
Asoc. Premo' Forana

C/. PrinCO31, 24

07240 SANT JOAN

Any LV

Núm. 2393

Medalla
«Ciutat de Felanitx» FEL Dissabte 26 de maig

de 1990

Preu: 65 Ptes.

Setmanari d'interessos locals

Director: Bartomeu A. Pou Jaume
Redacció i Administració: C. Major, 25 - Tel. 580160
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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

la rodeila
Magnifies els tres concerts que

ens ha oferit aquests dies la «set-
mana de música» de Felanitx. Co-
mençant pel de l'Orquestra Simfòni-
ca de divendres dia 18, tant pel re-
pertori —«Fandango» de Bocherini,
«Fantasia para un gentilhombre» de
J. Rodrigo i «Simfonieta...» de Ha1ff-
ter— com per la interpretació que
en féu l'orquestra, deixa l'auditori
exultant. Hem de destacar la «Fan-
tasia» de Joaquin Rodrigo, una peça
meravellosa, en la que tant Gabriel
Estarellas com solista guitarra, corn-
Lluís Remartínez amb la batuta, es-
tigueren reeixidissims.

El recital de piano d'Andreu Riera
desborda totes les previssions de pú-
blic —n'hi havia bastant de Mana-
cor--:4 la Casa de Cultura resulta in-
suficient. Magistral la interpretació
del pianista a totes les peces —«Con-
cert italià» cie Bach i «Sonata» de
Mozart. A la segona part varia el
programa, introduint una «Variació»
de Schumann i canviant el reperto-
ri Chopin.

Dissabte horabaixa, a la Casa de
Cultura, s'inaugura l'exposició col-
lectiva de pintors felanitxers «6 Fe-
lanitx 60, una mostra propiciada pel
Centre Cultural de Felanitx que ens
china ocasió de veure el que es pro-
dueix actualment dins el camp de la
pintura, des d'una referència al gen-
tilici de la nostra població. Una re-
ferència, per altra banda, que es li-
mita només a constatar el bressol o
almanco una ascendència directa fe-
lanitxera dels artistes, sense impli-
car, naturalment, cap casta d'afini-
tat en llurs estils.

A l'acte hi foren presents Gabriel

Fa la impressió que quan els mit-
jans de comunicació espanyols par-
len de «nacionalismes», nosaltres,
els de la periferia, tenim el mono-
poli de la paraula. En referencies a
partits nacionalistes o a ideologies
nacionalistes, sempre sol pensar-se
en bascos, gallecs i catalans, tot i
que darrerament el qualificatiu s'ha
ampliat al cas lituà i a alguna que
altra república díscola de la URSS.
Ningú no sol recordar-se'n, per-6,
d'un nacionalisme ben viu i vigent:
l'espanyol.

Parlaipt.del nacionalisme. espany0I,

Mestre Oliver, Pere Bennasar i Ber-
nat Sansó, mentre que Rafel Joan i
Jaume Prohens, absents ambdós de
l'illa, eren representats per familiars
seus. En representació del Batle hi
assisti la regidora delegada de Ser-
veis Socials Maria Binimelis i per
part del Centre Cultural, hi era pre-
sent el seu director Antoni Vicens.

Aquesta mostra, d'un gran interès
sens dubte per a la nostra població,
romandrà muntada fins el proper
dia 3 de juny i pot ser visitada de
18 a 21 hores els dies feiners i d'l 1
a 13 i de 18 a 21 els cliumenges.

ve a la memória un cas ben cu-
riós llegit en el diari AVUI del 21
d'abril proppassat. Segons comenta-
va aquest diari, la tennista Arantxa
Sanchez Vicario ha aconseguit la re-
sidencia andorrana per alliberar
una part dels seus ingressos econò-
mics de la fiscalitat espanyola. La
mateixa informació afirmava també
que el seu germa, també tennista, fa
les gestions oportunes per aconse-
guir la residencia a Mónaco. Però
aquests no eren els dos únics casós
que esmentava la publicació en
qiiestiór•perquê--tarnbetrècordava el

Un problema més
Als temes apuntats la setmana

passada, durafit la present se n'hi
ha afegit un altre, que es el tema de
les jardineres municipals. Però els
lectors ens dispensaran si queda a
Ia reserva, perquè per a parlar-ne
hauríem de sebre quin es l'objectiu
que l'Ajuntament s'ha proposat amb
aquests estris.

Deixant de banda el comentari fa-
cil de si a tú te n'han tocades qua-
tre i a mi només una, allò que inte-
ressaria aclarir es si la jardinera
compleix el seu fi natural, que es
l'embelliment de places i carrers, o
be si els donen un altre fi, bastard
en tant que es estrany a la, seva
pia naturalesa, corn es el de regular
l'estacionament dels vehicles a les
vies públiques.

Un no se fa gaire iHusions sobre
Ia capacitat de les jardineres de
complir el seu objectiu propi, vist
el resultat dels espais verds del nos-
tre poble. Aleshores, se tractaria
d'arribar només a l'objectiu secun-
dari; pers si es així, caldria recor-
dar que la naturalesa ja ha creat un
altre element, que es la moixa. La
moixa, sí que serveix per se per a
regular l'estacionament i el transit
de vehicles. I no hem d'ignorar que
Ia moixa també poseeix certa belle:
sa, que li permet complir una fun-
ció estètica secundaria; depèn de la
forma i del material de què es feta.

cas del jugador. de golf Severiano
Ballesteros, qui ja fa temps que té
la residência fixada al país de la
princesa Carolina, pels mateixos mo-
tius que els dos germans tennistes.

Em fan gracia aquestes històries.
Resulta que aquests deportistes són,
de cara a l'opinió pública i als mit-
jans de comunicació, els represen-
tants d'Espanya en el deport mun-
dial, no els en mancaran qualifica-
tius elogiosos per les seves habili-
tats i els diaris s'ompliran de frases
fetes que paralaran de la «victòria
espanyola» i del «deportista espa-
nyol», tot i que els audits tenguin
residencia a minúsculs països per
no pagar tant a la Hisenda Pública.

Voldria saber que en dirien de tot
això les autoritats corresponents, si
en lloc de -ser tennistes o golfistes,
fossin llanterners, ramaders o mecà-
nics -qui fixassin reSidència a Bur-
kina • Faso, Bangla Desh o Surinam
per pagar menys impostos. Sens
dubte els recordarien que «Hisenda
som tots».

Ramon Turmeda - Antoni Roca

Si efectivament i, tal com sospi-
tam, la finalitat de les jardineres es
servir d'obstacle a l'estacionament
de vehicles, hem de recordar que, a
més de les moixes (vostès possible-
ment no hi havien caigut) hi ha  al-
tres sistemes, com per exèrnple el
regim d'estacionament limitat a un
temps i a la peatonització de deter-
minades zones estratègiques de la
població.

Sembla que hi ha gent que abusa
del cotxe i de l'estacionament per
temps illimitat, però no falten_ els

-conductors que -pensen que l'Ajunta-
ment hauria de cercar solucions més
imaginatives que l'obstaculització
sistemàtica.

L'Ajuntament, diver-I.:ha de resol-
dre els problemes i de l'aparca-
ment n'és un.

L'Ajuntament cobra un impost dc
circulació, ja fa anig; per-6 no ha
creat un sol Hoc per estacionar. S'ha
limitat a pintar retxes grogues, i
ara, a comprar jardineres i a modi-
ficar les direccions úniques dels car-
rers, sovint sense pensar-s'ho be.

Ja sabem que hi ha gent dolenta i
que només cerquen criticar, pert,
alerta!, en aquest punt no els falta
una certa - raó. Un dels problemes
circulatoris Ines greus del nostre po-
ble, i que ja vá esser remenat a les
primeres eleccions democràtiques,
es el carrer del Convent.

Sembla que estam en camí de re-
soldre'l d'una forma no gaire satis-
factbria; pet-6 si això arriba, ja hau-
ran palsat dotze anys.

Havíem dit que no parlaríem de
les jardineres, però la ploma se n'ha
anat del seu vent.

Pirotècnic

Comunicat de Felanitx
Cultural

Per a una major difussió de la mú-
sica dins l'àmbit del nostre poble,
FELANITX CULTURAL es proposà
retransmetre en directe tres de les
sessions corresponents a la XIV
SETMANA DE MUSICA 1990.

La darrera transmissió en directe
per TV sera, si Déu vol, demà diu-
menge dia 27 coincidint amb el re-
cital de piano d'En JOAN MOLL i
MARQUES que tindrà Hoc al saló
d'actes de la Casa de Cultura com a
coronament dels esdeveniments mu-
sicals que han sovintetjat durant
aquest més de maig.

Dilluns, Lukas David (violí), en
contes d'actuar amb la seva esposa
Antja (que era absent), ho feu amb
el pianista alemany Wolfgang Wat-
zinger. Ens oferiren una vetllada
memorable amb peces de Vieux-
temps, Schubert, Antoni Torrandell
i Bizet. Es de destacar l'estrena
d'una peça d'un compositor txecos-
lovac actual —Cestmir Gregor—, la
«Sonata n.. 2».

A l'hora de fer aquest breu co-
mentari resten encara dos concerts,
un, de clarinet i piano —a càrrec de

- Tomas Picornell i Pasqual Martinez
(clarinets) i Francesca M.a Mercè
Pons i Joan C. Falcón (piano)—,
que quan llegireu aquest número ja
s'haurà celebrat, i el darrer, progra-
mat per demà diumenge, que sera
un recital del pianista Joan Moll.
Tindrql Hoe a la Casa 'le Cultura, a
les 9,30 del vespre, i s'integra d'o-
bres de Mendelssohn, Karl Reinec-
ke, Liszt, Alexander Scriabin i Cho-
pin.

La coi.lectiva de pintura HG Felznitx C»

Terra Iluenta

Deportistes patriotes
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PREU DE SUBSCRIPCIO

Semestral: 1.625 ptcs.
Semestral a fora: 1.775 !Mes.

SANTORAL

Diu. 27 St. Agustí de
Cantorbery

Dill. 28 St. Just
Dim. 29 Stma. Trinitat
Dim. 30 St. Ferran
DO. 31 Sta. Petronila
Disi , 	1 St. Justí
Dis. 	 2 St. MarceHí

LLUNA

Quart creixent dia 31

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges I fes-
tius, a les•13, 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 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-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 14,15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 7, 9, 12,30
i 17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 9'30, 14,45 1 rno
h. Diumenges i Festius, a les
7'30, 9'30, 13 i 18'15 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.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

Miquel-Nadal
Je ROLger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc
Gay it-Melis

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines 1 Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambullmcies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Gultrdia Civil 	 580090
Bombera 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

JIB
Bruegel
licataurante

Carrer del Vapor de Santueri (Ca'n Sayi) PORTO-COLOM Tel. 83 34 55 (de las 8'00 a las 1100 h.)

Menú especial para
bodas, banquetes,
comuniones

Y cada día
Restaurante abierto:

MEDIODIA 13 h.: Miércoles, jueves,
viernes, sábados y domingos.

NOCHES 19,30 h.: Martes, miércoles, jueves,
viernes y sábados.

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx
COMISSIO DE GOVERNI
DE DIA 5-3-90

S'acorda nomenar Policia Local
Interí, Bartomeu Mairm5 Barceló i
Mateu Joan Huerta Nadal.

S'acorda assumir el compromis de
gestionar el servei d'ajuda a domi-
cili concertat amb l'INSERSO.

S'acorda retornar les garanties
constituïdes en el seu dia per Bar-
tomeu Pons Oliver com a adjudica-
tari de les instal-lacions d'un sistema
d'alarma a l'estació impulsora de
l'emissari de Portocolom i d'un sis-
tema de protecció contra interferèn-
cies a la xarxa ràdio-telefònica de la
Policia Municipal.

S'acorda solicitar de SEAR, S.A.,
una memòria valorada de les- obres
a realitzar a la Depuradora de Fe-
lanitx.

S'aprova una relació de comptes i
factures per un import total de
19.653.827 ptes.

S'informarem favorablement les
sollicituds de construcció de viven-
da rústica subscrita per Gabriel Dal-
mau Oliver, Bartomeu Roig Bonet i
Jaume Adrover Adrover.

Es concedi licencia a Antonio Ta-
pias Arenas per realitzar obres al c/
Sant Agustí, s/n, amb una taxa dc

83.028 ptes. i un impost de 332.113
pies.

Es concedí licencia d'obres me-
fors als segiients particulars: Pedro
J. Bonnin Astrong, Margalida Fiol
Scier, Rafel Tauler Capó, Bartomeu
Nicolau Adrover, Damia Martínez
Morcillo, Margalida Rosselló Rigo,
Bartomeu Sansó Vives, Antoni Co-
liado Monserrat, Mateu Juan Amen-
gual, M.a Magdalena Piza Prohens,
Jaume Julia Muntaner i Llorenç Tor-
tella Roig.

En el torn de proposicions ur-
gents i a proposta del regidor Josep
Bonet Grimait i després de la pre-
ceptiva declaració d'urgència, s'acor-
da solicitar del Ministeri d'Agricul-
tura que es prenguin mesures deci-
sives per aturar la plaga de proces-
sionaria que amenaça amb destruir

l'ecosistema del nostre arxipèlag.
Igualment fora de l'Ordre ciel Dia

i clesprés de la preceptiva declaració
d'urgència, a proposta de Gabriel
Mora, s'acorda realitzar les ges-
tions oportunes encaminacies a la
realitzaciú d'una perforació en ter-
renys de propietat municipal, a im-
mediacions del Cementeni Municipal
a l'objecte de captació d'aigua per
a rec del recinte.

Felanitx, 14 dc marc de 1990.
El Batle,

Cosme Oliver Monserrat
El Secretari,

Guillem Juan Burguera

SE NECESITAN MUJERES para
ensartar y montar collares.
Informes, Tel. 755607 y 580379

IMPAGADOS
MOROSOS

-Gabinete técnico especializado
-Cubrimos ámbito nacional
-Gestión directa y eficaz
-Resultados inmediatos

Intormes comerciales CEMSA Tel 461111



Vedat de Son Prohens
Junta General

Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General ordinaria,
que se celebrará el próximo miércoles dia 30 de mayo, a las 10
de la noche, en la Escuela de Son Prohens.

En la misma se podrán satisfacer las cuotás de la próxima
temporada.

BAR CAll PERE PORTO-COLOM

ler. Campeonato de Futbolín
por parejas y mayores de 16 años
1°. premio 	 8.000 pts.
2°. 	 »	 4.000 pts.
3 0• 	»	 2.000 pts.

Inicio campeonato
DIA 2 DE JUNIO a las 2130 h. en el mismo bar
'INSCRIPCIONES: BAR CA'N PERE. CALLE ASUNCION, 7. POR-

TO-COLOM. TEL. 825306.

NOTA: LAS BASES DEL CAMPEONATO ESTARAN EXPUESTAS
EN EL MISMO BAR. PARA LA CELEBRACION DEL CAM-
PEONATO, SE REQUERIRA UN MINIMO DE 12 PAREJAS
INSCRITAS.

Atención Porto Colom
Laboratorio Fotográfico quick

Revelados Color y
Blanco y Negro en 8 horas

Oferta VERANO
Por cada película revelada y copias le

regalamos un álbum de 24 fotos y un
balón Kodak
FOTOS CARNET EN 3 MINUTOS
FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
REPORTAJES FOTO Y VIDEO
DISPONEMOS DE MUESTRARIO DE PLATOS COMBINADOS

C/. GAVINA, s/n. CALA MARÇAL 	 PORTO-COLOM

FELANITX

Ja és tradició que la vila de Fe-
lanitx s'enfili cada.any, per acabar
el mes de maig a la muntanya de
Sant Salvador. Com si volguessin els
felanitxers que: el mes de les Hors
que acaba en el calendari els deixàs
per sempre dins el cor l'esplet
força i de vida que el fan tan bell.

La vida empeny la vida, i com mes
ens hi atançam, riles set en tenim,
i com més ens enfilam, més amunt
ens volem fer, i quan giram els ulls
de les flors que es mustien a la flor
on hi riu tota la gracia de Dai, es
com si aleshores l'altura ens desper-
Iàs l'enyorança de la primavera, per
a la qual en el paradis fórem creats:
El maig que s'acaba ens empeny cap
al maig que no s'acaba mai.

Mestre Ramon Lluil, que se sabia
dc cor els camins del cel i de la ter-
ra i de la mar, ja ens ha duit de la
má cap a la casa de Nostra Dona
de l'alba clara per la sendera d'a-
quell Mes-de-Maria que es el Llibre
de Sancta Maria, que va escriure a
Montpelier, ara fa set-cents anys.

No sabem si Mestre Ramon va es-
ser alai a Sant Salvador; certament
destriava ben neta la nostra mun-
tanya des de la de Randa. Sia com

-sia,.yet_aciAma pintura de la Mare-
de-Deu que es feta per a contemplar
estafarillats l'airosa estatua de Nos-
tra Dona: «En una església hi ha,
Regina, una imatge qui a vós signi-
fica. Aquella imatge té corona, man-
tell, flor e anell. La corona significa
Ia vostra corona, la qual havets de
bondat, grandesa, poder, e les altres.
Lo mantell significa vostre mantell
amb lo qual abrigats los pecadors
qui a vós se reclamen, car d'aquells
havets pietat, misericórdia e mercè.,
e d'aquells sou consolació e esperan-
ça. La flor significa vós, qui sou flor
de beutat, santetat, virginitat, hon-
rament e alba. L'anell significa lo
vostre remembrament, cnteniment e
Ia vostra amor e l'entegritat de per-

:everan;a e fermetat».
Es que entorn de la Mare del Se-

nyor tota realitat es fa símbol, és a
dir, es posa a significar i a suggerir
amb eloqüència mil noves dimen-
sions intuïdes i pressentides: La co-
rona esdevé un manyoc d'estels que
són els privilegis d'aquella Dona sin-
gular; el mantel] és el d'aquella fi-
guració tan medieval, Nostra-Dona-
del mantell, sota el qual s'hi abri-
guen i s'hi salven els grans i els pe-
tits, els rics i els pobres, els cler-
goes i els laies; la flor es la vida
la illusiú de la verge tota plena de
la Hum de Deu, i l'anell es la baga
que juny la seva 'vida a la nostra i
que fa que ella mai no ens deixi de
la ma ni ens perdi del seu remem-
brament.

Mestre Ramon es un vertader mes-
tre. Gairebe sense tèmer-nos-en, ens
ha conduit de baix a dalt, de la vi-
sió a la significació, des de fora fins
a dins: El mes-de-Maria que hem
vingut a cloure adf dalt, ara ens cl
en duim per sempre florit dins el
cor, que ens canta i ens riu d'alegria
com les pletes del mes de maig. Fó-
ra com si amb un glop d'aquella
aigua tan fina de la cisterna'dels er-
mitans ens entrás dins l'ànima
aquesta bellissima reflexió
«Reina, car vós sou bella e plena de

[beutats,
vos fan les gents bella església
e gran bell altar e bells vestiments,
e bells cants són dits de vós
per molts hórnens e en diversos

[Rocs.
Mes l'església on vós sots pus bella,

[reina,
és en el cor de l'home qui vos ama».

L'esgiésia més bella i mes plena
de cançons la du dins el cor cada
fclanitxer, quan baixa de Sant Sal-
vador deixant la recança entre les
ginestes florides.

Elige tu nuevo coche, de cualquier marca
y precio, tu forma de financiación y llévatelo
por sólo el 10% del valor total. Esto, de entrada.

Elresto,en48meses,
Te damos hosto 4 años para que puedas

Pagar el resto cómodamente, en 48 recibos,
sin sentirlo.

Ycon3recibosderegalo.
La sorpresa final.

RENAULT OCASION te regala 3 recibos si pagas
tu coche en 4 arias y otros ventajas si lo financias
en menor tiempo.

.. 	 - 	 -

iviti.i .shiSA_ S.A.
.8; . ettlorpw. 	 F-1,,,itz. 5 - Tel. 651393

mes de 1111wia a Sant Salvador
Antoni Oliver, C.R.

, ye, 	 c
9,"" 	 R-, ly;

Renault °anion te rega ia
A 0

hasta 3 recibos.
De entrada,sálo el10%.

Cuentas, además con el control de
seguridad que RENAULT OCASION
realiza en todos sus modelos y hasta
con Garantía de 1 afio, efectiva en
cualquier punto de la Red RENAULT.
Con toda facilidad, con toda
garanto, con tccIJ seguridod,
deckle.:(.; e R,INAIAT C.`,CAS!ON.

Te )ST."P'efIrICS En.
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Les noves jardineres
Aquesta setmana passada, l'Ajun-

tament va procedir a ubicar unes
jardineres a diversos indrets de la
població. Concretament se n'han si-
tuades a la plaça de S'Arraval, da-
vant l'Ajuntament i davant les dues
cntrades de la Casa de Cultura (pla-
ça de Sa Font i carrer 31 de Mang).

L'objectiu d'aquestes jardineres, a
més del purament ornamental, es el
d'evitar l'aparcament de vehicles a
certs punts que, be per donar accés
a edificis públics, o be per consti-
mir zones conflictives per a la
circulació, aconsellen de romandre
cxpedits.

El darrer objectiu per que sia re-
lativament bo de complir, ara be, on
veim més dificultat es a la funció or-
namental. Suposam que l'Ajunta-
ment haura previst aquesta qüestió
i que les jardineres rebran l'atenció
adequada per a ser el que el seu
nom indica.

Mort d'un home negat
Diumenge passat a primeres hores

de la tarda i prop del Roc anomenat
els Cocons d'En Velar, de Portoco-
lom, es localitza el cos inert de Mi-
guel Mascaró Galvany, de 69 anys,
el ,qual se suposa que mori negat en
caure a la mar quan es dedicava a
Ia caça de cranes per les tenasses
d:aquell indret.

L'infortunat fou traslladal al moll
de Portocolom i s'iniciaren les dili-
gencies pròpies del cas.

• Lamentam profundament aquest
luctuós incident.

Coral duceNets» - Fi lie curs
Derna diumenge a les 8 del vespre,
coral infantil «Aucellets», després

c e cantar durant la Missa, com fa
Ilabitualment, donara un breu con-
cert com a final de curs.

Queden convidats tots els simpa-
titzants i d'una manera especial els
pares i familiars dels petits cantors.

Nova clinica d'ortodòncia
Dies passats entra en funciona-

ment una clinica d'Ortodòncia que,
sota la clirecciú del Dr. Bassam Al-
fred Shuhaibar, té a cura la preven-
ció i correcció de malposicions den-
taries.

El nou gabinet esta dotat dels
mitjans mes avançats dins l'especia-
litat i ve a complir una funció fins
ara desatesa dins la nostra població.

Ens congratulam de la seva ober-
tura.

Festa Mariana a Sant Salvador
Com a cloenda del Mes de Maria,

avui horabaixa i seguint un bell cos-
turn, la Creuada de l'Amor Divi, jun-
tament amb els felanitxers devots de
Ia Verge, can taran ses exceHencies
al peu de la imatge de la Mare de
Deu de Sant Salvador. Així clones, a
les 7 del capvespre, juntament amb
l'Eucaristia es cantaran Vespres.
PresicliriIl la celebració Mn. Rafel

Umbert, vicari episcopal de la nos-
tra zona, qui dira la homilia. La
part coral sera a càrrec de la Cape-
lla Teatirta.

La Creuada de l'Amor Diví convi-
da molt cordialment a tots els fi-
dels a aquesta festa mariana.

Dinatmització Cultural de
cia Caixa»

Dimarts dia 29, a ias 1910 hores,
a la Biblioteca de «la Caixa», pro-
jecció de l'audiovisual «Mallorca,
l'has vista be?». A càrrec del G.O.B.

Avui, festival de fi de curs del
MIJAC i Club d'Esplai

Per avui vespre a les 9, en cl Parc
Municipal de la Torre, el MIJAC i
el Club d'Esplai «Albada» tenen pre-
vist el festival de fi de curs. Sota
l'indicatiu de «Nit magica de música
i estrelles» els nins i joves d'aquests
dos grups interpretaran balls, així
com entreteniments d'animació jun-
tament amb monitors i pares dels
nins de l'esplai.

El MIJAC i el Club d'Esplai con-
viden tothom a aquesta festa i se
sentiran molt satisfets amb la pre-
sencia de tots els qui vulguin acorn-
panyar-los i compartir la vetllada.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
TALLER DE CUINA.—Dilluns que

ve dia 28, a les 5 del, capvespre, ta-
ller de cuina a càrrec de Margalida
Mulet.

Associació Espanyola Contra el
Ulmer

MISSA SUFRAGI
Demà diumenge dia 27, a les 7 de

l'horabaixa, a l'església de Sant Al-
fons, se celebrara una missa en su-
fragi d'Antoni Juan Sansó, membre
que fou de la Junta local d'aquesta
associació.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha 250 E.
-- Yamaha TZR - 80

— Vespa 75 - XL PNI-Bli
— Sanglas 400-E
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580258
ALQUILER DE COHES

Y MOTOS

vida social
PRIMERES COMUNIONS

Els diumenges del present mes de
maig hi ha hagut celebracions co-
munitàries de la Primera Comunió
a Ia Parròquia de Sant Miguel.

gi dia 6 reberen l'Eucaristia els
nins Sebastià Barceló Oliver i M.a
Antònia Gallardo.

El dia 13, la reberen els germans
Maria i Francesc M. Mestre Rosselló

Consoli Romero Gutiérrez i Miguel
Oliver Martinez.

I dia 20, Eloy Zamora Robles, Jo-
se Carlos Reverte Exojo, David Cal-
dentey Sanchez, Joana i Joan Font-
cuberta, Margalida Oliver Monser-
rat, Silvia Santos Ramos i M.' del
Carmen Guerrero.

BODA
Dissabte passat horabaixa, al San-

tuari de Sant Salvador, s'uniren en
matrimoni els joves Antoni Fran-
cesc Llull Andreu i Apollemia Forte-
za Monserrat. Beneí l'enllaç Mn.
Bartomeu Tauler, rector de la par-
ròquia de Porreres.

Apadrinaren el nuvi el seu pare
D Joan Llull Barceló i la seva pa-
drina de fonts D. a Maria Andreu;
i la nuvia els seus pares D. Fran-
cesc Forteza Dromé i D.a Maria
Monserrat Valens.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi Miguel Andreu, Joan Blan-
co, Margalida Luque, Jaume Monser-
rat, Anna Maria Barceló i Antoni

Maimó; per la nuvia ho feren
la seva germana Francisca, la padri-
na de fonts Apallônia Monserrat,
Marino Talavante, M.a Magdalena
Estelrich, Ana Matos i Catalina
Obrador.

Acabada la cerimònia, els nuvis es
reuniren juntament amb familiars i
amics, en un sopar que fou servit
en el Molí d'En Sopa.. -

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells esposos.

BODES DE PLATA
MATRIMONIALS

Diumenge passat celebraren les
noces de plata matrimonials, els es-
posos Sebastià Roig Maimó i Fran-
cisca Xamena Estelrich.

Amb tal motiu, a migdia, en com-
panyia de familiars i amics, assisti-
ren a una missa d'acció de gracies
al santuari de Sant Salvador i des-
prés a un dinar que fou servit a
l'hotel Ponent de Cala Ferrera.

A les moltes felicitacions rebudes
pel matrimoni Roig-Xamena, unim
la nostra molt cordial. Que per
molts anys.

NECROLÓGICA
El passat dia 4 de maig, descansa

en la pau de Dal a Palma, a l'edat
de 89 anys i després de rebre els sa-
graments, l'Excm. Sr. D. Pedro Juan
Bonnin Armstrong, del Fanga r.
D.e.p.

El Sr. Bonnin Armstrong, d'ascen-
dència felanitxera per la branca pa-
terna, estava en possessió de la
«Gran Cruz de Isabel la Católica» i
tot i que havia nascut a Ponte (Puer-
to Rico) i conserva sempre la seva
11:)cionalitat norilamericana, Mallor-

Ajuntament de Felank
COMISSIÓ DE GOVERN
DE DIA 26-3-90

Es deixà sobre la taula la contrac-
tació dels serveis de gimnàs per a la
preparació física de la Policia Lo-
cal.

S'acorda soHicitar autorització a
Ia Demarcació de Costes de Balears
per a la reposició d'una canonarla a
la Platja de Cala Marçal.

Es deixa sobre la taula un escrit
de Sear, S.A. sobre la conveniencia
de la construcció d'una installació
de cloro per a casos de fuites a la
Depuradora.

S'acordà soHicitar la inclusió çle
les obres de construcció d'un polies-
portiu en el Pla Territorial d'Equi-
paments Esportius de Mallorca per
a l'any 1990.

S'acorda retornar la fiança cons-
tituida per la Sra. Ana Roig Barceló
amb. motiu dal contracte de neteja
de l'escola del c/ Sales, núm. 1, anys
1975 i 1977.

S'acorda abonar la quantitat de
4.236 ptes. a Juana Ramon Soler en
concepte de rebut duplicat per cla-
vegueram del seu immoble.

S'aprova una relació de comptes
i factures, per un import total de
19.013.428 ptes.

Es deixa sobre la taula la
tud de Francesc Monserrat Obrador
interessat deixar sense efecte el pa-
gament de la taxa per llicencia d'o-
bres per duplicitat.

Es concedi llicencia per a la cons-
trucció d'una vivenda rústica a la
parcelia 101 i altres del Polígon 28,
sollicitada per Joan Garcias Sbert.

Es concedi Hicencia a Antonio Gri-
malt Adrover per procedir a. l'am-
pliació de l'oficina a la carretera de
Porreres núm. 2.

Es concedi llicència a «Gas y Elec-
tricidad, S.A.» per ala installació de
cable subterrani a l'E.T. Cala Fi-
guera.

S'informa favorablement l'expe-
dient de construcció de vivenda rús-
tica subscrita per Joana Pons Gili.

Es concedi Ilicencia d'obres me-
nors als següents particulars: a Jau-
me Sufier Monserrat, Damia Duran
Adrover, Gabriel Nadal Nadal, Ga-
briel Bordoy Valens, Leandro Mar-
tiafiez Solis, Maria Martinez Oliver,
Gloria Pilar Hernandez Solis, Jose
Torres Cardona, a Sogedi S.A., i a
Bartomeu Estelrich Simó.

Es dona compte del projecte de
canalització d'un tram ciel torrent
de Cas Corso, redactat per la Conse-
lleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori del Govern Balear.

TENC PIS PER A ELOGAR a Porto-
Col om, a in h in ohles. A estrenar.
Informes a aquesta Administració

ca esdevingué la seva vertadera pa-
tria. Aquí conservava l'heretat fami-
liar i des de feia molts anys la seva
existència es repartia entre Palma,
la Ciu'.at Comtal, el Fangar i Porto-
colom.

Des d'aquestes planes enviam el
nostre condol a la seva família
d'una manera especial a la seva es-
posa D. Lluïsa M. Rubert, filla D."
Lluïsa M.', fill politic D. Robert de
Robert i germana D.' Ana biés.

informació local



Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
DOCTOR. EN ODONTOLOGIA -- POSTGRADUADO EN oirroDoNcIA - col. n.° 318

Participa la apertura de su

CLINICA. DE ORTODONCIA
(Prevención y corrección de malposiciories (lentarias)

en C. Miguel Bordos', 22 	 Horario: Lunes a ernes de 1630 a 20'30
Teléfono 58 26 23
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Previa cita

osición de Electrodomésticos en

Felanitx
los mejores p recios

!viper
Venga a la exp

TV. 14"
Video ITT. 3720
Cinta Sony E-180 (3 horas)
Frigoríficos 	 desde
Cocina 3 Fuegos

28.900
54.900

540
28.900
18.900

Lavadoras Carga Frontal
Lavadora Carga Superior
Horno Empotrable
Encimera 4 gas

34.900
44.000
18.500
12.000

Radiola, Sony, Miele, Candy, lgnis, Super Ser, etc.

hiper Prielanitx
aft de dnat

Precios:de hiper cerca de usted.

FELANITX 	 5

iccionari
Foll 

ACCELERADOR
Instrument que sol alentir la marxa
del cotxe en presencia de la policia
ACCESSIT
Conhort de perdedor
ACETONA
Liquid incolor de mil kilos de pes

PORTO-COLOM ALQUILO PISO
nuevo a estrenar, muy buena si-
tuación, con vistas al mar. 3 habi-
taciones, sala-comedor, 2 baños,
cocina, despensa, terrazas.
Informes, Tel. 461894

VENDO CASA planta baja, en C/.
Molinos, 1, frente depósito
agua.
Informes, Tel. 581479 y 825145

ACLARIMENT
Rentar amb aigua la ment

ACNE
Erupció cutania que detesten els
joves però que enyoren els madurs
ACRACIA
Gracia d'anarquista
ACRATA
Persona que es frega amb les
ungles quan i com li ve en gana
ACTUAR
El que fern molts cada cija
FORMIGONERA
Dipòsit rotatori on es barregen
desvergonyidament les formigues

VENDO CASA DE CAMPO, con o
sin terreno, a 7 km. de Felanitx,
carretera de Petra.
Informes en esta Admón.

VENDO PLANTA BAJA en Porto Co-
lom, con fachada a tres calles,
Mendez Núñez, Navegación y Ma-
rina.
Informes: Tel. 580481 (llamar no-
ches)

Per P. Xamena
1906

Desembre.—Un jornal de mestre picapedrer era de 2'50 pts.
Feligresos de la parròquia de Felanitx 	 10.135
Feligresos de la vicaria de Cas Concos	 1.240
Feligresos de la vicaria de S'Horta 	 884
Parròquia de Felanitx: Naixaments 264. Casaments 82. Albats 28.

Morts adults 122.
Bibliografia: Almanaque de El Felanigense para 1906 (Imprenta de

B. Reus).
Ildefonso Rullan, L'Enginyos Hidalgo D. Quixote de la Mancha, Tom

11 (Imprenta B. Reus 1906).
Pedro L. Nadal, Los Hogares del Trabajo (B. Reus 1906).
Comte Ulysse de Séguier, Les Argonautiques (B. Reus 1906).
Ayuntamiento de Felanitx, Reglamento de las Sesiones (B. Reus 1906)..

,Memoria del Banco de Felanitx (B. Reus 1906).

Análisis Clínicos
POLICLINIC.A LLEVANT

VIA ARNESTO MESTRE, 36	 Tel. 58 22 33



Vehículos de ocasión
FIAT UNO .45 :S 5P - 	 PMAH
FIAT UNO 70 SL 5 P

	
PM-AJ

CITROEN FURGONETA C-15 E
	

PM-AH

OPEL ICADETT 1.3S 5P
	

PM-X

OPEL MANTA 2.01
	

PM-AJ

PEUGEOT 205 XR
	

PM-AK

RENAULT 5 GTL 3P
	

• PM-AD

RENAULT 5 TL
	

PM-Y

RENAULT 18 GTD
	

PM-Z

VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3
	 PM-AU

Concesionario

AUTOS MARTORELL,S.A.
Carrer del Socors,6. Tel. 5813 48. Felanitx.

Fontaneria JUAN MUÑOZ
Comunica su nuevo domicilio y teléfono:

C. FARTARrrx, 4
	

TEL. 582684	 FELANITX

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en Carnes a la brasa

Les comuicamos nuestro nuevo n.° de Teléfono: 825302

!viper relanitx
SECCION MERCERIA - LENCERIA

Cintas - Adornos bordados - Escudos - Aplicaciones - Hilos de coser - Tiras bordadas
Apliques metal - Adornos brillantes - Hombreras

Adornos lentejuelas Cremalleras - Broches - Dedales - Tijeras - Corchetes - Agujas
; Alfileres - Botones - Hebillas - Cintas y cordones

Adornos para el cabello - Lazos elásticos de todo tipo

ALTA LENCERIA Combinaciones - Juegos camisón y bata - Pijamas raso y batista
Conjuntos sujetador-braguita

Artículos de regalo
Asimismo forramos botones, ponemos remaches a las prendas y todo tipo de
complementos para el vestido.

FELANITX

LA BRUTOR
Felanitx, 18 cie maig ciel 1990

Amic Tomeu:
Fa una collada de dies que, se-

guint les passes de l'Arxiduc, vaig

tornar visitar Cala sa Nau, entre
d'altres punts de la costa felanitxe-
ra, insistint en la meva cLria recol-
icctora de noms cie Hoc. La bcllesa
irrepetible d'aqueil lloc, miraculosa-
ment escàpol de la «balearització»
m'entra dins l'anima cada pic que
hi pos cis peus, però, ai las!, aquesta
vegada s'hi va afegir un pols de
fastic en constatar que l'indret ser-
veix de femer improvisat, per part
i per «art» d'alguns indeterminats
passants, entestats en embrutir la

imatge d'un dels pocs espais dignes
que encara queden.

Ls clar clue no tota la culpa del
desgavell la te la gent, pergus ja se
sap que la gent es bruta, (la gent
som nosaltres, i alguns cie nosaltres
som bruts com una barra de galli-
ner), bona part de la culpa la te
l'Ajuntament de Felanitx que hi hau-
ria d'haver coHocat fa estona uns
conteneclors, fent l'encàrrec a qual-
cú que es cuidas de buidar-los. El
pinaret de les proximitats de sa Co-
va des Moro fa pená. La mateixa co-
va prehistórica fa pena.

Amb una paraula: crec que les ins-
titucions tenen a Cala sa Nau una
oportunitat tries per demostrar que
vertaderarnent Mallorca es més agra-
dosa si esta neta. I a partir &Vaguest
punt podran seguir fent la via de Ca-
la Brafi.

Cosme Aguiló
(Passa a la pàgina 7)

VENDO MOTOR FUERA BORDA
Yamaha 8 H.P. y un Johnson 15
H.P.
Informes: Tel. 582862
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El Hotel Estoril
DE PORTO COLOM

ANUNCIA:
Que en su comedor con más de 200

plazas de capacidad, le organizamos el
banquete o fiesta que Ud. piensa ofrecer

Y nosotros le regalamos el servicio
de autobús desde Felanitx o S'Horta

MENUS desde 1000 ptas.
Información: Tels. 825278 y 824701

princip a  

A partir de hoy sábado,
cerramos por, 11ACACIONES

Restaurante Los Pinos
AVDA. CALA MARÇAL, 12 - TEL. 825123 	 PORTO-COLOM

Platos variados
Huevos de codorniz
Pizzas
Paellas especiales
y platos por encargo para llevar

Directamente del constructor
Pisos en Porto-Colonn.1,a línea

•

VISTA PANORAMICA. 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, COCINA Y
COMEDOR-SALA DE ESTAR. ACABADOS 1.a CALIDAD.

CARPINTERIA PVC EXTERIOR Y CRISTALES DOBLES CON
CAMARA. GRIFERIA MONOMANDO.  MADERA PINO NORTE

EN INTERIORES. PISCINA Y PLAZA GARAJE.

Precios muy interesantes
INFORMES, TEL. 581236 (horas de oficina).

Autocares J. CALDENTEY
Línea Felanitx—Porto-Colom—Felanitx

HORARIO QUE REGIRA A PARITIR DEL I DE JUNIO
FELANITX - PORTO-COLOM DIAS LABORALES:

A las 7, 9, 12, 14,15, 17 y 20 horas.

PORTO-COLOM - FELANITX DIAS LABORABLES:
A las 7,30, 9,30, 12,30, 16, 17,30 y 20,30.

FELANITX - PORTO-COLOM DOMINGOS Y FESTIVOS:
A las 7, 9, 12,30, 15,30, 17 y 20 horas.

PORTO-COLOM - FELANITX DOMINGOS Y FESTIVOS:
A las 7,30, 9,30, 13, 16, 18,15 y 20,30 horas.

La Empresa

FELANITX

ENS DM ENGANATS
Ja sabem que es poble és boig, ja

sabem que es masa cult, ja veim que
tenim poca técnica, ja es veu que
tenim es cap pie de boira i s'aparell
de pensar més pansit que un  «boca-
dillo» de ciutat. No es asumpte re-
cent, no és cosa de fa vuit dies, no
es un ja esta fet d'abans d'ahir. 8s
quelcom de profund, d'ancestral. De
.genetic, com es diu ara quan es vol
quedar bé o quan un s'ha fet a s'Idea
de que el tenguin per home de títol.

Mon pare ja era boig i es meu pa-
riri tampoc fou gran cosa. Jo, com
a bon fill, Cent honor al meu entorn,
m'he criat amb tan poc !lustre i es-
càs enteniment com m'ha estat pos-
sible, tenint en compte els minços
mitjans econòmics de que he dispo-
sat. He volgut esser com es vuitanta
per cent des meus companys de ge-
neració. Sempre he cregut que vo-
ler esser massa esta milament, so-

bretot si Ilavores un és més que els
seus parents i veins. Ens distingim
tots per aqui, uns més —com jo ma-
teix—, uns altres manco —com vos-
tès—, per una mena de poquedat de
judici que faria set a un camel' mas-
cle. Gaudim de tal foscor i som tan
cretins que més de sis pics m'he de-
clarat impotent per descriuré. sem-
blant mancança d'esperit.

Per-6, per més que un s'esforci,
per més verinoses que puguin esser
ses pretencions que un congrii, per
m6s voluntat que un hi posi, un no
es mai més boig de lo que l'ha fet sa
familia. Si un poble te quaranta qui-
lòmetres de beneitura es perdre es
temps voler que ho sigui quarante-
mil tretze metres. Sa mida es sa
mida.

Idõ bé. S'altre dia en vaig sentir
dos que, plens•d'iHusions i fantasia,
s'havien cregut que per aqui erem

un poc més curts de lo que som. I
no. Com deia, sa mida es sa mida.
«Nada menos» que s'havien fet
comptes que si ells ens ho deien
mos empassolariem que a Felanitx
hi ha gent que fa fues amb sos cot-
xes. No per dins ca seva. No: Ca!
Ells deien pes carrers, per enmig de
ses dues aceres. I això no. Som ca-
paços de creure que en es Super es
cafe val tres pessetes menys que a
sa botiga d'es Convent per-6 nigú no
aconseguirà que creguem que pes
carrer hi passen cotxes d'aquesta
manera. Ens hi jugam sa poca Hum
que tenim.

Sort pries de manipular. Al fons,
enveja. Felanitx es un poble educat,
fi, llampant, ple de biblioteques i la-
boratoris, exhultant de bones ma-
neres, font de tertúlies, bressol d'ex-
perts amb parchesis a set bandes,
esperó d'ascetes, origen de ses fi-
gues segues.

Només es segons a quines hores
que horn pot trobar qualque salvat-
ge que fa córrer es tanque un poc
massa aviat. Normalment de sis del
mati a quatre de sa següent mati-
nada.

P. Artigues

SE VENDE SOLAR en Urbanización
Cas Corso.
Informes, Tel. 580133

VENDO FINCA RUSTICA de 10.000
m2 con casa y árboles frutales.
Zona Son Prohens. Y SOLAR de
400 m2 con casa a medio edificar
en zona Puigvert.

Informes, Tel. 580623

J

cartes al

(Ve de la pàg. 6)

AJUNTAMENT DE FELANITX

DELEGACIÓ DE CULTURA
Senyor/a:

Com que a la seva carta del «FE-
LANITX» anterior em vaig sentir
aHudida, i per explicar-vos tota la
carta seria molt llarga, qualsevol co-
sa que KUlgui de mi em trobarà els
matins a l'Ajuntament, i si no hi
som en aquell moment el Sr. Antoni
Cap6 vó& indicarà quan em pot tro-97
bar.

Ben atentament.

Felanitx, a 21 de maig de 1990.

LA DELEGADA DE CULTURA,

Catalina Picó Pou

SE VENDEN PISOS EN PORTO-
COLOM. Parte Aduana. Facilida-
des.
Informes, Tel. 575683

COMPRARIA 10.000 m2 de terreno
cerca de , Felanitx, preferiblemente
carretera Manacor.
Interesados pónganse en contac ,

to Tel. 677171

VENDO 00LA DE ENGANCHE de
RenduIe- 5.'
Informes, Tel. 582068
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Anàlisis Cliniques
Jana 5arcfz...s Srimaft

FARMACEUTICA ANALISTA

Carrer de la Mar, II - FELANITX
Tel. (Fax) 581614

Anàlisis:
GENERAL DE SANG I ORINA

MOSTRES MICROBIOLOGIQUES

POTABILITAT D'AIGCES

CONTROL DE MANIPULADORS
D'ALIMENTS, ETC.

Fundat per
Climent Garau

i Arbona

INTERSANTE OFERTA
FORD FIESTA CL. 1.1. 3 y 5 p. 	 86.450 DESCUENTO
FORD FIESTA SPORT 1.6	 50.000 DESCUENTO
FORD FIESTA C. 1.8 DIESEL 	 50.000 DESCUENTO
ESCORT CL-1.300, MARK II 1.3, GHIA 1.3,

ORION CL. 1.4	 200.000
ESCORT MARK 1.6, XR3 i, RS TURBO,

CABRIO COUNTRY, ORION MARK 1.6 150.000 DESCUENTO
ESCORT ORION GHIA 1.6	 107.730 DESCUENTO

0 AIRE ACONDICIONADO LIBRE DE CARGO
ESCORT ORION 1.6 i

DESCUENTO 80.000 CON AIRE ACONDICIONADO DE SERIE
DESCUENTO 180.000 SIN AIRE ACONDICIONADO

ESCORT ORION, GHIA y COUNTRY 1.8 DIESEL 	 100.000

Servicio oficial 	Motor Feanitx, C.B.
Alonso Roerígisez, 5 Tel. 580331

Pere Serra Bonet

Francesc Picó Bauçà
vos comuniquen l'obertura dia 26 de maig, del

BAR CAFETERIA
CA'N PERE

(antes Solimar)
Carrer Assumpció, 7 	 Portocolom

Hi sou tots convidats

VENDO EMBARCACiON
Giastron Coral 800

2 motores Mercrusier de 230 HP.
con emisora, ancla con motor eléctrico

y otros accesorios.
Precio 6.300.900 ptas.

(impuestos incluidos)

Facilidades de pago 	 Inf. Tels. 657388 y 657389

FELANITX
01-

Tenis

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Llegó a FELANITX lá,rnuestra
«6 FELANITX 6». PERE pENNAS-
SAR, RAFEL JOAN, ANDREU MAI-
MO, MESTRE OLIVEI. JAUME
PROHENS y BERNAT SANSO. No
son todos los que están ni ,eslán to-
dos los que son, pero si  gs una .bue-
na muestra de los mejores artistas
locales. Una exposición 4ùe podre-
mos ver hasta el 3 de janio en el
«Casal de Cultura» trás pasar con
buenas críticas por Palma.

• El pasado domingo en «SON
VALLS » se presentó de manera ex-
tra-oficial 4.1A;: HI? SOM TOTS» de
JOAN MAN:UEL.:CHILET, que ade-
más dirige la fúnción. La cosa fue
de perlas según me cuentan. Pero
sera el ESTRENO el próximo día 9
de junio en el ex - «CINE FELA-
NITX».. Con esta obra resurge el
grupo teatral felanitxer «GENT DE
BULLA» que presenta muchas nove-
dades en su plantel de  tjstas. Allí
estaremos para poder Niter esta es-
perada obra.

• En la «TORRE DE SES PUN-
TES» hoy sì bad o se inangura la

EXPOSICION de EUGENI BERNAL
P 1 nturas.

• El «HARLEM JAll» de CALA
D'OR (Cala Egos) volvió a abrir sus
puertas. Por allí pasaran importan-
tes músicos en directo. La dirección
del esplendido local corre a cargo
del amigo PERE OLIVER, toda una
garantía. Se puede presumir que por
allí, por descontado, actuarán «LOS
INTERMINABLES», más en forma
que nunca, tras estrenar su «maxi-
single», que está recibiendo buenas
criticas.

• Sc dispula el dia 2 de junio en
.«VALL D'OR» el 4." CAMPEONATO
de GOLF que organiza «SA NOS-
TRA» en la modalidad ('BEENSO-
ME.

• Y a continuación C UATR 0
PROYECTILES, 4.

UNO.—La feliz ocurrencia de las
«jardineras». Han plogut «aliens».

DOS.—Según unos amiguetes del
«CLUB CICLISTA FELANITX» un
corredor con iniciales B.F.S. se está
preparandc; a fondo ¿Sera para par-
ticipar en la VUELTA a España 91?

TRES.—Que según «BALEARES»
en un número especial dedicado a
nuestra Ciudad nuestro «SEMANA-
RIO» cuenta con una pléyade de co-
laboradores, a la mayoría casi no se
les ve el pelo y menos el «plumero».
¡Qué raro! ¡JORDI GAVINA no exis-
te!

y CUATRO.—Que el GOBIERNO
diga que cada QUINCE MINUTOS
se PRODUCE un DELITO en BA-
LEARES y se.,,quede... ¡Tan cam-
pante!

• Y mañana (l omingo el C. I).
FELANITX en «Na Capellera» se
juega la 'i It ma carta frente al C. I).
MANACO R , recién ascendido y pie

Bajo la organización del Club Te-
nis Felanitx, desde el pasado día 19
de abril, se ha venido disputando en
Ias pistas del Polideportivo de «Sa
Mola» el Torneo de Primavera de
Tenis, que finalizó el pasado sábado
día 19. En este torneo han partici-
pado alrededor de 50 tenistas en las
categorías, infantil, individual mas-
culino, individual femenino, dobles
y dobles mixtos. Las partidas han
sido por eliminatorias, quedando
los resultados finales de la siguiente
forma: -
1;zfantiles

1." Juan Isidro Albons
2." Francisco GaVifio

bidhjidual fenienino
1.a Cati Nadal
2.a María Vicens

Dobles
1.0 Pedro Covas/Gori Vicens
2.° Toni Barceló/Jaime Mestre

• •

Ia cosa ill) le va ni le viene. Es im-
prescindible pun tun]. pa ra tener a I-
guna posibilidad de salvación. No
scria nada extrafio sacar algo posi-
tivo, pero... ¿Serviria de algo?.

JORDI GAVINA

SE ALQUILA PISO EN PORTO-CO-
LOM, en calle Cristóbal Colón.
Aduana.
Informes, Tel. 581103 (noches)

Dobles i?Uxtos
1.0 Cati Nadal/Pedro Covas
2." María Ginard/Juan Oliver
La partida final entre los dos se-

mifinalistas Jaime Mestre y Juan
Oliver de la categoría individual
masculino, no pudo llevarse a termi-
no el pasado sábado y se jugará en
los próximos dias.

Al final/un nutrido grupo de ju-
gadores y aficionados, se reunió en
un restaurante de esta población,
Para efectuar la entrega de premios
a sus'tganadores.

Por Ultimo, queremos agradecer la
colaboración de Banca Catalana, Sa
Nostra, La Caixa, Peluquería Sebas-
tian y Encarna, Supermercado Carr
Ribot y Codorniu.

Gori

Agradecimiento
La familia Rubert - Bonnín

Armstrong, ante las innumera-
bles manifestaciones de condo-
lencia recibidas con motivo
del fallecimiento de D. Pedro
Juan Bonnín Armstrong y en
la imposibilidad de correspon-
derlas a todas personalmente,
quieren hacerlo por medio de
esa nota.

A todos, muchas gracias.



LIQUiDACION
TOTAL, en
ESPARTERIA
C. Mar, 26
poi . traspaso de local

1 s BASQUET

Bàsquet dolent en la despedida
FINAL TROFEU «JORGE JUAN».

PARTIT D'ANADA.
JONIORS MASCULINS.

Juniors masculins:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 45
SY RIUS PATRONAT, 	 70

El calurós dia collaborà en que el
darrer partit de bàsquet d'aquesta
temporada fos un encontre de poca
qualitat, pie d'errades i endormissa-
dor, en molts de moments. L'enor-
me envergadura dels jugadors ciuta-
clans i el seu bon tir exterior varen
ser suficients per a conseguir l'am-
pli avantatge final. Malgrat la victò-
ria, no agrada massa el Syrius i sehi-
bla molt poc equip, i més si recor-
dam que es filial d'un 1.a B. A molts
de jugadors les sobra una bona dosi
de «vedettisme». Pei-6 se trobaren
en front d'un Joan Capó que no era
ni de prop l'equip de les darreres
jornades. L'atac local va tenir tant
de valor com un zero a l'esquerra i
una i una altra vegada trevelaven
alla mateix. El percentatge d'encert
en el tir resulta empeguddor i úni-
cament els tirs lliures (21 de 44) va-
ren estar a un nivell acceptable. En-

tre els jugadors locals només es pot
destacar Miguel Villalonga que
anota 2 triples i recupera quatre pi-
totes i Mateu Julia a la primera part.

AQUESTA JORNADA
Conclou la temporada amb el par-

tit de tornada dels júniors a la pista
del Syrius.

LARRY CISTELLES

EN PORTO-COLOM ALQUILO PISO
amueblado, 1.a linea, 3 dqrmito-
rios, bario, sala-comedor, terrazas.
Informes, Tels. 580201 y 581643

SE VENDE PISO en Porto-Colom.
Magnificas vistas.
Informes, Tel. 57516:1 ó 299361.

GOLF a b
deal
atir

EL MITO. EL COCHE QUE . EMPIEZA 4,4.: DISTANCIARSE DEL
RESTO. UN AUTOMOVIL DONDE LLWAR EL PRIMERO NO
ES LO MAS IMPORTANTE. SE DA POR PESCONTADO. LA DI-
FERENCIA SE DA EN COMO SE LLEGAi. POR ESO EL GOLF
SIGUE SIENDO EL COCHE MAS DESEADO DE SU CATEGORIA.

GOLF GTI 112 CV
GOLF GTI 16 V

Desde 1.896.000 ptas.
PVP Recomendado

IVA y transporte incluído

AUTOMOVILES FELANITX, S. A.
TALLER Y EXPOSIC1ON: Ctra. Campos, sin
Telefono 581577

FELANITX 	 9

Un partido, que pese a la impor-
tancia del mismo, registró una floja
entrada.

FELANITX: Parera, Riera, Juan,
Roig, Sagrera, Actrover, Vadeil, Feli-
pe, Mut, Pont y Borrás.

ARBITRO: Muñoz Tovar. Bien.
Tarjetas de amonestación a Riutord
y Vacfell.

Dejó de pasar un posible penalti
en el area del Porto-Cristo, que en
la jugada posterior supuso el segun-
do gol local. Bien, pero con ese lu-
nar.

GOLES: (1-0) min. 34, Marti tira a
puerta, repele Parera y marca Agus-
tin; (2-0) min. 79, Vecina cede a
Agustin y éste marca el definitivo
_got.

MUCHAS BAJAS
El cuadro felanitxer se presentó

con bajas importantes en su esque-
ma habitual. Gallardo —le cayeron
tres partidos de sanción—, Lull y
Calmes, también estaban en el di-
que seco por acumulación de tarje-
tas, amen de las muchas que ya su-
fre el club.. Acuñas tuvo que echar
mano a los Juveniles para irse con
los efectivos justitos. Debutó Borrás
en 3 • a división.

GRAN DEPORTIVIDAD
Pese al dramatismo del encuentro

hubo buenas maneras durante el
partido.

AGUSTIN
El ex-jugador del C. D. Felanitx,

Agustin se convirtió en verdugo de
sus antiguos colores. Un gol en cada
m i tad.

EL FELANITX NO MERECIO
PERDER

No hizo el Felanitx méritos para
ganar, pero tampoco mereció per-
der. Los locales tuvieron más fortu-
na y supieron aprovechar sus esca-
sas ocasiones. El partido, discreto,
ofreció a los escasos espectadores
pocas jugadas meritorias. El árbitro,
el mejor de 3.a para «U.H.», pudo
haber señalado un penalti, que hu-
biera podido cambiar el signo del
encuentro, pero...

SALVACION MATEMATICA
Y después de tantas jornadas de

despreciar ocasiones de poder sal-
var la categoria, el FeJanitx, toda-
via, tiene alguna posibilidad de con-
servar plaza en 3.a división, si bien
no depende de él sólo, depende de
lo que hagan los demás equipos in-
mersos en la zona de descenso.  Cia-

ro que cada vez es más difícil la pi-
rueta. De momento ganar al Cala
d'Or y después intentar in mismo en
Manacor, cosa nada dificil, ya que
los «manacorins» tienen la cosa re-
suelta y han ascendido a 2. 3 B.

¿ADIOS FUTBOL?
No. Pero la merma de espectado-

res en los terrenos de juego sera
notable. En cambio habrá que sig-
'linear el aumento de espectadores
por la pequeña pantalla. La friolera
de 42 particlos.se retransmitirán en-
tre junio y julio, sólo, del Mundial
de Italia-90. Y los partidos politicos
lo saben y han consultado los hora-
rios de los partidos más importan-
tes para sus «spots» publicitarios
con vistas a las inminentes Eleccio-
nes Andaluzas.

Si, en cambio, puede darse el ca-
so que Felanitx no tenga represen-
tación futbolística el año que viene.
El día 30 de junio es la fecha tope.
Dónde va a llegar la actual Junta
Go tora... De momento no ha so-
nado ningún nombre ni ningún gru-
po n concreto que quiera asumir la
regencia de los destinos del fútbol
felanitxer. Se habrá comprado el
campo «Es Torrent.60, pero es muy
posible que sólo sirva para ver algúla..,
que otro partido amistoso o alguna
«costellada.» Sin olvidat''' - 'qiie lds
equipos cantera pueden continuar,
pero sólo por poco tiempo, si no
existe una infraestructura total. ¡Ya
me dirán de una escalera a la que le
faltan peldaños!

EL RESERVA
1.* REGIONAL
CAS CONCOS, 1 - COLLERENSE,

UNA BUENA VICTORIA
Aunque se temía al rival de turno,

cl Cas Concos pudo, a base de pun-
donor, merced a un gol de Fiol, do-
blegar a los visitantes. Dos puntos
importantes de cara a conservar la
categoría.

PROXIMO PARTIDO:
POLLENCA - CAS CONCOS.

2. 11 REGIONAL
S'HORTA, 3 - ALCUDIA, 4
DERROTA INESPERADA

Tres goles no bastaron para de-
rrotar a un rival teóricamente infe-
rior.

PROXIMO PARTIDO:
MONTAURA - S'HORTA.

FUTBOL
.3.a DIVISION

¿šdi ftiejoi,
Porto-Cristo, 2 - Felanitx,

BAR RESTAURANT

CA'N BIEL
Via Argentina, 6 — Tel. 583018

LES INVITA A SU INAUGURACION QUE TENDRA LUGAR
EL PROXIMO JUEVES DIA 31, A PARTIR DE LAS 7 DE LA
TARDE.

ESPERAMOS SU VISITA.



Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.

Opel Corsa Lujo 1.3 5p,

Seat Ibiza Wessel

Ford Fiesta

Opel Corsa 4p. TR

Opel Corsa City

Seat Ibiza GL 5p.

PM-AJ

PM-AG

PM-AJ

PM-AH

PM-AT

PM-AN

!4:31
	 Ci omptimm uctelo.

Carrer de Campos. 51 • Tel. 581521

OPEL -(3-1	
Ntilurrs lultexiwrwocia

I ....so...rye. I Ira WI.

[ii

Passeig Ramon Lfull, 12

• 1 .Julia AUTOMOVILES

FELANITX
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El GOB denuncia 	 illeges en àrees
forestals de paratges preservats

Cottons a la Sala
EL MERCAT PER DARRERA
VEGADA I ALTRES COSES

Com sabeu el Sr. Mora va tenir
l'honor de gastar 600.000 ptes. per
fer una maqueta que no era presen-
table. D'aquesta manera els felanit-
xers podrien donar la seva opinió
sobre la seva reforma del Mercat
Municipal. Com que no sabíem on
havien de manifestar la seva opinió
els ciutadans, nosaltres posarem una
llibreta al costat de la maqueta, de-
manant si els semblava necessari i
recomanable fer un pis al Mercat i
si trobaven que havent-hi dos hiper-
mercats construits després de fer
l'estudi econòmic, no trobaven que
aquests s'hauria de refer. El resultat
ha estat sorprenent. Han manifestat
Ja seva opinió 59 persones.j,Dues tro-
ben que esta be la reforma■ECinquan-
ta set troben que el pis hi.és de de-
més i que s'ha de refer l'estudi eco-
nòmic o sigui que el 97 % han ma-
nifestat estar en contra d'aquest pro-
jecte. Davam tanta d'evidenci" i de
la reunió celebrada a la Casa de Cul-
tura, on el Sr. Mora perdé els pa-
pers que duia tant roats, demanam
al Sr. Mora que reconsideri la seva
reforma i es refaci l'estudi econò

-mic i el projecte abans que hagim
de recordar al Sr. Mora per la seva
caparrudesa i per la destrucció del
Mercat.

Fa dues setmanes parlarem de nú-
meros i avui ho tornarem fer. Els
felanitxers han de saber que el Mi-
nisteri de Treball va posaeona mul-

ta a l'Ajuntament de Felanitx per
tenir gent a fer feina sense assegu-
rar. La multa va ser de 100.000 ptes.
Trobam que es confirma el que nos-
altres no ens cansam de denunciar,
l'Ajuntament dóna mal exemple i es
promotor de moltes

També l'any passat, l'Ajuntament
aprova un pressupost general de 500
milions, al qual hi varen afegir 500
milions més amb crèdits, o sigui que
superaren els 1.000 milions de pres-
supost, pet-6 el que demostra les pre-
visions que tenen es el superavit de
400 milions que hi ha hagut. S'han
errat del 40 % i aixe, no es tolerable
com tampoc ho es que pressupos-
tant 5 milions per qüestions socials
només en destinassin a aquest fi 1'6
milions, la qual cosa suposa un error
del 68 % que es vergonyós per la si-
tuació social desatesa que hi ha i
que sembla que a la fi hi han vist
que el tema social no es qüestió d'al-
moina. Fa tres anys que clamam per-
què hi hagi un assistent social i que
deixin estar la beneficencia i aten-
guin aquestes qüestions així com to-
ca. Ara han contractat una assisten-
ta social pen!) farà poca cosa amb el
pressupost previst per enguany que
sembla que només sera 1'7 milions.
Quina llàstima!

Seguint amb xifres i responguent
una pregunta d'un ciutadà que paga
per un solar sense . edificar a Porto-
colom prop de les 70.000 ptes. i no
entén com pot esser, li hem de dir
que ens han informat que l'any que
ve desapareixarà aquest impost. No
s'entén com poden Cobrar més per
un solar que per una casa gran.

El GOB ha recorregut davant l'A-
juntament de Felanitx i el Govern
Balear, un total de trenta dues l li-
cencies d'obra concedides aquests
darrers anys en zones de Felanitx
qualificades com àrees forestals en
paratges preservats al Pla Provincial
d'Ordenació de Balears, zones que
s'ubiquen en la part boscosa del ter-
me properes a Santueri i a la mun-
tanya de Sant Salvador. En aquest
sentit també està en estudi l'am-
pliació del camp de golf de Vall d'Or
per si de cas s'haguera incorregut
aixi mateix en invasió d'arca preser-
vada.

Segons l'esmentat Pla Provincial,
la construcció dins àrees forestals
dc paratges preservats només es pot
fer dins parcel-Ies d'una extensile, mi-
nima de 100.000 metres quadrats,
condició que no reuneixen, segons
els recurrents, la majoria de ter-
renys on s'ha construit.

Per la seva part, el Batle Cosme
Oliver, assegura que totes les llicen-
cies concedides compleixen els re-

I per acabar hem de dir que hem
denunciat el cobrament de 500 ptes.
per part de l'Ajuntament per Pexpt-
dició d'un certificat de professió per
poder soHicitar les prestacions de la
Seguretat Social. Aquest arbitri es
nou.l'apliquen des del mes de gener
d'enguany. Ja 'ho sabeu si heu de
mester un certificat per aquesta fi-
nalitat no us poden cobrar res.

Fins la setmana que ve.

quisits legals i que d'acord amb el
Pla General vigent, aquestes cons-
truccions es poden fer dins parcel-
les d'un minim de 15.000 metres
quadrats.

De tot aquest embolic es dedueix
que mentre no tenguem la nova nor-
mativa urbanística aprovada —cosa
que dubtam d'aconseguir dins el pre-
sent segle— vigeix una situació con-
trovertible que es presta a tota cas-
ta d'abusos. Es allô que diuen els
castellans, <‘a rio revuelto...». 1 pel
que ens demostren els lets, els nos-
tres governants no tenen massa in-
teres en dur endavant aquesta re-
visió.

EXTRAVIADOS PANTALONES CA-
BALLERO des de la Sastrería Cer-
(IA por las calles Major, Sol, Pça.
Arraval, Mar, Molins, Anglesola y
Pea. Perelada. Se abonará el cos-
te de los mismos porque son parte
de un traje.
Avisar en Sastrería Cerda.

SE NECESITA PERSONAL DE OFI-
CINA. Trabajo en Cala d'Or. -
Contrato mínimo, 6 meses.
Informes, Tel. 657709 (de 4 a 6
tarde)

SE VENDE PLANTA BAJA con lo-
cal muy céntrico. En Felanitx.

Informes, Tel. 580919

1 ri
I /ri

DE DESCUENTO
10. 10 

Cara al verano y a ias altas
temperatures, Renault le ofrece
un 20% de descuento en piezas
e ingredientes si usted realiza
cualquiera de las siguientes
operaciones:

1 -Vaciado, limpieza y lienado
dei circuito de refrigeración.

2-Revisión y carga del cir-
cuito de aire acondicionado.

3-Cambio de aceite y filtro.

4-Cambio bujias y
pastillas frenos.

*elf

HAGALO EN RENAULT
_ r	Le esperamos en: 	

f 0 RENAULT FELANITX

OFERTA VALIDA HASTA EL 3% PE, 1990




