

Es prega l'assistència de tots els
entrenadors, pares i de la gent in-
teressada en dur a ternie aquesta
activitat.

El Delegat d'Esports

(Ve de la pàg. I)

preferentment a projectes per a co-
munitai s on treballen mallorquins,
sense que això signifiqui tancar
les portes a d'altres demandes.

El Fons espera l'adhesió abans
de fi d'any d'uns NTuit ajuntaments
mes, amb la qual cosa es podria
aconseguir una base cle prop de
quaranta milions de pessetes.

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

A MIQUEL RIERA
Benvolgut Miguel: Fa estona

que tenia ganes d'escriure't, pet-6
ara, quan fa estona que no ens cas-
tigues amb les teves cròniques (l'on
has anat a predicar Der les dec -
dons de Madrid, m'he decidit de
debo, i ras quan he xist que no
vols rectificar ni una coma de lo-
tes los mentides que ens regales
quan parles del que han fet o dei-
xat dc fer els Coloms. 1, es que,
amie Nliquel. te passes moltissini.
Jo crec que tu deus saber  perquè
ho fas, pet-6 dubt molt seriosament
que en treguis cap profit.

En principi dóna la impressió, i
això ja es nota fa temps, que lo que
mes t'importa es estar a l'Ajunta-
ment i sobre tot, mirar de tornar
esser Batte, costi el que costi. La
gent que sap llegir (en aquest po-
ble nostre, desgraciadament nomes
saben mira Tele-5), ja lieu be de
quin punt es calça cada grup i crec
que el teu paper seria molt mes
elegant si et limitassis a contar els
fets com són, sense inventar-te da-
des i situacions falses ni portant

(Passa a la pàg. 3)
)



FELANITX

Una observació sobre el cardenal Desping  
Narracurtes

El poder i la glòria (VII)
Antoni Roca    

La neurona deia que no.
—He dit que no i es que no! —insistia.
—Va, no siguis així... 	 deia conciliadora una com-

panya— Que no veus que pots tenir un greu conflicte?
—Tant se me'n fa! He dit que no i es que no! —tornava

a insistir.
—Mai no havia vist una situació semblant! —s'exclama-

va una tercera neurona.
—Ni jo tampoc! —afirmava una quarta.
El cervell era un clam.
—Una neurona s'ha negat a transmetre una informació

directe del Conscient!
—Vols dir? I què diu el Conscient?
—De moment no res, però sembla que la cosa portara

coa.
El cervell era quasi un caos. Es clar que les funcions re-

flexes seguien funcionant amb normalitat, així com les cons-
tants vitals, i fins i tot el pensament racional, però l'ordre
específica que li havia estat encomanada a aquella neurona,
no arribava a convertir-se en un fet.

—Això no es pot consentir! —afirmaven algunes veus.
—Finalment ho pagarem totes! —asseveraven unes altres.
—He dit que no i es que no! —insistia la neurona rebel—

No vull transmetre aquesta ordre i no la transmetré!
Mentrestant, a l'exterior del cos i del cervell on succeïa

tot això, un jove vestit de frac, feia cara d'astorat mirant
alternativament la seva futura muller, vestida de blanc, i el
capella que segons abans li havia fet una pregunta rutinaria:

—Josep Lluís, vols per esposa Joana Maria?
Josep Lluís no sabia qu-. contestar. La resposta la tenia

una neurona díscola.              

Autocares J. Caldentey, S. A.
tinia Felanitx-Palma-Portocolom

HORARI QUE REGIRA A PARTIR DE L'l 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.

DIUMENGES 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.              

Industrias Cárnicas Obrador, S.A.
EMBOTITS ((CAIN MANXA»

Convida els seus clients i persones interessades, a la DE-
GUSTACIÓ DELS SEUS PRODUCTES, que tinclra lloc a Palma,

el proper dijous dia 4 dc novembre, a les 19'30, al RESTAU-
RANT «CAFE DEL PUERTO» del passeig Marítim (antic Edif.
Fenix), amb l'actuació musical a càrrec de S'ESTOL D'ES
GERRICO.    

Vos hi esperam. 	
GRACIES  

Aquests dies els diaris ciutadans
han dedicat alguns articles i repor-
tatges a parlar de la figura del car-
denal Despuig amb motiu del tras-
Hat de les seves despullcs des de
Lucca (Italia) a Mallorca. Però no
tot han estat elogis sine, que tam-
be hi ha hagut qualcú que ha criti-
cat el cardenal dient, entre d'altres
coses, que era ambiciós. Jo també
vull fer un retret des del punt de
vista històric ja que sembla que
la Histria no era el seu punt fort.
M'explicaré tothom coneix el seu
famós Mapa de Mallorca; id6 be,
a la vinyeta corresponent a Fela-
nitx, diu textualment: «llamada an-
tiguament Canalix».  Això no és cert
sinó que es un disbarat. A hores
d'ara han passat per les meves
mans a milers de documents an-
'tics i si be es ver que antigament
Felanitx es va escriure de molt di-

Cartes al director
(Ve de la pàg. 2)

banderes i clauers independentis-
tes.

Per altra banda, creus que no ens
basten els problemes que s'acara-
mullen al nostre poble com per
haver de fer preguntes en contra
dels «Fosores» i altres herbes per
l'estil? Això, Miguel són numerets
i lo que aconsegueixes amb ells es
que te cavin la pròpia fosa... I si
no al temps. Vull que pensis que
som dels contraris, la primera ve-
gada que la meva edat m'ha per-
més votar, el meu vot va esser per
tu quan eres Independent, però
vull dir-te, sincerament, que, ara
per ara i per sempre, i veient la
teva actuació en contra de la cons-
trucció del Port Esportiu i el teu
vot a favor de la seva construcció,
me va fer canviar la intenció de
vot i tot allò que pensava superat
va quedar al descobert perquè tor-
nares mostrar els peus.

Creé que seria una llàstima que
a les properes eleccions tornassis
a l'Ajuntament perquè la gent que
no sap valorar les coses te podria
tornar votar.

M. C.
(Retirada de l'edició anterior)

SOBRE L'ESTRATEGIA DEIS
COLOMS
Sr. Director, les dues cartes que

han aparegut successivament en
aquest Setmanari, signades respec-
tivament per C. M. i J. M. em
mouen a dir el següent.

Aquests senyors sembla que, en-
tre altres coses, pretenen donar
cons d'estratègia electoral als Co-
loms. Dones be, la resposta que a
aquest teina dona Bartomeu Obra-
dor a C. M., la trob d'allò més en-
certada. Davant la seva afirmació
que els Coloms es regeixen per uns
principis i els segueixen prescin-
dint del resultat que aquesta acti-
tud comporti a les confrontacions
electorals, em sembla que hi ha
per treure's el capell. De veritat
pens que ens hem de treure cl ca-
pell tots aquells que estam farts

verses maneres, mai no he trobat
documentada la forma Canalix. I
si dic això públicament no es per
llevar merits al cardenal sinó per
alertar aquestes persones que sem-
pre estan en bona disposició de
donar credit a tot quant troben
escrit sense molestar-se míniment
a averiguar si allò es cert o men-
tida; i així, d'aquesta manera, pas-
sant els disbarats de boca en boca
es van perpetuant els errors. M'es-
tic referint al cas concret de la
Gran Enciclopedia de Mallorca que
repeteix això de Canalix. I per dis-
gràcia, aquesta no es l'única vega-
da que he sorprès els redactors de
la Gran Enciclopedia badant... ja
que han repetit també que el Prín-
cep de Viana va estar tancat al
castell de Santueri.

R. Rosselló

dels politics —que són la gran ma-
joria— que actuen com a «maqui-
nes electorals», que estan en per-
petua campanya electoral, que just
acabades unes eleccions ja només
pensen en les segiicnts tot pres-
cindint de principis i sens tenir un
projecte politic clan D'exemples
de politics «maquines electorals»,
tots en sabem una mala fi. També
sabem que són els qui guanyen, i
al cap i a la fi són els culpables
de crear un clima politic en el qual
litnic que interessa es el poder pel
poder. Però també es ver que afor-
tunadament encara hi ha una mi-
noria que vota a qui, en cada mo-
ment, li sembla que pot seguir uns
principis que considera justs.
De totes n.aneres, i baixant al cas

concret de Felanitx, m'agradaria
fer avinent als senyors C. M. i J. M.
que, als Coloms, tot i esser un par-
tit de principis i no de «maquina
electoral», no els ha anat tan ma-
lament com ells dos volen fer su-
posar. Els Coloms, a les eleccions
del 89 tregueren 732 vots, supe-
rant, en aquell moment, els pro-
nòstics més optimistes. Després,
a les eleccions del 91, pujaren fins
a 1.140 vots, es a dir, tinguaren un
increment del 56 0/0! I tot això es-
sent un partit «de principis», sens
el suport d'un gran partit extern,
havent patit tota casta d'atacs i in-
jüries a causa de l'oposició cons-
tant, ferma i rigorosa que havia fet
al desgovern del PP. 1, a més, s'ha
de tenir en compte que l'electorat
f el an i txcr es més procliu a afavorir
a qui te el poder que no a qui exer-
ceix l'oposició.

Consider que, en aquestes cir-
cumstancies, una pujada d'un 56
% en el nombre de vots es un re-
sultat extraordinari. El fet que la,
sovint paradoxal, aplicació de la
Llei d'Hont deixas a CALS amb el
mateix nombre de regidors és una
altra qüestió que no pot fer obli-
dar l'augment percentual de vots.
Si així i tot els senyors C. M. i J.
M. no veuen aquest èxit, els reco-
manaria que comparassin l'evolu-
ció electoral dels Coloms amb l'e-

(Passa a la pàg. 5)
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Festiviht de Tots es Sants
'Mois Dain Is

CF:MENTIR' MUNICIPAL DE SANT JOSEP

Dilluns dia 1, FESTIVITAT DE TOTS ELS SANTS.
A les 11 del mati, Rosari.
A les 4'30 de l'horabaixa Missa solemne concelebrada.

Cantara la Coral de Felanitx.

Dimarts dia 2, COMMEMORACIÓ DELS FIDEI.S DIFUNTS.
A les 1 1 '30,Rosari.
A les 12, Missa.
A les 4'30 del capvespre, Rosari.
A les 5 Missa. 

informació 

Jaume Canet exposa a
Manacor i Santanyí

El nostre paisa beseuttor Jaunie
presenta aquests dies obra

seva a les exposicions coLlectives
que hi ha obertes a la Torre dels
Enagistes de Ma naeor i a bAssocia-
ci() (l' Artistes de Sa obi nyi.

L'exposició de San tanyi, que es
tonca avili dissabte a les 12'30 està
ubicada a Pho:a

Avui, Estudi Zero a l'Auditori
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-

pre, el grup de teatre ESTUDI
ZERO, posara en escena a l'Audi-
tori Municipal l'obra «Vol en picat
clins la Sala».

Llar de la Tercera Edat - Inserso
ACCIÓ SOCIAL—Dimecres dia

3, a les 4 de l'horabaixa, a la Llar,
reunió de la comissió d'Acció So-
cial.

CONCERT DE LA SIMFÒNICA.
--Dijous dia 4, a les 8'45 del ves-
pre, a l'Auditèrium de Palma l'Or-
questra Simfònica de les Balears
donara un concert en el que s'in-
terpretarà la «Fantasia per a gui-
tarra i orquestra» de Miguel Vi-
cens. LLa Llar, juntament amb el
Centre Cultural posara autocars
a disposició de les persones que
tenguin interès en assistir-hi. Preu,
10a) pessetes, localitat inclosa. La
sortida sera a les 7'30 de la plaça
d'Espanva.

CAP DE SETMANA A CALA BO-
NA.—Els dies 5, 6 i 7 de novembre,
a l'Hotel Solimar de Cala Bona
(per causes imprevistes s'ha ha-
gut de canviar l'hotel del Port d'Al-
cúdia). Preu, 6.500 pessetes tot in -
dès. Inscripcions, fins dia 2 a la
Llar.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Dilluns dia 1, festivitat de Tots
cls Sants, l'horari de misses sera
com els diumenges.

Dimarts dia 2, Commemoració
dels Fidels Difunts. El mati misses
a les 8, 8'30, 9 i 9'30. E! vespre a
les 8, Missa concelebrada.

ESGLËSIA DE ST. ALFONS
L'horari de Misses del dia de

Tots Sants, sera el mateix que els
cliumenges.

Dia 2, les misses seran a les 7'30
i 8 h. del mati. L'horabaixa a les 7
se celebrara una Missa funeral.

PARROQUIA DE CAS CONCOS
Dia 1 de novembre, Festa de

Tots Sauts, les misses se celebra-
ran a les 10'30 i 19 h. I al Cemen-
leri parroquial a les 15'30, en su-
fragi dels difunts de la parrèquia.

Dia 2 de novembre, Commemo-
ració dels Fidels difunts, a les 19'15
h. reso del Rosari, a les 19'30 Mis-
sa, i a les 20 h. Ofici solemne per
tots els difunts.

vida social
NAIXEMENTS

Els esposos Jaume Vicens Mon-
serrat i Elena Rivas Donaire, han
vista augmentada la seva llar amb
el naixement del sett segon fill, un
nin que ha rebut el nom de Jaume.

Felicitam als venturosos pares.

A Cala d'Or la llar dols nostres
bons amies en Rafel Nicolau Nano
i esposa M. a AleNandra Llull. Llo-
bera, s'ha vist alegrat amb el nai-
xement del seu segon fill, una nina
preciosa, que rebrà el nom de Ru-
xandra.

Rebin la nostra mes cordial fe-
licitació.

PRIMERA COMUNIÓ
Diumenge passat a Sant Salva-

dor, va rebre per primera vegada
l'Eucaristia el nin Sebastià Oliver
Martorell.

Rebi la nostra felicitació, que
feim extensiva als seus pares.

BODA
Dissabte passat a migdia, al san-

tuari de Sant . Salvador, es varen
unir en matrimoni els joves Salva-
dor Piña Sirer i M.a Antônia Julia
Barceló. 13eneí l'enllaç i celebra
l'Eucaristia Mn. Bernat Julia Ros-
selló, canonge prelat de música de
la Seu de Mallorca.

Apadrinaren el nuvi els seus pa-
res, D. Cristòfol Piña Picó i D.
Xliquela Sirer 13arceló, i a la nuvia
el seu germa D. Bernat Julbli Bar-
celó i la seva mare D.  Maria Bar-
celó Vda. de Julia.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi el seus germans Jaume i
Cristèfol, la seva fillola Margalida
Sirer, els seus cosins Apollènia Pi-
ña i Xavier . Salva i els seus amies
Ramon Uguet i Francesc Antich.
Per la nuvia ho feren el seu germa
Antoni i els seus amics Antoni Mar-
torell, Antônia .Barceló, Maria Gar-
ca, Margalida Juan, Paula Orel! i
Virtudes Mari.

Després de la cerimônia, fami-
liars i convidats es reuniren en un
dinar - al restaurant Binicomprat
d'Algaida.

Enviam als novells esposos la
nostra mes cordial felicitació.

NECROLOGIQUES
El passat dia 12 d'octubre, des-

cansa en la pau de Deu a Madrid,
després de veure's confortada amb
els sants sagraments, D.a Amparito
Frontera Ordóñez. I. D.  V.

Enviam la nostra mes, sentida
expressió de condolCncia als seus
familiars i d'una manera especial
al seu espòs D. Ladislao Tinao i
fill Santiago. La missa que se cele-
brara demà diumenge, a les 5 del
capvespre a l'esglesia de Cala Mu-

rada, sera en sufragi de la seva
anma.

Divendres de la setmana passa-
da entrega l'anima a Deu, a .Son
Dureta, a l'edat de 67 anys i des-
prés de veure's confortada amb
els sagraments, D. a Catalina Mon-
serrat Fiol, Vda. d'Oliver. AI cel
sia.

Enviam el nostre mes sentit con-
dol als seus fills D. a Catalina i D.
Gabriel, fills politics i als altres
familiars.

La matinada de dimarts passat
descansa en la pau de Déu a Fe-
lanitx, a l'edat de 66 anvs i després
de veure's confortada amb els sa-
graments, D. Antônia Togores Ar-
ligues. I. D. V.
• Reiteram la nostra condolencia
als seus familiars i d'una manera
especial al seu espès D. Antoni An-
dreu i filla D.a Catalina.

Agraïment
La família Suiter-Adrover,

de S'Espinagar, davam els
innombrables testimonis de
condol rebuts amb mollo de
la mort de Bartomeu Suñer
Sureda i en la impossibilitat
de correspondrels tots per-
sonalment, ho vol fer per
mitja d'aquesta nota.

A tots, moites gracies.

Centre Cultural
Ajuntament de Felanitx

Aquest Centre, juntament amb
Ia • Llar de la Tercera Edat de Fe-
lanitx, posara un servei - d'autocar
per assistir dijous que ve a Palma,
ai Concert de l'Orquestra SimfOni-
ca, en el que s'interpretarà la «Fan-
tasia per a guitarra i orquestra»
del felanitxer Miguel Vicens. El
preu sera de 1.000 pessetes, entra-
da inclosa.

La sortida esta prevista per a les
7'30 del capvespre de la plaça d'Es-
panya.

Les persones interessades, po-
den reservar plaça al Centre Cul-
tural i a la Llar de la Tercera Edat.

s' Ho rta
Retirada del para-
llamps radiactiu de
l'escola

Dimarts passat, a petició de l'A-
juntament de Felanitx i l'Associa-
ci ó de Parcs d'Alumnes del Collegi
«Reina Sofia» de S'Horta, tècnics
de l'empresa autoritzada per
aquesta tasca, procediren a retirar
el parallamps radiactiu que «pro-
tegia» l'edifici escolar.

SE ALQUILA HABITACIÓ DO-
BLE, en piso zona centro de
Palma. Informes, Tels. 717951 -
245384.

Agraïment
La familia Obrador-Gomi-

la, davant les nombroses
manifestacions de condol re-
budes amb motiu de la mort
de Maria Gomila Nicolau i
en la impossibilitat de cor-
respondre-les totes personal-
ment ho vol fer per mitja d'a-
questa nota. nimbé vol ex-
pressar el seu agraïment als
metges i personal sanitari del
Centre de Salut de Felanitx
que l'atengué dia 22 de juliol
i al Servei d'Urgències del
mateix Centre, dels dies 16,
17 i 18 d'octubre.

A tots, moites gracies.

A

VISQUI AMB TRANQUIL.LITAT,
ASSEGURI el seu habitatge,
tant si Os propietari com si el

llogat. ASSEGURANCES, C/.
- ..• Major, 35.
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Cartes al director
(Ve de la pàg. 3)

volució que sofri un altre grup po-
litic felanitxer que tambe sens su-
port d'un gran partit fora hagué
d'exercir l'oposició —si be ho feu
de manera més light—: m'estic re-
ferint a la Candidatura Democrà-
tica Independent.

Per acabar voldria comentar l'a-
firmació de J. M. que CAI,S «ha
tengut la virtut de deixar a l'es-
tacada un sector dels votants fela-
nitxers compromesos amb una op-
ció nacionalista i progressista». Es
tefereix sens dubte al P.S.M.;
doncs escolti:

En primer lloc, a cap i,leccions,
sien europees, estatals o autonèrri-i
ques, el PSM no ha assolit ni la
meitat dels 732 vots que es la xifra
més baixa assolida per Coloms, co-
sa que demostra que Coloms su-
pera de molt eis vots d'aquest par-
tit, perquè és capaç d'acollir un
ventall més ampli de votants.

En segon Hoc, si be el vot nacio-
nalista a Felanitx creix molt, tam-
be és ver que de manera especial
aqui es troba dividit entre els na-
cionalistes moderats del P.S.M. i
els mes radicals d'E.R.C. Doncs be,
Coloms a la Sala pot acollir vo-
tants d'ambdues formacions sens
que la fa:ta d'unió d'aquests par-
tits l'afecti.

En tercer lloc i últim, el senyor
J. M. parla com si fos votant del
P.S.M. Amb aix, sembla que no s'a-
ve gaire amb el seu estimat com-
pany C. M., ja que aquest censura
a Coloms la seva mock') a favor de
la independència dels pobles d'Ibe-
ria. I es que els nacionalistes de ve-
ritat no es deuen trobar tan desem-
parats amb els Coloms com afirma
J. M., i sí que deuen veure amb
molts bons ulls aquest tipus d'ac-
tuacions que expressen el que pen-
sam els nacionalistes sobre el que
hauria d'esser el futur de la nostra
Nació.

Lo Xeremier del Torrentó

L'ESTRATEGIA DEL PSOE
Senyor Director:
Durant quatre anys el PSOE va

ser a l'Ajuntament ningú va saber
si hi eren. Els quatre anys següents
el PSOE va anar a darrera eis Co-
loms. Quan va ser l'hora de fer ca-
mi plegats el PSOE els va deixar
a l'estacada i els va enganar fins
que gicaren. Després va governar
un any i ningú va coneixer que no
fos el PP que governava. Ara, quail
Co loins les destapen les seves mares,
callen però diuen que no modifi-
caran una coma de les mentides
que han publicat, però al mateix
temps surten unes cartes que vo-
len fer creure als betzols de Fela-
nitx que la Mare de Deu nomia
Joana. Les cartes duen per signa-
tura dues inicials i estan plenes
d'insinuacions inalCvoles (pie prete-
nen vendre als lectors del setinanari
que els Coloms defrauden a l'e-
lectorat i coses per l'estil. Qui es-
crivaixel, esta clar que es una per-
sona que milita en un espanvolis-
me de segles, perquè una persona

nacionalista d'aquí es incapaç d'es-
eriure dois tan ('4a Il tins. Esta
clar que J. M. i C. M. són una ma-
teixa cosa i que la cosa es membre
del PSOE (la setmana que ve sor-
tirá una carta de M. R. desmentint-
ho).

Les cartes nomes tenen una cosa
encertada: «la política de Coloms
no te futur», això es ben cert. Al

nostre poble hi ha qui s'entre-
na perquè pagui just per pecador,
vol que hi hagi mao.arrafes amb els
diners públics, vol  que es destrue-
xin les muntanyes amb pedreres
irrecuperables, vol desgavell ur-
hanistie a cada carrer i tot aix6 su-
fragat els diners dels sufrits
contribuents. .La majoria del poble
esta representada avui per aim') i
anar en contra de tot això es una
política sense futur. La política
amb futur es la que practica el PP
i el PSOE, la del nacionalisme pro-
pressista i espanyolista i el de les
provocacions anònimes que induei-
xen al terrorisme intimidador (de
moment).

Emperò això canviarà, la gent
cada cop veu més clar que votar a
partits forasters es perdre la dig-
nitat i que això no té futur i va en
contra del nostre propi poble i els
pobles un dia o altre recuperen la
dignitat i dins aquesta línia la po-
lítica de Coloms sí que en te de
futur.

Aquesta gent del PSOE que avui
té futur, però que demà els espera
un futur fiegre, les -Vull dir que
deixin estar aquestes provocacions
i deixin que l'Ajuntament es digni-
fiqui, perquè el varen deixar tal-
ment el trobaren i per començar
a dignificar el seu estar a l'Ajun-
tament, els convé reconeixer una
equivocació, ni que sigui una, de
la seva política perfecte que arriba
a les comes i tot.

El que poden estar ben segurs
aquests espanyolets es que amb
aquesta manera d'anar pel món
que han practicat fins ara, no els
intimidaran tirant-lis un esbart
d'espanyolets mig podrits al por-
tal de casa seva.

U11 Colom Cendrós, gens defrett-
dat de la política sense futur de
CALS.

PUNTUALITZACIO
Senyor Director del setmanari

«Felanitx».
Apreciat amic:
L'any 1992, quan el Grup Socia-

lista governava a la Sala, la con-
tractació del personal de les ver-
benes (taquillers i porters) se va
fer de forma absolutament legal,
d'acord amb les previsions de l'o-
ferta d'ocupació pública, aprova-
da per l'Ajuntament en el mes de
desembre del 1991.

M'interessa destacar aquest fet
perquè la contractació es va fer
per primera vegada de manera cor-
recta i perquè En Bartomeu Obra-
dor, a una carta que publicares la
setmana passada, repetia una ve-
gada més que els socialistes varem
fer exactament el mateix que havia
fet durant quatre anys el Partit
Popular, i això no es ver.

Es cert que a l'any 1991, (ens
varem fer càrrec del govern muni-

cipal juntament amb el grup «Co-
loms a la Sala» en el mes de juny)
la contractació no es va poder fer
en la deguda forma perquè a l'o-
ferta d'ocupació pública vigent, fe-
ta pel Partit Popular, no hi havia
cap previsió en aquest sentit; però
també és veritat, i En Bartomeu
Obrador s'ho calla, que a l'any se-
güent, quan el seu grup havia rom-
put els pactes, la contractació es
va fer be.

Pens, per tant, que el Partit So-
cialista estava legitimat per re-
treure al Partit Popular que les co-
ses no s'haguessin fet igual; i ho
varem fer amb una pregunta a la
plenaria, sense donar més publici-
tat al tema.

D'altra banda, tenint en compte
que «Coloms a la Sala» i En Barto-
meu Obrador potser sien una ma-
teixa cosa, no resulta estrany que
m'atribuesqui en exclusiva la res-
ponsabilitat d'una nota del Grup
Socialista de l'Ajuntament publi-
c ada fa unes setmanes.

Crec que els lectors saben des-
triar perfectament entre els escrits
que he signat personalment, i en
Ia llarga trajectòria d'aquest set-
manari pens que potser ningú n'ha
signat mês, i els publicats pel Grup
Socialista de l'Ajuntament, un col-
lectiu amb el qual m'hi sent pro-
fundament identificat.

Miguel Riera i Nadal
Postdata. He defensat repeti-

dament i pública que la gent pu-
gui publicar cartes al director o
articles amparant-se en un pseu-
dònim. Crec que ens hem d'acos-
tumar a valorar el que es diu en
un paper qualsevol prescindint de
la signatura. El que no te justifi-
cació de cap casta es l'acció dels
qui de forma anònima atenten con-
tra particulars o institucions pel
fet de no compartir la seva ideolo-
gia o la seva manera d'actuar. El
fet que denunciaren «Coloms a la
Sala» la setmana passada mereix
el rebuig i el menyspreu de tots els
ciutadans. Es el que jo pens per-
sonalment; però crec que aquest
sentiment es compartit per tots
els integrants del Grup Socialista.

COMUNICAT DEL PRESIDENT
D'E.R.C.
En relació a la melifeta contra cl

regidor de Coloms a la Sala, Barto-
meu Obrador, vull fer públic
aquest comunicat:

I. Expresar la solidaritat amb
l'afectat i amb el seu grup politic,
al temps que desitjam que la seva
actuació mantingui l'actual línia
de coherencia ideològica.

2. Manifestar el major rebuig
contra aquestes amenaces mafio-
ses, pròpies de terroristes intolc-
rants contra la llibertat i la de-
mocracia, que malmenen la con-
vivencia pacifica que caracteritza
el nostre Poble .

3. Convidar a tots els partits
politics presents a la Vila a subs-
crime el dos primers punts.

4. Desitjar que el batte, en tant
que maxima autoritat municipal,
proposi al conjunt del Consistori
lacord d'instar les autoritats res-
ponsables (començant pel delegat
del govern espanyol) a iniciar, amb
urgencia, leS getions escaients per

localitzar l'autor, i possibles cbm-
plices, ciels lets.

5. Constatar lexisténcia d'in-
ductors. En el cas concret de Fela-
nitx, sovint llegim atacs efectuats
P' covards que semmascaren rera
d'inicials (O. M., C. M., J. M...).
Corn a felanitxer, em dol encara
més aquesta situació perquè, his-
tòricament, el nostre Poble s'ha
distingit, fin i tot en la discrepán-
cia, per mostrar cara. Si algú no
s'atreveix a fer-ho, cal deduir que
obeeix a una campanya d'obscurs
interessos partidistes ,(o persona-
listes) que. amb una análisi sim-
ple dels exemples citats, es detecta
fàcilment. Per això, estic segur
que la direcció del setmanari Fe-
lanitx, caracteritzada per afavorir
el debat ideològic obert i tradicio-
nalment escrupulosa amb el res-
pecte zoles llibertats, no permetrà
Ia continuïtat d'escrits «d'encapi-

- ronat» que s'aproximin a l'apolo-
gia del terrorisme i que no merei-
xen Ara cosa que esser llançats a
la Riera.
. Proclamar la fe més absoluta

amb el tarannà respectuós i demo-
cratic del conjunt de les felanitxe-
res i dels felanitxers que no apro-
varan mai la violencia, la intole-
ráncia i la covardia i que, si s'es-
cau, collaboraran amb l'exclusió
social dels qui la practiquen.

Mallorca, 23 d'octubre de .1993..
Bartomeu Mestre i Sureda

PRESIDENT ..1ERC-I I.' ES BALEARS
I PITI USES

N. de lá D.: Aquesta Direcció vol
manifestar que, en la publicacie.
de les Car' tes al Director se segueix
rigorosament la normativa que re-
gula aquesta practica i totes les
cartes que surten a llum, en que
vagin signades amb pseudemims,
estan degudament avalades per
llurs autors, les dades personals
dels quals resten imprescindible-
ment evidenciades als originals.
Igualment rebutja qualsevol insi-
nuació entorn a possibles permissi-
vitats de dubtoses apologies. Les
cartes, òbviament, nomes expres-
sen les opinions dels comunicants
i, en tot cas, els textos mateixos
i la seva diversitat desautoritzeni
aquestes suposicions.

Finalment, aquesta Direcció vol
denunciar la tècnica distorsionant
d'instrumentalitzar una situació
en favor d'un plantejament de
molt dubtosa intencionalitat que
no repararia en lesionar el dret
inalienable dc la llibertat d'expres-
sió.

Agraiment
La família Andreu-Tugores,

davant les nombroses mani-
festacions de condo] rebudes
amb motiu de la mort d'Antò-
nia Tugores Artigues i en la
imposibilitat de correspon-
dre-les, totes personalment,
ho vol fer per mitjà d'aques-
ta nota.

A tots, moltes gracies.
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Hem de reconèixer que la FI-
RA DES PREBE BORD va ser un
èxit, al menys de públic de par-
ticipació. «Stands» ben muntats,
molts de firers, Banda de Música
de Felanitx, Bandes de tambors
d'En Simonet i del Port, el famós
grup d'animació «Farsa», grup mu-
sical... Entrega de trofeus, ball
de bot... La cosa es perIlonga fins
l'horabaixa de tot... Alguns defec-
tes degue haver-hi, emperò
crec que va ser notable. Que l'any
que ve la cosa sigui millor si cal,

esper que les sopes, la sobrassa-
da, els botifarrons, bunyols, ore-
llanes, figues segues, etc... no ha-
gin fet tap i cul a mes Sem-
pre n'hi ha que es passen si festa
va de franc. •

• Ni los más optimistas con-
fiaban - que el C.D. FELANITX
consiguiera la VICTORIA en STA.
MARGALIDA. Con suerte, un pun-
tito, dijo alguien. Pero la verdad
es que las huestes de «Busi» fue-
ron a por todas y se trajeron el to-
tal del botín. DOS POSITIVOS,
DOS, los que luce el Felanitx en su
casillero particular, gracias a un
gol oportunísimo de TOFOL BEN-
NASSAR. Al final, ya digo: MAR-.
GARITENSE, CERO - FELANITX,
UNO. ¡Bonito ¿verdad?!

• Nuevo trasniés del PORTO-
COLOM, en 2." - REGIONAL; los
porteños no consiguen coger la
onda este año: PORTOCOLOM,
CERO - SANT JORDI, UNO.

Tampoco el domingo fue bueno
para el S'IIORTA, que pese a an-
dar con un positivo a sus espaldas,
cayó en el feudo del segundo cla-
sificado, MONTAURA, TRES -
S'HORTA, CERO.

Pero sí las cosas funcionaron de
mil maravillas en el campo «Es
Cavalier», donde el CAS CONCOS,
que marcha embalado, consiguió
meterle un TRES a CERO al JUV.
BUNYOLA.

• La cantera felanitxera esta
donant els sous fruits,- els equips
base del C.D. Felanitx con -mien
amb bons jugadors, com es el cas
de TOMEU VIDAL, un davanter
amb molta classe i, lo que es mi-
llor, an-lb molt d'encert de cara a
Ia porteria. Com exemple l'altre
dia marca a un sol partit la frio-
lera de SET GOLS, set, i encara va
tenir temps per fer altres jugades
i servir altres gols als -companys
d'equip. Va de bo!

• Nuestro compañero INTO, se
march() el pasado miercoles rum-
bo a ESCOCIA, imagino que por

motivos familiares. Pero quien sa-
be... Allí por DUNDEE, igual apro-
vecha para ojear algunos jugado-
res de fútbol.

Le deseamos un feliz viaje y una
mejor estancia por tierras escose-
sas. Un abrazo, Bernat!

• El amigo de siempre, ANTO-
NI GRIMALT SANS() («Pelut»),
hasta ahora GUARDIA CIVIL de
TRAFICO, se retira de su activi-
dad, es decir pasa a la RESERVA
ACTIVA, tras un montón de años
de servicio. Así dispondrá de más
tiempo para su aficón favorita:
Ia pesca... ¿Sabían que es un exec-
lente fontanero? Un abrazo Toni
y a ver si nos vemos más por tu
Felanitx natal.

• Recibo una preciosa postal
de las costas mediterráneas, con-
cretament de LEBANON donde se
ve el «Templo de Bacchus», del
amigo JOAN MANRESA, poeta/
escritor, infatigable viajero. Grci-
cies, J0(111, una forta abraçada!

• Ultimamente el amigo PEP
VALLS «Midas King» no suele asis-
tir a las convocatorias del EQUI-
PO A, ni siquiera a las comidas y
eso que es un buen comedor y be-
bedor y le entusiasma ese tipo de
reuniones, pero pasa que última-
mente se ha echado novia en la
City. Corteja en Palma, eso. Y al
parecer se lo ha tomado seriamen-
te, que no tiene fiebre ¡pero va-
mos!

• Es menescal MORA (Biel Mo-
ra) segons llegesc als diaris, ha
aconseguit que la FEDERACIÓ BA-
LEAR DE TROT aprovi que cls
conductors de carreres de cavall
al trot, puguin seguir participant
en carreres malgrat tenguin més
de 70 anys. El senyor Mora, ex-re-
gidor de l'Ajuntament de Felanitx,
reuní més de 1.500 firmes per aeon-
seguir retirar del codi una hei que
impedia als corredors d'aquesta
edat participar a carreers de com-
petició oficial. Axí que Mora, ha es-
tat --a base de molta constan-
cia— l'artífex d'aquesta nova nor-
ma. Sigui per be, idò!

• L'altre setmana havia de sor-
tir en aquesta secció el SOPAR/
ENTREGA DE TROFEUS del
CLUB «OPEL» d'ATLETISME de
Felanitx, peró per motius tècnics
va ser impossible. Aquesta setma-
na m'he pres la llibertat de repro-
duir la crônica del meu company
Miguel Adrovcr, de D. M., i surt en
aquestes mateixes pagines del Set-
manari. Pcrdonau el retard.

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

NECESSITAM UNA AL.LOTA per
compartir pis a Palma amb tres
estudiants. Informació, Telèfon
583099 (vespres).

TITULADA EN PREPARADOR Ft
SICO Y DEPORTIVO, con nocio-
nes de ingles y alemán, busca
trabajo. Informes en esta Admi-
nistración.

SE VENDE FONDA CAN SOBE-
RA, pleno rendimiento, en C/.
Plaça, 5 Informes, Tel. 580133
o en la misma.

Futizel sala base

RESULTATS
Iniciació

APA Col. Tramuntana, 4 - C.F.S.
Felanitx A/Cons. Esber, 0.
Ben janiins

C.F.S. Felanitx B/Hiper Gigan-
te, 3 - C.D. So N'Oliva, 2.
Alevins

C.F.S. Felanitx A/P. Hens, 1 -
C.D. Los Almendros, 4.
Infantils

C.F.S. Felanitx A/Instalconfort,
8 - Col. Sta. Teresa, 1.

C.F.S. Felanitx B/Bar S'Abeura-
dor, 2 - C.D. Los Almendros, 7.

Setmana rodona on els equips
locals començaren a definir-se dins
les respectives categories. Els més
petits es desplaçaren a Ciutat al
camp del líder i feren un bon en-
contre malgrat la golejada. Juga-
ren, Francisco, Puskitas, Cristian,
Vidal Cañas, Miguel, Sebastià,
Alonso, Gomila. Aquesta setmana
s'enfronten a l'ince)modc Col. Mon-
tision dins Felanitx a les 19'15.

Iaequip benjami B derrota per la
minima al C.D. So N'Oliva dins Sa
Mola, després de rcalitzar un par-
tit completíssim. Alex Sibot, en
tres ocasions marca i el capita An-
dres Leandro fou clau dins la de-
fensa. Importantíssima victòria
d'aquest combinat que es despla-
çarà a Son Ferrer aquest cap de
setmana a ratificar el seu bon mo-
ment. Els misters Joan/Corchado
alinearen Muñiz, Leandro, Huguet,
Alex, Vidal, Monserrat, Mateu,
Mas, Tomeu, J. Carlos, Miguel i
Corchado.

El combinat A, duit per Pere
Joan i Joan caigué davant Los Al-
mendros. J. Hernandez i LI. Obra-
dor marcaren els gols. Jugaren Za-
morano, Hernandez, Magi, Lillis,
Millán, Enrique, Javier i Casillas.
Difícil papereta pels benjamins
que aquesta setmana s'enfronten
al líder Es Liceu A a Marratxí.

Empat històric dels alevins A da-
vant el campió de la temporada
passada, el C.D. Los Almendros.
Un golas d'Antoni Barceló dona

moral a l'equip felanitxer que
ta pel titol. En Xesc Blanco alinea:
Joan, Xesc, Raimundo, Bel M.',
Cañas, Manresa, Barceló, Joan Pe-
re, Cabrer, M. Angel i Huguet. Si
avui guanyen a Inca es situaran 11-
ders amb aspiracions a la final.

L'equip B d'alevins d'en F. Ló-
pez (Sacchi) també complí gua-
nyant al B de Son Rapinya. Una
gran remuntada que afavorí Ics
bones esperances. Ivan, Marcos
(2), Carolina i David marcaren la
diferència. 'Lambe jugaren Colau,
Andreu, Xavier, Coves, Santi, Jo-
nhatan, Ramallo, Kiko i Jesús. El
Sagrat Cor dc Ciutat, rebrà la nos-
tra

Els infantils A golejaren a un fe-
ble rival ciutadà -dins Sa Mola, on
el fred no impedí que els jugadors
de Federico:Garí dcmostrassin el
seu bon joc. Maim& Rohan, Aria
(2) i Domingo (4) feren els gols.
També jugaren Muñoz, Fernandez,
Esteban, Francis, Perez, Tomeu i
Binimelis. El líder So N'Oliva re-
bra avui la nostra visita.

Els jugadors de l'altra equip in-
fantil, entrenats per Joan Perelló,
reberen un fort rival ciutadà. Vi-
llanueva I Fernandez marcaren els
gols locals davant una superioritat
visitant. També jugaren Fernan-
dez, Guiem, Milian, Martin, Blan-
co, Ortega, David i Villanueva.
Avui cl Sagrat Cor rebrà la nostra
visita i cercarem la primera vic-
tòria.

LO MILLOR.—La pista. Vaja
feinacia que fa aquesta pisteta. Deu
ser la que ales jugadors, equips i
diferents esports reb de tota
També cal remarcar que una pin-
tadeta no li aniria gens malament.

1.0 PITJOR.—Aquest fred que
fa per devers Sa Mola, alla devo-
ra el pavelló. Esperem que no ens
congeli els resultats.

Escriu: Marino Talavante

CHICA de 17 años BUSCA TRA-
BAJO. Informes en esta Admi-
nistración.

Els Equips amen a ilefinir-se
Sa mala, s'omplí de gam en gom



quells que es recorden una bona	 El passado viernes, el equipo ca-
temporada. No li manca de res. dete femenino llevado por TORRY
Tingué qualitat, emoció, equilibri jugó un partido amistoso contra el
de forces, molts de punts, jugades CAMPOS, ganando sin problemas
i decissions polemiques, triples, y quedando al final 38-18. El públi-
prórroga victòria felanitxera co hizo acto de presencia y se lo
per un sol puntet. Fou un partit pasó muy bien. Esperemos que en
molt interessant i d'excellent ni- la liga jueguen igual o mejor, ya
yell, en el que l'Autocares Grimait que comienzan hoy en Manacor.
ho tingue molt difícil perque l'Op- Las seniors che 2. no tuvieron la
tica Abel ais 3 minuts ja dominava misma suerte ya que jugaron eon-
per 0-9. Aquest mange de punts tra 1111 fuerte JOVENT, campeón
permeté als ciutadans anar per da- de la temporada pasada. El parti-
vaut en practicament tots els 40 do no tuvo mucha emoción, siem-
minuts, amb excepció del 63-60, pre iba por delante el JOVENT,
que fou neutralitzat totd'una amb sin dar opción a las chicas de PE-
un triple. Però l'enorme entrega RE.
dels felanitxers, lluitant per totes 	 A pesar de la derrota, el RTE.
les pilotes, força la prórroga gra- PLAZA esta situado en 	 posición,

que es un lugar muy bueno. Espc-
remos que el domingo jueguen me-
jor y nos den otra alegría.

Gols: Carlos i Santi. 	 TROPIBASKET
Alineació: 	 Loren, 	 Gallego, 	

Adrian, Maties, Javier, Ruben, Mi- SE VENDE PISO en Felanitx. C/.
quel Angel, Vera, Vidal, Carlos i 	 Costa i'Llobera, 32 (Edif. Ofici-
Sand. 'Lambe jugaren Txema, Ma- 	 na Correos). Informes: Tels.
nob, Pep Lluís i Barceló. 	 581823 y 582146.

L'equip de Morete no va poder 	
fer res davant un equip superior. SE VENDE CASA de 3 plantas,
Avui dissabte els benjamins juguen 	 Urb. LA FE, solar 1.000 m.2
a Santanyí. 	Informes: Tel. 825092 (noches).

FELANITX, 2 - ESPAÑA, 4

FELANITX
ISMOM*,                   

FUTBOL 13ASQUET

S:asazion triciõria del Falanitx
	 jamb per as dos equips

a SAM Mrgaia 	 stirs masculins
Margasitense, O - Felanitx,

Molts felanitxers a les grades de
«S'Estanyol», que animaren fort
ferm al seu equip.

FELANITX: Roig, Sampol, Ge-
labert, Martorell (gennasar), Gue-
rrero, Borras, Hernandez (Almoció-
var), Fernando (Acosta), Mz.AirriC,
Pont i Jimenez.
ARBITRE: Garcia. Molt be. No
tingue necessitat d'utilitzar cap
targeta en cap moment del partit,

acies a la gran deportivi tat
d'ambdós oponents.

EL GOL.— (0-1) Min. 79 Acosta
treu de banda damunt Tao' Ben-
nitsar, qui aprofita per marcar
nic gol del partit.

COMENTARI.—Bons marcatges
deis jugadors del Felanitx damunt
els davanters del Margalidenc. La
pressió dels visitants va ser ago-
biant, fins al punt que els locals
poc pogueren fer, ja que tan sols
tingueren alguna ocasió de gol. El
Felanitx, ben armat darrera, espe-
ra el contratac o qualque ocasió
fortuita. I axí va ser, una treta de
banda del juvenil Acosta dona
oportunitat al batallador Tao',
otte darrenament marca bastzints
de gois, de sentenciar el partit en
benefici &Is felanitxers.

JORDI GAVINA
PROXIMA JORNADA
Preferent.!:

«Es Torrent6»: Diumenge, a les
16'30: FELANITX - ALCÚDIA.
2." Regional:

JUV. BUNYOLA - ATCOS. POR-
TOCOLOM.

STA. MARIA - CAS CONCOS.
A «Sa Lleona»: S'HORTA - SA

VILETA.

2.. REGIONAL

MONTAURA, 3 - S'HORTA,
El S'Horta juga el seu millor

partit a fora camp i la veritat es
que va merèixer un resultat posi-
tiu. El partit fou clisrratat i garrit
i el nostre equip clomina els pri-
nters -15 minuts, perú topa sempre
an -ib l'excellent actuació de! porter
local, l'ex-saragossà i ex-manaco-
rer Bennasar. El primer go! local
fOU producte d'un penal inexistent
que s'inventa l'arbitre que, com
sempre passa a Mancor, surt del
mateix color de l'equip local. A la
segona meitat el S'Horta avança
línies però cada cop que passava
del centre del camp el collegiat pi-
lava fora de joc. De no ser d'a-
questa parcial actuació arbitral,
ben segur que haguerem duit qual-
que positiu, ja que els dos darrers
gols del Montaura es marcaren a
cinc minuts del final. Hem d'es-
mentar la mala sort del delegat
del S'Horta Pedro Juan, que va
patir un accident a l'entrada de
Mancor. Debuta el nou fitxatge del
S'Horta Jaume Roig.

Dema diumenge, a Sa Lieona, a
les 15'30 rebem la visita de l'Es-
portiu de Sa Vileta.

JUVENILS
LLOSETENSE, 4 - S'IlORTA, 1
Partit jugat la matinada de diu-

mentze a Lloseta. En cl primer
temps el domini fou ahem amb
ocasions per ambdós equips. El
gol l'aconseguí Tomeu Roig. Avui
dissabte, a les 16 jugam contra Ses
Salines.

1:El„.1NITX, 1 -11INISSALENI, 0
Gol: Isidro Albons.
Alineació: oBuyo» Marc, Risco,

Páramo, Santi, Mut, Isidro, Miró,
Estrella, Guillem, Cano i Roque.
També jugaren Miguel Angel i Javi
Sans.

Difícil, afortunada i valuosa vic-
tòria de l'equip de Joan Adrorer.
CADETS

COLONIA, O - FELANITX, 7
Gols: Esteban (3), Andres, Va-

lentin, Jose Vicente i Pinilla.
Alineació: Paco, Risco, Zamora-

no, Andres, Cristóbal, Páramo, To-
N1111010, Pitiilla ValCIli ill i

Biel Nadal. També entraren Jose
Vicente Marcos, «Romano» Este-
ban, Porras, Nicolau, Gori i A.
Nadal.

Fàcil triomf dels jugadors d'A-
drover Alonso, els quals també en-
capçalen la classificació de catego-
ria cadet. Avui horabaixa a partir
de les quatre juguen en Es Torren-
16.

STIORTA, 3 - SES SALINES, 0
No tingué dificultat el S'Horta

per a imposar-se al Ses Salines. El
conjunt local domin tot al hang
del partit davant un adversari que
nomes intenta dcfensar-se, gairebé
sense inquietar el porter local.
INFANTILS

FELANITX, 9 - SANTANYI,
Gols: «Richi» Vida! (4), <Nan

Basten» Vidal (3) i Sergio (2).
Alineaciú: Oscar, Adrver, Joan,

Oliver, Sinra; Jose Vicente, T. Vi-
dal, T. Nadal, «Buitre» Alcolea,
«Richi» Vidal i Sergio Moreno.
També jugaren Monscrrat, Nico,
Toni, Pinto i oKoeman» Martinez.

Espectacle i gols, un partit més,
del conjunt de «Nino» Simarro
que ja es situa líder de la seva
categoria. Avui horabaixa els in-
fantils es desplacen a Montuïri.

Infantils.—Avui dissabte a les
11 partit contra el Ses Salines.

BENJAMINS
SANTANYI, 4 - S'HORTA, 1
Domini del Santanyí davant el

S'Horta que crea poc perill. S'ha
de destacar la duresa de l'equip
local. El gol fou de Gonzalez. Avui
dissabte juaam contra el Ses Sa-
lines.

Resultats:
Juvenils.—IB. EXPRESS - JOAN

CAPO/AUTOCARES BRIMALT,
Suspes.

Seniors MUSC.—SON CARRIO -
JOAN CAPO ,AUTOCARES GRI-
MALT, 43-72.

Seniors fem.—Santa MONICA -
JOAN CAPO 'AUTOCARES GRI-
MALT, 55-17.
III div. masc.—AUTOCAR ES

GRIMALT - ÓPTICA ABEL, 86-85.
Comentari:

Unes obres a la pista on juga
habitualment l'Ib. Express impedi-
ren que es .jugas el partit dels JU-
VENII,S.

Les SENIORS FEMENINES fe-
ren un partit 'ben magret i foren
derrotades amb molta claretat. No-
més anotaren 4 cistelles en joc.
Afortunadament la serie de tirs
Mures fou bona i n'anotaren 9 de
13. El resultat del descans era de
31 a 8.

Els SENIORS MASCULINS des-
bancaren al Son Carrió. Un rival
força perillós en moltes altres oca-
sions fou superat de cap a pens
des de l'inici (2-8, 5-19, 23-34 i 23-
42 en el descans). La superioritat
del segon temps encara fou mes
grossa i el parcial de 3-24 donava
una diferencia de 40 punts ais 31
minuts. l,a relaxació visitant per-
mete als locals aconseguír un 11-0
en els tres minuts finals i minvar
una mica l'ampli tempteig. El par-
tit va tenir dues figures: Salva (27
punts) i Xisco Adrover (17 punts
i una infinitat de rebots).

El partit de TERCERA fou d'a-

cies a un 8-0 final. En els cinc mi-
nuts adicionais tambe d'aixecar
un desavantatge de 4 punts. La re-
muntacla es concreta amb un tir
Iliure transformat per Amengual
a 7 segons de l'acabament. Desta-
quem, a part de la continua& Hui-
ta de tots, l'excellent encert en els
tirs Inures (27 de 40), els tres tri-
ples anotats (2 de M. Julia i un de
Pei -e116), el partidas de Pere J. Fu-
liana (21 punts), el domini en els
rebuts d'Amengual (15) i de Rigo
(12) i els 45 minuts jugats per G.
Amengua.I amb 27 punts anotats.
Anotadors:

Seniors masc.—Salva (27), X.
Adrover (17), Bernaclí (12), Villa-
longa (6), R. Boyer (6) i Gaspar (4)..

Seniors fem.—Fanny (7), C. Vi-
vancos (4), C. M. Oliver (2), J. Mar-
cos (2) i M. Estelrich (2).

III divisió masc.—G. Amengual
(27), P. J. Fullana (21), M. S. Pe-
relló (13), Cesar (12), M. Julià (8),
A. Obrador (2), S. Rigo (2) i Aleix
(I).
Aquesta jornada:

.Dissabte començaran cis cadets.
Ho faran amb una Ilarga excursió,
a Andratx. El mateix desplaçament
hauran .de realitzar el dia segiient
les femines.

L'equip de 3." també es desplaça-
rà, a Inca, a la pista del maxim fa-
vorit de la categoria.
A Felanitx tend rem el partit (ids ju-
ven i Is contra el N Ii I lorcalqd issa btej
dels seniors masculins contra el
Sancelles (diumenge).

LARRY- CISTELLES

Es Port Básket Club
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iVIAS 	OR SU COCHE as s IMO,
ESTE CONIC) ESTE, AL COMPIFtAlt UN

OFERTA EQUIVALENTE SI NO TIENE COCHE
• No acumulable a (Ares deltas Ofelia .alcia paro vehiculos en Sck &fame este mes.

ail g
Concesionario Oficial

AUTOS MARTORELL, S.A.
Carrer del Socors, 8 - Tel. 58 13 48 -F E LA N I TX

e	 FELANITX

El reilidor Temeu Obrador tie CAIS, ebjecte
d'una malifeta

Colon's a la Sala
EL CADASTRE. C. M., J. M. 0

SIGU.: M.

La setmana passada anuncia-
vem un model per presentar re-
clamacions al nou cadastre perú
esperàrem a veure que en pensen
els politics de torn a! Ple del mes
de novembre i despres veurem
clue convé mes fer. De moment no
aneu a cercar les notificacions que
ja les duran a ca vostra, si volen.
El que ha de moment es molta de
gent disgustada pel tragí que s'ha
de fer per presentar reclamacions

tambe hem de dir que no cal fer
CUCS, es poden fer les reclama-
cions des de casa i per correu.

Passant al de sempre, ja hi tor-
nam a ser, hi ha qui vol cl ue tor-
nem xerrar del PSOE i ho farem
perque fa dues setmanes que ens
regalen una carta un senyor que
sempre te una M. al seu nom i duu
un sac passat pel cap perquè no
el coneguin, per?) no només mos-
tra els peus perquè el sac nomes
Ii tapa les ulleres, també mostra
Ia camisa. Aquestes cartes d'M.
fan pudor i tenen molt a N'eure
amb un M. O. (també una M!) que
va començar a escriure en espa-
nyol i després es va integrar auto-
màticament. Les cartes són pasta-
des amb la mateixa farina de l'any
passat i fa la mateixa ferum ma-
laltissa alimentada per unes insi-
nuacions i un no tenir orgues de
donar mai la cara tot i queT . no cal
donar-la perquè el veuen venir de
!luny. Mirau per on quan Coloms
a la Sala mostra la podridura del
PSOE o sigui, les coincidencies mi-
limètriques amb el PP, el PSOE
no diu res, peró automáticament
surten unes cartes anònimes client
pestes de CALS i que la seva ob-
sessió és atacar al PSOE. Per una
persona normal o que no intenti
manipular la informació, es molt
mal de creure això de la obsessió
perquè, dels cinquanta escrits
anuals d'aquesta secció de CALS

després del govern perfecte del

PSOE, no els n'hem dedicat ales
de cinc escrits i tots, eren per com-
parar el que deien amb el que
feien o havien fet j , sobretot, per
demostrar una vegada i una altra
que Miguel Riera practica la poll-
tica dels «oblits» diaris. Això M.
no es obsessió, es la realitat crua,
que voleu que hi facem.
Tothom veu que les cartes les es-
criu un del PSOE, la gent de CALS,
no ens tremi els paclaços bruts, si
hi ha res a dir es diu i s'arriba a
un acord que després no es can-
via. Aquestes cartes tenen un co-
mú denominador i això és propi
de gent que va per la vida sense
principis i amb molta d'estufera.
El concepte «nacionalista i pro-
gressista» l'empren els socialistes
i es mes «nacionalista i socialista»
que res, com va quedar demostrat
aquest mes de juny a unes mani-
festacions electorals a la Casa de
Cultura en sentir parlar un nacio-
nalista socialista en eastella dient
que el nacionalisme passava pel
PSOE. Si hem defraudat a aquest
nacional socialisme, ens elegram
moltíssim, jus 1per això ha valgut
Ia pena.

SE VENDE CONSOLA NINTEN-
DO + 2 pads + pistola ga-
megeny y 9 juegos. Todo por
15.000 ptas., o también por se-
parado. Informes: Tel 825092
(noches).

Dijous de la setmana passada,
a la porta del domicili de Barto-
meu Obrador, regidor i portaveu
del grup municipal Coloms a la Sa-
la, hi aparegué de bon matí un
farcell de coloms morts en des-
composició. L'endemesa fou de-
nunciada a la Policia Local i a la
Guardia Civil per tal de que fessin
les gestions oportunes per eseatir-
ne l'autoria.

Segons Bartomeu Obrador,
aquesta no es la primera acció in-
timidatória que ha sofert i, en prin-
cipi, relaciona la fetxoria en la 11-
nia que ha seguit sempre el seu
grup entorn a la qüestió urbanís-
tica del nostre poble i concreta-

ment amb la petici6 que ha fet úl-
timament de que s'acceleri la Ira-
mitació d'expedients urbanístics,
pendents de resoluci6.

Sia quin sia el móvil, es aquesta
una acció execrable que nomes me-
reix el rebuig mes enrgic per part
de tothom, per quant revela un
clar despreci dels més elementals
principis democràtics.

Des d'aquestes planes declaram
Ia nostra repugnancia per aquesta
acció, alhora que manifestam el
nostre desig dc que s'aclaresquin
els fets j, sobre tot, el de que
aquestes situacions que deterioren
la convivencia democratica del nos-
tre poble no es tornin repetir.

Gir:1 ATLETISME

El club «Opel» de Fela-
nitx homenajeó a sus
corredores. Al final
hubo entrega de- Pmeda-
llas

El pasado viernes día 15, en el
restaurante oCa'n Bono» se proce-
dió a la entrega de medallas co-
rrespondientes al campeonato
Baleares en Pista Libre para vete-
ranos, en el transcurso de una ce-
na organizada por la Asociación
de Atletas Veteranos de Baleares
en colaboración con el Club Opel
Felanitx. Presidieron el acto los
presidentes dc ambas institucio-
nes, Pere Fullana y Miguel Julia,
demostrandose la camaradería rei-
name entre todos los atletas.

En lo referente a los atletas dc
Felanitx hemos de destacar la con-
SCCL16611 dc seis títulos de cam-
peón de Baleares co Pista Aire Li-
bre de Sebastià Adrover, en las
praehas de 010, 200, WO, 1 .500, 5.000
V 10.000 metros de la categoría ve-
teranos C. En veteranos A, Victor
Martinez se convirtió en campeón
de Baleares de las pruebas de 5.000
y 10.000 metros, mientras que
Francisco Paramo ganó las prue-
has y SIX) Mel Mga-
ba Marquefío ganó en los 200 me-
tros preveterano.

MIQUEL ADROVER

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

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.

DIUMENGES: d'll a 12 h.
C/. Pelat, 61 	 Tel. 583464




