
De vagues i serveis minims
El pilot, d'aviació civil es queixa de la vaga organitzada pels metges,

el metge es queixa de la vaga que han convoCat els 'femeters, el femeter
llanca ¡lamps j trons contra els empleats de banca que s'han posat de
vaga, l'empleat protesta per la vaga que han convocat els mestres del Sec-
tor privat, i el mestre que treballa en una escola privada considera inne-
cessària la vaga que fan els pilots d'aviació civil. Aix() de les vagues es una
roda. Tots considerem imprescindible i del tot just el dret a la vaga, el
nostre dret a la vaga, i no sere jo, per cert, qui ho posi en dubte, per-6
quan un sector convoca una vaga que, d'una manera o altra, afecta la nos-
tra, per altra banda, rutinaria existência, aleshores ning0 no se'n recorda
del vincle sagrat que uneix la classe treballadora i tots passem de ser tre-
balladors, obrers o funcionaris, a simples usuaris-consumidors que no ac-
cepten les molèsties que ocasionen les accions obreres de caracter reivin-
dicatiu organitzades pels altres. Quan pica, qui menys qui menys grata
i, es clar, tots demanem els serveis minims per ,a,tothom, menys • per a-
.--nosaltres.

Què son, emperò, els serveis minims? És mal de definir aquest con-
cepte, senzillament perquè un servei minim ha d'aplicar-se a un servei
d'utilitat pública que no permeti la seva interrupció. Qui défineix, em-
1)&45, et concepte de serei públic? És Un servei públic la recollida dels
ferns? Si, es clar, però també ho es la feina del controlador aeri, sobre-
tot quan estem a punt de collir l'avió a Son Sant Joan i, per mor d'ell,
que està de vaga, no podem desplaçar-nos en avió allà on volem; també
pot semblar-nos un servei imprescindible el del carter, sobretot quan es-
peram un gir postal urgent. El concepte de servei públic es dificil de
definir i per això també es complicat legislar sobre els serveis minims.
És evident que una vaga d'estibadárs portuaris no té tanta incidencia en
la vida quotidiana de la gent que viu a la peninsula com la que pugui
tenir en la vida dels eivissencs, de la mateixa manera que una vaga a la
Renfe no preocupa en absolut els dlencs, com és

En el sistema social actual, tota activitat del món del treball pot arri-
bar a ser considerada com a imprescindible d'una manera o altra. Això
no vol dir, pert!), que per principi s'hagi de limitar el dret de vaga. És
obvi que com més limits se li vagin posant al dret de poder anar a la'
vaga, les- llibertats obreres. — i civils— aniran minvant, fins arribar a uns
limits realment perillosos i preocupants, sense comptar que anirà privant-
se a la classe treballadora de la seva principal eina reivindicativa. Però,'
de fet, es scnten veus que demanen limitar el dret de vaga, corn a conse-
qüència, entre d'altres coses, del canvi de mentalitat que ha sofert la so-
cietat europea en general, i la nostra en particular, en els darrers de-
cennis

¿Com es poden compatibilitzar la realització d'uns serveis minims
imprescindibles, de caracter públic, com puguin ésser la sanitat, el trans-
port, el subministrament electric o el servei de bombers, amb el dret de
poder fer vaga quan les condicions així ho exigeixen? Es dificil, realment
dificil, poder donar una solució clara i definida a la qüestió, tot i que
hauria de trobar-se per tal d'evitar que o be totes les activitats laborals
puguin arribar a ser considerades com a serveis d'utilitat pública i, per
tant, limitades en el seu dret d'exercir la vaga com a mitja de pressió, o
be que quedin desatesos uns serveis públics realment imprescindibles per
a la societat. L'exercici de les llibertats provoca aquests dilemes.

RAMON TURMEDA
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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX      

la festa patronal de Santa Margafida
S.9rà presentat el Ilibre de Mn. Pere Xamela «Visita

a l'Església Pam/finial de Felanitx»
Dijous que ve es la festa de Santa

Margalida, patrona de Felanitx des
del segle , ja que l'any 1569 tro-
ham documentada aquesta circums-
tancia.

La festa, des de que ha cobrat
tant de protagonisme l'estiueig vora
mar, ha perdut poder de convocató-
ria, perquè si anys enrera el peno-
de «oficial» d'estiueig començava el
sendem,à.de Santa Margauda, actual-
ment s'inicia tanlaviat com ho per-
met el calendari escolar i tot i que els
medis de desplaçament anullen
qualsevol inconvenient, l'asistencia
als actes festius no es tan masiva
com abans.

Aix?) no obstant hi ha 'gent per a
tot i entre els que romanen a la vila
i els que acodeixen d'altres indrets
n'hi ha prou per engegar el progra-
ma que, sense passar-se, procura
mantenir la festa.

Enguany, a la Casa de Cultura, el
Centre Cultural de Felanitx, ha pre-
parat una exposició collectiva de
pintura, amb els artistes tal vegada
més significatius del panorama pic-
tòric felanitxer: Andreu Maimó,
Miguel Llodra, Gabriel Mestre, Ber-
nat Sansó i Jaume Prohens, vora els
quals hi haura també dos autors

El passat dia 28 de Juny, tingué
lloc la presentació pública de la pro-
gramació de l'Orquestra Simfònica
de Balears «Ciutat de Palma».

La programació es la primera que
Ia formació orquestral portara enda-
vant, després de la reestructuració
feta a partir de l'antiga orquestra.

La professionalització ha estat el
punt clau d'aquesta reestructuració.
A partir d'ara l'orquestra estarà for-
mada per músics professionals,
molts d'ells venguts d'altres indrets.

Doncs com dèiem, la programació
de la temporada es féu pública el
passat dia 28. Programació variada i
que intenta mostrar diferents estils,
èpoques, instruments... Així per
exemple podem parlar de dos Ora-
toris («La Passió segons Sant Joan»
de BACH i «Les Estacions» de
Haydn), dos concerts amb solista
vocal (un d'ells amb Teresa Ber-
ganza), tres amb piano solista, qua-
tre amb violi, un amb trompa...

manacorers molt considerats: Mi-
guel Brunet i Joan Duran. Aquesta
mostra es presenta sota el títol de
«Paisatges» i sera inaugurada avui
dissabte dia 15, a les 8 del vespre.

La vigilia de la festa, o sia dime-
cres horabaixa, els Cavallets faran
el tradicional cercavila i a les 10 del
vespre, a la parròquia hi haura
Completes solemnes amb processó
a la Font de Santa Margalida.

Després de Completes, a la matei-
xa_plaça de Sa Font, el grup de Tea,

tre de Capdella «S'Aigo Dolça», po-
sara en escena l'obra teatral de cai-
re popular «Embulls de consogres».

Dijous, festa de la Patrona, a les
8 del capvespre, ofici solemne a la
parròquia, cantat per la Coral de
Felanitx. Tot seguit, a la Casa Muni-
cipal de paltura )̀I tpresentació del Ili-
bre «Visita a l'Església Parroquial
de Felanitx», del qual n'és autór
Mn. Pere Xamena.

A continuació cereavila per la Ban_
da de Música de Felanitx i als bai-
xos del Mercat, vi espanyol.

A les 22 h, a la plaça de Sa Font,
ball popular amenitzat pels grups
.S'Estol d'Es Gerricó» i «Sis Som».

Cap a les 0,30 h. els focs artifi-
cials posaran,..el floc final a la festa.

De fet el director titular, Sr. Re-
martinez, ha tengut en compte les
programacions dels darrers anys a
Mallorca. Ens explicava que en els
darrers vuit anys la sisena de Bee-
thoven no s'havia programat. En-
guany, per exemple, la podrem sen-
tir, en un concert en el qual el vio-
linista Boris Belkin interpretarà el
concert número 1 de Paganini.

Dels desset concerts inicialment
prevists, deu seran dirigits pel di-
rector titular i set per altres mes-
tres. Tendrem l'oportunitat, per
exemple, de tenir Arpad Jood, com
a solista de piano i director al ma-
teix temps, o Manuel Prestamo.

En la mateixa roda de premsa es
presentà el Logotipus de la Funda-
ció Pública de les Balears per a la
Música i l'esquema de treball de
l'Orquestra, el qual apart els con-
certs quinzenals que es repetiran a
altres llocs de les illes (diversos
Ajuntaments ja han sollicitat alguns

Tombats a la molsa .

programes), reuneix altres objectius
com són la formació d'una orquestra
de Cambra, concerts per escolars,
enregistraments d'obres d'autors
mallorquins, la divulgació de la Mú-
sica contemporània, i la relació es-
treta amb el Conservatori. Idees am-
bicioses que poden fer canviar el pa-
norama musical nostre.

Per acabar valgui anunciar que la
Fundació ha negociat amb l'Ajunta-
ment de Felanitx la venguda de l'Or-
questra a la nostra ciutat al llarg

de la propera temporada un nombrc
minim de vegades. Podem ja comen-
tar que si no hi ha res de nou, abans
que acabi aquest any 89 tendrem un
concert amb solista i més endavant
els dos oratoris prevists a la tempo-
rada, i un concert a la Setmana de
Música.

Creim sincerament que val la pe-
na un esforç econòmic en aquest
sentit, l'afició musical felanitxera
està més que demostrada.

P. S.

L'Orquestra Simfbnica vindrb
a Felanitx



SANTORAL
Diu. 16 M. de Déu del Carme
Dill. 17 St. Aleix
Dim. 18 St. Frederic
Dim. 19 Stes. Justa i Rufina
Dij. 20 Sta. Margalida
Div. 21 Sta. Praxedis
Dis. 22 Sta. M.a Magdalena

LLUNA
Lluna plena dia 18

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma • Felanitx des de l'esta
dó: Dies felners, a les 8 , (excep-
te dissabtes),9,30, 13, 15,45 1 19,30
h. Diumenges I festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Palma • Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 1 19 h. Diumenges
festius, a les 20,30 h.

Felanitx-Portoo3lom: Dies fei-
ners, a les 7,9, 12, 14,15, 17 i20
h. Diumenges i festius, a les 7,
9, 12,30, 15,30, 17 i 20 h.

Portocolom -Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 12,30, 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges i fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 13, 16, 18,15
i 20,30 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.

Felanitx • Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or • Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes 1 diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

Felanitx - Manacor: A les 8,15
i 12,45 h. (sortida de la plaça de
Pax).

Manacor - Felanitx: A les 8 i
a les 11,30 h.

—
TAXIS FELANITX

Parada Mercat Tel. 581922

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

Gaya-Melis
Gaya-Melis
Jaume Rotger
Jaume Roter
Cat. Ticoulat
Gaya Melis

TELEFONS D'INTERLS
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel, 581145

Manuel noguera Garcia

.1; 	 va morir a.S'Espinagar, dia 30 de juny de .1989, a l'edat de 25 anys,
víctima (Pun accident	 circulació

Al cel sia

Els seus pares Jose') Noguera Julia i Juanita Garcia Ramon; germa Caries; padrines Mar-
galida Julia ilti l I ia Ramon; padrina de fonts Maria Noguera; tios, eosins i els ;titres parents,
VOS demand) que encomaneu la seva ànima a Déu.

O	 Casa mortuòria: Can PeLYNoguera - S'Espinagar

Bark Ortigues Caidentey

va morir a Felanitx, dia 7 de juliol de 1989, a Pedal de 72 am's, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostõlica

A.	 C.	 S.

La seva esposa Catalina Vaguer llosselle); tilla Iiquela; fillol Pere Joan Vaguer; germans
Joan i Miquela; germans politics Pere Josep .luan, Antón ia Navarro, Maria i Nfiquela N'aquer i
Joana Forteza; nehots, eosins i els altres parents, vos demand) que \- 0 I e u encomanar la seva
ilnima a

Casa mortuòria: N'ia Argentina, 47 (Cas Ferrer Mending()) 1

FELANITX

FE 	 rLAINNI TX
rhnteressos

gran
PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptcs.

lijotament
Felanitx

C3MISSIO DE GOVERN
DE DIA 12-6-89

Es contractà amb Catalina Arti-
gues Artigues el servei de cura i ne-
teja dc la Unitat Sanitaria i de l'Es-
cola de Cas Concos per la quantitat
de 700.000 ptes., IVA inclòs.

S'aprova el padró per subministre
d'aigua potable i clavagueram a Fe-
lanitx ciutat pel Ir. trimestre de
1989 per un import total de 2.989.752
ptes.

Se contractaren directament les
instaliacions temporals de les plat-
ges que resultaren desertes en el
concurs corresponent.

Llicencia a Max Russell Born per
a construir una vivenda rústica en
parcelles 116-117 del polígon 36 (taxa
72.225 ptes.).

nan Josep Huerta Nadal, Miguel Va-
guer Caldcntey, Mateu Nadal Cerda,
Guillem Joan Adrover Portell, Mi-
guel Vaguer Bonet i Andreu Llane-
ras Pastor.

S'informa favorablement l'expe-
Went d'electriticació promogut per
Jaume Bordoy Barceló.

ANUNCIO

Remitida, a este Ayuntamiento,
por la Delegación de Hacienda de
Baleares la relación alfabética DE-
FINITIVA de sujetos pasivos decla-
rantes del I.R.P.F. correspondiente
al ejercicio de 1987, se hace público
que la misma estará de manifiesto
en las oficinas de Secretaría, desde
ei día 1 al 31 de Julio, al objeto de
que los interesados puedan proce-
der a su consulta.

Felanitx, a 29 de Junio de 1989.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

ANUNCIO
Ante la utilización en grandes pro-

porciones de productos que contie-
nen gases clorofluorocarbonados
(CFC) los cuales suelen usarse como
propelentes en aerosoles, la Comi-
sión de Gobierno de este Ayunta-
miento en sesión celebrada el pasa-
do dia 5 de Junio y coincidiendo con
el «Día Mundial del Medio Ambien-
te», acordó pedir la colaboración
todos los ciudadanos, para que se
abstengan de comprar y utilizar pro-
ductos que contengan gases prope-
lentes (CFC) ya que actuan redu-
ciendo la capa de ozono y desestabi-
lizan cl equilibrio ecológico.

Felanitx, a 26 de Junio de 1989.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

PARTICULAR VENDE PISO en pa-
seo Ramon Llull. Sobre Cine Fe-
lanitx.
Informes, Tel. 589043.

Llicencies d'ol;ra a: Antoni
,

 Obra-
dor Rosselló, solar núm. 33 de la
Urb. Cala Marçal (305.903 ptes.) i a
Andreu Ramon Ramis, C/. Escorxa-
dor, 30, (11.258 ptes.).

S'informaren favorablement els
expedients de construcció de viven-
da rústica d'Alfredo Fernández Vi-
lloria, d'Antonio Antich Sutler i An-
tbnia Serra Antich i J. González Ge-
novard.

Llicències d'obres menors a: Se-
bastià Adrover Ballester, Andreu
Grimalt Adrover, Josep Colomina
Oliver, Caries Díez Caldentcy, Her-

Chapistería Monserrat
Servicio de Grua

C . Convento, 68 	 Tel. 581145
Servicio permanente 24 horas



IngiffiL Plaça dispaiia,16

informa que desde el 10 de julio al 3 de
septiembre rige el siguiente horario:

Martes a viernes de 8 a 14 h.
Sábados y domingos de 9 a 13 h.

FELANITX
mIONIMENIZIBLIEMPON11121•11•••■

MTH DE PORTOCOLOM
PROGRAMA

DIUMENGE, 16 DE JULIOL: FESTA DE LA MARE DE DU DEL CARME
A les 10, Missa a honor de la Mare de Déu del Carme.
A les 1830, desfilada de la «Banda de Tambors i Cornetes. Majorets».
A les 19, Processó marítima.
A les 21'30, sopar de la Confraria de Pescadors, a la Ponderosa.

DIVENDRES, 21 DE JULIOL
Cercavila amb la «Banda de Tambors, Cornetes i Majorets de Porto-
Colom».

DISSABTE, 22 DE JULIOL
Castells d'Arena, a les 11, a Cala Marçal.
Pintada Infantil, amb el grup SINGLOT, a les 18, a les barraques de
Sa Bassa Nova.
Ball de Bot amb ESCLAFITS I CASTANYETES i RONDALLA DE
BELLVER, a les 22'30 a la Plaça de Cas Corso.

DIUMENGE, 23 DE JULIOL
Regata de Sant Jaume, vela llatina per bots i Ilaüts, a les 12 al Mollet
d'En Perelló.
Concert de la «Banda de Música de Felanitx», a les 22'30 a la Plaça
Cas Corso.

DILLUNS, 24 DE JULIOL
Jocs Infantils amb els Pallassos CHARLY, a les 18, a la Plaça de
Cas Corso.
Gran verbena gratis, amb «José Guardiola, Lucio Barbosa i Canya-
mel», a les 22'30 a la Plaça de Cas Corso.

DIMARTS, 25 DE JULIOL: FESTA DE SANT JAUME
Cercavila de la «Banda de Tambors, Cornetes i Majorets de Porto-
Colom».
A les 10, Missa Solemne.
Tirada a la Guatlera, a les 15 al Camp Roig.
Nit de Cine a l'aire lliure amb les pellícules: «Cinco semanas en glo-
bo» i «El desafío de las águilas», 'á les 22'30 a la Plaça de l'Església.

DISSABTE, 29 DE JULIOL
NtSopar a Penyes» amb el grup «Cork» i «Simonet», a les 20'30 a la
Platja de S'Arenal.
Focs artificials, a les 24 h.

Yrï_T r-R" ' grr i Cal

Sr. Director:
La denúncia apareguda la setmana

passada al vostre setmanari, per
part dels animadors del MIJAC,
ben be mereix unes paraules de con-
demna a la increïble actuació de
l'amo de Can Llonga i, al mateix
temps, de solidaritat vers en Gui-
llem Feliu i el nostre Rector, als
quals agraïm tots els seus esforços
i treballs pastorals que duen a ter-
me al nostre poble, en benefici- dels
nostres infants i de tots.

Com a felanitxers, ens unim a
rempegueïment dels qui subscriven
Ia denúncia, i, com a felanitxers tam-
bé, demanam perdó per aquest fet
tan desagradable.

No ens entretendrem en comentar
els «arguments» de l'agressor, que, a
més d'insultants, comporten una lò-
gica de mentalitat estreta i tancada.
Voldríem que ho reflexionas l'autor
de l'agressió i sabés demanar discul-
pes.

Un grup de felanitxers

ELS AEROSOLS I LA
POLITICA MUNICIPAL

Molt benvolgut senyor Director:
Acab d'arribar de l'apotecaria i es-

cric aquest paper baix els efectes
'dels fàrmacs calmants que m'ha re-
ceptat el psiquiatre.

Estic en tractament després de
llegir dues setmanes seguides l'a-
nunci aparegut a aquest setmanari
demanant que els forasters s'absten-
guin de comprar i emprar aerosols
amb gasos que minven rozó. L'anun-
ci el signa el Batle de Felanitx i l'a-
cord el prengué, amb caracter d'ur-
gència, la Comissió de Govern de
l'Ajuntament.

El meu desequilibri psicològic ve,
segons el meu metge de cap, del
xoc produit per la manca de lògica

humana d'aquest acord. Cap perso-
na racional pot en tendre que un
Ajuntamcnt que aboca les aigües
brutes directament a la mar, sense
cap tractament, que té abocadors de
ferns incontrolats clins el seu terme,
que te tot tipus d'explotacions de
pedreres a cel obert sense cap tipus
de control o projecte de rehabilita-
ció, que promou tot tipus d'urbanit-
zacions al poc que queda de costa
del terme, que deixa construir sense
cap casta de Ilieencia, que deixa
construir en temps d'estiu a les zo-
nes turístiques, que deixa crèixer
muntanyes de runes arreu del ter-
me, sense fer-hi dos mots î que re-
sumeix les seves actuacions de des-
control total amb un «hem de fer
els ulls grossos», xoca amb, una de-
claració urgent perquè pis forasters
no facin ús d'aerosols, que poden
afectar requilibri ecològic. La qües-
tió ha estat que tal contradicció ha
desestibilitzat el meu equilibri psico-
lògic.

Res pot ' venir de nou dels senyors
del PP (Partido Popular), el motiu
de l'escrit no es més que• el' metge
m'ha dit que en parlas 'amb la gent
de la mcva malaltia, que comentàs
els feks amb -altra gent, m'he de de-
mostrar que la contradicció. no .és
meva, es el Bade que té contradic-
cions, Cs el Batte que no sap de quin
punt 'es calça.

Gràcies Sr. Director per collabo-
rar a recuperar el meu estat nor-
mal.

Tomeu T.

A 4 Km. de Cala Domingos VENDO
1 cuarteracla, 7.103 m2. de suelo
rústico, magnifica vista al mar,
rodeada de pinar y montarias, lu-
gar muy tranquilo, camino asfalta-
do, muchos árboles: almendros,
algarrobos, naranjos y posibilidad
de construir legalmente vivienda
familiar. Precio, 2.500.000 ptas.
Informes, Tel. 552227.

SE VENDE SOLAR en Urbanización
La Fe. 1.000 m. cuadrados.
Inforrnes, Tel. 575171.

SE NECESITA CAMAREROS-AS
para complejo turístico en Cala d'Or

Informes: Tel. 643070

FESTES DE PORTO-COLOM
Dissabte dim

Concurs de castells d'arena
A LES 11 DEL MATT A CALA MARçAL

CATEGORIES:
A.—Fins a 8 anys
B.—De 8 a 14 anys
C.—Majors de 14 anys

PREMIS PER CATEGORIES:
lr. Medalla d'or
2n. Medalla de plata
3r. Medalla de bronze
INSCRIPCIO: Fins dia 20. A Felanitx a Hobby M i Llibreria

«Ramon Llull» i a Portocolom, als bars Can Bassa i Es Moll.

22 de juliol

Pintada infantil
A LES 18 H. A LES BARRAQUES DE SA BASSA NOVA

Aninnació a càrrec del

Grup SINGLOT
Tots els participants seran obsequiats i sels entregara el ma-

terial necessari.



Gabinete Pediátrico
les comunica que, como cada

verano, abrirá los lunes, miércoles y
viernes.

Asimismo, el día 29 de agosto abri-
remos por ser festivo el 28.

1■111.

La llibreria i Impremta

«RAMON LLULL»
Comunica ais seus clients i públic en

general, que restar tancada tot s els
DIUMENGES i DILLUNS dels mesos de
JULIOL i AGOST i la setmana del 24
al 30 de juliol.

FELANITX

Exposició col.lectiva a
«Arts Raval»

Divendres passat quedà inaugura-
da a la galeria «Arts Raval», una ex-
posició collectiva de pintura, escul-
tura, eel-Arnica i fotografia.

Està integrada per obres de Llo
renç Burgos, Anders Niborg, Jeroni
Mira, Raul, Jaume Prohens, Joan
Duran, Jesús Ballester, Tomas Font,
Fugag i Diane Smond pel que fa a
pintura. En escultura hi Os present
l'obra d'Oliver Contestí i Tomas
Font. En ceràmica, Paco Sansó i
Catalina Galmés. I en fotografia, To-
ni Barceló.

La mostra restara muntada fins
dia 20 i es pot visitar els dimecres,
dijous, divendres i diumenges, de
10'30 a 13 hores.

El Centre Cultural de Felanitx a
Portocolom

El Centre Cultural de Felanitx, ha
previst una serie d'activitats a Por-
tocolom durant l'estiu, d'entre les
quals podem ara mateix confirmar
una exposici que, sota l'indicatiu de
«Es Port», recollirà a través de fo-
tografies i d'altres documents, di-
versos aspectes de rorto.colom, his-
tòria, evolució urbanística, ecologia,
etc.

Aquesta exposició s'obrirà dia 22
de juliol, molt possiblement

I pels dies 4 i 11 d'agost aquesta
entitat ha programat sengles taules
rodones entorn al tema «Es Port,
cap on va?».

A la primera es tractarà el
problema de l'aigua i a la segona el

creixement urbanístic.
Ara mateix no disposam d'infor-

mació sobre les persones que inter-
vendran en aquestes , per
confiam de poder-ne oferir a la pro-
pera

Els conjunts de les verbenes
Ja es barregen els noms dels con-

junts que han d'animar les festes de
Sant Agustí.

Tot i que manca arrodonir el ca-
tàleg sabem que s'han contactat els
grups següents:

«Tam Tam Go», Rey Lui, «Década
Prodigiosa», Orquestrina d'Algaida,

« a Frontera», Juan Pardo, Or-
questra Alcatraz, «Héroes del Silen-
cio» j «El Norte». La cantant Donna
Higthower tendra a càrrec un reci-
tal.

Seminari de guitarra
El Centre Cultural de Felanitx,

prepara pels dies 7 al 11 d'agost un
sem mari de guitarra a càrrec del
prestigiós guitarrista Gabriel Rosa-
les Frau, co-fundador de l'Aula de
Música de Barcelona i integrant du-
rant uns anys de les Orquestes de
TVE de Madrid i Barcelona. També
ha format part dels grups de Joan
Manuel Serrat I de Lluís Liach. es
professional de gravaciél.

Per a informació i inscripcions po-
den trucar al telèfon 580482 de 13 a
14 h.

Massiva intoxicació a un hotel
de Portocolom

El passat cap de setmana unes
doscentes persones, clients de l'Ho-
tel Cala Marcai, , foren afectades de
gastroenteritis a causa d'algun ali-

ment en males condicions que fou
ingerit en el sopar de clivencires.
Malgrat el aran nombre de persones
afectacies, nomes tres infants de pit
forem hospitalitzats, ja que la seva
tendresa aconsellà un seguiment i
tractament especials. La resta dels
afectats, afortunadament, sols amb
un tractament basic en ei mateix es-
tabliment han pogut superar la in-
toxicació i l'estat de tots ells a l'hora
de redactar aquesta nota no presen-
tava cap preocupació.

Els tres infants també havien evo-
lucionat molt favorablement restant
ja fora de perill.

Tot i que les anàlisis havien de
detectar amb certesa d'on provingué
la intoxicació, en principi se sospita-
va en un producte lacti emprat per
a confeccionar una Ilepolia.

Llar de la Tercera Edat - losers°
ES FOGUERÓ PALACE D'ALCU-

DIA.—Per a dia 28 esta prevista
l'assistència a l'espectacle de «Es
Fogueró Palace» d'Alcúdia. Les sor-
tides seran, a les 5,30 del capvespre
del Port i a les 6 de Felanitx. Preu
per a socis i no socis, 1000 ptes.
Per a inscripOions, a partir de dia
19 a la Llar de Felanitx i a Teodor
Rigo i Mateu Gomila a Portocolom.

Club d'Esplai «Albada»
El número premiat anil) l'aparell

d'aire acondicionat, és el 2.002.

Record d'una eixida
Com es costum des de fa un gra-

pat- d'anys, dilluns passat dia 10 .de
juliol, festa de Sant Cristòfol, es reu-
niren a «La Ponderosa» en dinar
de companyonatge, un nombrós

grup de supervivents d'aquell «13
Batalló dc Campos».

Es recordaren molts d'escleveni-
merits, de tot color, que succeiren
durant el temps que foren lluny de
ca-seva.

Que continui aquesta germanor i
no s'acabi Fins que no en quedin
dos.

Molts anys amb salut per a tots.
Fins l'any qui ve a Campos.

Un d'ells

Sorteig «Paga extra» de
da Nostra»

En el darrer sorteig «Paga extra
a Pensionistes» de la Caixa de Ba-
lears «Sa Nostra», ha estat agraciat
amb 25.000 ptes., Catalisa Sansó Oli-
ver, del carrer de Sa Roca, 18.

Agrement
El MIJAC i l'ESPLAI de Felanitx

volen agrair al Rector, a l'Ajunta-
ment, «la Caixa» i a quantes perso-
nes han fet possible la realització
del festival de fi de curs, la seva
valuosa coHaboració i d'una manera
especial als pares que s'han moles-
tat en acompanyar els seus fills als
assaigs. No menys reconeixement
mereixen els monitors, per la seva
brillant actuació i pel seu treball
continuat.

Que l'any que vé ho poguem tor-
nar fer amb no manco illusió i que
ens surti millor.

MIJAC j ESPLAI

CERCAM JOVE amb servei militar
complit per a fer feina a una in-
dústria de paper.
Informació, Tel. 581120. 

formació local 

MATERIALES CONSTRUCCION

ANTONIO LLULL
ofrece a sus clientes y

público en general
INTERESANTES OFERTAS

en PAVIMENTOS y
REVESTIMIENTOS

ofreciendo toda clase de
Materiales construcción y
Servicio de transportes

Paseo Ramón [lull, 32 - Tel. 580837
FELANITX



Bodega de Felanitx Sdad. Coop. Lda.
La Conselleria d'Agricultura i Pesca subvenciona productes fi-

toszmitaris contra les plagues següents: MOSCA DE L'OLIVERA,
MOSCA DE LA FRUITA, PROCESSIONARIA DEL PI i CUC DE
L'ALBARICOQUER.

Els socis interessats en adquirir aquests productes, poden pas-
sar pel Celler abans de dia 21 de juliol per tal de fer les seves
comandes.

El Consell Rector

Se necesitan señoras para limpieza
en Complejo Turístico de Cala d'Or.

Informes: Tel. 643070.

FELANITX

Els fats uneixen les persones sen-
se posar gaire esment en el que fan.
Pareix que fins i tot hi ha vegades
que es diverteixen en fer-nos coses
d'infantesa, com es ara la traveta.
I es clar, ensopegam i la testa se'ns
infla com si d'un moment a l'altre
ens haguessin d'aparèixer les ba-
nyes, això tan mal vist dins la nos-
tra societat. Que divertit que es
quan passa al veí! Pere), compte!
Això passa dins les families més
bones i molt sovint. Escolteu, si us
plan, i veureu.

El Pere era un tipus que més be
Ia natura l'havia tallat curt. Vull dir
que era baixet. Un poc d'aquesta
manca de mida ho solventava pen-
tinant-se al darrera. Així els cabells
tin poc drets afegien uns., gientime-
tres a aquell mig home, si l'havíem
d'estimar per l'altura. Portava barba
que a força d'esmotxar havia for-
nit una cara allargada com aquelles
del Greco, però hi mancava el mis-
ticisme dels ulls per ser-ne fill de
tan gran personalitat. D'entre la bar-
ba es veia sortir amb més o menys
fúria un espigó que feia honor als
seus llinatges, sigui dit sense ganes
d'ofendre, i des de cada part de la
panotxa i sota un front, que no es-
brinaríeu el que pensava, hi havia
dos ulls ben oberts, rodons, que no
ho sé, pet-6 em recorden els ulls d'un
furot quan odora, assegut sobre els
darreres. Tal vegada sigui perquè el
notre personatge semprè, sigui pel
complexe de naneil, sigui pel que
sigui, pareix que odora. I no creieu
que no em cau simpàtic el Pere. Ja
ho crec. Tostemps a la meva masia
he tingut un furot i això que fan
pudor, i si no hi vas en cura et mos-
seguen.

Pere) tornem al Pere. Ens yam co-
nèixer per això del treball. Jo era
el caporal i ell va començar de xim-
ple funcionari. Perquè ambdós
fèiem feina per a l'Estat. Era vo-
luntariós i, si jo fos el cap de caps,
el voldria com a lloctinent perque es
sumís, obedient, complidor, es ..., la
veu del seu amo, en poques parau-
les. Però esment amb un tipus així,
si la vostra poltrona en té d'altres a
sobre. No vaig trigar gaire a ado-
nar-me que sota la meva cadira qual-
que cosa hi havia. Primer vaig pen-

sar: seran obres de rernocklatge a
sota. I perquè aquelles vibracions
no em molestassin em vaig posar
d'empeus, mentre enraonava sobre
assumptes de la meva competencia.
A un moment donat vaig deixar cau-
re un foli de les meves mans que
planejant, planejant caigué a sobre
Ia poltrona i a causa de l'impacte,
crec, passa per ull la cadira i jo
quasi darrera ella. Oh deus! Una ve-
gada més em fóreu propicis. Enmig
de la polseguera i pel forat que s'ha-
via obert vaig veure el Pere amb un
martell i un cisell. Pere) en aquell
moment vaig pensar en el furot. I
es que avui com antany els capo-
nats segueixen poblant els palaus
reials, els ministeris, els ajunta-
ments. Tot això que en diem la cosa
pública. El fat d'aguats eunucs es
la intriga, la perversitat, la ... Oh
déus!, per què jugau amb nosaltres?
Per que ens perseguiu mitjançant
aquests homoniqueus, aquests caga-
ners, aquests merdans, ...? Compa-
tiu-vos de nosaltres. I si qualque
culpa tenim, sigau Vosaltres el nos-
tre botxí i no aquests pallussos. A
Ia humiliació del càstig no volgueu
afegir que els vostres siguin ni to-
cats per aquests esguerros de la na-
tura. Conservau-nos la dignitat o tor-'
neu-nos al no res.

G. J.

vida social
NECROLOGIQUES'

La matinada de dia 30 de juny,
morí víctima d'un accident de circu-
lació, el jove de 25 anys Manuel No-
guera Garcia. D.e.p.

Llamentam una vegada més agues-
ta mort prematura que a manera de
tribut paga massa sovint la nostra
civilització en penyora dels seus
avanços.

Enviam la nostra mes sentida con-
dolencia a la seva família i d'una
manera especial als seus pares D.
Josep Noguera i D. Juana Garcia.

Divendres de la , setmana passada,

Agraïment
La família Artigues- Vaguer

davant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Rafel Ar-
tiges Caldentev i en la impossi-
bilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies..

SE NECESITA SEÑORA interna,
para cuidar persona mayor.
Informes, C/. Proïssos, 30.

entrega l'anima a Déu a Felanitx, a
72 anys i després de veure's confor-
tat amb els sagraments, D. Rafel Ar-
tigues Caltlentey. D.e.p.

Rciteram el nostre condo] a La . se-
va família i d'una manera especial a
la seva esposa D.a Catalina Vaguer
i filla Miquela.

Dissabte passat dia 8, després de
rebre els sagraments morí Na Maria
Ferrer Vaguer (a) Rita. Tot el temps
de la vida que fruí de salut va estar
al servei de la comunitat parroquial.
El seu gran amor a la Parròquia, al
Seminari i a les Missions que li
transmeté el rector D. Antoni J. Mo-
ra, ha perdurat més all à de la mort
i sabem que -ha disposat uns llegats
a favor d'agdestes institucions ecle-
siàstiques. Al Cel sia ella i tots els
morts.

NECESSITAM UN REPARTIDOR
per agues.' setmanari.
Informacio en aquesta Adminis-
tració.

SE VENDE PISO FORJADO, con
pianos y permiso Ayuntamiento,
En Felanitx.
InformeS,.Tels. 580459 y 581376' .

VENDO CITROEN DYAN8 6 PM-F
INFORMES: EN ESTA ADMON.

EMPRESA NECE-
SITA SECRETARIA para sus
einas en FelAnitx.
In formes, IT éls. 580054 y 581958

SE
	e 
NECESSITA PERSONA INTER-

NA, nits d'agost a I'ortocolom per
euidar'n ins i treballs domêsties.
Informes C. Major, 9 Felanitx

CONTABILIDAD y A SESOR A-
MIENTO FISCAL.
Informes, Tel. 583436

•■■

Llegó el verano...

Con'ello el momento de

«CAMBIAR DE ESTILO»

* Un nuevo corte, nos dará
un aire de «novedad».

* Un moldeado, nos dará co-
modidad.

* Y un toque de color, lumi.
nos idad.

Atrévete y cambia

Rubio's peluqueros
HORARIO DE VERANO:

De 9'30 a 1 y de 3'30 a 8.
Sabados: De 9'30 a 6.

Pídenos hora al 582316
C/. Major, 27 - 1..

Gloses d'estiu

l'ess6ria thin %rat

D. GABRIEL ROIG ROSSELLÓ
(de Can Ros)

va morir dia 11 de juliol ì Santo Domingo (República Dominictum), als 81 MIN'S.

1 eel sia

Ii seva dona Rosa 1,aporta; Is scus fills 	 A.„1. Gabriel i Guillermo; no 	 Conehita i
\Vilma; nets; germana Aina; eunvats Apol.lônia Grimalt, Maria Ilareeló i ,Mateu liennasar i els seus
nehots, vos comuniquen la seva perdua i vos preguen ql1C valgueu ten ir-lo present en les vostres pre-
n`	 •
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CL de Sa Plaça 12

YA
TENEMOS

LAS
REBAJAS

DE VERANO
Del 30 al 50

% dto.
Tel. 581821

FELANITX

ulocares

S. a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El pasado 6 de julio estuvimos
invitados al «Barbacoa» «LA PON-
DEROSA» a su FIESTA DEL VE-
RANO. El acto respltó brillante,
magnífico: Desde el «éoCktall cham-
pagne», con variedad de aperitivos,
hasta una suntuosa cena en que no
faltó nada en absoluto, ni siquiera
la buena música de los «MACAO»,
ni un espectculo sudameriiano «FU-
RIA-SHOW>) con raíces bolivianas y
de la pampa argentina. EPitiaestro
de ceremonias TERAY FARFORT
supo conducir perfectamente el fes-
tejo, en el cual*abundaba gente de
todas las nacionalidades. Los nuevos
responsables de «LA PÕNDEROSA»
TOMAS RODRIGUEZ, PEPE HER-
NANDEZ, ESTEVE PUJOL y MA-
NOLO RUIZ quiéren darle un nuevo
impulso al negócio que ya no busca
simplemente el lado turístico de la
cosa, • sino, también el piano social.
Ya saben, bodas, convenciones, co-
muniones, reuniones ... Etc. Leg de-
seamos mucha suerte en Au nueva
empresa.

• Felicitamos desde esta sección
a la S. D. CAS CONCOS por el AS-
CENSO a La REGIONAL que acaba
de conseguir al clasificarse en 3.° lu-
gar de la liga de 2.a regional. Los chi-
cos de MIQUEL VILAR, pese a nu-
merosos contratiempos, consiguie-
ron al final colocarse entre los pri-
vilegiados.

• La composición de equipos de
3 •a DIVISION, grupo Balear, dónde
militará el C.D. FELANITX ha que-
dado con los siguientes equipos:

Poblense, Santa Ponça, Maganova,
Atlético Rafal, Porto Cristo, Alayor,
Ibiza, Santa Eulalia, Manacor, Cons-
tancia, Cade, Llosetense, Pvrtmany,

Ferrerías, Hospitalet, Sóller,
Arenal y Cala d'Or.

• Se da como nuevo FICHAJE
DEL C. D. FELANITX 	 juga-
dor felanitxer PROHENS que últi-
mamente venía jugando con el C.D.
Santanyí. Es también IMPORTAN-
TE la RENOVACION del «pichichi»
CARLES MUT, también se habla de
Ia incorporación de COLAU VENY
y de otros dos jugadores de Mana-
cor. Definitivamente SEMINARIO
(ex-Baleares) no recalará en Fela-
nitx sino que formará parte de la
delantera del Cala d'Or, equipo don-
de juega su hermano y entrena su
padre el legendario jugador inter-
nacional, los lazos familiares han po-
dido más que la oferta felanitxera.

• Buena se armó en una de las
pasadas TERTULIAS del «BAR
CUELL» que organiza el amigo
JOAN PLA, con motivo del ASCEN-
SO a I . a DIVISION DEL REAL C.D.
MALLORCA. Entre los invitados MI-
QUEL CONTESTI (llegó tarde y se

quedó casi sin cenar, allí no se es-
pera ni al Obispo) y SERRA FE-
RRER. Dames fe que la gente con-
regada era tanta que fueron canti-

dad los que se quedaron fuera del
popular bar palmesano.

• Debía inaugurarse estos días el
(might club» I dancing I live music
d300GIE BOOGIE» allá por CALA
FERRERA, donde estarán casi a dia-
rio «SAL Y PIMIENTA», nombre de
batalla de dos excelentes músicos
XISCO BALAGUER (ex-Beta) y el
felanitxer TONI OBRADOR (ex-Pe-
kenikes). La cosa puede funcionar,
pero que muy bien.

• VIDEOCLUB.—«LA SOMBRA
DEL TESTIGO». Director: Ridley
Scott. Intérpretes: Tom Berenger,
Mimi Rogers, Lorraine Bracco. Pro-
ductora: RCA/Columbia Pictures.
Género: Policiaco. SINOPSIS:
Cuando a Mike Keegan, policía feliz-
mente casado, se le asigna la pro-
tección de la rica y mundana Claire
Gregory, la atracción que surge en-
tre ellos puede ser fatal. Claire es el
tqtigo clave én un caso de asesina-
to de una banda criminal, y log ase-
sinos quieren silenciarla antes de
que tenga lugar el juicio. COMEN-
TARIO: Un «love story» imposible
entre un policía (clase baja) y una
sofisticada mujer (clase alta) en el
marco de una apasionante historia
de corte policiaco. Gran interpreta-
ción de Tom Berenger y de Mimi
Rogers, la atractiva esposa de Tom
Cruise, una turbadora presencia.

• El pasado sábado dos compa-
ñeros de redacción de este «SEMA-
NARIO» estuvieren en INCA en una
cena de corresponsales de «RADIO
POPULAR» me refiero a MIQUEL
RIERA y MAIKEL. La cena en el
«Moli Vell» resultó bien, pero sur-
gieron ciertas diferencias y discre-
pancias que no vienen al caso. Lo
cierto es que la «COPE», que ha
perdido notables indices de audien-
cia, ha marcado nuevas líneas y nue-
vas directrices con intenciones de
recobrar el interés de los radio-es-
cuchas.

• El pasado jueves debía tener
lugar una CENA en el «CASINO»
con motivo del «50 ANIVERSARIO»
de periódico «BALEARES», estamos
invitados y allí estaremos para in-
formarles. Con tal histórico motivo
se ha 'editado un NUMERO ESPE-
CIAL que se pondrá a la venta en
los lugares de costumbre al módico
precio de 500 ptas. a partir del 13 de
julio.

• Nuevo «SEMANARIO» de la
«PART-FORANA» que con el título
«VEU DE SOLLER» irrumpe en el
mercado. La mayoría, casi la totali-
dad, formaban parte del antiguo
equipo de redacción del histórico se-
manario «SOLLER», pero unas di-
vergencias irreconciliables con el
editor PEDRO A. SERRA han moti-
vado tal decisión. Le deseamos a es-
ta nueva publicación, que va por el
número siete, toda clase de parabie-
nes.

• También nuestras felicitacio-
nes a la revista comarcal «AIRES
DE LLEVANT» que dirige nuestro
amigo CRISTOBAL PICO. Una pu-
blicación que ya anda por el número
24, cumpliendo así de esta guisa su
2» ANIVERSARIO. Empezó con N.°
0 y está a punto de salir el N.' 23,
para entendernos mejor. Una revista

Comandancia Miiitar
de Marina de Mallorca
NORMAS REGULADOBAS DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DE RECREO EN El, MAR
TERRITORIAL DE
ESTA PROVINCIA

(Cone lusiOn)

BAÑISTAS:
1..—Es peligroso para ellos salir

de la zona limitada por la línea que
corre paralela a la costa, a 250 me-
tros de las playas y 100 en cl resto
del litoral, así como cruzar los ca-
nales balizados reservados para ac-
cesos y salidas de embarcaciones.

2..—Estarán obligados a atender
las instrucciones o recomendacio-
nes que puedan hacerles las perso-
nas pertenecientes al servicio de
Salvamento 'y • Socorrismo, Cruz
Roja del Mar , y.personal de esta Co-
mandancia.

mensual que sin los desvelos y los
esfuerzos de su máximo responsable
hace mucho tiempo que habría de-
jado de existir. Un abrazo, Tófol
y ... ¡A seguir en la brecha!

• Mucha suerte tienen los cá-
maras de TELEVISIO FELANITXE-
RA, yo diria que demasiada. El otro
día BERNAT RICART va a filmar al
«Parc Municipal» no-se-qué del MI-
JAC y del «CLUB ESPLAI» y se rifa
UNA ENSAIMADA y la gana. Otro
día, en la ENTREGAtDE PREMIOS
de la «SOCIEDAD COLOMBOH-
L, A» va de filmador el amigo AN-
TONI «MORENO», se reparten pa-
peletas para UNA LECHONA de
unos 7 Kilos y ¡zás! también le to-
ca... Ya digo mucha suerte. Dema-
sia cisualidad. Muy-sospechoso, se-
ñores, muy sospechoso.

• Se acercan a pasos agiganta-
dos las FESTES DE SANT AGUS
TI, el calor reinante no lo va a im-
pedir. Empiezan pronto y terminan
el mismo día del Santo Patrón. Del
18 al 28, diez días de festejos, a lo
sumo. En capítulo de VERBENAS
desfilaran «TAM TAM GO!» ,«LO-
QUILLO Y TROGLODITAS», «IN-
TERMINABLES», JUAN PARDO,
«ORQUESTINA DE ALGAIDA»,
«HEROES DEL SILENCIO», «LA
DECADA PRODIGIOSA» y muchos
más.

JORDI GAVINA

3."—Se prohibe el bail() de anima-
les domCsticos en el mar frecuenta-
do per bañistas, siendo responsa-
bles sus dueños.

4."—Se prohibe la practica de jue-
gos o ejercicios en la mar que pue-
dan molestar a otras personas.

5."—Queda terminantemente pro-
hibido practicar el deporte de la
pesca con calla o fusil submarino
en las playas y lugares de bario
cuando haya bañistas.

PUBLICIDAD:
Se mantiene la prohibición de

realizarla en la mar.
INSTALACIONES:

Los explotadores dc instalaciones
públicas, balnearios, barcos, etc., no
podrán en ningún caso verter resi-
duos en el mar. Los concesionarios
de artefactos náuticos expondrán
las tarifas aprobadas en las que se
incluye el IVA, y que son:

TARIFAS DE PRECIOS
DE ALQUILER DE ARTEFACTOS
Y EMBARCACIONES DEDICADAS

A ACTIVIDADES MARITIMO-
TURISTICO-DEPORTIVAS EN

AGUAS DE LAS PLAYAS Y
COSTAS DE MALLORCA

I.—Alquiler de Velomares biplaza
500 pts./hora.

2.—Alquiler de Velomares 4 pla-
zas 700 pts./hora.

3.—Alquiler de botes a remo 500
pts./hora.

4.—Alquiler de Embarcaciones a
vela 700 pts./hora.

5.—Alquiler de tablas a vela
(T.D.V.).700 pts./hora.

6.—Alquiler de botes a motor
1.300 pts./hora.

7.—Alquiler de Sky náutico 1.200
pts./vuelta (10 min.).

8.—Alquiler de una lancha arras-
trando paracaídas volador 1.600 pts.
/vuelta (10 min.).

9.—Sky bus 300 pts./persona/
vuelta (10 min.).

MESTRE D'EGB DONA CLASSES
DE REPAS.
Informació, C/. Ernest Mestre, 13
o al Tel. 581365, de 21 a 22'15 h.

EN CALA D'OR (Cala Egos) SE
VENDE CHALET amueblado. 3
dormitorios, 2 baños, cocina, sala
estar-comedor y piscina comunita-
ria. Precio 15.000.000.
Informes, Tels. 582146 y 581823.



mueblasI	 SAMU,s.L.,
—FELANITX. C. Pelat.1
—IFELANITX, Pça.Conatit.9
—PORT-COLOM, Lepanto, 5
— COMEDORES
— DORMITORIOS
— MUEBLES COCINA
— MUEBLES TERRAZA
— CORTINAS, ETC.

TELEFONOS
580427 - 581801 - 575394

Ayudante de Servicios Técnicos
se necesita en complejo turístico de Cala d'Or

Informes: Tel. 643070

MIQUEL'S HAMBURGER
especialidad en

Pollos al ast, Hamburguesas
y comidas para llevar

Rogamos hagan sus pedidos al
Tel. 575080.

C/. HERNÁN CORTES, ESQUINA PINZÓN
(antes BOUTIQUE OLE)

	
PORTO-COLOM

Campo Municipal de Deportes «Ša Mola»

V Marathon Futbito
24 HORAS

DE LAS 12 H. DEL 29 A LAS 12 H. DEL 30 DE JULIO

NACIDOS EL 73 Y ANTERIORES

INSCRIPCIONES: Hasta el 26 de julio a las 20 h. Inscribir
equipos completos de 7 a 10 jugadores. Tan sólo se admitirán has-
ta 16 equipos.

Para más información e inscripciones:, gampo Municipal de
Deportes, Tel. 582264. "

Bodega de Felanitx, _Sdad. Coop. !Ida.
ASSEMBLEA GENERAL

Per la present es convoca als sods a FASSEMBLEA GENE-
RAL que tindrà Hoc , el proper dia 23 a -e• juliol, a les 10 hores en
primera convocatòria i a les 10'30 en segona, al' saló d'actes de la
Casa de Cultura sota el següent Ordre del Dia:

L—Lectura de l'acta de la sessió anterior.
2.—Informació econòmica.

Felariltx 27 de juny de 1989
El tonsell Rector

FELANITX

FUTBOL

FUTBITO
Para hoy sábado día 15, está pre-

visto que se celebre en el campo Mu-
nicipal de Deportes la ENTREGA
DE TROFEOS, correspondientes a
Ias categorías de BENJAMIN Y
ALEVIN del Torneo de Futbito que
se viene disputando durante estos
últimos meses. El acto dará comien-
zo a las 19 horas. A partir de las 18
horas habrá un partido amistoso de
categoría benjamín, entre una selec-
ción de todos los equipos participan-
tes, contra el campeón de dicha ca-
tegoria.

Gori Vicens

.0-
rod ATLETISME

.
CAMPIONAT DE BALEARS

ABSOLUT

Els dissabte i diumenge passats
se celebra al «Príncipes de España»
de Ciutat el Campionat de Balears
Absolut d'Estiu d'Atletisme.  Única-
ment hi participaren tres atletes fe-
lanitxers, tots ells del Club Joan
Capó.

Margalida Fiol fou plata, a Ilan-
cament de javelina, i bronze, a salt
de llargària, mentre que el marxa-
dor Llàtzer Sanchez ocupa la 2.a po-
sició en els 10.000 m. marxa.
SEMI MARATHON CALA RATJADA

Disputada el dissabte, amb magní-
fica organització i bona presència
d'atletes, enregistrà dos excellents
segons Hoes per atletes de Felanitx
que, a més de la bona classificació,
obtingueren interessants premis en

Foren Margalida Adrover
(Joan Capó) en categoria femenina
i Sebastià Adrover (Opel Felanitx)
en veterans.

CAMPIONAT D'ESPANYA CADET
Aquesta setmana s'ha realitzat a

Madrid el' Campionat d'Espanya Es-
colar de categoria cadet. Entre les
6 atletes de la Selecció Balear s'hi
ha trobat la saltadora de llargària
del Club Joan Capó, M.a Antònia
Crucera.

Se celebraren a Ciutat eis
XIX Comp louts Nacionals

dltietisme per a
Minasvàlids

Els passats dies 24 i 25 de juny,
en el poliesportiu «Príncipes de Es-
paña» de Ciutat, es celebraren els
XIX Campionats Nacionals d'Atle-
tisme per a Minusval ids. Un temps
molt calorós presidí aquestes jorna-
des a la inauguració de les quals hi
foren presents la Banda de Tambors
i Majorettes de Portocolom.

Hi concorregueren setze provín-
cies espanyoles, amb més de cent
atletes, entre els quals cal destacar
la participació dels de Barcelona,
que aconseguiren la part més im-
portant de victòries, seguits de Can-
tàbria i Alacant. Els representants
de Balears només tingueren una dis-
creta actuació.

Els triomfs més sonats foren per
Angel Marín, Fuldango i Mostazos,
tots ells de la federació barcelonina,
atletes que seran presents sens dub-
te a les Olimpíades de Barcelona 92.
Margalida Mora de Balears aconse-
guí bronze en els 1.500 m. llisos.

El nostre paisà Toni Vidal, com a
secretari general dels campionats,
intervengué en l'organització, així
com amb la seva funció d'ospea-
ker».

Ptjuntameat de Felanitx
SESSIÓ PLENARIA DE DIA 12-6-89

Aprovació del plec de condicions
per a la redacció de les Normes Sub-
sidiaries del Terme Municipal i con-
vocatória de concurs públic per a la
presentació d'ofertes.

S'aprova el plec de condicions per
a la contractació de la redacció de
Ia Cartografia del Terme Municipal,
així com la contractació per con-
cert directe.

S'aprova inicialment un expedient
de concessió de credits extraordina-
ris i suplements de credit dins el
pressupost general de 1989, amb
carerc al superavit de l'exercici an-
terior i en base a majors ingressos
per operacions de credit.

Foren adjudicades les
cions temporalS de le's platges de Ca!
la Brafi i Cala Serena, declarant-se
desertes les restants platges tretes a
concurs, ja que les ofertes eren in-
feriors als tipus establerts a con-
curs i s'acordà facultar la Comissió
de Govern per la contracta directa
d'aquestes installacions.

S'acorda la integració de l'Ajunta-
ment a la Federació d'Entitats Lo-
cals de les Illes Balears, aix í com la
conformitat amb els Estatuts elabo-
rats sempre i quan es doni a l'article
15è la redacció proposada per
aquest Ajuntament.

S'aprovà el projecte d'urbanitza-
ció promogut per Vall d'Or, S. A.
per al desenvolupament del pla par-
cial de les finques «Es Turó» i «Es
Reguerons».

S'aprova un conveni amb la Parrò-
quia de S'Horta per a la cessió tem-
poral de part de l'edifici parroquial
per a la construcció d'un local so-
cial per a la Tercera Edat.

S'acorda l'adquisició d'un solar
ubicat en els carrers Algar, Ancora i
Camp Roig de Portocolom.

ANUNCIO
La presentación de solicitudes pa-

ra optar a las plazas que seguida-
mente se relacionan, termina el pró-
ximo día 18 de los corrientes:
- Administrativo de Administra-

ción General (Tesorero).
Auxiliares Administrativos.
Subalterno.

- Arquitecto.
- Ingeniero Industrial.

Delineante.
— Sargento Jefe de la Policía Mu-

nicipal.
Cabo de la Policía Municipal.

— Guardias de la Policía Munici-
pal.

- Celltdor de Obras.
- Operario.
— Asesor Lingüístico.
— Asistente Social.

Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento.

Felanitx, a 11 de julio de 1989.
El Alcalde,

Cosine Oliver Monserrat

SE OFRECE MUJER para empleada
de hogar, limpiar por horas o cui-
dar niños.
Informes, C/. Bennàsar, 4.

SE VENDE ATICO, 4 dormitorios
dobles, 2 baños y gran terraza,
cerca del Parque de la Torre en
Felanitx y también plaza de par-
king. 	 .•t.:
Infornies:' Tel. 581300 (horas' de
oficina).

SE NECESITA CHICA para guardar

4 
un niño.
Informs, Vía Argentina, 46. Tel.

k; 581482...



NICHT CLUB - DANCING -LIVE MUSIC

C. Cala d'Or-s CALA FERRERA-Avda. Cala Esmeralda

Baile con música en vivo
con el sonido de

Sal y Pimienta
TONI OBRADOR 	 XISCO BALAGUER
(Ex Pekenike) 	 (Ex Beta Cuartet)

Abierto
de 22 a 4 h.

GARANTIA NACIONALr-Fienault Ocasión le ofrece:--

VEHICULO
CORSA
FUEGO GTXAA DA
SUPERCINCO
R 11 TXE AA
CITROEN LNA
FORD FIESTA
CITROEN AX

AÑO GARANTIA
85
	

6 meses
85
	

6 meses
88
	

12 meses
84
	

6 meses
86
	

6 meses
84
	

3 meses
88
	

(i meses

	}
CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

0 FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)

Lunes y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cita).

FELANITX

Co loms a la Sala
EL SEGON I EL TERCER PORT

ESPORTIU DE PORTOCOLOM

A la taula rodona que va assistir
per força el Batle, el nostre porta-
veu li va demanar quina era la seva
opiniú del segon i tercer Port Es-
portiu de Portocolom. El Batle es
va manifestar a favor del tercer
Port Esportiu perqu a Portocolom
hi manca una zona de serveis por-
tuaris.

Des d'aquestes planes hem de ma-
nifestar la sorpresa que ens va pro-
duir la lectura de la crònica del cor-
responsal del Diari Baleares, que
manifesta que el Batte i el„portaveu
dels COLOMS es manifestaten a fa-
vor dels Ports Esportits. Ilem de
suposar que el corresponsal pateix
de sordesa o pega una becada quan
es parla del tema, perque nosaltres
no recordam que el nostre portaveu
es manifestas a favor o en contra
del Port Esportiu, 1166s preguntà
al Batle de quina era ta seva opinió
sobre els projectes de slos.Forts Es-
portius a Portocolom.

Aclarit abtò tornem als Ports en
projecte. Del segon, continuació del
primer, ja en varem parlar a agues-
ta plana quan va ser noticia i queda
clar que els trenta cinc que el volen,
no es pot dir que siguin majoria.
Del tercer, encara només en parlen
fluixet.' El tercer Port Esportiu es el
que el Batle manifestà la seva pre-
disposició a tirar endavant t ara sa-
breu per què. El tercei Port, es vol
construir al Camp Roig i no és una

zona de Serveis com volgué donar a
entendre el Batle. El Projecte del
Port preveu a més la urbanització
del que resta sense urbanitzar
Portocolom i que arriba a Ses Par-
tions, no va ales lluny perqu, alla
s'acaba el terme de Felanitx. Agues-
ta urbanització preveu zones hote-
leres i les mateixes densitats de po-
blació del Pla General de 1969. Tot
una mostra d'ecologisme que va més
lluny del proteccionisme acordat
per la Comissió de Govern del nos-
tre Ajuntament, que per fer una bro-
ma acorda demanar als ciutadans
que no castiguin la Naturalesa amb
aerosols. La nova Urbanització va te-
nir el vot en contra del Batle de Fe-
lanitx per declarar-ho No Urbanit-
zable fa mig any. Ara, potser els pro-
motors tenguin nom i llinatges molt
lligats al PP i ocupin càrrecs prou
importants com per fer canviar de
criteri al Batle de Felanitx i facin
oblidar l'acord unanim que prengue-
rem fa mig any, només hem de dir
que qui va presentar la instancia de
solicitud ,va ser el personatge que
tantes vegades hem comentat que
sense cap responsabilitat maneja
massa assumptes de La Sala i a això
ho va fer manat per algú del partit,
naturalment amb càrrec de prou al-
çada com per presentar instancies.
Sa Punta va ser el primer <canvi de
criteri» del Batte, ara el Camp Roig,
demà ja no quedara res més a pro-
tegir i no caldrà demanar als ciuta-
dans i ciutadanes que no es posin fa-
ques, tots plegats podrem , agrair
eternament al PP que a Portocolom
no hi hagi res a protegir.

Noticies de la Graduada
Per segon any consecutiu, un

alumne del collegi públic «Joan
Capó» de Felanitx ha guanyat el
premi provincial de disseny de se-
gells convocat per Tabacalera.

L'any passat havia estat la nostra
alumna Mònica Gonzalez i, aquest
any, ha estat Sergi Maestre qui ha
aconseguit el guardó.

Amb aquest motiu, els dies 28 i
29 de juny, en Sergi, els seus pares
i els seus mestres es traslladaren a
Madrid per tal d'assistir al lliura-
ment dels premis i altres activitats
relacionades.

Tabacalera paga totes les despeses
i edita cada any el segell guanyador
a nivell nacional.

Enhorabona, Sergi!

ES DONEN CLASSES DE REPAS
d'EGB i BUP (català,
Informació, Tel. 581294.

Associació de ;a Terceira
Edat de Pcrteco[em

AVIS

Pròxim a inaugurar-se el Local

s'admeten sol.licituds per a
regentar la cafeteria d'aquesta Asso-
ciació.

Per a informació: Teodor Rigo,
carrer Rodrigo de Triana, 31 - Tel.
575094.

URGE .1()V EN con nociones carpi n -
tería, para montaje muebles coci-
na. (Carnet condu('ir)
Informes SA ii()TIGuETA

VENDO SOLAR 200 m2. aprox. eon
nuis de 11 ni. de fachada, en C.
Son Pi n a r. 2.500.000 pta s.
Informes: Tel. 580840




