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On tema de hubs y para todos

El Mercado Municipal
Gabriel Mora Vaquer, Concejal Delegado del Mercado, rodella

lentitud de la Administración en
este caso puede suponer un bOnefi-
cio que oscila entre 35 y 40 millo-
nes de pesetas a fondo perdido, que
nos da el Gobierno Balear.

Con la limpieza,- amplitud, como-
didad; puestbs de venta bien acaba-
dos —el Mercado está colocado en
el centro del pueblo—, si los profe-
sionales que ocuparan esta plaza
son colaboradores, estoy seguro de
que se puede conseguir un mercado
magnífico. Hemos de lograr entre
todos dar a este Mercado el calor
que necesita y que con el tiemp6 ha
perdido.

El tema es fuerte, es demasiado
importante para tratarlo superficial-
mente. Intentaré exponer las ideas
que creo necesarias para poner el
mercado al día.

Empezaré yo y, si es necesario, de
alguna manera desde la óptica sani-
taria y técnica, se irá analizando y
explicando esta reforma. Estoy dis-
puesto a escuchar y dialogar todo
lo referente al tema,--para que-esté .'
lo suficientemente debatido.

El Mercado es patrimonio de to-
dos y juntos hemos de buscar la
mejor solución al dilema de si lo
cerramos o lo actualizamos.

Este edificio tan hermoso, que por
el tiempo que lleva construído ya es
histórico, se merece de mi parte un
aplauso (prescindo de visiones polí-
ticas), pero los arios no perdonan;
su interior como mercado ha que-
dado totalmente desfasado. Lo que
digo se confirma cuando lo compa-
ramos con cualquier mercado mo-
demo actual. Teniendo un edificio
que puede ser la envidia de todos
los pueblos de Mallorca, es lógico
que dejemos morir nuestro Merca-
do Municipal?

Las leyes, la normativa y la ética

de mercados son más exigentes que
antes. Nuestro mercado cae en pi-
cado y ello ocurre sencillamente por-
que su aspecto como tienda deja
mucho que desear comparándolo
con la modernidad de las tiendas ac-

perder una imagen valorada pôr
todos. ''''hau El Mercado Municipal, es diferen-

Interesa evitar que el Mercado s& té, es otra cosa distinta de lo que
hunda definitivamente. Una política es un hiper o un supermercado: es
de parcheo novinteresa. De quinien- un lugar para que cualquier agricul-
tas cosas que,están mal, nose pue- tor u hortelano pueda' disponer de
den arreglar treinta. un sitio para'dar salida tsu pro-

La vía rápida —la autofinancia- ducción, igtie lique a otroS'firbduc-
ción— habiese 66stado'al Ayunta- tos de las 'indtistrias localéV'A
mieriff -de 45 a 50 millones de pe:.--iileicadoi, ni en Palma ni en 'otros,.
setas. Nadie hubiese estado de pueblos importantes los veo desapa-
acuerdo y la opinión general hubie- recer.
se sido la de acudir a las subven- Un mercado que está al día tiene
eiones. -A ellas he actidido; pero. la''tiendas, son individuales, están di-

vididas por sectores, se cierran, una
persona con medios adecuados cui-
da de su limpieza, que es impres-
cindible. Necesita tener impermeabi-
lizado el suelo para evitar filtracio-

-nes ya existentes en zonas húmedas,
pescaderías, etc. Se trata de conse-
guir para todos unas tiendas bien or-
ganizadas, dignas, previamente pro-
yectadas y lograr así fluidez y buen
aspecto.

Las cámaras frigoríficas, en la
planta baja, todas nuevas, con sepa-
raciones interiores para carnes, pes-
cad6s, frutas y verrdura-s. ir striae&
dos montacargas y ascensores. Ade-
más habrá que habilitar unos cuar-
tos trasteros laterales y aparcamien-
tos para los dueños de las tiendas,
pudiendo así dejar aparcamientos
fuera para tos compradores, que ten-
drán el tiempo limitado.

En la planta del mercado, en el
porche de entrada habrá un quiosco
y flores. Tendrán un bar en el inte-
rior, venta de pan, ferretería, etc.
hasta un total de 28 tiendas y luego
quedan todavía unas 20 más que pa-
ra darles continuidad, sólo con un
hermoso y calculado altillo se pue-
de solventar la papeleta a otros se-
ñores. Con esta reforma el mercado
conservaría toda su estructura, no
se modificaría en absoluto su carác-
ter y conseguiríamos con rigor con-
servar su «sabor». Por ello hemos
encargado una maqueta, porque es-
toy seguro que ayudará a dar la vi-
sión exacta necesaria para la opor-
tuna decisión.

El arquitecto al cual se encargó el
proyecto, le dio entrada en el Ayun-
tamiento el día 30 de junio. Convo-
qué una comisión informativa, tema
mercado municipal, para el día 12 de
julio, invitando además de los miem-

(Passa a la pàgina 7)

Ante un edificio como el del Mer-
cado Municipal es obligado reflexio-
nar, informar y dialogar de una ma-
nera clara y con una total transpa-
rencia. Sería imperdonable hacer
unos retoques 'a la ligera y echar a

■-•

Primera maditació (i Otser WO-
ra) sobre el Port

- 1	 lUn any s, qu n a c	 ah ar,-
ribat i (o. gill l'ha en-
cès, hein tornat al Port.

— I &ma l'heu trobat? 	 •
— Si vos deia que l'he trobat

igual, vos diria mentides. Possible-
ment no hi ha cap lloc en tot el
terme municipal més sotmès a unes
modificacions ti estridents. En
çánvi, en ,alires aSpectes, es com si
no hagué ' pas sat un any._ _ 	 _

Explicau7vois .

— El Port, com lot nu. '610n-bá, pa-
teix d'unes mancances i uns incon-
venients; són allò que els politics

"anomenen problemes. I aquests pro-
blemes, d'un any a l'altre, se solen
anar resolent. però en el Port, passa
una cosa curiosa: tot quant signifi-
ca degradació, er

•

brutiment, cons-
trucció incontrolada i desaforada,
hi marxa a una velocitat supersòni-
ca. Ara, respecte de la solució dels
problemes, en lloc d'escriure un pa-
per nou, podríem copiar el de l'any
passat, perquè continuen exactament
igual: la brutícia se troba al Hoc de
sempre; les necessitats de saneja-
ment no han avançat una passa i, en
el Caló d'En Marçal, em diuen que
' tata -groga, qtie 	 s'?fa ihtegrar
en el paisatge, hi es present a dis-
posició de qui l'haja de menester.

— M'han dit que enguany, una
embarcació del Servei de Ports i Li-
toral va de iot en iot i els cobra
vuitanta pessetes cada dia.

— Com qui passa la bacina, doncs.
— Sí, faria riure si no fos penós.

Qui pot creure que la contaminació
del Port se pot resoldre amb vuitan-
ta pessetes diaries!

M'han dit que els del*Club Nau-
tic estan enfadats.

— Es clar, que estan enfadats. A
l'Ajuntament, el seu projecte d'am-

pliació del «Port Esportiu» no els
acaba de fer el pes. L'Ajuntament,
ja fa anys, vprendre partit a favor
d'aquesta monstruositat que volen
fer en el Cantp Roig, que consisteix
a buidar-lo i •cónvertir-lo en un altre
«port esportiu», construint prèvia-
ment un canal al llarg d'Es Rivetó.

— I qui éS'qui ha concebut agues-
ta impressionant collonada?

— En concret, no ho sé; però ho
sabrem. D'aquí a uns anys, per les
festes de Sant Agustí, li faran un
homenatge. D'altra banda, la justi-
ficació d'aquesta enorme inversió ra-
dica en la possibilitat d'una urba-
nització que arribarà fins a la línia
de les partions.

— Em diuen qui ,la gent esta em-
bossada perque se fan construccions
'que tapen les vistes i oculten les
més belles perspectives del Port.

— Mirau: totes les cases del Port
tapen cosa, de la primera a la dal-
rera. No s'hi ha fet res mai que no
hagi tapat una part o l'altra d1 pai-
satge. Ara, admès aquest principi,
estic d'acord que hi ha construccions
que resulten particularment irritants
i nocives. La gent té la tendencia
donar-ne la culpa als propietaris, i
no es seva, perquè, posats al seu
Hoc, tots hauríem fet com ells o pit-

- jcr. La culpa-, estimat, sempre tš d'e
l'Ajuntament.

— Mostrau com.
— Doncs sí: si les construccions

són illegals o fetes sense permís, la
culpa es de l'Ajuntament per no
exercfr Ia ,vigilancia que pertoca. Si
n'ha donat el permís, la culpa és de
l'Ajuntament per no canviar una nor-
mativa esguerrada.

— Ara hi ha d'haver unes taules
rodones.

Sí, però no ens enganem. Les
taules són una vàlvula de sortida,
però no arreglen res.

Pirolècnic

Associació Espanyola contra el Cancer

Festa sopar
Barbacoa LA PONDEROSA

- Avui dissabte a les 9'30 h.
REGALS... BALL AMB ORQUESTRA
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 1.625 ptes. _ _
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Diu. 6 Trans. del Senyor
Dill. 7 St. Gaieta
Dim. 8 St. Domingo
Dim. 9 St. Roma
Dij. 10 St. Llorenç
Div. 11 Sta. Clara
Dis. 12 Sta. Hilaria

LLUNA
Quart creixent dia 9

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx • Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 1 18 h. Diumenges I fes-
tius, a les 8, 14 1 19 h.

Palma • Felanitx des de Vesta-
diet: Dies feiners, 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 i 19 h. Diumenges.
festius, a les 20,30 h.

Felanitx Port000dom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 12, 14,15, 17 i 20
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 830 i 1230 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.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

Cat. Ticoulat
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Miquel-Nadal
Miquel-Nadal
Cat Ticoulat

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

580448-581144
Ambulàncies

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

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx

COMISSIO DE GOVERN
DE DIA 26-6-89

S'acorda contractar amb Aglome-
rados Felanitx, S.A., les obres
pavimen!aciú d'alguns carrers de
Portocolom, per un import de
15.970.000 ptes., les de pavimenta-
ció de diversos carrers del casc
urbà de Felanitx, per un import de
2.385.000 ptes. i les obres de pavi-
mentació, drenatge i obertura de la
primera fase del carrer de Sta. Ca-
talina Thomas, per la quantitat de
10.040.000 ptes.

S'acorda aplicar la reducció del
50 % de l'arbitri de recollida de
ferns a 29 nous sollicitants, així
com mantenir la reducció als solli-
citants ciels anys anteriors.

S'aprova el pagament del projec-
te de modificació d'accés a Porto-
colom i el del 50 % del projecte de
clavegueram del carrer de Sa
Llana.

S'aprova pagar una agranadora i
material divers de recanvi per un
import d'11.800.000 ptes. •S'accedí a la sollicitud d'A. Obra-
dor Mestre, interessant la contrac-
ta directa del servei de neteja, cura
i vigilancia del Parc amb la seva
filla M.a A. Obrador Gomila.

S'autoritzà el traspàs de llicència
d'obres de Joan Julia Mestre a Jur-
miga, S.A.

S'informa favorablement la solli-
citud de construcció de vivenda
rústica de Miquela Bordoy Barceló.

Llicències d'obres menors a: Ma-
ties Flexas Vich, 13rbara Barceló
Sagrera, Nadal Barceló Binimelis,
Maria Solis Cardenas, .Jaume Veny
Antich i Catalina Gilart Grimait.

S'autoritza a Pere Albons Ferriol
per a collocar un rétol lluminós a
Cl. Lepanto, A de Portocolom.

cartes al

SALGAR
'Sr. Director:
Diumenge vaig anar a S'Algar

banyar-me i me va sorprendre que

l'Ajuntament no mantengui aquesta
platja un pue cuidada, deu esser que
no en treu cap diner i per aix6 no
se'n cuida. Dernanaria a l'Ajunta-
ment que no sigui tan interessat
i prengui e.;:emple dels Coloms que,
segons me varen contar, al mati
del diumenge acabaren una verbena
a s'Ah2ar i no semblava que hi ha-
gués hagut res mai, tota la brutor,
que en aquests casos sol esser mol-
ta, en acabar es va replegar i deixar
net.

Margalida M.

ACLARACI0
Sr. Director:
Amb molta d'atenció i interès,

com sempre, he Ilegit l'escrit que Co-
loms a la Sala publiquen al 's'etma-
nari «FELANITX» de dia 15 de ju-
liol, titulat «El segon i el tercer port
esportiu de Portocolom» i, per aHu-
sions, vull fer una petita aclaraciú.
En primer Hoc he de tranquilitzar
els signants respecte al meu sentit
auditiu: fins en aqUersts‘monTentg' es
perfecte. Per altra banda, ningú
m'ha vist becar a un acte públic.
Les becades es solen fer a Hoes més
confortables. Si a la crónica apare-
guda al diari «Baleares» de dia 30
de juny passat, signada per mi, es
publica que «Coloms a la Sala» es
manifestaren A j favor del projecte
del port esportiu de Portocolom,
fou per un error. croterpretació. La
crónica fou comunicada al diari per
via telefónica i es coneix que el
transcriptor no intermetà correcta-
ment el missatge. •)

Jó, el qUe vaig presentiar I vaig
dir, era que «Colon's A la Sala», des-
prés de la disertaçiú,de) batle sobre
el projecte del port„esportitt, no va-
ren obrir boca. Ni més nj manco. I
això, al meu entendre, no suposa re-
colçar el dit projecte.

Nicolau Oliver, „,.
Corresponsal de), diari

«Baleares»
ESTAM AMB TU

Sr. Director: -

Moguda per un fort sentiment de
solidaritat, escric aquestes rètxes eri
resposta a una carta aparegUda
tre dia en aquest setmanari, Signada
per Tomeu T., el qual no tenc el
gust de conèixer. Si fos així, podria
anar a conversar amb ell, i  faríem
terapia de grup, potser. Però segura-
ment li proposaria muntar un club,
comissió o secta que arreplegas tots
els habitants d'aquest malmenat po-

hle que tenen la desgracia de pen-
sai - , observar i escoltar de manera
generosa i sense tenir present, abans
de tot, la seva butxaca. Si, bon To-
meu, no et pensis gens que ets tot
sol. Som molts els qui estam com
tu: persones que a estones no sabem
si Felanitx s'ha convertit en un es-
cenari i En Feilini, magic de l'ab-
surd, s'hi passeja filmant les increï-
bles histõries que aquí succeeixen.
Som molts els que estam farts,
trists, rabiosos i cansats de veure el
que passa, i que de vegades pensam,
cie tanta barbaritat com veim, si no
serem noltros els que -anamequi- .

vocats. Perà no, no ho creguis: guai-
ta cap a defora, i ho euras. A al-
tres bandes, fora d'aquesta gàbia
tancada, també mesclen ous amb
caragols, per?) també hi ha gent que
treballa per millorar —de bon de ve-
res— el món —i no els seus nego-
cis—. Gent carregada de sabiduria
i esperança que esta part damunt
tota aquesta merdera, Lde, política:
sotmesa a interessos particulars.

Anim, Tomeu, no afluixis. Farem
una associació (Damnificats per la
Síndrome de «No-m'ho-puc-creure»
o «No-treu-cap-enlloc»-, i, rialles ben
fresques, deixarem que la História
greni i espolsi.

Qualsevol nit pot sortir el sol.
N'Estel d'or de Cala d'Or

Nou Consell General
de les RR. Tea tines

M. Cristina Gaitero.
Quarta consultora M. Maria Ga-

briela Ritzzutto.
Ecianoma, M. Assunta Sciusba.

E. P. D.

En el Capitol General de les. Re-
ligioses Teatines celebrat a Roma 'a
finals del mes de juliol fou elegida
nova Mare General Sor Julia Artea-
ga, que fins ara havia ocupat el car-
rec de M. Provincial a Mèxic. La no-
va Mare General es natural de Be-

t' jar (Salamanca).
La resta del Consell General ha

quedat integrat de Ia forma se-
güent:

Vicaria General i primera consul-
Ztora M. Montserrat Serra.

Segona, consultora, M. Maria Pia
Bagmasco.

Tercera consultora i secretaria,

/?()(;AD :1 DIOS EN CARIDAD POI? El„ 41„11A DE

D. Salvador Saga Cscatas
yue lallecia en Fe1ani1.1 . , el (lia 20 (le jalia (le 1989. a la e(la(I (le 8'2 aims,

Sus	 espasa	 Morena; lafas Catalina. Malaita y Rarlaloaa;: lajas
Terrasa, Pedro 1?iera y mon t screal Pala; herinanas Ilarlalann; y Maiyarila: nielas y denvis lawiliares
(I Jamul l'ipes Sara, naval, awl ()I'lleiÍdi por Su (demo descanso.
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Un/El poeta
Avanç de programació del Centre Cultural de Felanitx

Roda de premsa LI seu Director
Antoni Vicens

Dies passats, el Director del Cen-
tre Cultural de Felanitx, Antoni Vi-
cens Massot, va reunir els represen-
tants dels mitjans de comunicació
locals i corresponsals dels diaris de
Ciutat, per tal d'oferir-los un avanç
de la programació elaborada per
aquesta entitat pel segon semestre
d'enguany, ja que, tot i que el no-
menament Vicens fou pel mes
d'abril, per 'questions de pressupost
i previssió, les activitats s'havien de
cenyir a aquest període.

El Centre Cultural disposar à per
a dur a terme la seva activitat dins_
aquests sis mesos, de tres milions i
mig de pessetes, que li Iliurara, l'A-
juntament títol de subvenció.

De fet i encara que el mes passat
marcava el principi de la seva acti-
vitat, s'ha treballat des d'abans en
Ia tasca* posar a punt la Casa de
Cultura, que es al cap i a la fi, la
sep del Centre Cultural i el marc fí-
sic de bona part del seu camp d'ac-
ció. En aquest aspecte restava per
fer una reforma a la tarima de la
sala d'actes, per tal de que pugui
donar cabuda al piano de cua del
Patronat de Música que, d'ara en
endavant, restarà en aquest local.

I, després de la seva participació
en les festes de Santa Margalida, el
punt de mira immediat del Centre
Cultural ha estat Portocolom, on
s'han oyganitzat una serie de ma-
nifestacions de les que en donam
compte en aquest mateix número. i
que ja foren esmentades a una de les
nostres edicions anteriors. També
ferem referência al Seminari de Gui-
tarra que s'impartira del 7 a 1'1 1
d'agost a la Casa de Cultura.

Ja dins el cicle festiu de Sant
Agustí, el Centre Cultural té pre-
vista una exposició de pintura i es-
cultura de Longino (del 18 al 29),
l'exposició de roba antiga juntament
amb la Llar de la Tercera Edat i
un concert de piano de Joan Moll,
també en collaboració amb el Pero-

. nat Música.
Pel mes de setembre hi ha en car-

tera una mostra de pintura d'An-
toni Guasp, l'exposició monogràfica
(del 9 al 17) «Rere les passes de
Bach», l'exhibició a Felanitx de l'Ex-
posició «El Port» (del 20 al 28) i,
una doble mostra, a partir del 30 de
setembre, amb motiu dels «25 anys
de S'Estol»: per una part s'oferirà
una perspectiva gràfica, a través de
fotografies, programes, trofeus, re-
cords de viatges, etc., d'aquest quart
de segle d'existència del nostre grup
folklòric i per altra banda el pintor
Josep Coll Bardolet, que ha sabut
plasmar tan bé els balls populars
mallorquins, mostrarà un grapat de
teles d'aquesta temàtica. Una fun-
ció teatral completa la programació
de setembre: dia 17, al cinema Fe-
lanitx, el grup de teatre «Estudi Ze-
ro» posara en escena l'obra «L'Hos-
talera».

Després de les exposicions dels 25
anys de s'Estol, la Universitat de
les Illes Balears, del 10 al 16 d'oc-

tubre, presentar à una mostra de les
seves publicacions, llibres, cartells,
revistes, etc. Del 18 al 20 s'impartira
un curset de Bonsai que es clourà
amb una exposició d'aquests abrets
el 21 i 22 i dia 28 s'inaugurarà una
exposició antológica del pintor Mi-
guel Llabrés. També es preveu una
vetllada teatral: dia 15, al cinema
Felanitx, els jOVes de la parròquia
d'Artà, muntaran l'obra «Si Ell tor-
nàs«. Dia 23 hi haura un concert,
encara no concretat i per dia 25 es
prepara una taula rodona entorn al
tema «La vinya a Felanitx».

r be moment hi ha previstes dues
eóhferències, una arran , dels 25 anys
de S'Estol i una altra amb ocasió de
l'exposició de les publicacions de la
Universitat de les' Iles Balears.

Mes de novembre: De l''11 al 20 hi
haurà una exposici4 de pintura de
Maria Vich i eI'25 "Se n'obrirà una
de coHectiva de l'hsociació de Ce-
ramistes de Mallorca. Dia 19 el grup
de teatre S'Aigua Dolça posara en
escena l'obra «Cadascú per a ell i
Déu per a tots». Un concert, dia 27,
completara el programa del mes.

Mes de desembre: Del 5 al 17 hi
ha prevista una exposició individual
'del pintor felanitxer Jaume Prohens
i del 23 al pirmer de gener, una que
sota el títol de «Nadal a Felanitx»
mostrara elements populars caracte-, , .ristics d'aquestes festes, pastorets,
neules, costums, gastronomia, etc.
Ja dins el gener, dia 4, se'n presen-
tarà una de mostra de juguetes an-
tigues. Un grup teatral d'Andratx, el
dia 17 dura a escena l'obra «Pocs
i mal avenguts» i dia 21, en el ci-
nema Felitnitx se celebrarà un con-
cert nadalenc.

Fins aquí el que té programat el
Centre Cultural per aquest semes-
tre. - Segons Antoni Vicens, -el pro-
grama no es tancat, hi caben sens
dubte altres iniciatives i de fet n'hi
ha en perspectiva que es podrien
dur a terme. Per exemple, es po-
drien organitzar unes tertúlies set-
manals, 'cicIts de eh-le-dub, etc.

Noticies de la Graduada
Ja ha arribat l'estiu i, com cada

any, -el-temps de vacances.
Els mestres del collegi públic

«Joan Capó» de Felanitx han donat
per acabat el curs 1988-89 i es, na-
turalment, l'hora de fer balanç.

Aquest curs s'ha desenvolupat
amb normalitat i sempre amb la re-
ferencia d'esser l'any del primer
centenari del naixement de Don
Joan Capó.

La celebració d'aquest centenari
va marcar el primer trimestre del
curs. Fèrem una tasca de recopila-
ció de material i informació sobre
els nostre iHustre inspector i prepa-
rarem una festa allusiva amb tota
solemnitat.

La festa de Nadal, la Rueta, les
carroces de Sant Antoni i el festival
de final de- curs han estat les acti-

Em semblava una mica estrany.
Per?) aquel dia m'ho semblava més.
El seu pare, el germà major, des-
prés ell. Una bancalada. Alta, al
front, s'oficiava una missa per rani-
ma de la seva mare.

Era petit. Jugava poc, però quan
jugav a, guanyava. Menudè,ncies
d'aquell temps: bolles, cro min<. de
cinema, ... Els estudis li anaven be.
Si, els es tudis d'aquell temps:
«dins el regne d'En Felip II mai hi
tenia la posta el sol. La Reconques-
ta comença per Covadonga, ets reis
gots, la gran unificació espanyola,
gràcies a Na Isabel i En Ferran,
[etc.». Memoritzava i declamava en
Quevedo, i fins i tot Et Quixot, De
veritat, admirava, digueiii-ne, el Mi-
guel, que així s'anOmenava. Recor-
dar en Miguel i la infantesa es tot
u. Com també es toi tiAllure el pre-
sent sota l'empenta' del passat.

Uns fan la història, per altres
l'escriuen. I el que he dit abans,
que moltsde vosaltres i jo yam
aprendre, avui sabem que no fou
així. Qui ens va parlar de la'ban-
carrota' d'En Felip II? Qui ens va
explicar el tipus d'unió que feren
Na Isabel i El Ferran? Qui ens par-
là ... I es que els historiadors, a ve-
gades, han escrit historietes. Només
`han vist 'el que era' grat a uns, dei-
xant de banda el poble, que aquest
sempre pateix la história.

En Miguel aprengué molta histò-
ria j molta lletra. Passa per la uni-
versitat i li donaren un paper que
posa una' cosa més o menys així:
«El Excel ... Jefe del Estado ...»
En Miguel no es molesta a fer una
vasa i tenir-lo penjat a la sala, alla

•
vitats extraescol —ars més significatt-
ves de l'any.

Al marge d'això, ha destacat el
curset de natació de tot el curs per
els alumnes de primer, segon i ter-
cer, i la iniciació d'un programa de
salut buco-dental al Cicle Inicial que
s'ha desenvolupat setmanalment.

Cada nivell ha realitzat les seves
sortides respectives al llarg del curs,
sempre combinant el carácter lúdic
amb l'instructiu. En aquest capitol
destaca, evidentment, el viatge d'es-
tudis dels alumnes de vuitè.

Durant el curs, els mestres també
han aprofitat per a millorar els seus
coneixements en diferents matèries
i en el camp de la didáctica. La
inauguració del C.E.P. de Manacor
obre noves perspectives en aquest
terreny per als pròxims cursos.

També s'ha constituït una comis-
sió mixta de pares i professors per
tal d'estudiar i millorar la implan-
tació del català a tots els nivells del
nostre centre.

En la vessant humana ha estat un
any molt accidentat. Hem tengut em-
barassos, casaments i alguna baixa
d'importància. Això ha fet que molts
de mestres nous passassin per l'es-
cola en qualitat de substituts de

on rebria els seus amics i veurien
l'endomassada. El va deixar dins
un calaix i va seguir amb una fei-
na de corrector. De tant en tant fa
qualque poesia. Si, acaramulla pa-
raules, com si mullas un pinzell i
el refregas per una tela. Tal vegada
si llegiu qualque poesia seva direu
i què vol dir? La sensibilitat de
moltes persones perceb coses que
moltes d'altres ja n'han perdut el
gust. Els jocs infantils, els paratges
plens de verdor, el port pie de gam-
bes, cames serrades i peixó. Aigles
netes, cala Marçal on el cel s'hi bol-
cava tot el dia ..., tot aim') eren co-
ses que avui ja no són. I el Miguel
ho plora dins la seva poesia. Avui
les paraules, ,aquests sons que ens
surten de la boca que poden dur
la calentor del nostre cor o la mall-
cia que podem crear dins el nostre
cerVell, molt sov?rit duen més d'a-,

,-
questa darrera que no pas de la pri-
mera. Ara. corn ara la propaganda
mitjançant la paraula i la imatge i
molts politics, que també empren
les Paiaules,com instruments d'usar
i tirar, han duit â tal desprestigi el
discurs huma qUe es hora que tor-
nem a aprendre a „, enraonar: Si,
com ho fa el Miguel, en poesia: pa-
raules d'admiració a la fruita de la
nostra terra, als sentiments que ca-
da dia neixen i viuen dins nosal-
tres Crec que començam a viure
la mort massa prest, i la vivim
quan ignorem aquesta natura que
ens enrevolta i que en afalaga, si
ens deixen, que aquest és el pro-
blema.

G. J.

manera provisional. Des d'aquí vo
lem agrair la seva collaboració i
bona disposició.

Enguany, també hem comptat
amb la presencia d'un mestre de
suport al centre i una logopeda fixa
ja que, els anys anteriors, només
venia uns dies a la setmana.

Tot això ha contributt a la con-
solidació del programa d'Integració
en el segon any d'Amplantació al
centre.

També un grup de mestres, a pat-
tir del nostre departament d'orien-
tació, ha format un gnip de treball
associat al C.E.P. de Manacor i ha
treballat sobre la problemàtica d'al-
guns aprenentatges concrets.

Les corals de l'escola també han
continuat les seves activitats habi-
tuals amb els seus assatjos periò-
dics i la participació a les trobades
de corals infantils de Palma i Ma-
nacor que s'han celebrat durant el
present curs.

Ara ja es temps de preparar el
pròxim curs i pensar en noves pro-
gramacions i objectius. Des d'aquí
desitjam a tots un bon estiu. A re-
veure!
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Exposició i tau13s rodones sobre
«El Port»

Ahir havia d'inaugurarse, ál - local
de l'antiga tenda de Can Timoner,
a la Ronda Creuer «Baleares» del
Port, l'exposició que ha muntat el
Centre Cultural de Felanitx sota el
titoluEl Port», on se mostra, mitjan-
çant testimonis gràfics, l'evolució
que ha sofert la nostra colònia cos-
t era.

Dues taules rodones s'han progra-
mat sota l'indicatiu de «El Port cap
on va», la primera de les quals s'ha-
via de celebrar ahir a vespre, a les
10'30 a l'hotel Belsana, amb la in-
tervenció del Director General de
Pesca Mtquel Oliver, el Director del
Laboratori Oceanogralie Pere Oli-
ver y el President de la Confraria
de Pescadors de Porto-Colotn. La
tasca de moderador era a cárrec de
Gaspar Sabater i el tema era «Les
aigües».

La segona taula rodona esta pre-
vista per divendres dia 11, també a
les 10'30 del vespre a l'Hotel Belsa-
na, amb el tema «Creixement Urba-
nístic», intervendran el Conseller

i Ordenació del Territori Je-
roni Sáinz i eIs representants dels
grups políticS -presents a l'Ajunta-
ment, Antoni Grimait pel PP, Pere
Massuti pel PSOE i Bartomeu Obra-
dor per Coloms ia Sala.

Contracta de setze projectes pel
,Pla Extraordinari d'Inversions en
Millores d'Infraestructura en
zones Turístiques

Dia 24 de juliol la Comissió de
'Govern de l'Ajuntament, en sessió
.ordinária aprovà l'apedient -de con-
tractació directa de setze projectes
per a .incloure en el Pla Extraordi-
ri d'Inversions en Millores d'Infraes-
tructura de les zones Turístiques
(Pla Cladera).

D'aquests projectes nou s'han en-
comanat a arquitectes i set a engi-
nyers i el valordé les obres projec-
tades, que es realitzarien en un pia
quatrienal, seria aproximadament de

Pel fet de no haver sortit aquest
setmanari dissabte passat, per mor
de les habituals vacances, ens queda
un poc lluny la festa de Santa Mar-
galida. Això no obstant no volem
deixar de fer-ne una breu referen-
cia i destacar-ne algún fet.

Grácies a Déu i als que tenen a
cura el seu manteniment, els Cava-
llets acodiren revetlers a la cita fes-
tiva, posant tal vegada el punt més
simpàtic i emotiu a la celebració.
Les Completes, amb processó a la
Santa Aigolera —que Hula els pri-
mers raïms de les nostres vinyes—,
i la vetllada teatral ompliren la vi-
gilia.

El dia de la festa hi hagué l'ofici

1000 milions de pessetes, dels quals
el 60 0/o anirien a cárrec de la Con-
selleria de Turisme i el percentatge
Testant a cal ec de - l'Ajuntament.

A la propera edició aferirem l'e-
nunciat de cadascun d'aquests pro-
jectes així com el nom del tècnic
que l'ha de redactar:'"

Avui festa sopar de l'Associació
Contra el Càncer

Avui vespre, a la Barbacoa «La
Ponderosa», la Junta local de l'Asso-
ciació E. Contra el Cancer celebra el
sopar i festa anyal amb la finalitat
de recollir fons pels seus fins.

Aquesta festa sempre ha rebut,
per part dels felanitxers i dels que
estiuejen a la nostra contrada, una
acollida excellent que esperam que
no sera manco enguany.

Robatoris
Una onada de robatoris s'ha extes

aquestes setmanes per la nostra po-
blació, propiciada sens dubte per
l'absència temporal de moltes fami-
lies, que passen fora les seves va-
cances.

A mes de nombrosos domicilis
particulars, han estat objectiu dels
lladres, alguns establiments comer-
cials. La matinada de diumenge pas-
sat, un centric establiment del car-
rer Major fou assaltat. Els espenya-
portes, amb el consequent aldarull,
romperen les portes de vidre de la
botiga i tot i que el que se'n pogue-
ren dur no ,fou molt, el desordre i la
indignació que provocaren fou prou
considerable.

Secció Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

Festa del Titular
Avui dissabte,'se celebrarà la fes-

ta de Sant Alfons M.a de Liguori. A
les 7 del capvespre hi haura missa
solemne concelebrada, amb homilia
a càrrec del P. Domingo Andreu, su-
perior de la Comunitat. Cantara la
Capella- Teatina.

La Comunitat Teatina de Sant Al-
fons convida tots els fidels.

solemne amb sermó a càrrec del fe-
lanitxer Pare Francesc Andreu, Tea-
ti. La Coral interpretá la tradicional
partitura del Pare Aulí. El vi espa-
nyol, una animada vetllada de ball
popular a càrrec de S'Estol i dels
Sis Som i els consabuts focs arti-
ficials clogueren la diada.

Menció especial mereix la presen-
tació del llibre de Mn. Pere Xamena
«Visita a l'Església Parroquial de
Sant Miguel de Felanitx». Es féu a
Ia Casa de Cultura després de l'Ofi-
ci. Fou el mateix autor qui illustra
l'acte amb unes consideracions en-
torn a les transformacions sofertes
pels voltants al llarg de les construc-
cions dels successius temples parro-

quials.
El llibre de referencia (40 planes,

imprès a Gráfiques Llopis) es una
guia histórica i artística del nostre
temple parroquial, fet amb el rigor
que caracteritza l'obra de Mn. Xa-
mena, esdevé un catàleg molt com-
plit tant de l'edifici com dels ele-
ments que el complementen: retau-
les, pinures, ornaments, objectes de

-

culte, etc. Cada una de les fases de
construcció del temple actual hi es
descrita i datada amb la precisió
que permet la documentació exis-
tent, i al final s'inclou un apèndix
amb les deduccions que s'han extre-
tes entorn a la primitiva església res-
taurada de la rectoria.

L'edició ha estat patrocinada per
l'Ajuntament de Felanitx.

liA,1i:Vt 	:,''‘'

 ,:j....,,.• -formació 	al

La festa de Santa Margalida

Un nou llibre de Mn. Pere Xamena

Gener, 3.—La nit del 2 al 3 feu un pam de natl.
Gener, 5.—Benedicció d'una estàtua de la Beata Catalina Tomas a

la Capella de les Monges de la Caritat.
Gener, 7.—Han començat a tomar les cases per tinir el carrer d'Es

Frare amb el d'Es CalL
Gener, 9.—Acabà la missió a Cas Concos.
Gener, 22.—Representació de «Terra Baixa» d'Angel Guimera en el

teatre.
Gener, 29.—Apertura d'un cassino liberal en el carrer de lai Plaça.
Gener, 28.—Trobaren un home mort a una caseta de Son Vaguer.
Gener.—Entrà un govern presidit per Villaverde (conservador).
Febrer, 2.—Beneïren el local adjunt a l'església nova del Carritxó.
Febrer, 19.—Ball de masqueres en el Centre Republica. .
Febrer, 22.—Ball i concurs de vestits a Can Burguera.
Febrer, 26.—Benedicció de l'ampliació del Cementen. La funció tin-

gué Hoc a les tres del capvespre. Hi acudí la Comunitat parroquial amb
creu alçada, i el rector Planas predica.

Març, 5.—Diumenge de carnaval. Un estol d'una quarantena de joves
recorregueren la població, uns muntats a cavall i altres sonant guitar-
res, bandúrries i laudes i cantant. Acabà la temporada teatral iniciada el
mes de novembre passat.

Març, 6-8.—Quaranta Hores dels darrers dies. dedicades al Cor de Je-
sús. Predica D. Francesc Sitjar.

Març, 12.—Mori en el carrer d'en Roig et capellà D. Joan Uguet Es-
teva de 66 anys.

Març.—Predica la quaresma a la Parròquia Ma. Francesc Rayó.
Març.—Es venen solars al nou eixampla del Cemented a 5 ptes. el

metre quadrat.
Marc, 17-19.—Quaranta Hores de S. Josep.
Març, 18.—Arribaren a Palma les despulles del rei Jaume III de Ma-

llorca.
Abril.—E1 Bessó va a 80 ptes. el quintar mallorqui.
Abril, 5.—A la una de la matinada a s'Hort de Son Ramonet mata'-

> en en Joan Barceló Pou, de 24 anys. Tocaren amb insistència a la porta,,
sorti a obrir -i li dispararen una escopetada de la qual ben prest mod.

Abril.-.=A Ariany mataren en Bartomeu Roig, natural de Felanitx, el
qual estava d'amitger en Es Molí d'En Riga.

Abril, 13-15'.—Quaranta hores de la Mare de Deu dels Dolors. Bene-
reti el'retable 'nou obra de Gabriel Moragues. La Mare de Déu i els  li.-

xos rellent s6n de Guillem Galmés i les pintures d'En Torres.
Abril.—,1% passeeen pel poble un home i una dona amb dos onsos

els duals WI' bailer: . ' .'
Abril, 16.-4-El dia'del Ram en els' dotze sermons estrenaren una imat-

ge de la Mare' de Deli dels Dolors.Ës una figura vestida; la part d'es-
cultura es de Guillem Galmés; el vestit l'han brodat les monges de la,
Caritat. 	

,,,

Abrif, 30.—DidMenge de l'AnOl. Festa a Sant Salvador; , predica D.
Joan Negret Viearii de Bunyola.._ 	 ..!_7, 	 - 	 .... 	 ,:

Matz, ftl, r,--Cornet,lçaren ., les, i c:pres de la Capelleta nova del cami
de Sant Aálytdor. ,La iniFia,tivii. és de ,D. Bartomeu Obrador (a) Es cape-
115: Germ. La,idea comei 'a la peregrinació de dia 16 d'octubre de l'any
'passat. F,1 priijecte de l'ob. a es del Vicari General D. Antoni M.a Alcover.

Es tornk entendre la p,olemica sobre el' 'nom de «Mare de Mu Blan-
ca» donat a la Mare de Deu de la Capelleta. Polèmica que havia comen-
çat l'octubre de l'any passat entre Mn. Bartomeu Obrador, defensor
d'aquest nom i D. Miguel Bordoy en contra.

Maig -7 i 8.—Vetladesrecreatives-a l'escola que dirigeix Ila Catalina
Mesquida,` en ocasió del Centenari dei «Quijote».

Maig, 21.—Va venir D. Alejandro Rosselló, diputat a corts del partit
liberal; a la quartera feu un discurs sobre la qüestió dels alcohols, que
ara es discuteix.

Juny, 4.—Festa de les Filles de Maria. Predicà el P. Bartomeu Cal-
dentey, de la Congregació de Sant Alfons.

Juny.—A la Plaça de l'Arraval hi ha installada una tómbola amb un
,<Billar roma.».

Juny.—E1 dia del Corpus predica D. Ildefons Rullan, profesor del
Seminari.

Juny.—Entra el govern de Montero Rios (Liberal).



 Pediátrico
les comunica que, como cada

verano, del 3 al 31 de agosto, abrirá los
lunes, miércoles y viernes.

Asimismo, el día 4,29 de agosto abri-
. remos por ser festivo el 28 '
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Sistol al Festival Mundial de Gijón
Dijous sortiren cap al Principat

d'Astúries els components de S'Es-
tol d'Es Gerricó, convidats per l'A-
juntament de Gijón per participar
en el festival mundial que se cele-
bra alla amb motiu de les diades
autonòmiques. A més dels grups
espanyols hi acodeixen represen-
tants de països diferents com Iu-
goslàvia, Malasia, Israel, Bélgica,
Bulgaria, Mèxic, etc.

Els nostres representants, bailen
avui dissapte, a l'escenari del festi-
val, la Plaça Major, i demà inter-
vendran a l'acte de cloenda que
després de la gran desfilada acaba-
ra a l'estadi «El Molinón». La tor-

nada esta prevista per dilluns a la
tarda.

Balls populars també en tendrem
a Felanitx, a la mostra que s'orga-
nitza amb motiu del 25 aniversari
de S'Estol i que sera la nit del diu-
menge dia 27 d'agost dins el pro-
grama de les festes de Sant Agustí,
al parc de La Torre. Hi participa-
ran les dues escoles infantils de  Fe-
lanitx, els grups «Siberia Extreme-
ria» d'Orellana la Vieja (Badajoz),
«Nuestra Sra. de la Alegría»
Monzón (lilueka) i el «Grupo Cul-
tural Covadonga» d'Astúries i S'Es-
tol d'Es Gerricó.

Dietari impersonal i
transferible
11 de juliol

He seguit amb interés les actua-
cions que s'han fet al llac del Parc
de la Mar. Es evident que Joan Bi-
biloni té qualitats suficients per ar-
Tibor a ser un gran músic. Sols li
demanaria una cosa: que l'éxit no
li faci perdre les seves arrels.

Inge Mees, una alemanya que
parla català, presenta totes les ac-
tuacions de Canços de la Mediter-
rània. Encantadora.

Torna ploure ,fang, pet-6 aquesta
vegada he anat viu i he 'pogut ama-
gar el cotxe en un aparLament pri-
vat. Ho sent pets lavacotxes...

Llegesc en el diari que s'ha re-
llançat la idea d'un banc _elite po-
driá''-dur el nom de la nostra illa.
Aprofundint en la notícia me n'as-
sabent que el 97 % del capital d'a-
quest possible Banc de Mallorca Cs
fora, madrilen y, concretament.
Quin interés pot tenir per a nosal-
tres un banc d'aquestes caracterís-
tiques?

Vaig a la platja amb els menuts.
Els dies són inestables, però val la
pena aprofitar el Sol. Hi han ins-
tallat dutxes j papereres. Bona
idea. Això no farà que ers turistes
ens deixin més doblers, però alme-

nys tornarcm a ca nostra o a l'hotel
una mica incs nets.

Em trob amb un amic i xerrarn.
Em comenta el viatge a Jerusalem
que va fer l'any passat. Ah, com
m'agradaria poder visitar qualque
dia Israel!

He acabat de llegir una novella
policiaca, o de la serie negra, tal
com es diu ara, o de lladres i sere-
nos, com es deia abans. Es titula
«Canya o mitjana», publicada per
La Magrana. En literatura, tant si
Cs d'evasió com si no, hi ha cinc
classes de llibres: els molt bons, els
bons, els mediocres, els dolents
els deplorables. «Canya o mitjana»
pertany al darrer grup. Els escrip-
tors i el director de la collecció
ban Ruh.

He dit abans que Inge Mees pre-
senta l'edició d'enguany de Cançons
de la Mediterrània? Encantadora,
simplement encantadora.

RAMON TURMEDA

Agriment
La 1anì j I ia Cabrer - Soler

davant les nombroses manifes-
tacions de Condol rebudes amb
motiu' de la mort de Rafel Ca-
brer Rado i en la impossi-
bilitat de correspondre-les a
totes personalment, no vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

A 4 Km. de Cala Domingos VENDO
1 cuarterada, 7.103 m2. de suelo
rústico, magnífica viSta al mar,
rodeadñ de pinar`ty montañas, lu-
gar muy tranquitd; camino asfalta-
do, muchos árbole: almendros,
algarrobos, naranjos y posibilidad
de construir legalmente vivienda
familiar. Precio, 2.500.000 ptas.
Informes, Tel. 552227.

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

t
	

Beret Cabrer Rudo

va und:rir a Felanitx, dia 27 de jidiol de 1989, a l'edat de 83 anvs,
havent rebut els gants Sagraments i la Benedicció ApostOlica.

Al ce$P

I sia
•La seva esposa Miquela Soler Prohens; flu Antoni; filia politica Margalida Unit; neta

Miquela; germans politics, nebots cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu
Ia seva anima a Déu.

Casa mortuoria: C. d'Anglesola, 13 ((ìn Molendri)

BANCA MA
' SA BANCA" ahora
en CA'S CONCOS.

Comunicamos atodos nuestros
clientes y público en general la
apertura de la nueva oficina en

Carrer Metge Obrador, 8
' Tel. 58 05 48

CA'S CONCOS (Felanitx)

BANCA) M ARCH

CO s



LOS PAOLI
VIE

ON 1 [VIF
NO GIG

UH: 88.038 kelpies	 Olza 73.462 ledores

ULTIMA HORA SUPERA EN UN
16% DE LECTORES AL SIGUIENTE

DIARIO DE MALLORCA as cosas corno son.

FELANITX

«Sólo son significativos los resultados acumulados anuales», declaraciones
de D. José Luis Méndez, director general del Estudio General de Medios (EGM)
Por ello ULTIMA HORA sólo •
	

En O.J.D. los resultados del
infonna de los resultados 	 atio 1988 son:
acumulados del ario 88 	Ultma

Hora
UH: 27312 ejemplares 	 Otro: 22.957 ejemplares

vendidos 	 vendidos
ULTIMA HORA SUPERA EN UN

20% LAS VENTAS DEL SIGUIENTE
DIARIO DE MALLORCA r



El C.D. Falanitx se presentó a la afición

EI prasiLl3nt2
Miquel Oliver nas
habla ðl Novo
equipo: «Quedare-
mas clasificados
entre los primeros»,

FELANITX

El pasado sábado dia 22 en «Es
Torrentó», bajo un sol 'de justicia
y calor asfixiante se presentó a las
diversas plantillas que componen el
C.D. Felanitx. Benjamines, Alevines,
Infantiles, Juveniles y equipo titular.

Pocos espectadores dado el bo-
chorno y la fecha. E1-0464a,resultó
sencillo. Hubo un ligero entrena-
miento a continuación a las órdenes
del nuevo mister, Ramos. Y final-
mente se sirvió un vino, refrescos y
un «buffet» adecuado a la situación
y la época.

Tuvimos oportunidad de hablar
con el presidente Miguel Oliver. Un
hombre feliz pese a los reveses que
da la vida.

— ¿Hay equipo para emprender
la próxima campafi a con garantías?,
Je espetamos.

— Creo sinceramente que sí. Pese
a algunas bajas hemOs conseguido
fichar algunos jugadores que dailn
un buen resultado. Nosotrifis ribs he-
mos propuesto conseguir situar al
Felanitx entre los primeros de la cla-
sificación, superar la clasificación
de la pasada temporada; es todo un
reto, no sera nada fácil pero vamos
a intentarlo- con el esfuerzo de to-
dos.

EL CASO VALENTIN
El asunto Valentin todavía colea.

La polémica está servida. El jugador
felanitxer Valentin que acaba de fi-
char por el Cala d'Or sigue estan-
do en el ojo del huracán.

— ¿Qué le parece si hablamos de
Valentin...?

— Supongo que es inevitable. Ha
sido un disgusto mayúsculo como
debes suponer. Ni yo ni la Junta Di-
rectiva que me honro en presidir lo
esperábamos. Siempre había sido un
gran caballero, además todos le te-
níamos una gran estima, un gran
aprecio... En esta ocasión no ha
sido noble... Lógicamente queríamos
renovarle la ficha una vez más. Es
un jugador muy querido por la afi-
ción, era casi una institución. Siem-
pre estaba dispuesto a firmar por
Ia misma cantidad, no creaba pro-
blemas, era el capitán del equipo,
de la nave merengue en el campo de
fútbol. Este ario el Cala d'Or le hizo
una oferta, le ofreció más dinero.
Nosotros también hicimos lo propio,
le propusimos subirle la ficha, la
cosa parecía solucionada. Daba la
impresión de quedar satisfecho.

Hablemos claro. El Cala d'Or le
había ofrecido 800.000 pts., nosotros
600.000, pero la nuestra era más pro-
vechosa, va que el vive en Felanitx
y no tendría que desplazarse cinco
veces a la semana a doce km. de
distancia, se ahorraba muchas mo
lestias y los gastos de coche y car-

, burante. Además le prometimos un
trabajo fijo, todo el año, garantiza-
do, representante de mi empresa. El
dijo: «Cuando quieras». A la maña-
na siguiente empezó a trabajar, sa-
limos juntos todo el día, para ense-
ñarle en que consistía el oficio. Al
final pareció quedar contento, inclu-
so me contó cosas del Cala d'Or.
Por ejemplo que antes del Ultimo
enfrentamiento liguero entre el Cala
d'Or-Felanitx, disputado allí hace po-
cos meses, —era de los últimos par-
tidos—, se intentó amañar el en-
cuentro. Al parecer algunos jugado-
res cobrarían cierta cantidad por ha-
cer «lo menos posible». Si no voy
equivocado X. Riera, Valentin, Mut,
Parera... Eran los jugadores que de-
bían tener una mala tarde; el Cala
d'Or con el agua al cuello luchaba
por salvar la categoría. Al final se
disiparon todas las suspicacias,
pues, ganamos por 1-4, quedando el
C.D. Felániti -cim' el honor en todo
lo alto. Pero vayamos al grano. Va-
lentin dijo que renovaría, así que
quedamos con él en el «Hotel» de
Porto-Colom, a las 12 de la noche,
fuimos con Toni Nadal y esperamos
sentad‘s. Valentin no hizo at tto de
presencia. Más tarde nos enteramos
que había fichado por el Cala d'Or:
¡Así es la vida! Nos quedamos de
piedra El motivo, parece que que-
ría cambiar de aires, sólo eso. No
nos duelen prendas, era una pieza
importante, pero no insustituíble,
no nos queda más remedio que ol-
vidarnos de él.

LAS BAJAS
— ¿Muchas bajas?
— La de Valentin y las de Javi

Giró y M. Rial pár motivos conoci-
dos. El primero regresó tras cum-
plir el servicio militar a Figueras.
Rial está tocado por una grave le-
sión y ha abandonado la práctica del
Hobo!. X. Riera últimarnente no ren-
día como era de esperar a tenor de
su ficha. Teruel fichó por el Cons-
tancia, era un buen elemento, pero
aspira a jugar con un gran equipo.
Agustin ha preferido quedarse en su
casa tras el ascenso del Porto-Cris-
to, cosa que me parece lógica.

LOS FICHAJES
— Y hablemos de los nuevos, de

los fichajes
— Antes quiero hablar de los que

se quedan. Si me dejas, Maikel. Sa-
bras que de porteros vamos bien
surtidos, Parera y Otero, son gente
responsable bajo cualquier marco.
Los laterales Rafe] Joan y Riera si-
guen, toda una garantía. [lull de-
mostró que atrás es todo un valla-
dar. Igual lo espero de Galmés que,
totalmente repuesto de su lesión,
este año debe dar el do de pecho.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Pere Mascaró Vidal i
Josefina Martinez Ortiz, han vista
alegrada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer fill, un nin, que
en el baptisme rebrà el nom de
Pere.

Felicitam als novells pares.
FI DE CARRERA

Han acabat els seus respectius es-
tudis els següents universitaris.

Catalina Valens , Tugores, s'ha lli-
cenciat en Llengues Romàniques
per la Universitat de Barcelona.

Antoni Gonzalez Olivares, s'ha lli-
cenciat en Història per la Universi-
tat de les Tiles Balears.

cenciat en' Informàtica per la Uni-
I Catalina 9reiin4It ,f alga &ha Ili-

versitat de Barcelona.
Rebin tots ells la nostra felicita-

ció.
OPOSICIONS

Ha superat les oposicions per a
Professors Agregat d'Institut el nos-
tre paisà Arnau Pons i Roig, llicen-
ciat en Ciències Biològiques.

Li enviam la nostra més cordial
enhorabona.

NECROLÒGIQUES
El passat dia 15 de juliol, descan-

sa en la pau de Déu a Ciutat, a l'edat
de 75 anys i després de veure's con-
fortat amb els sagraments, D. Anto-
ni Mas Mas. Al ,cel sia.

Enviam ei' nostre condol a la seva
, d'una manera especial a

la seva esposa Apoliónia Burgue-
ra, fill D. Miguel i filla política D.a
Francisca Nadal.

Dia 20 de jtilipl , entrega l'ànima
al Creador a FeIanitx, a l'edat de 82
anys D. Salvador Sagrera Escalas,
de Ca'n Farineta. Descansi en pau.

I). Salvador Sagrera, era enginyer
agrimom i passa de totd'una a ocu-
par carrecs dins el Ministeri d'Agri-
cultura a Madrid i a Fernando Poo.
Posteriorment, destinat a Mallorca,
fou cap de la Prefectura Agronómi-
ca i cap d'Indústria i Comercialitza-
ció Agraria successivament, dins la

Hemos fichado a Damian Barceló,
un hombre que sabe controlar a los
delanteros más audaces, tenemos en
lugar de Teruel al fichaje estelar,
Matías, hombre que ha militado en
categorias superiores, capaz de cu-
brir cualquier demarcación. Espera-
mos que Juli este a tome el man-
do en el centro del campo, que las
lesiones lo respeten. Hemos conven-
cido a Prohens, un gran delantero,
que jugaba con el Santanyí, es muy
hábil con cl balón y marca goles.
También se cuenta con Ramis, que
vuelve al C.D. Felanitx con muchas
ganas, un jugador muy joven del
S'Horta y otro dc Campos, también
estamos a la espera de confirmar el
fichaje de A mengnal, un jugador de
excelente factura que era uno de los
mejores del Santanyí la pasada tem-
porada. ¡En fin! Qué equipo tene-
mos, Gallardo, Sagrera, Javi, son
gente que ya demostró poder jugar
en 3., división. Y lo que tal vez mu-
cha gente no esperaba era poder

EI Mercado...

•

Delegació Provinpial d'Agricultura.
Reiteram la nostra condolencia a

la seva Zsposa D,a Paquita Moreno,
fills Cata, Paquita i Bartomeu,

- fills p .olí . s,i als altres familiars.

contar C41 el goleador Mut, que si-
gue para gavantizar más la línea ata-
cante. Rames es el entrenador, tie-
ne jugadores para hacer un buen
equipo y supongo que va a triunfar
en su cometido.

— ¿Algo más?
— Sólo agradecer a la afición su

apoyo- 3/. su colaboración. El Ayun-
tamiento todavía no ha hecho efec-
tivas sus promesas, pero no cabe
duda que las cumplirá, ya que, se-
gún me han dicho, ban tomado el
asunto bastante en serio. También
quiero agradecer a toda la Junta Di-
rectiva, que me honro representar,
sus desvelos y su total apoyo y co-
laboración. Y que el C.D. Felanitx
consiga muchos éxitos para mayor
gloria de su afición.

Así de claro es Miguel Oliver, un
empresario que aspira a situar al
C.D. Felanitx entre los mejores equi-
pos de 3.. división. Le deseamos mu-
cha suerte,en su cometido.

MAIKEL.

(Ve de la paOna 1 1
bros de la comisión, a algunos otros
regidores, junto con el arquitecto y
el veterinario titular, a las 830 de la
tarde, acudiendo solamente D. An-
dres Oliver del PSOE, nadie de Co-
loms a la Sala y todos los del PP.
Expusimos deficiencias y apunta-
mos algunas mejoras. Decidi no
aprobar el proyecto, en dicha comi-
sión y convocar otra con el mismo
tema para el día 24 a la 7'30 de la
tarde, para ver subsanadas y plas-
madas las correcciones sugeridas.
Así se hizo, pero con la gran sor-
presa de que no acudió nadie de la
oposición y sí todos los del PP. No
entiendo esta reacción cuando dicen
y escribenra los cuatro vientos que
no hago asida en el mercado y lue-
go spn,„ellIts los que se niegan a co-
laborar. Como he dicho antes, es un
tema quek:no debe tener color politi-
co y nos preocupa a todos; a noso-
tros porque es nuestro y a los co-
merciantes para poder continuar su
negocio ya que es importante no de-
jar en la calle a tanta gente.

Antes de terminar quiero que Fe-
lanitx sepa  que se hizo un estudio
de viabilidad que tr,azaba el camino
a seguir; costó 900,000 ptas.,y des-
pués, se, ba hecho un proyecto y su
valor ha sido de 1.700.000 ptas. Los
dos han sido subvencionados por el
Gobierno 3alear.,

La ''reforrha está presupuestada
en 47.000.000 de pesetas, de los que
nos subvencionarán, si lo acepta el- .
Gobierriefialear;' el 70 %. ¿Les pa-
rece estcrdesaprovechable? Seguirp-
mos anatizaAdo el problema con ja.
profundidcr:'que merece para evi-

'TaS • •tar que ;opiniones gratuitas pre-
valezcan.

SOy;''dói*iente de que actualmen-
te un mercado sin aparcamientos no,
puedè'fbncionar, por elk), si se lleva,
a cabo esta reforma  sera necesario'
comprar a,g7.inós edificios cerca del
mercado,, que  nunca se comprarían
si no. v se'realiiara esta réforma.
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Carrer de Sa Plaça, 12
	

Tel. 581821

REBAIXES
D'ESTIU

Tot a meitat
de preu

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

Informes: Tel. 643070
Ayudantes de, Servicios Técnicos

V Recepción
se necesitan en complejo turísticoNe Cala d'Or

Informes: Tel. 643070

Hasta el 31 de agosto
aproveche los grandes

descuentos de

Eléctrica SIERRA
Milo Sans, 23—Tel. 581823—Felanitx

I 	FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Por primera vez ha , EXPUES-
TO el pintor tclanitxer JAUME
VENY. Ha sido en 0AR,S RAVAL».
Pese a la canícula ha sido una ex-
posición muy visitada. gl critico de
arte de «BALEARES» MASCARO
PASARIUS ha escrit* sobre el:
«...sus paisajes, grandes espacios
abiertos, de tonos severes ; ocres, ver-
de. boella y celajes 4e. tormenta.
Jaume Veny, en una afortunada in-
cursión • en el campo de la fantasia
metafísica, nos descubre la belleza
plástica de un paisaje irreal, scoria-
do, como un cuento de la Alhambra
concebido por un poeta agareno, fru-
to de la sensibilidad,del aAtista y de
su capacidad creativa...» Y yo que
voy a añadir! Sólo que ¡Enhorabona,
Jaume!
1 • Deseamos que se lo haya pa-
sado francamente bien nuestra. ami-
ga CATI HERNANDEZ, que ha pa-
sado unos días de vaçaciones en
MURCIA, para contactatÉton sus vie-
jas raices. Unos días mt.» apropia-
dos para reflexionar y tomar alguna
decisión importante. La primera po-
dría ser dejar de fumar... Además
el tabaco rubio es muy caro y muy
perjudicial para la salud. La segun-
da... Ella ya sabe.

• Estos son días de estar apre-
tados en PORTO-COLOM, que ya no
es el de antes, ya no se ve el mar
más que entre los. rascacielos. Pu-
dimos saludar al amigo JOAN PIÑA
que pasa unos días de descanso an-
tes de regresar a su puesto de tra-
bajo allá en NEW-YORK. Del piloto

de fórmula two LUIS PEREZ SALA
sólo supimos de su paso por la pren-
sa. También encontrarnos al director
de cine FERNANDO TRUEBA en
«SA SINIA», cenando con toda la
familia; entre sus películas cabe des-
tacar «Opera Prima», «Se fiel y no
mires con quién» y tal vez su me-
jor «El afio de las Luces». Y pocos
personajes, más.

• La penya «EL COSO» sigue
viva. Pero este año no va a ver pro-
grama de actos ni parafernalia. Cada
cual tirará por donde quiera o que-
pa. Total anarquía según nos comen-
tó su presidente TONI («Kodaj»)
CAPO. Habra pasacalles el día de
Sant Agustí... Pero ya digo, cada
cual que tire del carro a , su:manera.

• Hemos sido testigos, del gran
arribiente. que ha. rodeado el «X
TORNEO DE TENIS DE PORTO-
COLOM». Excelente organización, y
no es coña. Parece que este ario ha
vuelto a recobrar el prestigio per-
dido.

• A TONI MONTEALCALDE le
•,ha salido up molesto•grano- en la
ceja derecha o izquierda, depende
si entran o salen del «OLE».

• ,Ya avisé de lo peligroso que
eran las LANCHAS motoras y SKI-
JETS. Un submarinista fue la pri-
mera víctima en Portals Nous. Tan-
ta velocidad es una total impruden-
cia.

• El C.D. FELANITX comenzará
Ia temporada en su propio terreno,
«Es Torrentó», sera el próximo 3 de
septiembre y el rival sera el CADE-
PEGUERA.

• Pudimos conversar con VA-
LENTIN. Fue sincero, ha fichado
por el CALA D'OR, porque tenía una
imperiosa necesidad de cambiar de
aires. Nada tiene contra el FELA-
NITX, que quede claro.

• El pasado miércoles había una
REUNION de todos los CORRES-
PONSALES DEPORTIVOS de la ra-
dio en el «Foro de Mallorca». Al pa-
recer algo se cuece. Hay una emiso-
ra que intentará reunirlos a todos
para hacer sábados y domingos un
programa «monstruo». Ya les conta-
remos, ya.

JORDI GAVINA.

Que no fue una. Sino dos.
Hubo la oficial y... ¡La otra!
La anunciada en el programa de

festejos y la de los pasquines, la
marginal. Si bien «Baleares» se hizo
eco de ella.

Un día como todos de sofoco, de
auténtico bochorno. Fecha 29 de
julio.

En «S'Arenal» la multitud, a la
caída de la tarde, se apelotonó...

«Sopar a Penyes». El inevitable
«Show de Rafel Simonet i banda»
que amenizó la comilona. La cosa
tenia su encanto. Tardaron en lle-
gar los «r ockero so , felanitxers
«Cork», grupo joven donde los haya.
Que terminaron por dar la marcha
acostumbrada al evento.

Intento de bailoteo y reconfortan-
tes baños. Algunos aprovecharon
para demostrar que tienen barca.

.-Mientras nosotros erifilamos hacia
«S'Algar»...

¡Que polvo tenía la carretera!
Había un grupo no muy numeroso

de personas. tl despiste era total.
Sólo quedaba la solución del bar,
instalado a tal efecto.

cosa se hizo esperar. Entre
unos pocos reflectores, música dis-
torsionada de un programa ya gra-
bado en «cassette», algunos empujo-
nes fortuitos, en un intento de man-
tener el equilibrio, las piedras, las
puntiawdas rocas. se clavaban en,-t >
los pies... Era el infierno.
Verdad: «S'Algar nit de no miular

moixos negres».
Algún baño. Una o dos parejas

aprovecharon la circunstancia a la
vieja usanza.

Algunos se marchaban y otros, Ile-
gaban. Al final el grupo fue aumen-
tando. Finalmente salió alguien so-
bre el improvisado estrado (es nia
d'ametralladora»). Eran músicos sin
nombre para «calentar motores» se-
gún se dijo.

Combinado tras combinado para
no perder comba. Algunos desapare-
cían en la penumbra para hacer sus
necesidades, natural.

Al final salió el portavoz de «Co-
, loms a la Sala». «En Tomeu» dijo:

Calma, amigos. Paciencia que los
músicos comían una paella con mu-
chas gambas, y suponemos, que las
pelaban al revés.

Bellas palabras sobre «S'Algar».
Que su virginidad estaba en peligro.
Los hombres de corbata querían ha-
cer unas bonitas casitas allí. El Ul-
timo reducto iba a ceder al paso de
las excavadoras... Los «rojos»
tampoco hubieran desembarcado
allí, ahora, con aquel follón, aquella
noche y las «fuerzas de salvación»
se hubieran llevado las manos a la
cabeza y hubieran muerto de un pa-
tattls... «Un niu d'ametralladora ser-
vir per fer aquell cacau...

Luego ,pudimos oir a '«The Mur-
der in the Earn» que tienen futuro
y dieron cold'', a la .cosa, pero ya se
sabe.

Y mucho'rnás tarde, ya no sé. «Ce-
rebros Exprimidos», y tanto.

Ya amanecía casi cuando aparecie-
ron «Corpus Cristie». Los «divos».
Camisas muy vistosas, pantalones
acampanados.: Can taron, tocaron,
bramaron. Despotricaron , c on t ra
todo, lo que debe ser. Hasta incluso
contra algún que otro presente. Sus
letras no se entendieron demasiado
bien para mayor suerte de algunos.
Aplausos, tienen sus incondicionales.

Ultimas copas, ya de madrugada,
en «Speed», propuestas deshonestas
incluídas. La cogorza fue ,de t espan-
to, monumental, lo que toca.

Too much for body. Pero ya...
Una vez al afio no hace

TOMEU COLOM,
ex-marques de «Las Altas

Torres del Castell de
Santueri».

PARTICULAR VENDO PISO, 180
m2. en Paseo Ramon Llull, sobre
Cine Felanitx.
Informes, Tel. 589043.

SE NECESITA DEPENDIENTA pa-
ra supermercado y perfumería.
Informes, Tel. 657079 y 657155.

SE PRECISA SEÑORA para limpie-
za de local comercial.
Informes, Tel. 581605.

Porto -Colom by night

La fiesta del verano

.;	 .1,11 t
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I CURSA POPULAR SANT JAUME 1989

Agente en Felanitx de

l'AL 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

Juan Perdit', Patró
Via Argentina, 57 - Tel. 581260 FELANITX

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

Informes: Tel. 643070.

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15 - Tel. 580118 y V. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX
C. Port de Palos, 21 - Tel. 575740 PORTO-COLOM

FELANITX

La Comissió de Festes de Porto-
Colom, amb la collaboració del Club
d'Atletisme Opel Felanitx, organitza
Ja I CURSA POPULAR SANT JAU-
ME 1989, que patrocina mrAjunta-
ment de Felanitx.

També hi collaboraren:
La Caixa, Sa Nostra, Banc de Cre-

dit Balear, Banca March, Restaurant
Ses Portadores, Coca Cola i Antoni
Roig, S.A.

La Cursa se celebrael.passat diu-
menge 23 de Juliol a les 18'00 h. Hi
hagué bona participació i malgrat la
calor que feia, la carrera es desen-
volupà molt be.

Les classificacions foren les se-
güents:
Categoria A:.

Femenina i Masculina de menys
de 12 anys; recorregut de 1.500 m:
Femenina:
1.—María Jesús Pellicer, Menorca
2.—Patricia Ballester, Menorca
3.—Maria Antònia Soler, Felanitx

Albons, Felanitx
Masculina:
I.—Llorenç Páramo, J. Capó, 4'08"
2.—Miquel Mesquida, Porreres, 4'17"
3.—Bernat Colomer, Barcelona, 4'19"

ler. local: Bernardino Sierra, Fe-
lanitx.
Categoria B:

Femenina i Masculina de 12 a 16
anys; 'recorregut de 2.400 m:'
Femenina:

Antònia Crucera, Joan Capú,
8'39".

2.—M.- del Carme Adrover, Felanitx,
9'27"

3.—M . a del Mar Puig, Felanitx, 10'23"
Masculina:
1.—Antoni Mesquida, Porreres, 6'56"
2.—Joan Barceló, Montuïri, 	 7'03"
3.—Pere Pellicer, Menorca, 	 7'05"

ler. local: Andreu Páramo, Joan
Capó, 7'22".

Categories C i D:
C - Femenina de més de 16 anys;

C - Masculina de 16 a 40 anys; D -
Masculina de més de 40 anys; recor-
Tegut de 6.000 m:
C - Femenina:
1.—Margalida Adrover, Joan Capó,
Felanitx, 27'58".
C - Masculina:
1.—Manuel Muñoz, Menorca, 20'21"
2.—Antoni Riera, Manacor, 20'47"
3.—Miquel Oliver, Ficlipides, 20'59"

Els tres primers locals:
1.—Victoria Martínez, Opel Felanitx

22'43".
2.—Francesc Páramo, Joan Capó,

23'02".
3.—Miquel Céspedes, Opel Felanitx,

23'43".
Tots els atletes que participaren

a la cursa reberen una medalla. El
classificat en darrera posició gua-
nya un sopar al Restaurant Ses Por-
tadores de Porto Colom i fou el f e-
lanitxer Ricard Martínez.

LLAMPET

Noticies
CARRERA POPULAR
SANT AGUSTI «89»

Podem dir que enguany complirá
Ia majoria d'edat aquesta prova at-
lètica que celebrara la 10.a edició
el propér divendres 18 sl'agost amb
motiu de les Festes de Felanitx.

A més de les ja habituals proves
per a totes les categories es dispu-
tara també (com es va fer l'any pas-
sat) una competició de marxa atlè-
tica cip 3.000 m. oper lescatego-
ries masculines i de 2p00 per a les
femenines. La marxa ha estat la dis-
ciplina en que mes han destacat els
atletes felanitxergiaquesta tempora-
da havent aconseguit un total de 5
campionats i 8 subcampionats de

Balears.
En quant a la resta i pel que fa

a ubicació, recorregut, premis, ins-
cripcions, etc. , hi haura poques mo-
cliticacions. Esta previst que el co-
mençament sigui a les 17 hores, amb
organització del Club Joan Capó i
el patrocini del Consell Insular de
Mallorca i l'Ajuntament de Fela-
n i tx.

TRES ATLETES DEL CLUB
JOAN CAPO AMB LES
SELECCIONS ABSOLUTES
DE BALEARS

S'ha tractat de la major aporta-
ció feta mai per atletes de Felanitx
a la Selecció Balear d'Atletisme. El
passat cap de setmana a Cartagena
(Múrcia) amb motiu del Torneig
d'Autonomies han competit Marga-
lida Fiol (llargària i 4 x 100), Llàt-
zer Sanchez (10.000 in. marxa) i Mi-
guel S. Perelló t411ançament  de mar-
tell).

Cadascuna de les 9 Seleccions Au-
tonòmiques estava representada per
un atleta a cada prova. La millor ac-
tuació dels joves atletes del Joan
Capó va ser pel marxador LIAtzer
Sánchez que quedà 5è i féu marca
personal.

Per les discretes classificacions
obtingudes pels equips illencs que-
dà clar que encara queda molt de
cairn per fer.

CURSES POPULARS r

Entre la multitud de proves que
es an per tot arreu citem, per la
nonibrosa participació d'atletes fe-
lanitxers, les CARRERES PO-
PUI/ARS DE S'ESTANYOL», amb
motim de les festes de Sant Jaume.
Allai feren primer a les seves cate-
gories Margalida Adrover, M.. Antò-
nia 1Crucera i Llorenç Paramo; que-

,tlaren segons Antònia Soler i Ju-
lia Vadell i aconseguiren el tercer
lloc M.a del Mar Vadell i Carles Val-
verde, tots ells del Club Joan Capó.

PORTO-COLOM VENDO SOLAR de
995 m2. en Urbanización La Fe.
Precio, 3.600.000 ptes.
Informes, Tel. 575723 (de 20 a 24
horas).

SE NECESITA MUJER para traba-
jar en Bar, con conocimientos de
cocina. En Cala d'Or.
Informes, Tel. 657042.

SE ALQUILA PISO en Felanitx si
n el )1 es.

Con referencias.
Informes: Tel. -162317 (excepto sa-
hados y festivos).

Activitats esportives del
Club Nok Portocolom

DISSABTE 5 D'AGOST. — A les
330 de la tarda, primera prova de
l'.XI TROFEU PORTOCOLOM»
classe Optimist. La concentració se-
ra a les 3 a la dàrsena esportiva.

DIUMENGE 6 D'AGOST. — A les
11'30 del mati, segona prova de
l'«XI TROFEU PORTOCOLOM»
de la classe Optimist. Concentració
a les 11. Un cop acabada la segona
prova, se disputara la tercera.

DISSABTE 12 D'AGOST. — A les
10 del mati, CONCURS DE NATA-
CIO en el Babo i a continuació TRA-
VESTA DEL PORT nedant, per als
cursillistes', de natació.

DIUMEliGE 13 D'AGOST. — A les
9 del mati, CONCURS INFANTIL

'DE IptSCA .AMB CANYA AMB SU-
RET. Concentració a les 830 davant
el Club. Es facilitara pasteta i bro-
meig.

DIMARTS 15 D'AGOST. — A les
11 del mati, REGATA D'OPTIMIST
per a cursilnstes i locals. Concentra-
ció a les 10 enfront del moll espor-
tiu.

DISSABTE 19 D'AGOST. — A les
9 del vespre, en el Restaurant
BRUEGEL (carretera de Can Gaia),
sopar per a socis i familiars, entre-
ga de difilomes als cursillistes i tro-
feus als guanyadors de les distintes
proves realitzades. • Per a reservar
el tíckqs es, poderi dirigir abans de
dia 19, al ycal .social o al Bar del
Club Nàutic.

Agradecimiento
La Comisión de fiestas de Porto-

Colom quiete agradecer la participa-
ción ,y la Oolaboración a todas las
personas y entidades que han hecho
posible las Fiestas de San Jaime
1989, y de una forma especial a:

Ex. Ayuntamiento de Felanitx -
Coca ColziN Bimbo - Aldi Portoco-
lom - Schwppes - Galerias Preciados
- Prehistoric, Parc Agualandia - He-
lados Neu d'Or - Hobby M. - Andrés
Maimó - María Ramis - Mari Torii -
Ris d'Or San Francisco - Bar d'Es
Moll - Cornisa - Ses Portadores - Ca-
feteria Bris - Cafeteria Plaza - Ca-
fe Rick's 'tub Pay-Pay - Restauran-
te La Ribera - Churrería Josana -

Autochoques Mallorca - La Caixa -
Crédito Balear - Sa Nostra - Banca
March.

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



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 vierxes a partir de las 16 h.
(consulta prAin cita).

NICHT C B - ANCING - LIVE MUSIC

C. Cala d'Or— CALA PERRERA—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 NACIONAL
Renault Ocasión le ofrece.

VEHICULO

CORSA
FUEGO GTXAA DA
SUPERCINCO
R il TxE AA
CITROEN LNA
FORD FIESTA
CITROEN AX

ASO GARANTIA

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

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE

	j
Tels.581984-85 y 657303

10	 FELANITX

lams a la Sala
I DISSABTE FLREM
UNA FESTADA

Dissabte passat ferem una festa-
da. Coets, música, aigua de mar i
molta nit. El Hoe, S'Algar, un dels
darrers paratges sense urbanitzar
gràcies al PP que fins d'aqui a uns
mesos no ho deixarà urbanitzar.

Dissabte, malgrat el Batle no ho
volgués, varem veure sortir el sol
a s'Algal. Més de dues mil persones
segons els organitzadors, dues per-
sones segons el Batle, ens renriirem
per fer festa i res més. Fer 'festa
d'esser vius, fer festa per fer dos
anys que aguantam el corl i els in-
sults. Els incrèduls cortiencen a
creure que COLOMS A L)N:`§ALA es
de la gent més seriosa ci ttit!ha pas-,L1

sat per 'l'Ajuntament
d'anys. Que no 'volem essj seriosos
es ben cek,i'esserl 'serfos(4s-i'vol; dir in
capaços de rinrel hOSalt.i*es;ritalgrat
els atacs poquesvergortyes';' encara'
tenim la capacitat de ritire ifitacte.

La festa gratrata, el balanç ha es-
fat quasi positiu. Dos mil duros de
deficit no es pagat per riure. La fes-
to no es un negoci com ho entenen
els Peperos, per a ells tot ha de ser
negoci o no es, fins i tot l'Ajunta-
ment es un negoci i un any i un al-
tre tenen aquests superàvits que fan
empagair a qualsevol contribuent,
perquè els problemes segueixen any
rera any sense resoldre.

La nota divertida va ser prota-
gonitzada pel Batle de Felanitx. A
les dues de la nit ens va enviar els
municipals a aturar la festa, deia
que no teníem permis i nosaltres
teniem permis del Govern Civil i
una còpia del mateix es va dipositar
a la Comandància de la Guardia Ci-
vil i a l'Ajuntament. A les quatre de
la matinada, el Batle no tenia són,
torna enviar els municipals a aturar
la festa, l'ordre era de ,paraula i «las
palabras se las lleva el viento y cada
dia es fiesta en Mallorca» sembla
que l'ordre no era massa ,clara i, so-
bretot, no anava per escrit, ni sig-
nada ni uri' llamp. - Serribla mentida

que Ccloms a la Sala, tots tant do-
lents, puguin convocar a la gent per
no fer res, ii dir res i que el Bade
no ho vulgui i tanmateix ja no hi ha
res més evident que els fets. Mal-
grat tot la caparrudesa i la inefica-
cia no té limits.

La nota curiosa, els enviats del
PP, el grup Corpus Cristi que per a
eis el problema més greu que pa-
teix Felanitx Os si el nostre porta-
veu fa feina com a professional a
un lloc o a un altre i, com a porta-
veus del PP intentaren cantar una
cançó que ni tant sols la sabien.
Sembla que els cervells del PP no
despensen j les qüestions personals
són la seva única' estrategia politica,
l'estratègia de la difamació. No
,aconseguiren el seu objectiu, ni tant
sois provocaren al públic, només
mostraren els peus. L'hohradesa de
.dos membres del conjunt sembla
exemplar i per tenir com á model a
seguir, llàstima que es rédiresqui a
pegar for a una bandera i a passejar
amb el cotxe deLseu [«papa» i res
més. • .

Aquesta es la histbri'aId'dissabte
passat. Gracies a"toihom 4iie','Va col-
laborar. Dissabte qui-Ji.4 -ell'eonte-

	

,['	 •rem una altra.

NOTA: Avui dissabte tenim con-
grés extraordinari a les 8 a Son
Suau.

ALQUILO APARTAMENTO en
Porto-Colom, agosto y setiembre.
In formes: 380680.

LES Ea ER PET
En el Port —on el percentatge

gent desenfeinada deu esser per
équeses saons molt respectable— Ili
ha trullet pet - tot arreu i gairebe tots
els actes programats amb motiu de
les testes, ant: que alguns coincides-
quin en l'horari, tenen l'expectació
o auditori suficient. Esmentem pet-6
el sopar a penyes que enguany fou
programat amb molt mes esment
que l'any passat. La il.luminació fou
una innovació molt important i en-
certada, que impressiona molt favo-
rablement la parr5quia que, per se-
gon any, fou multitudinaria. Els Co-
16ms —fora deYjarograma—'organit-
zaren el seu trullet. .a S'Algar. Fou
una vertadera prova a la tenacitat
dels assistents i curiosos. Aquella
petja, de nit i amb els cotxes que
s'hi arrambaren . era de Pue,'-maso-
quisme. I, segons diven, de matina-
da els sonadors sortiren del botador.
Què hi farem. Avui en dia ja no es
poden 'fiar de ningú.

A una propera edició informarem
dels concursos de dibuix infantil i
de castells d'arena, així com de les
'proves esportives c¡tie ens facilitin.

SE VENDEN APARTAMENTOS
a mueblados en Cala Ferrera.
Inforines: Tel. 82i45 'y 581823.




