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Implants subvencions del Conseil Insular
de Mallorca per . a Felanitx

A la Plenaria del Consell Insular
de Mallorca celebrada el passat di-
lluns dia 17 i dins el Pla d'Obres i
Serveis, s'aprovaren les segiients
subvencions per a diverses obres del
nostre Ajuntament:

Pavimentació, drenatge i obertura
en el carrer de Sta. Catalina Tho-
mas, La fase, amb un pressupost to-
tal de 10.322.000, el CIM ha conce-
dit la quantitat de 5.161.000 ptes., o
sia, el 50 % de l'obra.

Per a la pavimentació asfàltica del
carril de S'Horta a Pcrrtocolom (per
Cala Marçal), s'ha concedit la quan-
titat de 11.275.488 ptes., que corres-
pon al 60 % de l'import total de
l'obra. Així mateix el CIM s'ira fet
càrrec del projecte de pavimentació
d'aquest camí.

I dins un altre sector, l'esportiu,
la Comissió d'Esports del Consell

Insular, a les dues darreres comis-
sions, orresponents als mesos de
juny i juliol, ha concedit les subven-
cions següents, a .entitats i clubs fe-
lanitxers:

Assoc. de Pares d'Alumnes de
l'Institut de F. Professional de Fela-
nitx, 100.000 ptes.

Assoc. de Pares del collegi «Reina
Sofia» de S'Horta, 100.000 ptes.

Assoc. de Pares del collegi de Por-
tocolom, 100.000 ptes.

Assoc. de Pares del collegi de Cas
C6nCoS, 100.000 ptes.

Assoc. de Pares del collegi «Sant
Alfons», 125.000 ptes.

Assoc. de Pares del collegi «Joan
tapó», 150000 ptes.

Club de Básquet «Joan Capó», per
a desplaçaments, 175.000 ptes.

C. D. -.telanitx, per a desplaça-
ments, 100.000 ptes.

El Seleccionador Nacional de hsquet Antonio
Díaz Miguel, vendrà a Felanitx

Organitzat _per la Comissió_sl'Es-_
ports del Conseil Insular de Mallor-
ca, que presideix el nostre paisà An-
dreu Riera, tindran lloc a la nostra
illa tres jornades d'iniciació al bas-
quee, amb sengles conferencies a
càrrec del Sdleccionador • Nacional
de Bàsquet Antonio Díaz Miguel.

El dia 2 se celebrara un simposi
per a entrenadors i monitors a Ma-
nacor.

Per dia 3 s'anuncia per a les 3 de
Ia tarda, en el Pavelló de Sa Pobla,
una sessió practica per a infants. I
aquest matcix dia, a les 10 del ves-
pre, a la barbacoa «La Ponderosa»
hi haura un sopar-colloqui amb An-
tonio Díaz Miguel. Aquest sopar se-
ra públic i, tota vegada que aquest
setmanari no tornara sortir fins dia
5, suggerim a les persones interes-
sades en assistir-hi que es posin en
contacte amb els directius del Club
de Bàsquet «Joan Capó», els quals
els podran informar amb més de-
talls i indicar-los on es poden adqui-
rir els tickets.

El dia 4 a vespre, a Llucmajor, hi
haurà una conferencia a càrrec del
Seleccionador Nacional com a clau-

sura 41:aquestes jorna.des, ..organitza-
des com hem dit i patrocinades pel
Consell Insular de Mallorca i que
per primera vegada es duen a ter-
me en poblacions foranes.

Nota del C. D. Felanitx
Se convoca a todos los niños na-

cidos entre el 1.° de enero de 1978
y el 1.° de enero de 1981 que de-
seen ingresar en el equipo de Ben-
jamines, para que se presenten el
próximo día 24 de julio, a las 18 h.,
en el Campo de Es Torrentó, pro-
vistos del material deportiva (zapa-
tillas, camiseta y pantalón).

La Junta Directiva

Socios y simpatizantes
del C. D. Felanitx

E1 próximo lunes día 24, a las 20
h., en el campo de Es Torrentó,
tendrá lugar la presentación de to-
dos los equipos del C.D. FELA-
NITX con los últimos fichajes in-
corporados. •

Asoa. Ptom3a Forana

C/. Princo5n, 24
07240 SANT NAN    
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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

Una de les llibertats de les quals es sent més orgullos el Món Occiden-
tal, i amb raó, es la d'expressió. Sense ella, seria difícil creure que un de-
terminat regim politic, pogués ser conseqüent amb el respecte dels drets
hú mans que consideram fonamentals. La iluita per la llibertat d'expressió
va ser dura durant la Dictadura, i també després, en el periode que ja
anomenam Transició; en aquest sentit, sols cal recordar la campanya po-
pular en solidaritat amb el grup Els Joglars.

Actualment es pot dir que en els països rics d'Europa i America, es
respecta, en termes generals, la ibertat d'expressió, així corn el dret de
rebre idees, opinions i informacions per qualsevol mitjà. Per desgracia,
emperò, totes les llibertats sempre poden ésser limitades Per convenièn-
cies derivades de plantejaments que a la majoria ens resulten molt difícils
d'arribar a entendre.

Llegesc en un diari que els EUA han reconegut que l'any 1965 van
perdre una bomba d'hidrogen a 130 kms. de les costes japoneses; la bom-
ba Procedia d'un avió del portáaviOns «Ticonderoga» i sembla que segueix
en el Hoc alla on va caure, a devers 4.900 metres de profunditat. D'això
ningú no en sabia res, perquè la marina dels EUA, la US-NAVY, se n'havia
preocupat prou d'amagar la pèrdua de l'enginy a tan poca distancia del
Japó.

Deixant de costat L'evident perill que suposa la bomba en qüestió,
no es menys preocupant el fet que la marina dels EUA amagas en el seu
moment l'incident a l'opinió pública japonesa ,i també a la resta del món,
probablement per evitar-se problemes, especialment si tenim present l'alt
grau de sensibilització que hi ha al Japó respecte de tot allò que té que
veurê amb hI fissiZ/fusió nuclear. Hirosima i Nagasaki encara estan terri-
blement freses en la memòria coHectiva.

Als EUA existeix una total i absoluta llibertat d'expressió, tan total
i tan absoluta, que fins i tot, gracies a ella, quedaren en evidencia els
excessos de les forces nordamericanes al Vietnam i les responsabilitats del
president Nixon en el cas Watergate. Per?) la llibertat d'expressió pot anar
lligada, en el cas de la informació, a que els professionals puguin arribar
a les fonts. En el cas que determinats fets o esdeveniments es converteixin
en—matèries reservades; sect-ets simplement, s'amaguin darrera- •
d'un mur de silenci, es evident que no pot existir tal llibertat.

La bomba d'hidrogen submergida front a les costes del Japó m'ha fet
reflexionar sobre aquesta qüestió. Que es millor, viure angoixats cone-
guent la veritat, o viure despreocupats per manca d'informació? És evi-
dent que els japonesos de les poblacions costaneres més properes a la
bomba d'hidrogen perduda, ara viuen amb més angoixa i inquietud que en
els últims vint-i-quatre anys, però tal volta no tenien el dret de saber el
perill que els aguaitava? La por que tenc es que tots no siguem, d'una
manera o l'altra, ignorants de coses que tenim el dret de conèixer, si Ines
no per saber en cada moment que hem de fer, com hem d'actuar i quina
opinió hem de tenir, perquè, tal com diu el refrany popular, «qui res
no sap, de res no dubta».

RAMON TURMEDA

Associació Espanyola contra el Càncer

Festa sopar
Barbacoa LA PONDEROSA

Dia 5 d'agost a les 9'30 h.
REGALS... BALL AMB ORQUESTRA

Tombats a la molsa

Informació limitada



FELANITX
ma 	d'intcressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

festius, a leS 20,30 h.
Felanitx-POrtocalom: Dies fei-

ners, a les 7, 9, 12, 14,15, 17 i 20
h. Diumenges -i festius, a les 7,
9, 12,30, 15,307 17 i 20 h.

Portocolorn 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 i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte 	 Gayb.-MelisD iumenge:
Dilluns: 	 Miguel-Nadal
Dimarts: 	 Cat. Ticoulat
Dimecres: 	 Cat. Ticoulat
Dijous: 	 Francesc Piña
Divendres: 	 Miguel-Nadal

TELEFONS D'INTERÈS
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

SANTORAL
Diu. 23 Sta. Brígida
Dill. 24 Sta. Cristina
Dim. 25 St. Jaume, ap.
Dim. 26 Sts. Joaquim i Ana
Dij. 27 St. Pantaleó
Div. 28 Sta. Caterina Thomas
Dis. 29 Sta. Marta

LLUNA
Quart Minvant dia 25

COMUNICACIONS
,AU'POCARS

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-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes), 9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. Diumenges i •festius, a les
9,30, 15,45 , 1 20,30 h.

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

HUES DE PORTGCOLOM
PROGRAMA

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 Ilatina per bots i llaüts, a les 12 al Mollet
d'En Perelló.
Concert de la «Banda de Música de Felanitx», a les 22'30 a la Plaça de
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 peHicules: «Cinco semanas en glo-
bo» i «El desafío de las águilas», a les 22'30 a la Plaça de l'Església.

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

Carnicería
MARY CARMEN

C/. ASUNCION, 20 	 C/. LEPANTO, 3
PORTO-COLOM

GRAN SELECCION DE CARNES
DE PRIMERA CALIDAD

Pollos rellenos por encargo
SIEMPRE A SU SERVICIO
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Pajuntament
Felanitx

(:OMISSIO 1)E GOVERN DE DIA 19
DE JUNY 1)E 1089

S'aprova la liquidació, saldo i fi-
niquito del personal contractat, Ma-
ria Puig Bennassar, Maria Artigues
Pons i Pere Suau Manzanares.

S'aprova la certificació única de
les obres d'obertura d'una via a
S'Horta.

S'estima el recurs de reposició in-
terposat per Joan Bordoy Maimó a
l'acord de la C. de G. de dia 8-5-89.
I se desestima la sollicitud per a
muntar un «chiringuito» en Es
Babo. -

Es dona compte d'escrit del Con-
seil Escolar de Portocolom entorn
a tancament del solar de l'escola.

Es dona compte d'escrit de l'As-
sociació Hotelera de Cala d'Or, Por-
tocolom, Porto Petro i Cala Mondra-
gó, entorn a necessitats de la zona.

S'informaren favorablement els
expedients de construcció de viven-
da rústica d'Esperança Forteza
Miró, Gabriel Dalmau Maimó i
Agustí Vila Burguera.

Se concediren les següents Moen-
cies d'obra: A Joan Castor Riera i
un altre per obres d'electrificació a
Ia indústria Ladrillerías Mallorqui-
nas, amb una taxa de 103.425 ptes.
A Promotora Sa -Punta, S.A. per a
construir un edifici de 4 vivendes i
piscina a solar núm., 12 de ja Urb.
Sa Punta 2.a fase, amb una taxa de
265.284 ptes. A Daniel Tomas Gaya
i un altre per a construir vivenda
unifamiliar i piscina en solar núm.
37 de Sa Punta 2.a fase, arnt; una
taxa de 396.372 ptes. A Margalida
Gaya Manresa per obres de reforma
a Horts, 93, amb una taxa de 13.111
ptes.

S'inf orm à favorablement ex-
pedient d'electrificació a vivendes a
Can Pou Nou; de Nicolau Ramon
Capó i altre.

Llicències d'obres menors; Jaurne
Obrador Bordoy, Jaume Ballester
Puigrós, Salvador Adrover Amen-
gual, Francesc Miguel Adrover, Joan
Rigo Obrador i Jaume Valens Pou.

A proposta de P. J. Batle s'acorda
estudiar la creació d'una via d'accés
a la part de la'Capella de Portoco-
lom.

Catalina febrep Ortigues

va morir a Felanitx, dia 16 de juliol de 1989, a l'edat de 82 :111VS, haven' rebut
els Sank Sagraments i la lienedieció AposhMiea

A.	 C. 	 S.

espôs 1.1orem: Nicolan; titles Antònia i Catalina; tills politics liafel Itoig i Gabriel
Garí; germana AntOnia; netes M." Franeisca i Catalina Roig i NI." Angels i Catalina Gari i els altres
parents, vos demanen que Volgueu eneomanar la SCVa :•111 illla a Déu.

Casa inortiMria: C. Forals, 19 ((an Valle's)



Gabinete Pediátrico
les comunica que, comb .660:

verano, del 3 al 31 de agosto, abri0'100,
lunes, miércoles y viernes.

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

La Llibreria i Impremta

«RAMON LLULL»
Comunica als seus clients i públic en
general, que restarà tancada per
VACANCES del 23 al 31 de juliol.

FELANITX
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Cosme ilguiló i la toponímia de Santanyí Jaume Veny a Arts Raval:
una habitació mph vistes

El passat 21 d'abril el geògraf
Onofre Rullan, a la Casa de Cultura,
presenta el «Mapa toponímic dels
illots de les Pitiüses» del santanyi-
ner Cosme Aguiló. Amb el present
mapa toponímic ja fa tres que Cos-
nie Aguiló dóna a l'estampa. Primer
fou el de Cabrera (1980) i després el
de sa Dragonera (1982). El darrer
presentat fins ara ha estat patroci-
nat per la Conselleria de Cultura del
Govern Balear, i la Universitat de
les flies Balears. -

He tengut l'ocasió de parlar amb
Cosme Aguiló del treball toponímic
dels illots de les Pitiüses i també so-
bre el treball toponímic inconclús
de Santanyí.

Al treball dels illots de les Pitiit.
ses hi dedica una mesada a la re-
copilació de noms, 'entre el novem-
bre i desembre. del 1986; dedicant-li
tot el dia i bona part de la nit. 'Són
936 topònims recollits en el mapa,
distribuits en 796 Hoes amb nom,
més 140 variants I no hi són totes.
Ha pogut comptar amb la collabora-
ció de 28 informadors orals entre
Eivissa i Formentera. El mapa es
compon de més de 80 ales, illots i
escruis. La major part deshabitats.
A s'Espalmador- hi ha dues cases
habitades temporalment. S'Espal-
mador es conrava. A Tagomago hi
ha un xalet que coincideix amb les
antigues cases de Can Domingo. Es
conraven els «corrals» de Tagoma-
go. A l'Illa de ses Rates s'hi eons-
'rui un bucot que resta inacabat.
Cosme Aguiló ens parla de la sor-
presa motivada per la riquesa lin-
güística i la superabundancia de
noms de llocs a determinades irles
com es Vedrà i s'Espalmador. El
«Mapa toponímic dels illots de les
Pitiüses» està dedicat a la memòria
de l'amic Joan Coves i Tomas.

Pel que es refereix a Santanyí,
Cosme Aguiló té entre mans l'estudi
de la toponímia de l'antic terme de
Santanyí (Santanyí i ses Salines) i
els noms populars d'animals i plan-
tes del terme de Santanyí.

De la toponímia de Santanyí té re-
copilats i situades, aproximadament,
unes 6.000 fitxes sense les variants.
El temps emprat a la tasca es de
cinc hiverns. Els informadors són
de tot el terme més alguns de fora
com són els concarrins. El nombre

per Miguel Pons

d'informadors es de 130 i entre ells
3 dones. Ês un treball de llarga ela-
boració que inclou, a la vegada, to-
ponímia desapareguda. No veu pos-
sible la publicació pel moment. La
major part dels topònims són d'ori-
gen català. Alguns són àrabs (s'Al-
munia), altres mossàrabs (Portope-
tro), tal volta Santanyí. Hi ha noms
opacs, poc transparents com Sere-
nyana, que segurament procedeix de
«villa Sereniana», nom llatí que
coincideix amb la proximitat d'una
vila romana. Opacs serien també
Calonge, es Llombards, s'Alqueria
Blanca podria ser la traducció del
no marab. Ens falta documentació.

Cosme Aguiló ens .assegura que
avui anib l'embranzida del turisme
hi, ha molt de risc que els topònims
es , Perdin. L'alteració del , paisatge
comporta l'alteració o supressió del
topònim r , Un ,exemple molt recent:
sa Barca Trencada convertida en
Caia Barca, quan mai es . ya . dir ca-
la. De totes maneres, afegeix, val.
més que es perdi un topònim que-
el paisatge.

treball d'animals i plantes el
realitzen conjuntament an* Antoni
Mestre. De moment tenen arreple-
gats tots els noms d'aucells del ter-
me. '

Aix! com Cosme Aguiló ha pogut
veure coronat el seu esforç amb l'e-
dició dels rnapes toporittnics de Ca-
brera, sa Dragonera i deis illots de
les Pitiüses, voldríem que es fes rea-
litat l'edició del mapa toponímic
l'antic terme de Santanyí —crec
que per tenir una visió completa no
hi ha d'haver delimitació municipal
entre Santanyí i ses Salines— i tots
els altres estudis que comporten un
caramull gros d'hores de feina entre-
gada i feta amb amor. Ara com ara
té enllestit l'estudi «Bolets, llengua
i cultura en el Migjorn te Mallor-
ca», a l'espera de padrins.

REPASSOS D'ANGLIS a Porto-
colom.
Inf.: 'rel. 580752 ((li ma its i di me-
eres, (‘l 1 a 12 h.)

ALQUILO APARTAMENTO en
Ponto-Colom meses agosto o sep-
tiembre.
Inf.: Tel. 57(3(130

Per avui dissabte, dia 22, esta pre-
vista la inauguració a Arts Raval, de
la primera exposició individual de
Jaunie Veny , primer premi de pin-
tura local al Certamen de Felanitx
de 1976.

Estudiant durant dos anys a l'Es-
cola d'Arts i Oficis de Palma, també
assisti a diversos cursos de la Fa-
cultat de Belles Arts de Barcelona.
Interessat de debò per la represen-
tack') de la figura humana, en un
estil que tenia molt de Delvaux i
De Chinco, després d'uns viatges
a Colòmbia i Anglaterra ,, es decan-
ta pel paisatge. A l'exòtic Bogota o
a les brumes de Londres, sota l'ad-
vocació de l'admirat Turner, la se-
va pintura creix, sobtadament en-
lluernada per la grandiositat de la,
Natura.

que no va participar a la

darrera exposició d'artistes locals
«Felanitx, el Temps i l'Art», creu
arribat el moment de mostrar-se al
públic. L'autor ens obri finestres i
ens convida a mirar, sense mala
consciencia, uns paisatges inspirats
en un Felanitx i un Port tal vegada
somniats, no massacrats per incen-
dis forestals o urbanitzacions ab-
surdes.

L'obra s'ha dc veure,, en conjunt i
separar com un puzzle, perquè to-
tes les peces/quadres, que formen
part d'un gran entorn, tenen valor
per sí mateixes.

Venv ha aconseguit , que la pintu-
ra, perduda ja la innocència, pugui.
retrobar la funció anliga de de-
lectar, havent. Convertit: l'escenari
d'Arts Raval en.una, habitació amb
vistes.

Miguel y. : .,*??9,ati.4;;z

FESTES DE PORTO—COLOM
Dissabte dia

Concurs de castells d'arena
A LES 11 DEL MATI 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

22 de juliol

Pintada infantil

Animació a càrrec del

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

terial necessari.

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



informació

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15- Tel. 580448 y 1. Volta, 107 -Te1.581144FELANITX
C. Port de Palos, 2;1- Tel. •75740 PORTO-COLON!
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Entre tots ho aconseguirem

L'exposició col.lectiva
4aisatges»

Es troba oberta a la Casa de Cul-
tura, presentada pel Centre Cultu-
ral, una exposició collectiva de pin-
tura que sota el tito! de «Paisatges»
arreplega un grapat d'obres d'autors
1 elanitxers i d'altres poblacions, que
ben be la podem qualificar d'alta-
ment significativa dins aquesta mo-
dalitat. No endebades hi figuren les
firmes més considerades entre nos-
altres: Rafel Juan, Andreu Maimó,
Gabriel Mestre, Miguel Llodra, Jau-
me Prohens i Bernat Sansó, així com
Miguel Brunet i Joan Duran de Ma-
nacor.

Aquesta mostra restara muntada
fins dia 30 de juliol.

Les platges del Port
Tot i que s'ha hagut de restablir

l'arena que se'n dugué el mal temps
a la platja de s'Arenal, no són gaire
notables les millores que s'han fet
enguany a les platges del port. Una
partida de blocs de mares, volen de-
limitar una pressumpta ampliació de
Ja platgeta del Babo. A S'Arenal esta
a la disposició del públic, lliure dels
“escombros» que s'hi dipositaren
rany passat, I-a zona contígua a la
platja, on es pot aparcar, s'han reti-
rat les restes de l'antic embarcador
i un suplement de fusta reemplaça
la part del moll de s'arenal de ses
dones que destruiren les onades.

El balitzament, a l'hora d'escriure
aquesta nota, no passa de ser una
remota possibilitat.

La festa del Carme al Port
La circumstancia de que la festa

del Carme caigués en diumenge, afa-
vorí la concurrencia als actes pro-
gramats amb motiu de la patrona
dels mariners. Especialment la pro-
cessó marítima registra una parti-
cipació d'embarcacions força nom-
brosa i les zones visualment més es-
tratègiques de les voreres del port
es veren molt concorregudes de pú-
blic espectador. La Banda de Cor-
netes i Tambors i les Majorettes de
Portocolom aidaren a donar vistosi-
tat a la testa i la Banda de Música
de Felanitx també, com ès costum,
dona solemnitat a la processó.

La Confraria de Pescadors se reu-

ní el vespre a la barbacoa La Ponde-
rosa en el tradicional sopar de fra-
ternitat.

Es rectifica la corba de
Sa Gravera

Des de fa unes setmanes el Servet
de Carreteres del C.B. treballa en
Ia rectificació de la corba de la car-
retera del Port que es troba a l'in-
dret de Sa. Gravera _de Can Alou.

Aquesta corba, incomprensible-
ment no es va rectificar quan es va
fer la darrera reforma de la carre-
tera i ha esdevingut un punt negre
on, malgrat la senyalització, s'hi han
estampats mplts de vehicles.

Celebram que, a la fi, s'hagi pres
la decisió d'arreglar-la.

Nicolau Forteza exposa a Tossa
de Mar

Des de dissabte passat i fins dia
28, a la galeria «Xarxa d'Art» de
Tossa de Mar (Girona), mostra la
seva obra el nostre paisà Nicolau
Forteza.

Auguram al nostre paisà un bon
exit en aquesta 74 exposició indivi-
dual.

Dissabte que ve no sortirà
Felanitx»
Com es costum durant la tempo-

rada estiuenca, aquest setmanari
deixara de sortir una setmana per
tal de que el personal pugui gaudir
d'uns dies de descans.

Enguany sera el dissabte dia 29
de juliol la data que no sortira el
«Felanitx».

Confiam de tornar a posar-nos en
contacte amb els nostres lectors el
dia 5 d'agost.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
Per les festes de Sant Agustí, la

Llar de la Tercera Edat, vol muntar
una exposició de brodats en roba de
taula i llit.

Aquelles persones que disposin de
peces que per la seva bellesa i me-
rit mereixin d'esser exhibides, es
prega que vulguin avisar a la Llar
abans de dia 12 d'agost.

L'amo d'Espanya va fer un sospir,
es refrega els ulls foscos, mirà el
transit per la finestra mentre xucla-
va amb força la cigarreta i deixa,
fent una carussa, damunt la tanla de
roure, el missatge del «jefe» d'Euro-
pa. Al cap i a la fi havia estat un
missatge ni massa suou ni massa
afalagador. Certament reuropeu,
aquell home alt i ros, era una bona
peça.

El missatge 	I rr.o esser despro,-
porcionat, feia una passada a tots

El cvoltador) de Sa Font
Hem vist arnb molt bons ulls Pa

substitució del veil «artefacte» que
servia per a ordenar el transit a la
plaça de Sa Font per un nou pilar
fet d'obra, provist del sent eorrespo-
nent sòcol amb senyalitzadars Ilumi-
nosos.

Aquest veil i maltnis pilar s'ha-
via convertit en una mena de ver-
gonya pública..

Ministeri d'Assumptes Socials
Programa de Termalisate Social
de liners()

Per a pensionistes mad;ors de 65
a t ys Tractaments de reumatolagiia

aparell respiratori. Torns de 115
dies entre el 15 de setembre i el 31
de desembre.

Termini d'entrega de salieitudy
tins el 31 de juliol.

Informació i presentació de sol.
ficituds, a la , Llar de Felanitx.
Tel. 581962.

Secció Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE SANT ALFONS

Dissabte dia 5 d'agost se celebra-
rà la festa de Sant Alfons, titular
de l'església.

A les 7 de la tarda hi haurà Missa
solemne, cantada per la Capella Tea-
tina, amb hornilla.

La Comunitat de PP. Teatins con-
vida molt cordialment a tots els fi-
dels.

vida social
NECROLOGIQUES'

El passat dia 11, entrega l'anima
a Deu a Santo Domingo (República
Dominicana), a 81 anys, el nostre
paisà D. Gabriel Roig Rosselló, de
Can Ros. D.e.p.

eIs punts principals. L'amo d'Espa-
nya, amollant una rialla de beneit,
recorda fil per randa el tercer, el
quart i et quint paràgrafs del mis-
satge.

,<Amb satisfacció, compartida fins
i tot per l'oposició política, reberem
la notícia que havíeu fet afusellat
sis-centes mil vaques clapades per
no fer mal a les nostres indústries
de formatge. Igualment quedarem
agraïts quan coneguèrem el projec-
te de hei, que n'era un rites per a la
vostra integració a la Gran i Gene-
ral Botiga, mitjançant el qual us
fèieu càrrec de l'expulsió d'aquella
calla d'esmoladors. No estarem tan
tranquils quan ens arriba la noticia
que les fabriques de capells de ca-
pella es feien anques enrere davant
laidea de reconvertir-se en fabriques
de virolles de paraigües. No passà
res. Les coses anaren be.

«Recordareu que Anglaterra ho
passa també fotut quan hagué de
minvar el nombre de asirleros» i
aumentà la quantitat de maquines
escura-butxaques. Tampoc no hau-
reu oblidat la Quinzena Trista de
Düsseldorf que succeí quan el po-
ble alemany va haver de fer créixer
Ia seva quantitat de ximples per ho-
mologar-se a les nostres xifres.

«Però, fet i fet, tot ja ha passat i
ve el bon temps. Només queda un
punt. Suposo que el vostre ministre
ja us n'haurà informat. Es tracta,
es clar, dels ferrers. Ens en perto-

• quen denou-mil trescents sis per-
horn i a vosaltres us en sobren des-
set. Així doncs...

L'amo d'Espanya xucla altra vol-
ta la cigarreta i continua recordant.

P. Artigues

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

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

VENDO CITROEN DYANE 6 PM-F
INFORMES: EN ESTA ADMON

D. Gabriel Roig va deixar el seu
terrer nadiu a la seva joventud i s'es-
tablí a la República Dominicana on
crea una empresa d'importació i ex-
portació de mercaderies que amb el
temps esdevindria en una de les més
importants d'aquell país.

Reiteram la nostra més sentida ex-
pressió de condolência a la seva fa-
milia, i d'una manera especial a la
seva esposa D." Rosa Laporta, fills
Miguel Angel, J. Gabriel i Guillermo,
així com a la seva germana D." Aina.

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

Informes: Tel. 643070 ESTETICIENNE

PAQUITA SUNER (Pentina]
COMUNICA ALS SEUS CLIENTS I PUBLIC, QUE PER A UN
MILLOR SERVICI, ELS DILLUNS I DISSABTES TENDRA
OBERT AL CARRER CUARTEL, N.° 54 DE PORTO-COLOM I
ELS ALTRES DIES DE LA SETMANA, AL CARRER ZAVELLA,
N.. 55 DE FELANITX.
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Clntoni mas mas

va morir a Palma, dia 15 de juliol de 1989, a l'edat dé 75 anys,
havent rebut els sants Segraments i la Benedicció Apostólica.

Al cel sia
La seva esposa Apol.lemia Burguera Maim6; fill Miguel; filla política Francisca . Nadal;

néta Apollemia; filloles Antònia Mas i Calalina Mas; germans, Guillem, Miguel, Joan: Catalina,
Francisca i Antònia (absent); germans politics, nebots eosins i els altres paKents, vos demanen
que encomaneu la seva ànima a Déu.

Casa mortuòria: C. Santueri, 85.,-Yelanitx
(

FELANITX

Gloses d'estiu

El fill del botiguer
Cronicó Felanitxer

XIII-XIV
De veritat que haureu sentit més

d'una vegada aquestes paraules de
qualque personalitat que ens en
presenta una altra: «Va néixer
d'una família humil». «Eren ...».
Veritat que sí? «Els seus pares
eren pagesos i ell ...o. «El seu pare
era paleta i ell ...o. N'Antoni era fill
d'un botiguer i el seu poble era pe-
tit. Més mal, podem dir. Doncs, si.
Quasi, quasi no podem demanar
més. Un dia allà pels anys, bé en
aquells en què en els pobles petits
hi havia una escola unitaria i els
nins hi entraven als cinc anys i en
sortien tot d'una que podien ajudar
als seus pares a dur busques al
niu... L'Antoni era el fill del boti-
guer i això féu que el rector el triàs
per fer d'escolanet, no fóra que els
olors fessin por a ia varràquia. Va
caure en gracia al rector i li des-
perta dins ell això que se'n diu vo-
cació. El noi era espavilat i Rester-
ró. Les Retres ii entraven bé. Cres-
qué, el que se'n diu, en edat i sabi-
duria. A vegades, el nostre futur, el
que cada un de nosaltres trepijam

poc a poc i sense adornar-nos-en,
ens l'han marcat uns fats de qui
desconeixem tota mena de referèn-
cies. I sinó fitxau-vos en l'Antoni.
Avui es una gran personalitat reli-
giosa. Moltes reunions socials, a la
provincia, no poden passar sense
ell. Als actes públics i privats
scient vora les grans personalitats.

—Què tens qualque cosa que air?
pci';,.;\ or. Perú cm la un

xic de gracia.
—El què?
—Si, aquesta dialèctica de crea-

ció de personatges que té certa clas-
se social, aquesta, diguem-ne, ma
esquerra per fer i elegir els seus
propis dirigents. 	 ,

Que no ho enteneu? Mireu: avui
l'Antoni dóna conferències, predica
d'allà i del més alla, de l'humanis-
me de la grandesa de l'home, del se-
nyoriu de l'home sobre la creació,
de ... I tothom escolta perquè es
això que volen sentir. Coses d'allà,
per?) que no em fotin, demano per-
(16, els negocis d'aquí i amb parau-
les que semblin cl càntic dels ocells
en zel de primavera.

I és que l'Antoni ha arribat a ro-
dar dins aquesta societat que el vol
així i, que com a justificació de la
seva inèrcia i de la seva buidor
ia aplaudiments; una faisó de picar
de mans al quissó!

Es diu i és creu fill de ... Es a
dir, el nostre dirigent no es un ve-
nut, el nostre dirigent, el fill d'un
no ningú Però mentre molts que-
den en això, no ningú, l'Antoni, mi-
reu, ens clirigeix a nosaltres que som
nosaltres Visca la dansa! ... j el
dansaire.

Podeu dir-me: Home, això vol dir
que hi ha oportunitats.

Doncs bé, us contesto: Deixau-
me. Ni vull oportunitats ni oportu-
nistes. Contau-me el que hagiu re-
mugat i si em resulta bo ho agafo,
però no em vingueu amb aquests
predicadors universals que com a
mudada millor duen la de «fills
de ...v. I no és que tingui res con-
tra gels fills de ...», senzillament,

com l'ovella que rebutja el be que
li han canviat recent nascut, per-
què l'odora, i no es aquella la seva
olor, també els rebutjo perquè
aquests han perdut el balsam del
seu bressol que sempre es el mi-
nor.

—Antoni, recordes quan jugaven
a la baldufa, allà a la clastra de
l'església? No, segur que no. Jo hi
jugo amb el meu filló.

G. J.

A 4 Km. de Cala Domingos VENDO
1 cuarterada, 7.103 m2. de suelo
rústico, magnifica vista al mar,
rodeada de pinar y montañas, 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.

URGE JOVEN con nociones carpin-
tería, para montaje muebles coci-
na. (Carnet conducir)
Informes SA 130TIGUETA

VENDO SOLAR 200 m2. aprox. con
mt.'s de 11 m. cie fachada, en C.
Son Pinar. 2.500.000 ptas.
Informes: Tel. 580840

ALQUILO APARTAMENT() en
Porto-Colom meses agosto o sep-
tiembre.
Inf.: Tel. 576039

APEND1X
per Ramon Rosselló

1530, 27 gener.—Antoni Pou, fill de l'honorat Daniel Pou, diu que els
encarregats d'exigir els diners pels danys de «la tirànica sedició», l'obli-
guen a pagar quan ell ha estat contrari a la Germania i reclús dins el
castell amb els fidels. (ARM LC 281 f. 20c). També es queixen de les ta-
xes Guillem Morey, Antoni Adrover de Filella i Jaume Veny. (f. 28 i 33)

8 novembre.—Antoni Czddentey, curedor de l'heretat dels seus pares
Guillem Caldentey «mestre en arts y doctor. en medicina» i la dona Eulà-
lia, té qüestions amb la senyora Eleonor i el seu fill Miguel Puig per uns
censals que reclamen dits Caldentey. (ARM AH 561 f. 214)

27 desembre.—Antoni Pou, marit i procurador de Caterina filla de
Jaume Truyols del Fangar reclama 25 lliures a Angelina dona de Jaume
Nicolau, hereu de Caterina, dona de Nicofem Truyols. (Id f. 240v.)

1530, 12 desembre.—Compareix a la Cúria eclesiàstica Gabriel Pons,
canonge i rector de Felanitx i en nom propi i en nom dels jurats exposa
que els habitadors de la 'i1a volen fer festa a l'Aparició de Sant Miguel,
Santa Margalida i Sant Roc; per això, deina que a Felanitx i el terme
dits dies de tais sants sia festiu. ‘-(ADM Provisions 1528-31 t. 173)

1531, 6 setembre.—Baptista de Bonapart lloga a Guillem Llull un ra-
fal situat vora Son Proens, durant 9 anys, amb 60 ovees, una somera, 3
bous i una vaca; el lloguer anual seran 11 quarteres de blat i 11 lliures.
(ARM Ramon Llull LL-120 f. 12v.)

1532, 18 maig.—Davant el Vicari General es mena un altercat entre
Joan Lledó de Santanyí i Antoni Bauça prior de Lluc; aquell demana a
aquest 10 ducats promesos per Gabriel Vaguer prior difunt, per la re-
dempció de la dona i dos fills de dit Lledó, en poder d'infidels. (ADM
Provisions 4 f. 14)

16 setembre.—Altre altercat entre Antoni Artigues, un dels jurats, que
reclama 13 lliures a Miguel Vilasclar prevere. (Id f. 41)

1533, 3 febrer.—Cristòfol Maim() de Felanitx, considerant que la seva
filla Miquela vol entrar monja en el convent de Sant Jeroni de Ciutat, fa
donació de 50 lliures a la priora Sor Agustina Aixertell. (ARM Miguel Roig
R-1.018 f. 20)

1535, 9 desembre.—Gregori Burgues, germa de Francesc, procurador
reial de Mallorca, atenent que unes cases que foren de Gabriel Sagrera, són
derruïdes, sobre les quals 1a Procuració Reiat rebia 3 lliures i 6 sous, les
lloga a una altra persona. (ARM RP 513 f. 10v),

1537.—Antoni Proens i els hereus de Galiriel Proens tenen la posses-
sió dita Son Proens que fa 8 quarteres de bla't censals a Joanot Nunis
Sant Joan. (ARM Joan Nadal N-34 f. 53v)

1545, 9 gener.—Altercat davant el Vicari General entre Joan Colom,
prevere, obrer de la capella de Sant Salvador de «Passió Imaginis» i Ono-
fre Pujals i Antoni Llodra, candelers; e1 prevere diu que els dos candelers
cada dia discuteixen per la Iluminaria de dita capella. (ADM Provisions
1539-50 s.f.)

1545, 15 novembre.—Miquel de Togores, donzell, lloga a Gabriel Vall-
canera la possessió del Pujol, durant 3 anys des de Sant Miguel; hi ha:
200 ovelles, 4 bous, un poltró; deixa 10 quarteres de blat i 8 d'ordi per
llavor, 10 quarterades de guaret; no podrá tallar pins; el Iloguer anual
sera de 40 lliures i 20 quarteres de blat. (ARM Ramon Llull L1-117 f. 99v)

1546, 24 novembre.—Els jurats Vicenç Proens, Guillem Tauler, Antoni
Mesquida i Bernat Valls, com a patrons del benefici de l'altar de Sant
Marti i Sant Honorat, presenten per tenir el benefici Joan Colom, que és
acceptat. (ADM Colacions 1545-48 f. 72, 87v i 111)

1547, 5 desembre.—Jerónima viuda d'Agustf,Gual, donzell, estableix a
Sebastià Bennasser de Felanitx un tros de terra dit el Salt de l'Aigua, de
pertinences de Filella, a cens de 16 lliures. (ARM Arxiu Torrella lligall 51
n.0 53)



Agente en Felanitx de

ITAL SPORT
ALFA ROMEO

Los meses de julio y agosto les obsequia
al comprar un ALFA ROMEO 33, 1500

o 17001E, con un equipo de
AIRE ACONDICIONADO

Servicio permanente de GRUA
Compra-venta de automóviles

Mecánica - Chapistería y Pintura al horno

Juaii Perefló Patti'
Vía Argentina, 57 - Tel. 581260 FELANITX

,

MIQUELI 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

Ayudantes de, Servicios Técnicos
y Recepción

se necesitan en complejo turístico de Cala d'Or
Informes: Tel. 643010

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis,y Microbuses.

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

• Estuvimos en el ((CASINO PA-
LADIUM>> en la FIESTA, del .50
ANIVERSARIO DEL D'ART° «BA-
LEARES. La cosa resultó. Pudimos
ver abastantes felanitxerS” tales co-
mo JOAN PLA qtiC sigue siendo no-..
ticia por, sus ,“:)RLAS»,:,all corres
ponsl ÇOLAU GARAU,, historia-
dor ROSSELLO'lg:IRooy;. ANTO-
NIO . ,Pl7,A (aigO pachuchp,..3'( ,con al-
gunos kilitos de más) que prometió
pasar algunos dias -Ae'agosto en gpr-
to-Wom y muchos amigos de toda
Ia vida. .Más ircle en el «VICTO-
RIA BOITE» tuVirpos la oportuni,
dad de Saludar al jefe de protocolo
PEPE SANS («Rubiales» en aquellos
tiempos taurófilos de la «Macarena»
de Federico Molina), hoy Rey de las
Pipas, que entregó al veterano perio-
dista ELISEO .FEIJO0 la fanaosa
«V». Las miradas en el local busca-
ban la figura rellenita de JOANA
TARONGI «l'enfant ,ter.0131e>s" del
nuevo «Baleares»,,, que cOri su sec-
ción «Una silla en el Borrié» ha con-
seguido estar, en primerisimo pri-
mer .plano,s,ingafas, con la nariz
afilada, no resulta tanto, Ya
digo la velada resultó. Era jueves y
trece.,

• El pasado día 15 tuvo lugar la
INAUOURACION en la «CASA DE
CULTURA» de' la EXPOSICION ti-
tulada «pA1SSATGES» que prometo
revisar4,ondQ esta semana. Ya que

los pintores locales ANDREU MAI-
MO, MIQUEL LLODRA, MESTRE-
OLIVER y BERNAT SANSO se lo
merecen porque de sobras han de-
mostrado su talento. Els manaco-
rins MIQUEL BRUNET y JOAN DU-
RAN tampoco son mancos que diga-
mos... La cosa puede dar mucho
si.

• Mi amigo RAFEL «SIMONET»
está en plena forma. Parece que eso
de pasar por el quirófano le da nue-
vos bríos ¡hay que ver! El pasado
fin de semana fue un auténtico gi-
rón, un torbellino. El viernes estaba
actuando en STA: EUGENIA con su
grupo musical «ELS NOSTRES», el
sábado en VILAFRANCA y el do-
mingo en «LA PONDEROSA» para
animar la cena de la «Cofradía de
Pescadores de Porto-Colom» con
motivo de la FIESTA DEL CAR-
MEN... ¡Vamos!... ¡Que le echen un
galgo!

• ¡Ah!„, Ve olvidé de que en las
VER13ENA'S DE FELANITX tam-
bién ,estarán «LOS RONALDOS» y
«EL NORTE»... Pero '10 bueno sera
oir sin duda a la portentosa DONNA
HIGTHOWER, al parecer en el an-
tiguo «CINE FELANITX».

• El futbolista felanitxer TO-
MEU MESTRE suscribió contrato
estos días por el ATCO. BALEARES,
despejándose ciertas especulaciones,
incluso se habló del posible fichaje
por el C.D. Felanitx.

• VIDEOCLUB.—« LOS CRIME-
NES DEL ROSARIO». Director:
Fred Walton. Intérpretes: Donald
Sutherland, Charles Dunning, Belin-
da Bauer. Productora: Record Pic-
lutes. Duración: 98 minutos. Gene-
ro: Thriller. SINOPSIS: Una serie
de extraños asesinatos conmociona
a la comunidad católica de Detroit.
Las víctimas son siempre sacerdotes
y monjas y el asesino deja, como
tarjeta de visita en cada uno de los
cadáveres, un rosario negro cuida-
dosamente entrelazado entre sus
manos. COMENTARIO: Insólita pe-
lícula de asesinatos que recuerda

muchísimo al «Yo confieso», dc
Hitchcock, que interpretó Monty
Clift. Aquí, el sacerdote con proble-
mas de confesión es Donald Suther-
land («Casanova»), quien vive una
azarosa historia repleta de suspense
y, para estar al día, de violencia e
incluso con toques románticos.

• El CAS CONCOS tras conse-
guir su ASCENSO A 1." REGIONAL
ya piensa en las taquillas que le su-
pondrá enfretarse al ALQUERIA
BLANCA y al CAMPOS. No serán
extraordinarias pero menos da una
piedra.

• Mientras que para el C.D. FE-
LANITX la RENUNCIA DE CATE-
GORIA del CALA MILLOR signifi-
cará mucho. Quitarse de enmedio a
la S.D. IBIZA (que asciende), por
tanto, se ahorra un viaje baldio a
las Pitiusas... Y además se habla de
que el ATCO. RAFAL , también re-
nuncia a la 3." División con posibi-
lidades de ascenso para el CARDAS-
SAR, que tampoco vendría nada mal
ya que habría auténtica rivalidad
comarcal con" estõs equipos: POR-
TO-CRISTO, MANACOR, CALA MI-
LLOR, CALA D'OR, CARDASSAR,
FELANITX... Sin olvidarnos de loS'
históricos CONSTANCIA - y PO-
BLENSE para dar lustre y catego-
ría a la cosa.

• PORTO-COLOM —ya lo dije—
no es CoMq- antaño. Hay que adap
tarse a la coYuntura. Por ejemplo
tenemos el caso de TONI , 'ROIG en
plan de vacaciones totales, ya que
no se emite su programa «VISCA LA
MUSICA CLASICA» hasta septiern 7

bre, pero nadie lo ha visto .este ario
por «S'ARENAL», y eso que va, pern
lo hace a las diez de la mariana y a
Ias once ya está en casita, para no
toparse con la farragosa multitud.
Los tiempos maridan.

• En «ARTS RAVAL» también
hay una EXPOSICION COLECTIVA
que vale la pena. Me alegro por mi
amigo TONI BARCELO, el fotógra-
fo, afincado en MANACOR, que tras
un tiempo de silencio ha vuelto a
exponer, lo que es sano.

• El pasado miércoles en «SA
SÍNIA» debía tener lugar un «SO-

PAR D'ANTICS «PICADORS». ¡Qué
tiempos, amigos! La nostalgia es tin
error, pero vamos...

Una cena, un circo, una fiesta en-
trañable... Con los PEPITOS, TO-
NIS, MILIKIS, XISCOS, GABYS,
SALVATORES... ¡La monda, la re-
pera! ¿Cómo están ustedes? ¡¡Bien!!
Bien pachuchos, la verdad.

¿Que tal si hablamos de los
FICHAJES del C.D. FELANITX?
Tambiim lo haremos cle las RETEN-
CIONES, que son may importantes.
Pues pocas novedades había el pa-
sado domingo, el lunes pasado tenía
que haber algunos contactos impor-
tantes. Sigue JAUME MUT (el go-
leador) y JULI eso es seguro. Pen-
dientes están VALENTIN, RAFEL
JUAN, AGUSTIN, LLULL, etc.:. EL
CALA D'OR ha tendido sus redes' en
Felanitx, parece que además de SE-
MINARIO y X. RIERA busca tam-
bien a COLAU VENY, VALENTIN y
otros: El nuevo presidente TOMAS
del ('<'ALFA» quiere hacer un gran
equipo y no va a regatear esfuerzos
ni diner0. Pero el sécretario técnico
TONI NADAE'y su colaborador FE-
LIPE estaban a punto  de conseguir
los servicios de los conocidos juga-
dores MATIAS, AMENGUAL, PRO-
HENS y GOMILA entre otros. La
verdad es que algunos •jugadores se
hañ subido por las nubes y lo cierto
es qUe la mayoría (en sus respecti-
vos equipoS1 no cobrab'an' la totali-
dad de 16 'estipulado, nO hay que
olvidar' que el Real Mallorca es' de
1." división y muchos aficionados pa-
saran de ver fútbol de tercera...
Quien 'avisa no es traidor. Más vale.
peseta en m'ano que cien volando.

• El próximo día 25 en «PAR-
QUE MAR» hay otra interesante
«SUBASTA DE CUADROS» de un
afamado pintOr. ¿Cuál? ¡¡Qui-lo-sá!!

JORDI GAVINA

EN PORTO-COLOM SE NECESITA
CHICA para cuidar señora mayor.
Meses agosto y septiembre.
Informes, C/. Isaac Peral (esquina
Magallanes) bajos.
(Al lado lavandería)



Coloms ar la Sala
Dissabte dia 29a vespre farem una

Festa a Niger'
Hi haur6 t ni zo,14 rrtgks:ÍCa' més,coses.

Vog t hi convidam

MATERIALES CONSTRUCCION
ANTOMO LULL

ofrecO, sus clientes y
públicb en general

INTERESANTES OFERTAS
en PAVIMENTOS y
REVESTIMIENTOS

ofreciendo toda clase de
Materiales construcción y
Servicio de transportes

Paseo Ramón Dull, 32 - Tel. 580837
FELANITX

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

Per la present es convoca als socis a l'ASSEMBLEA GENE-
RAL que tindrà Hoc el proper dia 23 de juliol, a les 10 hores en
primera convocatória i a les 10'30 en segona, al saló d'actes de la
Casa de Cultura sota el segiient Ordre del Dia:

1.—Lectura de l'acta de la sessió anterior.
2.—Informació económica.

Felanitx, 27 de juny de 1989
El Consell Rector

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

Informes: Tel. 6430:70.

FELANITX

Cursa Popular ((Sant Jame 1989»
La Comissió de Festes de Porto-

Colom, amb la collaboració del
Club d'Atletisme Opel Felanitx, or-
ganitzarà la CURS A POPULAR
SANT JAUME 1989, que patrocina-
ra l'Ajuntament de Felanitx.

La Cursa es celebrara el proper
diumenge dia 23 juliol a partir de
Íes 18,00 h.

S'establiran les següents catego-
ries:

A—femenina de menys de 12
anys. A—masculina de menys de 12
anys.

B—femenina de 12 a 16 anys.
B—masculina de 12 a 16 anys.

C—femenina de més de 16 anys.
C—masculina de 16 a 40 anys. D—
masculina de més de 40 anys.

La cursa constarà de tres recor-
reguts, un per a cada categoria, i
la sortida i l'arribada Apera totes
les categories sera al Moll:

Categoria A: recorregut de 1.500

m. des de la sortida al Moll fins al
final de l'avinguda dels Tamarells,
tornada al Moil per la mateixa
avinguda.

Categoria B: recorregut de 2.400
m. des de la partida al Moll, pas-
sant per l'Avinguda dels Tamarells
i pel Moll d'En Pereó, tornada al
Moll.

Categories C y D: recorregut de
6.000 m. des de la sortida al Moll,
fins al Far i tornada al Moll.

Les inscripcions es faran a la
sortida de la cursa una hora abans.

També vos podeu inscriure per
telèfon al núm. 581662 (de 9 a 13
h. i de 16 a 19 h.).

Es donaran trofeus als tres pri-
mers classificats de cada categoria
i primer local. Medalles per als clas-
sificats des del tercer al sisè de la
general i al segon i tercer local.

Per a més informació consulteu
les basses de la cursa.

Mood impersonal i
transferible

Fa molts anys, vaig escriure un
diari de caracter personal i in-
transferible, on vaig expressar els
meus sentiments, opinions i obser-
vacions, i que ningú no va Ilegir
mai, lògicament. El diari, un diari
d'adolescent, desaparegué, o potser
el vaig destruir, ara no ho record
exactament.

Avui recuper aquella idea i la
transform. El diari personal i in-
transferible, esdevé un dietari im-
personal i transférible. Esper que
us entretengui.
7 de juliol

Ahir vaig anar a veure Lluís
Hach al Parc de la Mar, a Ciutat.
era el primer dia de les Cançons de
la Mediterkinth`'. fAéla'imoft que no
veia Llach en directe. Com sempre
tingué una actuació genial. El seu
últim disc, Geografia, no m'agrada,
però això no enterboleix ni la seva
carrera, ni la seva obra. Supós que
ell, des de l'escenari situat quasi
enmig del llac artificial (Llach en-
mig del llac), se n'adonava que el
públic, fidel i entusiasta, connecta-
va molt més amb les velles cançons
que amb les de Geografia, on hi • so-
bren homenatges, hi manca imagi-
nació i no era necessària una nova
versió de Com un arbre nu, una
cançó genial.

Geografia em deixà un mal re-
gust quan la vaig .sentir fa devers
mig any. El 'recital d'ahir, dia 6, em
rtéoncilia amb el cantant emporda-
ks. La Seu illuminada, l'aire hu-
mit de la mar propera i, sobretot,
la sensació de sentir-se entre 'tut
Públic amic, com en altres 041'
ques, amb senyeres quatribarrades
éstelades incloses, donaven a l'acte
musical una ambientacienfre poè-
tica i patriòtica, perquè Llach es el
nostre cantant nacional.

Amb L'Estaca es clogué el recital
a l'aire lliure i la gent vibra. I en-
cara n'hi ha que diuen que no
s'han d'identificar aquests recitals
amb expressions de nacionalisme...
Ha!

Plou fang. Quin fàstic! Els lava-
cotxes faran un bon negoci.

Compr l'AVUI i me n'assabent
de les mesures que pensa prendre
el govern espanyol per «refredar»
l'economia. Francament, tot el que
Ilegesc em sóna a xinès. No com-
prenc com es que fa un parell
d'anys s'havia de posar llenya al
foc per rellançar-la —deien— i ara
se li han de tirar a sobre glaçons
de gel. De bon començament ja ens
han fregat les butxaques apujant
un duro la súper i sis pessetes la
normal. Quina passada! I el quilo
de gambes a sis mil pessetes! Per
acabar-ho d'adobar, la Tardor ens
espera, somrient, amb la declaració
d'amor i renda a Hisenda.

RAMON TURMEDA

MESTRAEGB DONARIA
cr,AssETpE REPAS

A Portyikolom.
Tels. 681125 i 582039

OCASION, VENDO MOSTRADOR
madera, dos letreros luminosos,
dos taburetes bar acero y forrados
de skay, dos soportes hierro para
cinco bicicletas. 5.000 ptas. cada
cosa.
Ver en MotocitY, plaza Cas Corso,
Porto-Colom.

OCASION, VENDO PUCH CONDOR
III y Vespinos AL.
Ver en Motocity, plaza Cas Corso,
Porto-Colom.

SE NEÇESITAN ,114,I,JJERES Con ex-
. periencia, 'para''hatef nti dos o co-
11a4de perlas, o para ensartar.
Informes, Tel. 580379 (de 12 a 2).

BUSCO EN ALQUILER CASA DE
I CAMPO .en alrededores de IFela-
i itx, park ,todo el año.

informos, Tel. 581766 de 9 à1 y
de 15 a t9 (Javier).

1.10k1)(),„S1LA11 erì Utpanización
LA FE de Porto-Colom' 10(X) ni2.
Inf.: Tel. 575723 ((le 20 ;a; 24 h.)

IMPORTANTE EMPRESA NECE-
SITA SECRETARIA para sus °ti-
eing' èn Felanitx.
Infprmes, Tels. 580054 y 581958

, TLF7



GARANtIA' NACIONAL
,,,,—Renault Ocasión le ofrece:

NICHT CLUB - DANCING - LIVE MUSIC

C. Cala d'Or— 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.

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

4Ievisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y M3441 (tardes)
\ a

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

FELANITX

Foren atorgats els Premis «Premsa Ferana»Ulm a la Sala
LA SETMANA PASSADA—
VA PLOURE
Va fer una ruixada, va caure molta
d'aigua i l'aigua va posar en evi-
dencia el que passa per baix de Fe-
lanitx. A ,Felanitx i als pobles del
terme no hi ha clavagueres d'ai-
gues pluvials. El tema de les,aigties
l'hem denunciat moltissimes .yega-
des i no ens cansarem de -fer-ho,
malgr*t tot el grup ,del pp_ §vi.!ei-
xen votant en contra quan presen-
tam una moció urgent a les Plenà-
ries quan s'arriba a aquest punt.
No sabem per quina raó deuen yo-
tar que no es urgent arregi4r tot el
tema de les aigües del -Aftrne de
Felanitx, potser són incAstients o
per no votar a favor titielSroposta
nostra, són capaços 44tth1sevol
cosa, fins j tot -de fer vi ridícul.

Dèiem qüe va ,ploure i ,mates ca-
ses varen haver, de treure l'4gua de
Ja casa. Tot perquè el carrot- ,,ana-
va ple. Molts de carrers.no tenen
graellats ni embornais o aquests
estan embussats, d'aquesta manera
els carrers de baix de La Vila re-
ben l'aigua de tot el.,,poble i com
que han esfaItat tant, a molts d'in-
dre,ts no tenen acera i l'aigua entrà-
'a moltes cases.

Una casa que-Tva -rebre- de bon de
veres va ser l'edifici on hi ha els
Jutjats, a l'antiga Estació Enològi-
ca. No es la primera vegada que el
personal dels jutjats ha donat quei-
xes a l'Ajuntament perquè scondi-

ti

cionàs l'edifici i sempre han estat
promptes a posar pagadets. Sembla
que l'edifici no tengui amo de des-
curat que està, però el brou va es-
ser massa i els funcionaris del Jut-
jat han hagut de dir prou de brou
i com que l'Ajuntament té el deure
de tenir un local acondicionat per
les dependències del Jutjat i en
condicions humanes i aquest deu-
re, com molts d'altres, està descu-
rat, després de ¡'exigència, sembla
que se n'han temut i han reconegut
que l'edifici no està en condicions.

Parlàvem d'aigua i dels Jutjats,
però només ens resta dir que hi va-
ren acudir els bombers per treure
l'aigua. Creureu que quan varen
anar a posar en marxa la bomba
per xuclar l'aigua, no duien benzi-
na al motor!

Vivim a un poble bell, que no té
problemes, on tothom es feliç i
compartim la idea que hem d'a-
grair a l'Ajuntament que no faci
res, creim ben cert que hi sortirem
giifinyant tots.

NOTA: Dissabte dia 29 a vespre
farem una festada a S'Algar. Vos hi
convidam. Hi haurà molta música
i mês coses. Serii a les 10'30.

SE VENDE ATICO, 4 dormitorios
dobles, 2 baños 1, gran terraza,
cerca del Parque de la Torre en
Felanitx y también plaza de par-
king.
Informes, Tel. 581300 (horas de
oficina).

ASO GARANTIA

85	 6 meses
85 	 6 meses
88 	 12 meses
84	 6 meses
86 	 6 meses
84 	 3 meses
88	 6 meses

Durant un sopar que se celebrà
en el testaurant «Sa Cova» de Sant
Joan el passat dia 8, foren atorgats
els Premis Premsa Forana corres-
ponents a la convocatòria de
la sisena des de la seva creació.

Aquests premis són costejats per
Ia Caixa de Balears «Sa Nostra» i a
més del seu import en methHic es
concedeix una distinció honorífica
consistent amb un objecte realitzat
per algun artista mallorquí. En-
guany fou un trofeu realitzat per
l'escultor artanenc Joan «Sarasate».

A l'acte de concessió, a més d'una
ampla representació de les publica-
cions associades, hi eren presents
els directius de l'associació i en
Lluís Conrado per part de «Sa Nos-
tra».

Els premis foren concedits a les
publicacions següents:

A la revista «Coanegra» de Santa
Maria, per una collecció d'entrevis-

tes de diversos autors titulada «De
jove a jove». Aquesta revista acon-

seguí endemés el Premi d'Honor.
A la revista «Mel i Sucre» de

Sant Joan, pel treball titulat «Len-
ta pèrdua del nostre patrimoni
arquitectònic i urbanístic».
I a la revista «Pártula» de P6r-

tol, per una serie de treballs agru-
pats entorn a la temàtica de la
cultura popular, d'autors diversos.

El Jurat estava integrat per l'es-
criptor Antoni Serra BauçA, Sebas-
tià Verd Crespí, Director de Ràdio
Nacional d'Espanya a les Illes i
Torns Bordoy Mora, director del
diari «El Día 16». Actuà de Secre-
tari, Gaspar Sabater Vives.

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

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

VEHICULO

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Conci■Sionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
TelSi581984-85 y 657393




