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Les festes locals
Ens referirem molt succintament
a l'edició passada, a les festes lo-
cals, que foren designades per a
l'any vinent a la plenaria ordina-
ria del passat dia 8.

Primerament foren assenyalades
com festives dels distints nuclis
urbans del terme, les respectives
festes patronals. Així doncs, a Fe-
lanitx el 20 de juliol, Santa Marga-
lida; el 10 de setembre (Sant Nico-
lau) a Cas Concos; el 23 de maig
(dilluns de Cinquagesma) a S'Hor-
ta i a Portocolom el 16 de juliol
(la Mare de Déu del Carme).

Quedava una festa per assignar
i a proposta del grup socialista es
va acceptar per unanimitat la de
Sant Antoni per a tot el municipi,
una festa que, com sabeu, revifa
per tot arreu

La setmana passada es dona a
conèixer el nomenament del nos-
tre paisà Antoni Bennàsar Roig
com a president del Parc Natural
de Mondragó, un espai rescatat fa
uns anys de ia degradació- urba-
nística i depenent actualment de
Ia Conselleria d'Agricultura i Pes •
ca del Govern Balear.

Amb aquest nomenament s'ini-
cia el procés d'ordenació d'aques-
ta zona que, tant pels seus valors
naturals, com per la seva ubicació
al bell mig d'una costa urbanit-
zada en grau molt elevat, es d'una
importància capital.

Hem parlat amb Antoni Bennà-
sar i ens ha avançat a grans trets
quin serà aquest procés. En pri-

I ja que parlam avui de festes,
seria bo de plantejar una qüestió
que toca molt d'aprop una tradi-
ció mallorquina, que ha estat sis-
temàticament descurada per les
nostres autoritats, tan autonòmi-
ques com locals. Es el cas de les
segones festes de Nadal i Pasqua,
unes jornades tradicionalment fes-
tives que quasi mai figuren com a
tais en el calendari laboral no obs-
tant el seu pregon arrelament dins
el nostre poble. Es una manca de
sensibilitat —o una renúncia, que
encara es pitjor— imperdonable
que, per exemple enguany es de-
clari festiu, no sabem per quines
cinc-centes, el dia 27 de desembre
i no s'hi declaràs el 12 d'abril, se-
gona festa de Pasqua.

mer lloc s'ha de constituïr el Pa-
tronat, que sera integrat amb re-
presentants de les institucions po-
lítiques, grups ecologistes i la Uni-
versitat i tot seguit s'ha de redac-
tar el Pia i Gestió, que con-
tendra la normativa reguladora de
les activitats que es puguin dur
a terme dins la zona. Per descomp-
tat, una de les pautes bàsiques se-
ra la limitació total de la construe-
ció. Per altra banda Antoni Ben-
nàsar ens fa notar la singularitat
d'aquest parc, integrat per ter-
renys de propietat privada i pú-
blica, circumstancia que, òbvia-
ment, s'haurà de tenir en compte

l'hora de confeccionar l'esmen-
tat Pla d'Ús i Gestió.

Terra lluenta

Abans de l'estiu del 1993, dèiem
en aquestes mateixes planes, tot
parlant de Ieltsin:

qieltsin esta jugant amb foc.
S'enfronta amb arrogancia al par-
lament, amenaça des del Kremlin,
festeja descaradament la cúpula
militar de l'encara vigent Exèrcit
Roig,... i inentrestant rep el suport
incondicional dels països del bloc
occidental, que ja han invertit mas-
sa doblers a Rússia i massa presti-
gi en leltsin ( ...), Ieltsin no és la
persona adequada per dur enda-
vant les reformes necessaries, per-
què esta mancat d'una de les mi-
nors virtuts politiques; la prudèn-
cia, ( ...) (Ieltsin) usa i abusa del
seu carisma personal per contro-
lar les masses que el van fer pre-
sident del seu immens país».

Llegir això després dels esdeve-
niments que acabaren amb el bom-
bardeig, l'incendi i la rendició del
parlament rus, no fa altra cosa que
confirmar el que ja sabiern de Bo-
ris Ieltsin. I tanmateix, en aquests
moments, ell es l'únic que pot ga-
rantir la seguretat interior i exte-
rior de Rússia, l'únic que pot obrir
una finestreta al futur econòmic
del seu país, rúnic que pot contro-
lar l'exèrcit rus i el seu armament
nuclear, i, finalment, l'únic que pot
donar garanties d'estabilitat a Oc-
cident. El preu, pert), es i sera l'au-
toritarisme, una característica que
es repeteix en la história del po-
ble rus. No crec, tanmateix, que
leltsin no sigui acceptat pel seu po-
ble. Potser representa el «mal me-

nor», el «dolent conegut», el «tsar
de sempre» que, amb ma ferma,
pot controlar un poble evident-
ment immadur per viure en un sis-
tema democratic i de lliure co-
merç, com el que tenen els països
ccidentals.
Potser Ieltsin aprèn dels seus

errors i a poc a poc la seva intui-
ció política li resol els greus pro-
blemes que se li plantegen. Però
no es prudent. Com tampoc no ho
es en excés el president dels Es-
tats Units, que juga amb excessi-
va rapidesa la carta de Teltsin,
quan esclatà la crisi amb el parla-
ment. En aquells moments crec
que era més preocupant per a la
pau mundial l'actitud de Clinton,
que la de Ieltsin. Un grapat de cir-
cumstancies sortosament combi-
nades (i no les decisions dels me-
diocres líders de les superpoten-
cies), ens van fer a tots un gran
favor aquells dies de tensió, i la
crisi russa es va resoldre sense que
l'olla de pressió fes un tro.

Ara que Ieltsin ja té controlada
Ia situació i esta guanyant-se la fi-
delitat de l'exercit, fa i desfà pro-
meses a tort ia dret amb el tema
electoral, i juga amb Occident
usant la consigna de «o jo o el
caos». Potser seria bo que el fes-
sin tsar; almenys totes les contra-
diccions d'un president elegit de-
mocràticament, es podrien justifi-
car amb el retorn a l'absolutisme
monàrquic.

Antoni Roca

N'Antoni Bennàsar ha estat nomenat president
del Parc Natural de Mondragó

La festa de Santa Cecilia

El Tsar

Antoni Peña ha fitxat pel «Club Maratón
Transportes Ramis-Sastre»

Dema diumenge, el Patronat Lo-
cal de Música celebrara la festa de
Santa Cecilia; l'avançarà un dia
tota vegada que el dia de la santa
és dilluns dia 22.

La Banda de Música, la Coral i
l'Escola de Música, que són els col-
lectius adscrits al Patronat, han
preparat el següent programa.

Demà diumenge dia 21:
A les 11'30 cercavila per la Ban-

da de Música de Felanitx.
A les 12, a l'església Parroquial

Missa cantada per 1 CORAL DE
FELANITX dirigida per Jaume Es-
telrich.

A les 14, dinar de germanor. (Es
poden retirar els tiquets a la Co-
ral i a la Banda).

A les 19'30, a l'Auditori Munici-
pal, CONCERT per la BANDA DE
MÚSICA DE FELANITX. Sota la
batuta del seu director Pasqual V.
Martinez Llopis, interpretar el re-
pertorio següent:

I part.—Opera Flamenca (pa-
sodoble) d'Araque. Ducann on
(obertura) de J. D. Ployhar. The
Beatles in Concert de Lennon i Mc.
Cartey. I Air and dance de P. Rey-
nolds.

II part.—Bella Italia (melo-

L'atleta felanitxer Antoni Peña,
que des de fa alguns anys estava
adscrit al Club Colonva de Pollen-
ça, ha fitxat aquests dies pel Club
Maraton Transportes Ramis-Sas-
tre.

dies italianes) de H. Kolditz. Obe-
ron (obertura) de C. M. von We-
ber i El llac dels cignes (suite) de
P. Tchaicowky.

I diguem, per últim, que els
alumnes de l'Escola «Pare Aulíí»
celebraran la seva festa particular
el dilluns a les 6 del capvespre al
seu local.

A. Peña, segons ha manifestat,
havia tengut certs problemes amb
algunes persones del Club Colonya
i no ha dubtat de passar-se al
Transports Ramis-Sastre quan
aquest club s'ha interessat per ell.

Els objectius immediats del nos-
tre atleta —que esta situat en 4t.
lloc en el ranking espanyol de l'es-
pecialitat— só n el Campionat

d'Europa l'any que vé i els Ohm-
pics d'Atlanta l'any 96, però no
perd de vista els jocs olímpics se-
güents, els de Sidney de l'any 2000.
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Dis. 20 St. Felix de Valois
Diu. 21 Crist Rei
Dill. 22 Sta. Cecilia
Dim. 23 St. Climent I
Dim. 24 St. CrisOgon
Dij. 25 Sta. Catalina
Div. 26 St. Llconard

LLUNA

Quart creixent dia 21

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma.: Dies feiners, a
les 6'45 (excepte dissabtes), 8, 10,
14 i 18 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.

Palma • Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep
te dissabtes) 9,30, 13 1545 i 1930
n. Diumenges i festius, a les
J,30, l5,45 i 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7 i 17 h. Diumenges i
festius, a les 9, 12'30 i 17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730 i 1730 h. Diumen-
ges i festins, a les 9'30, 13 i
18'15 h.

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

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

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

Palma-SlIorta: A les 14,45 h.
(nomes dies feiners).

TAXI FELANITX Tel. 582388

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

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

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

Tels. 582904-581188
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580009
Servei de grua 	 827474
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

Hem fet una caixeta de fusta amb vi
i embotits de Felanitx i la vos recoma-
nam per obsequiar als vostres clients.

C/ Mateu Obrador. 14 - Tel. 82 72 87 - Fax 82 72 74
07200 FELANITX

Miqueta Estelrich Pujadas
(\latgina)

va morir a Eelanitx, el dia 9 de novembre de 1993, a l'edat de 84 anvs,
havent rebut els sants Sagraments i la Ilenedicció Aposlidien.

eel sin

El seu espôs, Joan Obrador Bordoy; lillois 1)aminna "'ligures i Catalina Andreu; nebots Mar-
galida i Gabriel Tugores, Pedro Andrea i F,(1gardo Garibaldi; renebots, eosins i ris :titres familiars
vos demanen que volgueu tenir-la present en les vostres pregnries.

Casa mortnõria: C—Inevert, (il

Clntoni Utnaves Borcloy

va morir (il passat (lia 15, a l'alma, victima d'accidetll (le tr'ittsit.

Al eel sia

La seva esposa Antônia Rig() Adrover; pares Joan C.:'inaves Carbonell i Margalida Bordov
drover; pares polities Antoni Rigo Rosselló i Catalina Adrover Capó; germans Llorem:, .loan i .1e-

rimia; germans politics Francisca del Pozo Rios, Francisca Ferragut Stifier, Janine, Maria i Antoni
Rig() Adrover, Catalina Vaquer, Josep Mari i Gabriela lIi111() lillol Joan Cnnaves del Pozo; tios,
nebots, cosins i els altres parents vos detnanen que volgueu tenir-lo present en les vostres preg:iries.

Casa mortuèria; -La Volta, 127 (Can 1ola) Cas Coneos
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FELANITX
Sconanari d'inttressos local;

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

ADOB DE FASSERS
Aquest cap de setmana s'ha duit

a terme l'adob dels fassers del pas-
scig de la República Argentina, per
uns especialistes d'Elx. ja que han
quedat tan bé, es mirara d'aclobar
tots els altres.
DIADA SOI3RE L'ACCESSIBILI-

TAT AL MEDI FÍSIC
El proper dia 23, a les 16'30,

tendra Hoc a l'Inserso de Felanitx
una DIADA SOBRE L'ACCESSI-
BILITAT AI. MEDI FISIC, la qual
es dura a terme amb els segiients
actes:

— Recorregut pel municipi, ana-
litzant les barreres i les possibles
solucions.

INFORMA
— Conferencia sobre «L'Acces-

sibilitat, un benestar per a tot-
horn» a carrec dc JOSEP ANTONI

Estau tots convidats en partiel-
par-hi.
CURS D'AUXILIAR DE CIJNICA

En el proper mes de gener, s'i-
niciara un curs per a obtenir el
títol d'Auxiliar de Clínica, i hi po-
dran accedir tots els majors de
18 anys, els quais tenguin un nive]]
minim de preparació d'EGB.

Aquest curset està organitzat per
l'Ajuntament de Felanitx, junta-
ment amb CC.00.

Més enclavant es facilitara la in-
formació relativa a les ins-

cripcions, a l'import, i també a
l'horarii al Hoc on s'impartira l'es-
mentat curs.

Venta de motos y ciclomoto-
res nuevos y usados.

MERCADO DE OCASION
MOTOS

Yamaha Fazer 750
Yamaha TZR 80
Yamaha FZR 600
Aprilia 125 Trail
Morini Escalibur 501
Vespas 150

CICLOMOTORES
Ricju RS-1
Derbi FDS
Mecatecho CR7
Vespinos y Mobilettes varios

EXPOSICION Y VENTA
Taller
Cristóbal Bennásar
Cl. Campos, 33 - Tel. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

Agente de seguros
SEGUROS VELOMOTORES

SIN RECAR('()
Consúltenos precio

SE VENDE COCHERIA sita en
C/. Roig. Informes: Tel. 582250.

1
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228 metges mallorquins signen un manifest
contra la incineració dels residus aids urbans

Per P. Xamena

Un important collectiu de met-
ges mallorquins, format per 228
professionals de diverses especia-
litats, ha signat el manifest Met-
ges contra la incineració. Aquesta
ha estat una iniciativa promoguda
pel GOB en la seva campanya en
contra de la construcció de la plan-
ta d'incineració a Son Reus, pre-
vista en el Pia dc Residus del Go-
vern Balear.

El precedent d'aquesta iniciati-
va es el manifest que signa l'any
1990 l'Associació de metges de Mu-
nich, Alemanya, que expressa la
seva oposició a la incineració i el
suport a les alternatives basades
en la prevenció en origen de la ge-
neració de residus, la reutilització
i el reciclatge. No hi ha precedents
a l'Estat Espanyol d'iniciatives
d'aquestes característiques.

Els metges mallorquins signants
d'aquest document, d'acord amb el
seu objectiu professional de vet-
llar per la salut pública, manifes-
ten la seva oposició a la incinera-
ció dels residus sòlids urbans de
Mallorca. Els contaminants atmos-
fèrics resultants de la incineració
causen malalties respiratòries, al-
lergiques i disfuncions en el siste-
ma immunológic. L'increment de
l'exposició a les dioxines, que ge-
nera irremeiablement la incinera-
ció, pot augmentar les possibilitats
de patir cancer. El caracter bioacu-

ben volguda ¡lengua: 
no es diu...

Surdo
Valla
Vado
Toma (de corrent)
Tetxo
Tersiopelo

'lia de dir...

Esquerrà
Tanca
Gual
Presa
Sostre
Vellut       

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DO'R
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL „LIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS
PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

1921

Abril, 10.—Benedicció del nou retaule restaurat de la Mare de
Déu del Repòs del convent. Predica D. Cosme Bauza.

Abril.—Adesiara hi ha cans rabiosos que mosseguen.
Abril.—Vaga de pescadors en el Port.
Abril.—Obertura en el carrer Major de la nova apotecaria de D.

Pere Oliver Domcnge.
Abril.—Pluja del mes, 137'8 litres.
Maig, 1.—La Federació Católica Obrera i la Unió Obrera cele-

braren la festa del treball.
Maig, 5.—Festa de l'Ascenció. Peregrinació al Calvari, primer acte

de la «Lliga contra el mal parlar». Es reuniren en el Calvari segons
«El Felanigense» unes 7.000 persones; parlaren a la multitud, el rec-
tor D. Antoni Mora, el notari D. Jaume Puig i el P. Jaume Rosselló
dels SS. CC.

Maig, 8.—nenedicció a Sant Alfons d'un Crist amb cl seu retaule.
Maig, 15.—Quaranta joves trescadors de Ciutat pujaren a Sant

Salvador.
Maig.—Pluja del mes, 35'7 litres.
Juny, 9.—Missa nova de D. Rafel Vich. Un cor d'aficionats diri-

gits per D. Josep Forteza Adrover canta una missa composta pel ma-
teix Sr. Vich. Predica D. Antoni Sancho.

Juny, 24.—A un cafe del passeig Ramon Llull s'estrena un cine-
ma a l'aire lliure «Cine Moderno».

Juny, 25.—L'Ajuntament aprova el projecte del passeig que ha
d'unir la plaça dels Rossells amb el carrer del Moreral.

Juny.—Pluja del mes, 6 litres.
Juliol, 20.—Festa de Santa Margalida. Predica D. Rafel Vich.
Julio], 21.—Festa en cl Port. Era el rector D. Bartomeu Maimó.

Processó marítima. Vingue a la lesta des de Ciutat l'hidroavió «Ma-
Horca» tripulat per l'aviador Colomer.

Juliol, 31.--L'empresa que explota la plaça de toros, inaugura un
cinema.

Juliol.—Pluja del mes, 1'7 litres.
Agost.—S'establí a Sant Salvador una colónia escolar de nins
Agost, 28.—Festa de Sant Agustí. Predica D. Rafel Vich. El cap-

vespre hi hagué toros.
Agost.—El bessó va a 170 ptes. el quintar.
Agost.—Pluja del mes, 26 litres.
Setembre, 18.—Festa de la flor pels soldats d'Africa. El capvespre,

toros pel mateix fi.
El mateix dia, benedicció de l'edifici del Celler Cooperatiu.
Setembre.—En tot el mes no plogué.
Octubre, 14.—Vingue un tractor i per propaganda llaura devora sa

farinera d'En Canoves.
Octubre, 24.—Fou inaugurada l'escola parroquial del carrer de Sa

Llana.
Octubre, 31.—Peregrinació de Cas Concos a Sant Salvador
Octubre.—Pluja del mes 68'5 litres.
Novenbre, 6.—Xarlotada a la plaça dc toros.
Novembre.—EI P. Jaume Rosselló dels SS. CC. predica uns exerci-

cis en el Convent organitzats per l'Adoració
Novembre.—Installaciú de la Reserva del Santíssim a la capella de

l'Hospital. Process() des dc la Parròquia.
Novembre.—Pluja del mes 88'7 litres.

Desembre.—Una companyia de sarsuela dona en cl teatre la pri-
mera funció; actuara fins a finals de maig.

Desembre, 29.—Mori Mestre Sebastia Barceló Pujadas (a) Calça.
Autor de nombroses poesies humoristiques i epigrames. Era ajudant
de l'escola primaria.

Desembre.—Pluja del mes, 73'3 litres.
Registre parroquial. Baptismes 166. Casaments 91. Morts albats 20.

Morts adults 127. Total 147.
Bibliografia:
Memoria del l3anco de Felauitx (B. Reus 1921).
Cosme Bauza .Adrover, historia de Felanitx, tomo I (Circuito de la

Ciudad) (B. Reus 1921).
Cosme Bauza, Sermó de la Mare de Déu del Repòs (Estampa Fela-

nitxera = B. Reus 1921).
Cosme Bauza, Sermó de St. Pere a Esporles (B. Reus 1921).

mulatiu d'aquestes substancies
provoca que puguin acumular-se
en el cos i transmetre's, mitjan-
cant la Het, als fills.

Així mateix el metges signants
del manifest expressen el seu su-
port a una nova estrategia en el
tractament dels residus, fonamen-
tada en la prevenció (control del
consum, reducció d'embalatges,
minimització, producció neta) i la
reutilització i el reciclatge.

El prestigi i professionalitat del
collectiu de metges signants hau-
ria de ser una veu d'alarma per a
les autoritats promotores del pro-
jecte de la futura incineradora de
Son Reus. Els arguments exposats
en el manifest sembla que haurien
de ser suficients per fer reconsi-
derar el projecte.

Amb aquest objectiu s'ha lliu-
rat cl manifest, acompanyat de les
228 signatures, a les autoritats im-
plicades en l'execució del Pla de
Residus: president del Govern, pre-
sident del Consell Insular, Conse-
ller d'Indústria, Conseller de Sani-
tat, Director General de Medi Am-
bient i als ajuntaments afectats.

SE OFRECE SEÑORA, para tra-
bajos domésticos todo el ario, o
por horas.
Informes: Tel. 582381.



SI ESTA BUSCANDO UN VEHICULO DE OCASION
PONGASE EN LAS MEJORES MANOS

FIAT Tempra 16 SX
	

PM-BS
FIAT Uno 70 SX A/Acon. 	 PM-BT
FIAT Tipo 16 DGT

	
PM-BH

FIAT Uno 45 3P B
	

PM-BJ
FIAT Fiorino DS Com. 	 PM-BH
FIAT Regata 70 S
	

PM-AS
FORD Escort 16 Mon.	 PM-AY
CITROEN Visa 1.1. 	 PM-V
CITROEN Visa 1.4. GT

	
PM-Z

OCASIÓN, CAMPAÑA FINANCIACIÓN A 48 MESES
FIAT Uno PM-BH, por sólo 15.405 ptas. al mes.

OCASIÓN, CAMPAÑA FINANCIACIÓN A 36 MESES

FIAT Panda PM-BF, por sólo 12.370 ptas. al nies.

TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.

4b.

:sterna
Uspalo Seguro

4	 FELANITX

CONFERENCIA.—Divendes,„ 4i BODES D'OR
26, a les 17 h., conferencialerbi-:- --317ATRIMONIALS
rector de la Llar «Reina Sofia» de
Ciutat sobre el tema «Centres de
dia dc la Tercera Edat». Al final
colloqui i refrigeri.

Els doctors Moragues i Manresa en
un programa de Canal 37

pijous passat per la Televisió pal-
mesana Canal 37, iniciaren un pro-
grama de divulgació medica els
doctors Miquel Nforagues SLUM j Se-
hastia Manres,i 'rejector. Aquest pro-
grama es titula «Medicina Ines a
prop» i CS CIS (Woos a les
20.30.

Per sintonitiar amb Caird 37 cal
fer-ho per la freqüencia 37 (1U1 IF.

Exposició de Joan Pla al Club Elite
de Ciutat

Dijous passat en el Club Élite
de Palma s'havia d'inaugurar una
mostra de pintura del nostre pai-
sa el bon amic Joan Pla, la pre-
sentació de la qual era a càrrec
de Gabriel Janer Manila.

Un bon grapat de les teles que
presenta Joan Pla en aquesta ex-
posició son de temàtica felanitxe-
ra, i no hi manquen els seus popu-
lars «angelots».

La mostra pot ser visitada en el
local esmentat, C/. Than Miró, 334
del barri ciutada de Sant Agustí.

Una Escola de Futbol
Sota la direcció de l'ex-profes-

sional del futbol Juan Seminario,
s'ha creat l'Escola de Futbol de
Felanitx i S'Hima, una institució
privada dedicada a la formació fut-
bolística, per a allots de 7 a 16
anys, que completara l'aprenentat-
ge físic, Cxnic i tactic, amb con-
trols medics i academics per tal de

descurar la formació integral
dels seus alumnes.

Les persones interessades poden
sollicitar informació al Tel. 824112
de 16 a 19 h.

Les .Histbries de Fira» de la Iguana
El grup Iguana Teatrc, ens de-

para diumenge passat una voila-
da teatral deliciosa. Ens oferí set
històries basades en alises tants
texts de l'alemanv Karl Valentin,
traduïts i adaptats per Biel Gal-
inús.

Uns relats gairebd intrascen-
dents forca la trama d'aquestes es-
cenes a les que dóna vida, sobre
lot, la gran expressivitat dels ac-
tors. Aina Salom, Caries Molinet i
Onofre Moia demostraren la seva
nrofessionalitat mantenint en tot
moment l'atenció de l'auditori.

Una escenografia senzilla i acu-
rada,. al costat del complement tèc-
nic més adequat completen la bona
feina dels actors i tot plegat esde-
vé una manifestació teatral d'una
frescura i creativitat admirables,
que per uns moments ens redimeix
de tants costumismes estantissos
i drames pretensiosos que sovinte-
gen dins el sector.

Ha mort en accident de trànsit
Antoni Unaves

A primeres bores de la tarda de
dilluns passat, s"estengue per la
població la trista nova de que An-
toni CanaVes Bordov havia more
víctima d'un accident de circula-
ció.

Poe desprás es va saber que l'ac-
cident havia ocorregut a mitjan
matí a l'autopista de Palma-An-
dratx, a l'altura del quilòmetre 10,
i que el sinistre l'havia provocat
un turisme BMW que anava en di-
recció oposada i que, un cop tras-
pasada la voreta central, envaí la
calçada contraria topant frontal-
ment amb el cotxe Renault on viat-
java de passatger Antoni Canaves.
Els conductors del R4 Tomas Her-
nandez i el del BMW Juan J. Ló-
pez, resultaren ferits de aravetat.

No cal . dir que la notícia com-
mociona la població, tota vegada
que Antoni Canaves era una perso-
na que havia tingut una projecció
social dins Felanitx per mor de la
seva participació en activitats re-
creatives i culturals durant molts
d'anys. El Cercle Recreatiu, el Club
d'Escacs, la Protectora, foren enti-
tats on projecta successivament
les seves inquietuds, i Sa Rua, en
les seves primeres edicions, fou
fruit principalment de la seva ini-
ciativa.

No es d'estranyar doncs que el
seu malaurat traspàs hagi estat
molt sentit per tota la població en
Eeneral, a Cas Concos on residia,
i d'una forma especial i comen-
çant per aquesta publicació, per
tots aquells sectors d'una forma o
d'altra tingueren relació amb ell.

Des d'aquestes planes reiteram
cl nostre condol als seus familiars.

Cursets de Cristiandat

Comunicam a tots els interes-
sats, que a partir de dilluns que
ve, dia 22, les reunions d'Ultreia
se celebraran a les 9 del vespre al
hoc de costum.

Llar de la Tercera Edat - lnserso

FESTES DEL XVII ANIVERSA-
RL—Aquestes festes començaran
dia 26 de novembre i duraran fins
dia 5 de desembre. A la propera
edició oferirem el programa com-
plet.

De totes maneres podem avan-
çar que dissabte dia 27, a la Casa
de Cultura, tindrà hoc l'acte de
nomenament de Padrins Majors.
Farà un parlament en Jaume Oli-
ver i el trio «Brahms» oferirà un
concert en el que estrenara una
(.bra del felanitxer Josep Proherts.
Tambe es prepara un homenatge
als viudos i viudes. Demanam que
s'inscriguin a la Llar els dies 25,
26, 27 i 28

Creuada de ¡'Amor Diví
LOTERIA DE NADAL

Es comunica a tots els associats
i simpatitzants que ja es troba a
Ia seva disposició les participa-
cions de la Loteria de Nadal, núm.
52.180. Les trobaran als llocs dc
costum.

El Dipositari, Sebastià Roig

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Pere Obrador Pro-
hens i Catalina M.  Mesquida Agui-
ló, han vista augmentada la seva
llar amb el naixement del seu se-
gon fill, un nin que ha rebut el
nom de Jaume.

Enhorabona als venturosos pa-
res.

PRIMERA COMUNIÓ
Diumenge passat, a la parròquia

de Sant Miguel, varen rebre per
primera vegada l'Eucaristia els
ruins Joaquin Millán Mendoza i
Amalia Salas López-Cepero.

Felicitam els nou-combreaants i
als seus pares.

Diumenge passat celebraren les
noces d'or matrimonials; Éds espo-
sos D. Bartomeu Gomila Vaguer
i D.' Isabel Sitges Sbert.

-Amb tal motiu, assistiren el matí
a una missa d'acció de gracies que
celebra al Convent de Sant Agustí
Mn. Antoni Fiol i després, junta-
ment amb eis seus familiars es reu-
niren en un dinar al restaurant de
Son Macia.

A les moltes felicitacions rebu-
des pels esposos' Gomila-Sitacs hi
afegim la nostra más cordial. Oue
per molts anys.

NECROLÓGICA
Dimarts de la setmana passada,

descansa en la pau de Dd.) a Fe-
lanitx, a 84 anys i després de veu-
le's confortada amb els sagra-
ments, D.a Miquela Estelrich Pu-
jadas, de Can Matgina. Descansi
en pau.

Enviam la nostra més sentida
condolencia a la seva família i d'u-
na manera especial al seu espòs D.
Joan Obrador.

CHICA con nociones de contabili-
dad, ingles y ordenador, BUSCA
TRABAJO.
Informes: Tel. 827093.

informació 



Narracurtes

El poder i la glõria
Antoni Roca

—Endavant, endavant! —cridava el capita als seus soldats,
mentre una pluja de metralla queia damunt d'ells sense com-
pasió.

—Arg! —era el crit esgarrat del tinent.
•	 —Capita, el tinent ha caigut! --crida desesperat cl sergent.

—Sergent, faci's càrrec dc la secció C. Jo avançaré amb la
A i la B. —digué el capita.

—A les seves ordres, senyor!
La metralla enemiga queia com si fos la pluja d'abril. Ex-

plosions,trets de metralleta, tot es mesclava en una simfonia
dc renou mortal.

—Això es un desastre! —crida el capita mentre disparava
el seu revòlver.

«Les seccions A, B i C de la seva companyia —recordava—
avançaran en línia recta cap a !es fortíficacions enemigues, men-
tre la 14a. company i a atacara pel flanc esquerr ».

Eren les ordres del coronel. Ell hi posa tots els inconve-
nients a una estratégia que considerava suIcida, però de res
li valgueren. Quasibé va ser acusat dc covard, per no estar d'a-
cord amb aquell coronel boig. Ara es trobava sota el foc enemic.

—Quants morts, Dit meu, quants morts! —cridava deses-
perat, protegit de les bales enemigues pel tronc d'una olivera.

El se rgent aconseguí arribar al seu costat.
—Capita, he perdut quasi tota la mewl secció i m'he vist

obligat a trinxerar els meus homes.
— Es inútil, sergent. L'artilleria ens destrossarà en menys

de mitja hora. Ordeni els seus homes avançar i , amb una mica
de sort, alguns d'ells pocIran rendir-se a l'enemic.

— Pc rò...
—Obeeixi!
—Si, senyor! —el sergent ja se n'anava quan va ser subjec-

tat del braç pel seu superior.
— Bona sort. —digue el capita amb un punt d'emoció.
—Gracies, senyor.
Menvs de vint minuts després tota la companyia havia es-

tat anihilada. El camp de batalla estava sembrat de cossos
morts i destrossats.

—Quin espectacle! Quin espectacle mes meravellós! Bra-
vó, bravó, bravó!

La Mort aplaudia satisfeta.

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

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

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

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

electrónica

M °REY 

C/. Caritat, 4
Tels. 583459 y 827182
FELANITX     

VENTA Y REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS
EN GENERAL

VIDEOS — TV — RADIO — ETC.
INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

CIIICA con nociones de contabili-
dad, inglés y ordenador, BUSCA
TRABA-JO.
Informes: Tel. 827093.

SE OFRECE SEÑORA, para tra-
bajos domésticos todo el laic), o
por horas.
Informes: Tel. 5823S1.

ESCOLA D'EQUITACIÓ
SON MENUT

VOS POSAM EN CONEIXEMENT L'OBERTURA DE LES
INSTALLACIONS PER A LA PRACTICA DE L'EQUITACIÓ

- PUPILLATGE
LLOGUER DE CAVALLS

- CLASSES EN GRUP
CLASSES PARTICULARS
DOMADURA DE CAVALLS

- EXCURSIONS
- VENDA DE CAVALLS

PER A INSCRIPCIONS I MES INFORMACIÓ
3WOLTA 3040 ( CAMÍ DE SON NEGRE)

TEUTON 58 29 20 - FELANITX
CAMPOS

FEI.ANITX

escola d'equitació
SON MERIT

FELANITX

Festes PatrGnals e HCRIST REI»
Son Valls 1993

Organitzada pcl Centre Cultural de Son Valls, amb el patrocini

de l'Ajuntament de Felanitx, així com altres entitats particulars,
una vegada més els vans de Son Valls ens disposam a celebrar la
nostra festa patronal j, esperant la vostra companyia, vos oferim
un programa d'actes que si Diu vol se celebraran eis propers dies
14, 20, i 21 de novembre.

PROGRAMA
DIUMENGE DTA 14, a les 15 bores, carreres ciclistes pels

DISSABTE 20 de novembre, a les 20 h. missa solemne amb
Passisteneia de la Corporacin Municipal. Cantart el Cor del Convent.
Seguidament se servira una gran paella. Despres de sopar s'orga-
nitzarà una 'ctilada de ball de bot, amb l'actuació de S'Estol des
Picot», «Brotcts de Romaní» subveracionat per «Banc de Crèdit
Balear» i «Brotets cl'Alfabaguera». Es rifara una porcella donada
per Miguel Martinez. El vi es donat pen Toni des Celler.

DIUMENGE 21 de novembre a les 15'30 h. Cursa Atlética po-
pular «Son Valls 93», organitzada pel Club Joan Cam') i patrocinada
pel Conseil Insular de Mallorca. Hi haura 13 categories i tres cir-
cuits i més proves per la gent del barri, apart. Els premis seran
tres trofeus i cinc medalles per prova. Les inscripcions es faran el
mateix dia a partir de les 14'30 h. al lloc de sortida, que sera clavant
l'Església de Son Valls. Les begudes dels corredors seran scrvicles
per gentilesa de «Supermercados Gigante».

Acabada la cursa es rifaran regals entre eis dorsals.

Al kilèmetre 0'400 hi haura una meta volant amb un premi.
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cartes al

ELS MODALS DEL SR. RUIZ
Senyor Director:
A la darrera sessió plenaria de

l'Ajuntament, el regidor delegat
d'Esports, senyor Juan Ruiz, del
Partit Popular, adreçant-se al re-
gidor del Grup Socialista Antoni
Nadal li va dir que era «auk
falso 	 que Judas». El Batle va in-
tervenir advertint als dos regidors
que els assumptes personals s'ha-
vien de discutir fora de lá sala de
sessions.

A propòsit d'aquest incident, en
representació del Grup Socialista,
m'interessa fer constar dues coses:

1! Hi ha expressions que mai
110 haurien d'esser utilitzades a un
Hoc com la Sala i en una reunió
plenaria. El respecte envers dels
regidors que militen en grups po-
litics distints hauria d'esser la nor-
ma imperant en tot moment.

2.a La discusió entre el senyor
Ruiz Arenas i Antoni Nadal, con-
t ràriament a l'opinió del Batle, no
tenia res a veure amb assumptes
personals.

Antoni Nadal va demanar on ha-
vien anat a parar les 36.000 pesse-
1 es que el senyor Ruiz, com a De-
legat d'Esports de l'Ajuntament,
havia retirai de la taquilla del Tor-
rent() en ocasió del partit celebrat
per la festa de Sant Agustí d'en-
guany. Uns doblers que li corres-

ponien a l'Ajuntament al repartir-
se amb el club la recaptació a parts
iguals.

Aquestes 36.00 pessetes, sembla,
que no han tingut entrada a la tre-
soreria municipal; i si això és així,
podríem parlar d'una pressumpta
apropiació indeguda de diners pú-
blics.

El senyor Ruiz Arenas va signar
una moció de censura, que va pros-

perar, en virtud de la qual nosal-
tres tenim el deure de fiscalitzar
els qui ens governen i de fer pre-
guntes com les formulades per An-
toni Nadal a les plenàries dels me-
sos de setembre i novembre.

Molt agraït per la publicació d'a-
questa carta.

Miguel Riera i Nadal
Portaveu del Grup Socialista
de l'Ajuntament

DE LA CURSA POPULAR DE SON
MESQUIDA
No hi ha dubte que el món va

canviant, i de vegades mês de pressa
del que un voldria, però ja ho
diuen, ens hem de renovar o hem
de morir.

Tot aquest calaportal ve a comp-
te de la darrerissima novetat que
ens han aportat els organitzadors
de la Cursa Popular de Son Mes-
quida, que s'ha de realitzar el pro-
per mes de desembre amb motiu
de les festes d'aquesta Barriada.

Només vull felicitar efusivament
i cordial a l'Organització de la cur-
sa per aquesta brillant idea que
han tengut d'entregar els premis
a la sortida i no a l'arribada. He
pensat en enviar una carta al Co-

mitè Organitzador dels Jocs  011m-
pics d'Atlanta 1996, per suggerir-lis
que en la prova de marathó, un
cop acabada la cursa, s'entreguin
les medalles a la sortida de la pro-
va i no a l'arribada (que ben pen-
sat ja esta molt vist), i jo dema-
naré per posar un lloc de venda
ambulant de begudes refrescants
i pipes, a veure si podré fer un
duro.

Consider, i estic convençut que
no som l'únic que pensa així, que
s'ha fet befa i un gran menyspreu
a la barriada de Son Mesquida, i
fets com aquest no s'haurien de
consentir. Moltes gràcies.

S'Estornell Xerraire

A los padres de alumnos
del Instituto «V. de Sant

Salvador
FRANCISCA OLIVER MESTRE,

comunico a los miembros de la
Asociación que en las próximas
elecciones para el Consejo Fsco-
lar, me presento como candidata.

Pertenezco a la nueva junta de
Ia Asociación de Padres «APA<, a
pesar de no haber sido incluida
en la lista de candidatos que se
presenta.

Francisca Oliver Mestre

VENDO CASA VIEJA en solar de
330 m. 2 , en CI. Antonio Maura,
9. Informes: Tel. 581574.

SE VENDE COCHEHIA sita en
C/. Roig. Informes: Tel. 582250.

Secció Religiosa
RELIGIOSES TEATINES

FESTA DE LA MARE DE MU DE
LA PROVIDENCIA.

Demà diumenge dia 21 de novem-
bre, les Religioses Teatines cele-
braran la festivitat de la Mare de
Déu de la Providència. A les 7 del
capvespre, a la seva capella, hi hau-
ra exposició del santíssim i a les 8
Eucaristia concelebrada, presidida
pel rector Mn. Miguel Serra. Dirà
la homilia Mn. Pere Xamena.

La Comunitat de Religioses Tea-
tines de la Immaculada convida
tots els fidels a aquesta celebració.

SE VENDE PISO en Felanitx. C/.
Costa i Llobera, 32 (Edif. Ofici-
na Correos). Informes: Tel
581823 y en esta ad min istración.

CLASSES DE SOLFEIG I PIANO
a Portocolom. Informació, Tel.
824848.

Los milagros
de Jaime
Juan Boyer.
Las manos que
curan.
C. .luan Alcover,
10 entresuelo
Tel. 4(14400

PALMA DE MALLORCA



CIMUIIONES CON PRELINSOR I

BARRAS LATTRALES DE SEGURIDAD

VOLANTE DE ABSORCION DE IMPACTOS

1.525. TEMPRA 1.4 L e. 1.650.000'MPRA 1.9
PTS.	 PTS. 	 DIESEL

PVP PARA PENINSULA r BALEARES (IVA TRANSPORTE, thAP DE MATRICULACION Y PROmOCION INCLUIDOS)

- Concesionario Oficial

AUTOS MARTORELL, S.A.
Carrer del Socors, 8 - Tel. 58 13 48 -FELAI■IITX

FELANITX 	 7

Curses Cidistes a Son Valls
	

Noticiari santanyiner
Amb motiu de les festes de Crist

Rei, diumenge passat es feren qua-
tre curses organitzades pel Club
Ciclista Felanitx i el Centre Cultu-
ral de Son Valls, amb el patrocini
de l'Ajuntament de Felanitx. Hi
prengueren part 44 participants,
amb l'assistència d'un nombrós
públic.

Sc disputaren dues curses del ti-
pus ,, carretera»» i dues de «moun-
tain bike», per a . categories dife-
rents.

A la primera prova per carretera
es feu tres vegades el recorregut,
i a la segona clues vegades, per un
circuit de 6 kms. aproximadament.
A les proves de mountain bike el
recorregut es feu bastant dificul-
tós, per terrenys de terra i a esto-
nes fangós i amb moltes corbes.

Les classificacions quedaren ai-
xi:

Es Port Básket Club
CADETE FEMENINO:
BAS. INCA, 31 - RTE. PLAZA, 40

Muy bueno cl encuentro jugado
en INCA por las chicas de Toni.
Todo el tiempo el equipo RTE.
PLAZA fue por delante en el mar-
cador, sin dejarse intimidar por el
Inca, que lo probó todo.

El equipo esta funcionando bas-
tame bien pero hay jugadoras que
les falta mucho. Esperemos que
muy pronto estén a la altura de
Ias demás y pueda ser un equipo
muy bueno.

Jugaron: Miki (2 p.), Maria A.,
María, Rebeca, Nuria (4 p.), A. Ma-
ria, Marga (1 p.), Caty (8 p.), Dia-
na, Laura (11 p.) i Carme (14 p.).
SENIORS DE 2.:
R PLAZA, 38 - FERRIOLENSE, 47

Mal encuentro el efectuado por
las chicas de Pere en FELANITX,
perdiendo muchos balones v fallan-
do casi todo en la primera parte,
especialmente en defensa y en ata-
que. Basta ver el resultado, 17-33.

La .segunda fue algo diferente,
pero tambien se falló. Se jugó con
nias ganas pero el resultado de la
primera parte era dificil de arre-
glar, incluso se pusieron a 6 p. pe-
ro  tarde para remontar-
lo, quedando el tanteo final 38-47.

Chicas no hay que dormirse en
Ia primera parte, que luego cuesta
remontar.

Jugaron: 'Maria (4 p.), María del
Mar, Antonia, Cati (14 p.), Xisca,
Barbara, Tofii. Dolors (4 p.) Maria
Sebastiana i Charo (12 p.).

Tropilmisket

VENDO PISO Y APARCAMIEN-
TO en C/. Onofre Ferrandell, 21.
Precio 9 millones de pesetas.
Informes, Tel. 581948 (noches).

ES VEN VESPINO a molt bon Ken.
1nformes en aquesta Adininistra-
ció.

CARRETERA
Cat. A (fins a 14 anys).-1r. Pere

Vera, 2n. Victor Aceituno, 3r. Mi-
guel Oliver.

Cat. B (de 15 a 60 anys).-1r. To-
ni Oliver, 2n. Juan Vicente, 3r Go-
ri Aceituno.

Cat. C (mes de 60 anys).—To-
meu Gomila, Bernat Julia i Toni
Collado, tots tres amb el mateix
temps.
MOUNTAIN BIKE

Cat. A (fins a 14 anys).-1r. An-
dreu Vicens, 2n. Toni Galmés, 3r.
Pere Caldentey.

Cat. B (més de 14 anys).-1r.
Jaume Nadal, 2n. Jose Roidan, 3r.
Xisco Monserrat.

Es feu entrega de trofeus, meda-
lies i plaques commemoratives a
tots cls participants.

Jaume

Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte 13: 	 8-11-27-33-34-46
•	 C:5 R:3

Dijous 18: 	 7-13-2o-26-n-4(i
C:18 11:11

Bono Loto
Divendres 12: 	 1-9-10-14-29-12

C:2211:5
Dilluns 15:	 8-14-17-23-31-33

C:19 11:8
Di marts 111: 	 5- 1)-22-2G-27-35

C:1-111:8
Di m ecres 17: 8-23-D-31-33-36

C:49 NO

RODEATE

per Ramon Rosselló

1403, 15 març.—EI governador nomena mostassaf dc Santanyí
Romeu Llaneres per substituir Andreu Vicens que ha estat bande-
jat. (ARM E0 10 f. 67).

1458, 4 gener.—Ramon Estada de Sóller ven a Pere Carbonell,
rector de Santanyí, un esclau tartre anomenat Jordi, de 35 anys
d'edat, per preu de 66 Mures. Tot seguit el rector fa la gracia al
captiu que si paga les dites 66 lliures sera franc i lliure. (ARM Pere
Martorell-Antoni Catany M-188 f. 23).

20 febrer.—Gabriel Vicens de Santanyí colloca el seu fill Ga-
briel amb Salvador Gener, pelleter de Ciutat, perquè li ensenyi l'o-
fici, durant 6 anys, vestit i alimentat. (Id. f. 37).

1 juliol.—Pere Vidal reconeix tenir en comanda de Pere des
Catlar donzell 305 ovelles i promet pasturar-les a la garriga de l'ai-
queria dc la Vall, des dc Sant Miguel a un any; el pastor hi posarà
sa persona, el senyor el proveïra de menjar com els altres pastors.
De la llana, el pastor tendril la tercer. part, el senyor dues parts.
(Id. f. 73v.).

1463, 4 gener.—Isabel (Armadans) viuda .de Pere des Catlar
donzell, ven a Joan Brondo xarques Inure la llenya del pinar de
l'alqueria de la Vall durant un any, per preu de 100 Mures i 100
quintars de llenya portada a la casa de Ciutat. Noms podrà tallar
llenya de pi que no sia del gruix del braç o la cama, i tallar-la del
Caragol amunt, ço es, la volta de l'Almunia començant del carrega-
dor del Caragol fins a la vora de l'estany dels Alfacs. Però si En
Rodrigo Pardo i els seus talladors hi volen tallar, que ho puguin
fer. Si vol carregar la llenya tallada a Cala En Togores o a les Ro-
quetes, ho pugui fer. La senyora li deixa per habitació la casa de
N'Andreu Vicens; Ii deixa la tanca d'En Barbara per sembrar du-
rant dos anys. Les bísties de tragí puguin pasturar a la Vall i la
senyora li donara palla; podrà moldre al molí, caçar conills només
per menjar i no per vendre. (Id. f. 92v.).

8 gener—Dita senyora viuda lloga Antoni Montserrat de Mana-
cor per majoral de la Vall durant un any, per preu de 26 Mures,
proveït de menjar i beure. (Id. f. 106).

4 març.—Bartomeu Bonet, Andreu Bonet, Rafel Bonet, Simó
Albert i Vicenç Albert de les Salines venen a Nicolau Martí i Joan
Padrige ciutadans, la llenya del pinar del cap de les Salines i de
Savines, durant 8 anys, per preu de 120 Mures. Dits propietaris po-
dran prendre pel seu ús «brugons, espigons i bigues». (Id. f. 161v.).

DE SEGURIDAD.
AIRBAG

ABS
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• Els catalans han mostrat una
vegada mes el llautóia va ser
amb l'Olimpiada, quan tothom
trobava que la modalitat de VELA
s'havia de fer a les les Balears,
per les seves condicions, millors
flue les que podia oferir la matei-
xa Catalunya, a més —segons
diuen— formam part dels Païssos
Catalans, i parlam la mateixa llen-
gua... Però no. A l'hora de Les
Olimpiades Les Illes restaren al
marge... Som catalans de parla,
només. Ara tingueren una altra
ocasió de demostrar l'interès per
Mallorca —precisament— amb el
partit jugat el passat dissabte a
Santiago entre el Compostela -
Reial Mallorca. La televisió gallega
Ics oferí les imatges a un preu bas-
tant raonable.

No les va a interessar, varen pre-
ferir donar un partit amistós... I
ixO que el Mallorca marxava el

primer, era el líder... Ni tan sols
en diferit.

Aix?) ve a demostrar el seu poc
interès pcls nostres interess a s...
Si, era cosa de futbol, ja se, pet-6
amb aquestes coses es demostren
les persones.

Desgraciadament el Reial Ma-
llorca té pocs aficionats, el Barce-
lona moltíssims en aquesta Il la...

Quans d'aficionats de Catalunya
segueixen els equips mallorquins?
Crec que molt pocs. Tot això ens
passa ara amb Madrid, emperò si
un dia —no molt llunyá— es for-
massin eis Païssos catalans
---crec— que també passaria lo
matcix. Llamentable.

• Des d'aquestes pagines he dit
una vegada i una altra que la CRI-
SI a ESPANYA era una cosa molt
greu, ja fa molts d'anys que predic
que les coses no van be, es més,
no poden marxar de cap manera...
Ara ja n'hi ha alguns que em do-
nen raó, però crec que ja es massa
tard... I jo vos dic que la crisi
nomes comenca... Que la cosa
s'embrutarà molt mes, que sera
per molt de temps, desgraciada-
ment.

• El C.D. FELANITX perdió
en casa lo que había ganado cl do-
mingo anterior. El GENOVA ganó
CERO a UNO. El árbitro tampo-
co ayudó, es la verdad, pero la
verdad es que se fallaron algunas
ocasiones de gol muy claras y eso
pesa mucho, amen de los dos pe-
naltis que no quiso ver el Sr. Lon-

çino un 007 más, que carece de
facultades para estos cometidos,
a mi punto de vista, claro.

• El número agraciat del SOR-
TEIG que fa el C.D. FELANITX de
Ia BICICLETA que rifa mensual

ment, corresponent el mes d'octu-
bre es el 5.890. De res!

• En 2. a REGIONAL hay que
comentar que la pasada semana
no metí la pata tan sólo, sino has-
ta la pezuña. Escribí que ganó fue-
ra y en cambio perdió por uno a
cero, en el último minuto de par-
tido. ¡Para que te fies de los pe-
riódicos! Eso me pasó: me fie de
un medio informativo y la cagué:

Pero sí, ésta semana el S'HOR-
TA venció, y de forma contunden-
te; le metió SEIS a UNZO al ATCO.
DE LLUB1, sobran comentarios.

Descansó el ATCOS. PORTOCO-
LOM, por eso no hay nada que co-
mentar, espero que les sirva para
recomponer ideas y esquemas este
impasse

Mientras el CAS CONCOS caía
en el feudo del ATCOS. VALLDE-
MOSSA por TRES a UNO, en un
momento poco oportuno de cara
a sus aspiraciones, en un partido
en el que no tuvieron facilidades
ni suerte.

• Una expedició de la LLAR
de la 3.a EDAT va anar l'altre dia
a Menorca, concretament a CIU-
TADELLA, a tirar las bolas... En
el bon sentit de la paraula, ja que
formen un CLUB DE PETANCA.
Per cert la cosa va anar de mil me-
revelles, al final tots obtingueren
premis o distincions...

• El otro día hablaba de la RU-
TA del BAKALAO felanitxera, la
marxa és bona sempre que no es
mescli alcohol amb benzina. Por
cierto que el amigo MANOLO de
«S'AUBA» ha tirado la casa por la
ventana y se ha gastado unos mi-
lloncejos para una «torre» de mú-

sica que funciona fetén. Caña de
la buena, troncos. Más que una
torre, aquello es un surtidor mu-
sical, inagotable.

• Otro amigo, el felanitxer/
pintor/periodista etc... JOAN PLA ,.
según leo en la última página de
«Baleares» EXPONE en la SALA
«ELITE» de PALMA una antolo-
gía de sus mejores obras. Una ex-
posición que recoge su evolución
pictórica a traves de 35 seleccio-
nadas obras. La mostra tenía que
inaugurarse el pasado día 18. Una
abraçada ben forte', Joan!

• Un altre amic va perdre la
vida cl passat dia 15. ANTONI CA-
NAVES BORDOR, un accident de
carretera quasi incomprensible.
Tenia nomes 39 anys.

Vaig romandre ben fret. Antoni
era un jove/home que havia orga-
nizat molts de campionats d'es-
cacs ja que n'era aficionat de bon
de veres. Era molt actiu, també
havia demostrat que era un bon
truquer... La nostra amistat es va
accentuar quan no fa gaire dona--
rem plegats un nou impuls a les
«Tertúlies felanitxeres» que orga-
nitzava ell en nom dels socis de la
cProtectora». Ja dic, un home molt
actiu, que a més dels negocis tenia
temps per organitzar «Sa Rua» i
.-..1tres actes lúdics... Descansa en
Pau, Toni.

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

ALQUILO PISO en C/. San Agus-
tín. Amueblado, 3 dorm., come-
dor, sala-estar, terrazas.
Informes: Tel. 580201
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Es ''ui de Madó Coloma
Felanitx, O - Gènova, 1

BASQUET

Tornen les victòries dels Sèniors
L'Autocaras Grimait derrotat a la  pròrroga

Bona entrada al «Torren tá .
Molts de seguidors de l'equip visi-
tant, que animaren als seus colors
amb tota passiú.

El Felanitx torna perdre a ca se-
va positius, aquesta vegada dos;
primcra derrota aquí de la tempo-
rada. El Felanitx guanya a defora
!o que perd cledins. Això es Cl joc
de Mack) Coloma...

Felanitx: Matías, Gelabert, Mar-
torell (Tomas) Pont, Valentin,
Nando, Basilio, Acosta (Torres) ;

Santi, Nico y Alfonso (T4o1).
Arbitro: Longino. Mal, sin pa-

liativos. Se le reclamaron dos cla-
ros penaltys en el área visitante
en la primera mitad. Amonestó a
T. Moreno, Jose ,Reus, Gelabert,
David y Basi.

Goles: 0-1 Moreno. En los filti-
mos instantes de la primera mitad
consigue marcar dc disparo leja-
no, entre lo churro y lo genial con
una clips e que describe el balón
antes de sorprender a Matías.
COMENTARIO.

El Genova planteó el partido des-
caradamente a la defensiva. con
un sólo hombre en punta y arro-
rand° bien al portero David, que
demostró su categoría. Algunas
ocasiones de gol para los locales,
per° la bizofiez de su delantera
o.doleció de falta de efectividad. El
gol pesó como una losa a los lo-
cales.-

¡NO and MAIKEL
PRÓXIMA JORNADA

PREFERENTE:
LA UNION - FELANITX
2." REGIONAL:
Jornada dc descans.

-2.. REGIONAL
S'HORTA, 6 - AT. LLUBI, 1

El S'Ilorta guanya per sis gels
davant un rival fluix. En el primer
minut, el nostre equip, gracies a
un penal aconseguí un gol per mit-
• a d'I'an. Aix() propicia que el Ll u-
bí obrís línies, el que aprofita el
S'Horta per sentenciar el partit
en el primer temps, amb gols de
l'an i Villa. A la segona mcitat,
Aznar per dues vegades i Mariano,
augmentaren l'avantatge.

Duna diumenge jornada de des-
cans i dissabte dia 27 desplaça-
ment a Son Cladera.

JUVENILS
SANTA MARIA, 8 - C.D. FFLA-

NITX, 2
L'equip de Joan Adrover va per-

dre per golejada. Marcaren Santi
i Estrella. Lo flies lamentable fou
pue l'equip acaba el partit amb no-
mes set jugadors. A Santa Maria
es visqué una guerra, en lloc d'un
en iron ta men t esportiu.

Demà diumenge a les 11 del ma-
11, rebran el Llosetense al Torren-
tú.

Sebastià Oliver

MANACOR, 4 - S'HORTA,
Durant els primers minuts, el joc

fou de tempteig, ja que ambdós
equips arribaven amb lacilitat a la
porteria. Fou el Manacor que en
els deu darrers minuts de la pri-
mera part aconseguí els dos pri-
mers gols. A la segona meitat els
manacorers marcaren dos gois
mes.

Avui a les 1530, S'Horta-Porre-
res.

CADETS

El conjunt de Miguel Adrover
descansava la passada setmana i
avui dissabte a les 17 h. reben el
Santanyí en Es Torrentó.

INFANTILS

ALGAIDA, 1 - C.D. FELANITX, 4

Gols: «Van Basten» Vidal (3) i
«Doctor Richi» Vidal (1).

Alineació: Oscar, Adrover Joan,
Alex, Simó, Oliver, Alcolea, T. Vi-
dal, Nadal, Richi i Sergio. També
entraren Jose Vicente, Victor i Val-
verde.

Els allots de Nino Simarro ju-
garen a mig gas i s'imposaren sen-
se dificultats. Avui horabaia a les
tres i mitja reben aquí al Porto
Cristo en un complicat compro-
mís.

S'HORTA, 2 - LA SALLE MAN., 4
Nova derrota local malgrat que

al principi fora el S'Horta que s'a-
vança en el marcador. Els gols fo-
ren de Dominguez i De la Puente.

BENJAMINS
E.F. SANTANYI, 0 C.D. FELA-
NITX, 18

Gols: «Romano» Vera (6), Ivan
(4), Santi (3), Carlos (2), Adrian
(2) i Maties (1).

Alineació: Loren, Jaume, Javier,
Ivan, Adrian, Ruben, Vidal, Pep
Lluís, Vera, Carlos i Santi. També
jugaren Maties, Gallego, Miguel
Angel, Joan Ramon i Barce16.

Encontre resolt amb comoditat
i diferencia pels nins de Toni Pro-
hens davant un equip molt fluix.
Avui dissabte a partir de les onze
del matí juguen enfront de l'Al-
gaida en Es Torrent6.

S'HORTA, 3 - ALGAIDA, 0
Partit jugat de poder a poder

a poder amb un just guanyador,
en aquest cas l'equip local. L'Algai-
da creà no obstant algunes oca-
sions de gol davant la porteria ben
defensada per Mas. Els gols foren
marcats per Gonzalez, Carlos i
Rigo.

Avui dissabte, a les 11, S'Horta-
Porreres.

Resultats:
Partit atrassat.
Juvenils.—JOAN CAPO/AUTOC.

GRIMALT-MALLORCA, 53-65.
Jornada 13/14 novembre.
Cadets.—JOAN CAPO/AUTOC.

GRIMALT-PERLAS, 41-47.
Juvenils.—JOAN CAPO/AUTOC.

GRIMALT-H1POTELS S. SERVE-
RA, 58-46.

Seniors masculins.—J. CAPO/
AUTOC. GRIMALT-BINISSALEM,
65-47.

Seniors femenins.—EL DORA-
DO (ARTA) - J. CAPO/AUTOC.
GRIMALT, 42-18.

III Divisió.—ESPANYOL - AU-
TOCARES GRIMALT, 84-82..
Conzentari

A ca magre, tot són puces... Aix6
ho hauríem d'aplicar a l'equip CA-
DET ja que, a més de les mancan-
ces indicades en altres cròniques,
hi hem dafegir tot un seguit d'em-
perons. Dissabte passat només
eren 7 jugadors, i quedaren re-
duïts a 6 per la desqualificació
d'un d'ells... Amb aquestes condi
cions, cal qualificar de molt accep-
table l'actuació d'aquests allots. A
un minut de l'acabament encara
tenien opcions de victòria (41-43).
Esmentem l'anotació de jaunie
Barceló (22 punts, mes de la mei-
tat de tot l'equip).

Els JUVENILS actuaren per par-
tida doble aquesta passada setma-
na. Els dos encontres foren dispu-
tats a Felanitx. Del partit de dime-
cres destaca la impresentable ac-
tuació dc l'arbitre Orón, qui posa
nirviós a más d'un i va fer perdre
les bones maneres al persona!. El
més perjudicat fou Hugo, qui no
pogué acabar el partit. Més ag,ra-
dable resulta l'encontre del dissab-
te on l'excellent joc felanitxer pro-
porciona la segona victòria del
campionat. La major part del
temps l'avantatge local fou clar,
però en el descans únicament es
dominava de 4 (31-27).

No tingueren molts de proble-
mes els SENIORS MASCULINS.
La rnarxa del marcador és prou
clara: (10-4, minut 5; 19-10, minut
13 i 36 16, descans). Només la gran
actuació del visitant Andreu Pons
(28 punts) aconseguí que la dife-
rencia no augmentas.

Res no pogueren fer les FEMI-
NES a Arta. La diferencia entre
un equip que lidera la classifica-
ció, imbatut, a més, i un altre que
nomes ha aconseguit una victèria,
fou ben clara. El merit més gros

de les felanitxeres es haver rebut
únicament 42 punts.

L'Autocares Grimait de TERCE-
RA perde una bona oportunitat de
puntuar fora camp. La derrota
arriba desprès d'una prúrroga.
L'actuació dels fclanitxers va ser
irregular. Es passa de tenir un c6-,
mode avantatge (18-32, minut 16)
a tenir un preocupant desavantat-
ge (56-45, minut 32). Un parcial de
2-7 en el darrer minut força els
cinc minuts addicionals en els que
!a major part del temps el marca
dor afavorí cis visitants. Una pilo-
ta que es resistí a .entrar, en el
darrer segon, hauria provocat un
nou temps extra.
Anotadors

Cadets: J. Barceló (22), G. Va-
lens (7), A. Adrover (4).

Juvenils (Mallorca): Florian (21);
P. M. Obrador (10), A. X. Monser-
rat (8), Esteve (7).

Juvenils (Son Servera): A. Bar-
celó (.19), Florian (16), Esteve (7),
A. X. Monserrat (5).

Seniors masculins: X'sco Adro-
ver (20), Jordi (16), Bernardi (12),.
Llàtzer (7).

Seniors femenins: Fanny (7), Vi.-
vancos (6), M. Estelrich (3).

III Divisió: Amengual (20), P. J.
Fullana (15), M. S. Perelló (14),
Cesar (12), Rigo (6), Lladó (5),
Veny (4), Julia (4), Guerrero (2).
Aquesta jornada

Els dos equips que se desplaçan
ho faran el dissabte i a la mateixa
pista ambdós; cadets i juvenils ju-
guen a Arta.

El diumenge dematí hi haurà
sessió completa a «Sa Mola», amb
Ia disputa de partits per part dels
3 equips seniors. Les femines re-
ben el Campos, els seniors mascu-
lins el Colènya Pollenca i els de
Tercera Divisió competiran amb
l'equip de I..a Salle.

LARRY CISTELLES

Agraïment
La família Roig-Alou de

STIorta, davant les nombre-
ses manifestacions de con-
dol, rebudes amb motiu de
la mort de Bartomeu Roig
Serra, i en la impossibilitat
de correspondre-les totes per-
sonalment, ho vol fer per mit-
ja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

Jefe de Servicios Técnicos y Mantenimiento
PARA EMPRESA HOTELERA ZONA ESTE.DE MALLORCA
Edad 25 a 35 años, capacitado especialmente en el área de
fontanería y maquinaria en general.
Interesados enviar Curriculum al Apdo. de Correos n.° 10.192

07009 Palma de Mallorca



   

Grup 65    

- - TEnforrnAtica.
Ir. Campionat Comarcal de

Trivial - Pursuit
INSCRIPC1ONS, al mateix local
Dies, 19, 20 i 21 de novembre, horabaixes.
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E/ Grup Socialista
l'Ajuntameni informa

Coloms a la Sala
L'ESCORXADOR VELL UNA VE-

LLA MACTAFARA I ELS COMP-
TES DE LA FIRA DEL PEBRE
BORD, UNS COMPTES
COENTS

Al Plc passat ens varem i .nteres-
sar per la denegació de l'ús de l'Es-
corxador Vell per fer-hi classes de
ball de saló. La Comissió de Go-
vern, formada pels Srs. Grimait,
Oliver, Barceló, Lladó, Caldentei i
Arenas va trobar que el sollicitant
era una persona particular i ho ha-
vien de denegar. Si feis memèria
-Lambe recordareu que els del ping-
pong no poden usar l'Escorxador
Veil malgrat no cobrin res i no-
més emprin l'edifici per a la seva
activitat. En canvi tots sabem que
l'Escorxador Veil tarnbe
gent particular cobrant mensuali-
tats i que l'Ajuntament no reb cap
compensació al «favor» que fan de
pagar-los el llum, el fer net, el man-
teniment de l'edifici,... o sigui, que
hi ha particulars que fan negoci
subvencionats per l'Ajuntament. A
aim') ja ho denunciarem l'any pas-
sat i els «governants» ens prome-
teren un Reglament i el Secretari
informa en aquest sentit, per?) no
han fet cas de res i seleccionen a
qui l'han de deixar i no te res a
veure si cobren o no. El prendre
decissions d'aquesta manera es diu
prevaricació i si no paren de pre-
varicar ens veurem obligats a dir-
ho d'una altra manera perque la
decisió de deixar el ping-pong i el

ball de saló fèra, es totalment in-
justa i ja esta

Passem a una altra filigrana. «La
Sala Informa» ens va assabentar
que la Fira del Pebre Bord ens ha
costat 1.772.286 ptes. i que en va-
ren ingressar 85.500 ptes. O sigui,
que hi ha un deficit de 1.686.786
ptes. Nosaltres volem informar
que l'any passat que en Bono no
va paixir a tothom, la fira va cons-
tar unes 800.000 ptes. i varen in-
gressar 120.000. 0 sigui que el de-
ficit va ser «nomes» de 680 000
ptes. poc mes poc manco, un milió
menys que s'han repartit amb el
lloguer d'uns estants caríssims i
menjar i mes menjar,... No creim
que l'Ajuntament hagi de donar
menjar... en no ser que vulguin
tornar donar alatxa salada que és
baratíssima i amb un milió en po-
(Ida donar tot l'any perquè no se
tuda!

Agraïment
Les families Cii naves llordoy

I Rig() Adrover, davant les
Il ombroses manifestacions de
soi UI l ri tat i condo! rebudes
alu b motiu de la mort d'Anto-
ni Cinaves llordov i en la nil-
possibili tat de correspondre-
les totes personalment, ho vo-
len fer per mitFi d'aquesta no-
ta.

A tots, moltes

PSOE

LA REVISIÓ DEL CADASTRE
No tenim per que insistir sobre

un tema que en . els mitjans de co-
municació ha estat tractat amb cer-
ta extensió. El nostre grup es cons-
cient de la manera desencertada
com sha duit a terme aquesta re-
visió, dels prejudicis i molesties
ocasionacies als veinats i fins i tot
els que se'n poden derivar pel ma-
teix ajuntament.

A la plenaria del mes dc novem-
bre, tots els grups politics wren
expressar la seva preocupació pel
tema i se va acordar fer unes ges-
tions per poder contestar les nre-
guntes que els veinats se fan: ¿Re-
brem a ca nostra les notificacions
no recollides o no localitzades al
vestibul de l'Auditori Municipal?
Les notificacions rebudes sense
que consults la data en que foren
entregades, ¿són fetes en deguda
forma? ¿S'han esgotat els terminis
per reclamar? Etc.

La passivitat de l'equip de Go-
vern de l'Ajuntament, integrat pel
Partit Popular i els independents,
ha estat impresentable.- Mai no
s'havia d'haver esperat a la cele-
bració dc la plenaria de novembre
per tractar d'aquest tema, que
preocupava i preocupa seriosa-
ment els contribuents.

El butlieti «La Sala informa»,
que setmana rera setmana ens ofe-
reix continguts amb ben poca subs-
tancia, ha perdut una valuosa opor-
tunitat de complir amb el comes
que ii correspon.

Pensam que, vistes les circums-
tancies, encara podria informar la
gent i posar remei a una situació
no resolta ni de molt.
L'AIGUA

A la darrera plenaria, el Grup
Socialista va fer, entre altres, la
petició següent: que la comissió
informativa corresponent estudiï
1:-k possibilitat d'introduir una nor-
ma, a traves de les ordenances mu-
hicipals, en virtud de la qual tots
els habitatges unifamiliars de no-
va construcció venguin obligats a

dotar-se d'una cisterna per reco-
Ili• les aigries pluvials.tietraclad.una
mesurt encaminada id Ines bon a pro-
filament de les aigfics i a pal.liar l'es-
easesa d'aq nest element.

No sembla que la nostra propos-
ta tengui possibilitats de prospe-
rar, vista l'actitud del Batle que
va improvisar una especie de re-
plica que revelava ben a les dares
que no era partidari d'aquesta me-
sura, esurimMt, entre altres, l'ar-
gument que beure aigua de la cis-
terna no es gens recomanable.

CARTA AL DIRECTOR

El Grup Socialista va remetre
una carta al Director del diari «Ul-
tima Hora» el passat dijous, dia
11, que deia textualment:

Els integrants del nostre grup
la estam acostumats a que les in-
formacions referides a Ics sessions
que celebra l'Ajuntament de Fela-
nitx ignorin sistematicament la
presencia del Grup Socialista a la
Sala i d'alguna manera, quin re-
mei!, ens hi hem resignat.

Aquest, però, no es el cas de la
crónica de la sessió  plenaria del
mes de novembre que publicareu
el passat dimecres. Dos redactors
del vostre diari, que en cap mo-
ntent es feren presents a la reunió,
afirmen el següent: «Una propues-
ta para que se considere la prueba
del cafalan como eliminatoria
acceptada por el equip () de gobier-
no, contaudo CO?? la abstención del
PSOE y la del edil del PP Juan
Ruiz Arenas».

Es tracta d'una inexactitud, vo-
lem suposar que no intencionada.
El Grup Socialista, sense cap me-
na de reserva, va donar suport am/.
els seus vots a la iniciativa que re-
forçava la presencia de la liengua
catalana a les proves per a selec-
cionar cis aspirants a ocupar di-
versos flocs de treball a l'Ajunta-
inent.

La carta, a l'hora de preparat-
aquesta informació, encara no ha
estat publicada.




