
Damà ballarà pels nostres carrers

Sant Joan Pelós

Asoc. PrOM5a Forana

C/. PrinCO5a, 24

07240 SANT JOAN        

Any LV
Núm. 2702

Medalla
«Ciutat de Felanitx» FELANITX

Setmanari d'interessos locals

Dissabte 23 de juny
de 1990

Preu: 65 Pt,es.

Director: Bartomeu A. Pou Jaume
Redacció i Administració: C. Major, 25 - Tel. 580160

'l 	Legal, P.M. 351-1959

-1 	Imprès a l'Editorial «Ramon Llullo - FELANITX  

Sant Joan Pelós, una de les figu-
res més interessants del folklore re-
ligiós popular felanitxer, ha aconse-
guit resistir les reiterades sambatu-
des que el pas dels temps, d'aquests
temps moderns uniformants i arras-
sadors, ha anat descarregant de ma-
nera gairebé indiscriminada sobre el
conjunt dels costums populars.

I no és que les circumstancies
hagin estat gens favorables, més
aviat al contrari. La pèrdua de la
condició de festiva de la diada de
Sant Joan des de fa un grapat
d'anys, i a vegades la indisposició
del protagonista —el. ballador— han
amenaçat la continuitat de la tradi-
ció i de fet no basten els dits de les
mans per a eomntabilitzar els anlys
que no ha aparegut la figura saltiro-
na del Sant Precursor.

Així corn -els –Cavarets resten des
de temps immemorial sota la tute-
la de l'Ajuntament, Sant Joan Pelós
ha romas a mercè d'iniciatives
menys consistents, com puguin ser
la dl propi ballador i seguici musi-
cal, o la d'un grapat de persones
identificades per aquest patronímic.
Era al principi de la dècada dels 70
quan un grup de joans ii paga un
vestit nou i en aquella ocasió, preci-
sament, Sant Joan se renega i no
sorti a ballar.

Dins la memòria tenim presents
,encara no més de tres persones que
han encarnat la figura de Sant Joan
Pelós: l'amo En Joan Adrover (a)
Boc, En Tomeu Caldentey (a) Sart,
familiarment conegut per Tomeu de
Sa Pipa, i En Jaume Obrador, que
es el que el representa actualment.
I els documents ens faciliten el nom
de dues persones més que els prece-
diren, En Macià Vicens (a) Gingaia,
avui l'ermita Nofre, i l'amo En Ti-
bús Vell (Guillem Barceló), que és
el primer del que tenim noticies.

Si furgam els arxius, tal volta la
referència de l'Arxiduc (1871) sia la
més antiga que trobam i en ella es
parla de l'assistència de Sant Joan
Pelós, seguit d'un xotet, a la proces-
só que se celebrava el dia de la fes-
ta. Aquest xotet fa molts anys que
desaparegué del Sant Joan felanit-
xer, —a Ciutadella, s'homo des be,
actualment encara el porta al coll i
a Pollença en braços—, que només
s'acompanyava dels sonadors: un
guitarró, un flabiol j, algunes vega-
des, de violins.

Pel que fa als sonadors, recordam
al flabioler Joan Gerrer i els guitar-
rons Ramon Carboner i Miguel Miot.
Els violins foren sonats per Joan
Veny- i Clau Llaneres.

L'any 1978, en Tomeu Caldentey
encarna per darrera vegada Sant
.oan Pelós qui resta tres anys sense
sortir i el 1982, per iniciativa de
S'Estol d'Es Gerricó es va fer un
primer intent de restaurar-lo. En
aquesta ocasió ja protagonitzà el
personatge En Jaume Obrador An-
túnez i l'acompanyaren N'Andreu i
Na Francisca Adrover Tirado al gui-
tarró i guitarra, En Jaume Julia al
flabiol i En Bernat Estelrich al
llaiit. L'any següent deixà de sortir
altre cop i el 1984 es reprèn el fil de
la -tradició amb el mateix protago-
nis*a amb un equip de sonadors
que s'ha mantingut gairebé estable
en un nombre de cinc. A mês dels
esmentats han alternat en aquesta
comesa en Ricardo Martinez a la
bandúrria, Na Maria Rosa Cons al
•guitarró, N'Antoni Adrover a la gui-
tarra, Na Margalida Obrador amb
les castanyetes, En Miguel Angel
Muñiz al violi i En Jaume Rosselló
al llaüt.

S'Estol, dories, ha tengut cura
aquests darrers vuit an:vs, de la con-
tinuïtat de Sant Joan Pelós i, com
ha fet amb altres manifestacions de
caire popular —els bails de pagés, el
cant de sales ...— ha proporcionat
els mitjans humans i artístics neces-
saris per a garantir-la. Un membre
d'aquesta agrupació, En Jaume

( Passa a la pagina 7)

el garrot
Els personatges públics, adesiara,

són requerits pels mitjans d'infor-
mació perquè hi facin declaracions,
oportunitat que els encanta aprofi-
tar.

Pei-6 no vos penseu, no tot es bu-
far i ter ampolles, perquè llavors,
alle• que han declarat pot quedar es-
crit per sempre i servir de testimo-
ni, més prest o més tard, d'una de-
terminada actitud que potser con-
vendria més que quedas esborrada
de la memòria de la gent. Clar que

els politics, sempre disposen
d'una coartada, que és la d'acollir-se
a una suposada mala interpretació
que els periodistes han fet de les
seves paraules, possibilitai, per al-
tra banda, ben real.

El batle de Felanitx, darrerament,
ha fet declaracions a la premsa. A
les primeres, referint-se a la situa-
ció de Portocolom, proclama sense
mossegar-se la llengua, que quan
sentia dir que el Port se troba en
una situació que s'acosta al perill de
mort, això li feia moltes de rialles.

A Felanitx, d'un temps ençà, hem
tengut ocasions repetides de sentir
que persones diverses com profes-
sors d'universitat, ecologistes, tèc-
nics del Laboratori Oceanogràfic, re-
presentants de la Confraria de pes-
cadors i, fins i tot, alts càrrecs de

ia es presenta a Felanitx
nascut a Palma el 1961, estudiant al
Ccnservatori amb D. Jaume Roig.

Continua a Valencia el piano amb
D. José Roca, la Composició amb
Amando Blanquer, Direcció de cor
amb Eduardo Cifre i la direcció
d'orquestra amb Manuel Galduf i
Luis Sanjaime.

Ha estat instructor de direcció de
cor als cursos de tècnica vocal i di-
recció realitzats a Palma i Aragó,
professor al conservatori de Teruel.
Enllà dirigi 1 Agrupación Laudisti-
ca «Gaspar Sanz» i el cor de cam-
bra «Concentus Vocalis».

A Palma funda. Ia coral «Els
Aucells» i el grup mixt «Evast i
Aloma».

Amb l'orquestra Ciutat de Palma
ha estrenat'«Collage», i «Petita Sim-
fania». També ha escrit la banda so-
nora dels films: «Ruido de alas» i
«L'honra venjada».

Actualment dirigeix els Centres
d'estudis musicals «Béla Baqrtok»
i «Benjamin Britten».

la Direcció General de Pesca de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca han
denunciat la greu contaminació quc
pateix el Port i el procés de desertit-
zació que s'hi ha iniciat i esta en
vies de progressar.

Doncs bé, davant uns testimonis,
que per altra part l'opinió pública
majoritària ja comença a corrobo-
rar (hi ha molta gent que té mania
de banyar-se a les aigües del Port),
si a la primera autoritat del poblc
aim') li fa rialles, ja no sabem si hem
de pensar que té un sentit molt re-
torçut de l'humor o bé, cosa pitjor
encara, si té una incapacitat radical
de copsar la gravetat del problema.

Les segones declaracions feien re-
ferência a l'escandalosa operació
iniciada fa una serid'anys a una
zona anomenada Es„,Turó i Es  Re-
guerons, on la carracitat de fer es-
guerros i desastres urbanístics ha
arribat al climax. Al golf «La Vall
d'or», els promotors han fet tôt
quant els ha passat pel nas; segons
les denúncies de l'oposició i les de-
claracions del Batle, s'ha incomplit
la normativa vigent; se n'han rigut
de la Comissió Provincial d'Urban4.-
me; han fet desaparèixer un pujol
per poder-hi edificar apartaments
amb més comoditat, etc. De qui ro
se n'han rigut, és de l'Ajuntammit
de Felanitx perquit, a la Sala, d9s
que fa uns anys varen començar to-
tes aquestes irregularitats, n'estaven
perfectament al corrent, fil per rail-
da. L'Ajuntament de Felanitx tenia
coneixement puntual i exacte de tó-
tes les animalades, que han estat
denunciades repetidament i pública
per l'oposició.

Err conseqüència, quan el Batle de
Felanitx manifesta que haurem
d'emprar el garrot de bon de veres,
és a nosaltres que ens peguen les
rialles, perquè no volem plorar. Es

dir, que estam perfectament con-
vençuts que, al garrot, no el se treu-
ra.

El senyor Cosme Oliver, primer
com a regidor i després com a bat-
le, ha estat una de les persones que
han contribuit més eficaçment a im-
plantar l'anarquia i a propiciar tots
els esguerros urbanístics dins el
nostre terme que ara i més tard hau-
rem de llamentar. La incapacitat
dels grups politics que ens han go-
vernat, la U.C.D., la Unió Felanitxe-
ra, el P.D.P. i el Partit Popular, per
resoldre els problemes urbanístics
del terme no té punt de comparació
amb res. La dita del garrot ara és un
recurs estilístic incapaç de convèn-
cer absolutament a ningú.

Pirotècnic

la rodeila

Dimecres dia 27, un concert original
El grup de Música ContemporAn

El proper dilluns dia 25 un jurat
format per diversos compositors de
renom, Iliurara. a Ciutat el I Pre-
mi Internacional de composició per
Orquestra. En el transcurs dels ac-
tes organitzats es presentara el
Grup de Música Contemporània de
l'Orquestra Simfònica de Balears
«Ciutat de Palma».

Doncs be, només dos dies des-
prés aquest grup actuara a Felanitx
amb el mateix programa: Obres
d'Stravinski, Carbonell, Pou i Blan-
quer. I Felanitx sera el primer i de
moment l'únic poble que podrà aco
llir aquesta formació sorgida en el
si de l'Orquestra.

L'esdeveniment tindHi Hoc a les
22 h. a la Casa de Cultura.

Només un repas als integrants del
grup ens pot assenyalar la complei-
xitat: setze persones repartides en
violi, dues violes, clarinet, flauta,
piano, oboè, corn angles, dos per-
cussionistes, dos fagots, dues trom-
pes i dos trombons. La direcció és
de. -Joan Ensenyat, jove director
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Diu. 24 St. Joan Baptista
Dill. 25 St. Guillem
Dim. 26 St. Pelai
Dim. 27 St. Ciril d'Alexandria
Dij. 28 St. Ireneu
Div. 29 Sts. Pere i Pau, ap.
Dis. 30 Primers màrtirs

LLUNA
Quart creixent dia 29

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de l'esta-
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 i
festius, a les 20.30 h.

Felanitx -Portocolom: Dies fei-
ners, a les '7, 9, 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, 16, 17,30 i
20,30 h. Diumenges i festius, a
les 7,30, 9,30, 13, 16, 18,15 i 20,30
hores.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8 	 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
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gaytt-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo 1 rueloa
Cat. Ticoulat

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

580448-581144
Ambulàncies

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

Mateu Ilicolau Veny

va morir a Felanitx, el dia 11 de juny de 1990, a l'edat de 49 anvs,
havent rebut els sants Sagraments i la lienedicció Apost6lica

Al cel sia
Els sens germans Francisca i Janine; germans politics .loan Oliver i Francisca Oliver;

lillois Antoni, Joana M." i Margalida; padrina de fonts Francisca Nicolau; nebots, cosins i els ;titres
familiars, vos demanen que encomaneu la seva anima a Déu.

Casa morttu'iria: C. Convent, 49

FELANITX

Ajontament de Fe!anitx
ANUNCI

l'el prescrit es recorda ais agricid-
lors afeclats per les inundacions del
passa! mes de setemhre, i iwr poiler
coiffai. les subvencions correspo-
'lents, que el prOxim dia 30 de
linalitza el termini per a la repara-
ciO ciels desperlectes ocasionats per
les torrentades.

Felanitx, 13 de junv de :990
El Batte:

Cosme Oliver Monserrat

Rubio's
peiuqueros

LES COMUNICA SU NUEVO
HORARIO DE VERANO

A PARTIR DEL 1 DE JULIO
Y HASTA EL 15 DE
SEPTIEMBRE

De martes a viernes:
De 9,30 a 1 mañana
De 3,30 a 8 tarde

Sábados:
De 9,30 a 17,30
(no cerramos al mediodía)

Ya sabe, este verano
NO ESCONDAS TU PELO...
ANIMATE Y CAMBIA

Para mayor comodidad
pídanos hora al 582316

Major, 27-1»
RAFA y PEP LLUIS

ES DONEN CLASSES DE REPAS
de Llatí, Grec i Llengua Espa-
nyola.
Informació, Tel. 582043.

VENDO MOTOR FUERA BORDA
Yamaha 8 H.P. y un Johnson 15
H.P.
Informes: Tel. 582862

OCASION, VENDO FORD FIESTA
PM-AL en buen estado.
Informes, P. Ramon Llull, 20.

SE NECESSITA JOVE PER FER
DE XC:1FER. Servei militar com-
plit.
Informació, Tel. 581120.

ALQUILO PISO EN PORTO-CO-
LOM. Tres habitaciones. Meses ju-
lio, agosto y septiembre.
Informes, Tel. 824902
( llamar tardes)

Vda. (l'Antoni Gaya (De Can Moix)

ES DONEN CLASSES DE REPAS
de llatí de BUP i de Català, An-
gles i Llengua Espanyola d'E.G.B.
i BUP.
Informes, Tel. 580005 (5 825232

VENDO DORMITORIO DE MATRI-
MONIO, completo. En buen esta-
do. Económico.
Informes, Tel. 582723

VENDO JARDIN con árboles fruta-
les. Camino des Castell, asfaltado.
Informes, Tel. 824394 (noches).

SE NECESITA MATRIMONIO 0
SEÑORA para compañía persona
mayor.
Informes, C/. Proïssos, 30

ES LLOGA FURGONETA PER
FER TRANSPORTS VARIS

Inf.: Tel. 343l48.

Empresa Hotelera de Caia d'Or
PRECISA
— UN PISCINERO
— UN PLAYERO
— UNA CAMARERA

INTERESADOS LLAMAR AL TEL. 643085, de 9,30 a 13 h.

margauda iiía fuster

va morir el dia 15 de juny de 1990, a l'edat de 94 anys,
havent rebut els sauts Sagraments i la Benedicció ApostOlica.

Al cet sia
Les seves filles politiques Catalina Manresa i Eugênia Barcelti; ní.ts Margalida, Margalida,

Eugênia i Antoni; níqs politics Gabriel i Gabriel; renéts,  nebots i els altres fam mars vos
demanen que volgueu encomanar la seva anima a Dí,u.

Casa mortuoria: C. CristUor Colom, 59 - PORTOCOLOM



INTERESANTE 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 TURIVY,

CABRIO COUNTRY, ORION MARK 1.6 150.000 DESCUENTO
ESCORT ORION GUIA 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 Felanitx, C.B.
Alonso Rodriguez, 5 Tel. 580331          al4c-Dize-               

Curso de Informática
VERANO 90

Iniciación a la Informática

Cursos de BASIC y PASCAL
Para más información:

C. CRISTOBAL COLON, 75 Po wro-coLoNt y 'rel. 581282 de
17 a 20 h., excepto sahados y domingos.

CLINICA DENTAL
Dr. José Luis Bennasar Nicolau

MEDICO — DENTISTA
Col. 3.771 	 Col. 289

Abierto de lunes a sábado

C/. JAIME I, 4-A	 TEL. 583121       

Nueva tienda fotografia
JAIME MONSERRAT

les ofrece sus servicios en
FOTOS CARNET AL INSTANTE, FOTO ESTUDIO

Y REPORTAJE
Toda clase de material fotográfico

C/. Santueri, 88
	

Tel. 581156    
INOM■        

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

FELANITX 	 3

Conveni entre ei CM i l'Ajuntament

pel control Medi-Ambiental del litoral
«Les Estacians» de Haydn, un

conceit memorable
Aquests dies el nostre Ajuntament

ha signat un_conveni amb el Conseil
Insular de Mallorca, mitjançant el
qual requereix les prestacions del
Servei de Control Medi-Ambiental
establert per l'organisme insular en
collaboraciO amb amb la
finalitat de netejar i preservar di-
versos indrets de la costa de la con-
taminació continua a que es veuen
sotmesos per les diverses accions hu-
manes provinents tant de la mar
com de terra.

Els objectius concrets d'aquest
servei, que ja funciona l'estiu passat
sOn els següents:

— La neteja dels residus sòlids su-
rants de les aigües litorals.

— La neteja de les platges i cales
de gran valor paisatgístic, amb un
estat de degradexia important i sen-
se cap tipug d'explotació.

— La recollida de mostre'S‘d'aigua
per al control i seguiment de la qua-
litat de les aigües.

— La sensibilització i consciencia-
66 de l'opinió pública, administra-
ció, entitats i ciutadans de cara a la
unificació d'esforços en un projecte
comú de neteja i conservació del li-
toral.

Per a realitzar la campanya, que
durara de 1'1 de juliol al 30 d'octu-
bre, el CIM posa a disposició de l'A-
juntament una embarcació de les
anomenades -«Llampuga», construi-
des expressament per a aquesta fun-
ció per l'Escola Taller de Mestres
d'Aixa i dotades del material ade-

quat de recollida de deixalles,
com de dues persones per al sell
pilotatge i realització de les tasques
programades.

Per la seva part l'Ajuntament hau-
ra de facilitar un Hoc d'amarrament
per a l'embarcació, fer-se càrrec del
seu transport des de Ciutat i assu-
mir les despeses de combustible i
manteniment així com del material
fungible necessari per dur a terme
les tasques de recollida. També s'ha
de ter càrrec dels residus recollits
i de la seva eliminació i ha de con-
tribuir amb un canon mensual de
50.000 pessetes al manteniment del
servei.

Aquesta actuació se centra a qua-
tre zones de Mallorca: Costa d'An-
dratx, Costa de Llevant ( Felanitx i
Santanyí) i les badies d'Alcúdia i
Pollença i, naturalment es dura a
terme en collaboració amb els ajun-
taments dels pobles esmentats.

SE VENDE PISO en Porto-Colom.
Magnificas vistas.

Informes, Tel. 575163 6 299361.

ES DONEN CLASSES IW BATE-
RIA Inf.: Tel. 583148

SE NECESITAN CHICAS para co-
medor, con experiencia.
Informes: Tel. 657832 (atención
Sr. Vallespir).

Hi ha impressions difícils d'ex-
pressar en paraules i avui voklriem
poder expressar precisament la que
ens produí l'audició de l'oratori «Les
Estacions» de Franz Joseph Haydn
divendres passat a l'Auditori Muni-
cipal (que així s'anomenarà des
d'ara el local de l'antic cinema). Per
esser concisos renunciam als adjec-
tius per afirmar sense reserves que
és i'auciició millor que tenim record
d'haver escoltat mai a Felanitx.

Per una part la concurrencia de
clues corals de la talla de «Es Ta-
ller» i el Polifònic Universitari de La
Laguna amb l'Orquestra Simfònica
de Balears i tres solistes de la cate-
goria de Carmen Bustamante, Joan
Cabero i David Aler, ja constitueix
un gran esdeveniment. I que ravi-
nentesa sia per recrear aquest orato-
ri tan meravellós de Haydn, això ja
pertany a l'esfera del deliri (en rac-
cepci6 més positiva i noble de l'ex-
pressió).

L'execució per part de tots els
elements fou magistral i corprengué
el públic que, tot sia dit, pogué cop-
sar en tota la seva bellesa el contin-
gut literari de l'obra car, molt en-
certadament, el programa de ma

duia la versió en alemany i en català
del text de roratori.

Restam profundament agraïts a
les entitats «Centre Cultural - Ajun-
tament de Felanitx» i FundaciO Pú-
blica de les Balears per a la Música,
per l'ocasió magnífica que ens de-
para de poder escoltar aquest con-
cert.

LIQUIDACION
TOTAL, en
ESPARTERIA
C. lar, 2(1
por traspaso de local

SE V ENDEN PISOS EN PoRTo-
coLom. Parle Aduana. Facilida-
des.
In formes, Tel. 575683

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



ESCOLA DE NATACIÓ
Gimnàs «Esport EsPort),

JULIOL i MST
— CURSOS DE NATACIÓ A PARTIR DE 4 ANYS.
— APRENENTATGE I PERFECCIONAMENT D'ESTILS.
— NATACIO PER ADULTS.
— NATACIÓ PER A LA CORRECCIO DE COLUMNA.

Porto-Colom
«Piscina Porto Mar»
INFORMACIO:

GIM NAS

Esport Es Port
C/. Ses Sivines, s/n.
Tel. 825183
PORTO-COLOM

Cala d'Or
ZONA VERDE PUBLICA

((Punta Grossa»
INFORMACIÓ:

Boutique FLOP!
C/. S'Espalmacior, 1, Local 6

CALA D'OR

DIRIGIDES PER PROFESSIONALS

3 HOTEL CALA GRAN
ofrece

GRAN. VARIEDAD DE MENUS A PRECIOS DIFERENTES

para

BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

HOTEL CALA GRAN, CALADOR, AVD. DE LA PLAYA, 2 TEL: 65 71 00 - 65 71 41 - 65 71 01

4 iLAN1TX   

Avui, trobada is Vards de
Mallorca a la Casa de cultura

Avui, a partir de les 4'30 del cap-
vespre, a la Casa Municipal de Cul-
tura, els «Verds de Mallorca» cele-
braran una trobada durant la qual
es revisara la problemàtica ecológi-
ca de la nostra illa.

Hi sún convidades totes les per-
sones interessades.

La bandera :flan
A propósit de la recent concessió

per la Comunitat Europea del distin-
tiu de bandera blava per a dues plat-
ges del terme, hem rebut una infor-
mació a la - qual s'especifica que
aquesta distinció s'atorga en base a
unes anàlisis periòdiques duites a
terme per la Conselleria de Sanitat
durant un llarg periode de temps.

La festa del Corpus
Enguany la festa del Corpus fou

traslladada al diumenge següent i
així dia 17 horabaixa a l'església par-
roquial se celebra l'ofici solemne
propi de la festivitat i tot seguit sor-
ti la processó amb el Santissim, que
recorregué l'itinerari de costum.

Els darrers anys, amb la incorpo-
rack) de les dones a aquesta mani-
lestació, la processó resulta més
concorreguda.

Abans de l'ofici, i tal com s'havia
anunciat, l'organista Mateu Oliver
oferi un breu concert amb peces de
Bach, Albinoni i.lioell warm El mo-
ment no fou el més adequat perquè
el brogit de l'entrada de la gent no
permeté el clima adient ni per es-
coltar ni per interpretar.

Els noms de les escoles de Cas.
Concos i Portocolom i una cosa
més

A la plenaria ordinaria de dia 6
de juny el Consistori aprova per
unanimitat nominar el collegi d'EGB
de Portocolom com «Collegi Públic
s'Algar» i cl de Ca's Concos com
«Coliegi Públic de Migjorn».

A la mateixa plenaria el grup del
PP, amb l'abstenció dels regidors
socialistes (?), desestima una petició
formulada precisament per regidor
socialista Pere Massuti i Tomeu
Obrador dels «Coloms», en el sentit
que s'introduis l'exigència del conei-
xernent del nostre idioma, el Català,
a les bases de convocatória de pro-
ves selectives per cobrir determina-
des places de la plantilla de funcio-
naris de l'Ajuntament, de forma que
aquests sabessin escriure normal-

ment en el nostre idioma.
La cosa, no interessa.

Final del curs escolar
Aquesta setmana ha quedat pràc-

ticament tancat, pel que la als alum-
nes, el curs escolar. Divendres pas-
sat, els alumnes de l'Institut despe-
cliren el curs amb uns sopars a Por-
tocolom i cis collegis «Joan Capó» i
«Sant Alfonso amb els tradicionals
festivals el dimarts i el divendres
respectivament.

Nou emplaçament de la Creu d'Es
Carritxd

La setmana passada es dugu é a
terme el trasllat de la Creu que hi
ha a la desviació cap al Carritxó del
camí de Cas Concos, la qual degut a
la reforma que ha sofert darrera-
ment aquell creuer, requeria una
nova ubicació.

Ara agues t bell exemplar de pedra
ha estat collocat al vertex Cas Con-
cos-Carritxó a uns terrenys que han
estat cedits pels amos de Sa Cova.

Les platges
A la plenaria extraordinaria de dia

2 de juny fou adjudicada l'explota-
ció de les platges del terme als se-
giients optans i per les quantitats
que ressenyam:

Cala Sanau, a Antonio Cuenca
Gonzalez, per 2.705.000 ptes.

S'Arenal, a Pere Adrover Monser-
rat, per 2.015.000 pteS.

Cala Mitjana, a Andrés Moreno
Rejón, per 3 .15.000 'ptes.

Cala Serena, a Rafel Grimait Adro-
ver, per 1 milió de ptes.

Cala Ferrera, a Macia Capó Capó,
per 5 mitions de ptes.

I Cala Marçal, a Bartomeu Calden-
tey Julia, per 7 milions de ptes.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
EXCURSIO A ASTURIES I CAN-

TABRIA.—De dia 15 a 22 d'octubre.
Places molt limitades.

Per a informació i inscripcions:
Joan Esteltich, Tel. 580313 o a la
Llar.

CAMPIONAT DE BILLAR «FES-
TES DE SANT AGUSTI 90».—Tots
els sods de la Llar i La Protectora
interessats en participar es poden
inscriure a partir d'avui dia 23 i fins
dia 15 de juliol.

Acabat el termini d'inscripció no
s'admetran reclamacions.

La Comissió

Club d'Esplai «Albada»
Es comunica que el número pre-

miat en cl sorteig d'una maquina
d'escriure a benetici del proper cam-
pament d'estiu, ha estat cl 6.584.

vida social
PRIMERA COMUNIO

El passat diumenge dia 10, al san-
twirl de Sant Salvador, va rebre per
primera vegada l'Eucaristia, el nin
Joan Barceló Julia.

En hora bona.

BODES DE PLATA
MATRIMONIALS

Dimarts dia 12 celebraren les no-
ces de plata matrimonials els espo-
sos Sebastià Adrover Bordoy i Apol-
Iónia Ballester Coll.

Amb tal motiu, el matrimoni Adro-
ver-Ballester, en companyia de nom-
brosos familiars i amistats assistiren
a una missa d'acció de gracies a la
parròquia de Sant Miguel i despres
compartiren la taula en un sopar.

A les moltes felicitacions rebudes
pels esposos Sebastià i Apoliânia hi
unim la nostra més cordial. Que per
molts anys.

TENGO APARTAMENTO amuebla-
do para alquilar en Felanitx. In-
formes, Juevert, 61 - Tels. 580283 y
825039

JOVE DE 24 ANYS s'ofereix per a
N.";1 . t_t rote  part i dor.
I n1 ormaciú, Tel. 824818
(de 19 a 21 h.)

AUTOMOVIL R-5 GTI, acciden t ado
( de ha ja ) In tercsados en coin-
prarlo o piezas sueltas, llama' . al
Tel. 580827.

VENDO EMBARCACION ISLA, tipo
morruda. Motor 40 HP. Buen esta-
do. Arranque electrico. Precio
570.000 pl as.
Informes, Tel. 825307
(tarde y noche)

VENDO EMBARCACION BARRA-
CUDA de 18 palmos. Buen estado.
Informes, Tel. 580763

_
M- UEBLES ANTIGUOS vendo en

Porto-Colom.
Informes, Tel. 296310 y 824042

ATENCION COMARCA. Joven licen-
ciado Matemáticas. Clases BUP,
COU y primeros cursos carrera.
Precios razonables.
Informes, Tels. 751370 y 824736

SE NECESITA JARDINERO por
horas. Retribución a convenir.
Informes, Restaurante El Bosque.
Tel. 837009

NECESSITAM COSIDORES amb
experiència.
Informació, Tel. 824991

CLUB TENIS FELANITX
Por acuerdo de la Junta Directiva del CLUB TENTS FELA-

NITX, se CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el próximo dia 26 de junio, a las 21'30 h. en primera convocatoria
y a las 22 h. en segunda, en el local de la Casa de Cultura de esta
ciudad.

La Junta Directiva



Elig A ig
Vehículos de ocasión

FIAT UNO 45 S 5P
FIAT UNO 70 SL 5 P
VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3
OPEL MANTA 2.0 I
FIAT UNO 45 S 3P
FIAT UNO TURBO i.e
LANCIA DELTA 1.6 i.e
RENAULT 14 GTS

PM-AH
PM-AJ
PM-AU
PM-AJ
PM-AW
PM-AS
PM-AL
PM-X

(SABADOS MAÑANAS, ABIERTO)

Concesionario Oficial

FELANITX

taper Felanitx
SECCION MERCERIA - LENCERIA

Cintas - Adornos bordados - Escuaos - Aplicaciones - Hilos de coser - Tiras tórdadas
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.

PROXIMA INAUGURACION

Fa nou o deu anys que per aqui hi
va haver un crim perfecte, bo dc ve-
res, que haguera pogut inspirar una
història d'aquelles que escrivia la
Christie mentre [cie rots de tilo. Es
carregaren sa tia Marranxa i el seu
cornet. Aquell cornet brut d'escata
que era la bocina d'aquell carro
amb rodes de bicicleta que primer
fou verd persiana i després blanc
embrutador. Un dia desaparegueren

tots tres dels nostres carrers. Sa tia
Marranxa morí just ahans de guai-
tar per les cantonades un homenot
pelut que manava una furgona ple-
na de peix palmessano. No vull dir
que aquest personatge tengui res a
veure amb l'assasinat de la peixate-
ra. Només son coincidències, pot
ser.

Aviat farà un any que vaig ésser
(Passa a la mig. 6)

JULIOL ESPORTIU
- ESCOLES ROTATIVES DISPORTS -

- LLOCS: Camp Municipal d'Esports «Sa Mola »
- EDATS: De 6 a 15 anys

Aprenentatge, practica i perfeccionament dels següents esports:

— VOLEIBOL
— BASQUET
— FUTBOLET
— BADMINTON
— JOCS ESPORTIUS

— HORARI: De dilluns a dijous, de 17'30 a 20'30 h.
— PREU D'INSCRIPCIÓ: 3.000 Ptes.

Tots els participants seran obsequiats amb dues,sorticles-als
parcs aquatics.

LLOC D'INSCRIPCIÓ: Camp Municipal d'Esports «Sa Mola»,
al Conserge.

Totes les activitats són dirigides per un equip de professionals.
PATROCINA: Ajuntament de Felanitx.
GESTIC): Lúdic-Sport.

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en Carnes a la brasa

Les comuicamos nuestro nuevo n.° de Teléfono: 825302

VALTRE LOGSE

AUTOS MARTORELL,S.A.
i Carrer del Socors,6. Tel. 58 13 48. Felanitx.



Mutua Felanigense de Accidentes de Trabajo
Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria,

que tendrá lugar el sábado dia 30 de junio, a las 12 horas en pri-
mera convocatoria y de no haber número suficiente a las 12,30
en segunda, s en el local social, plaça de S'Arraval, 6 (Felanitx),
para tratar de los asuntos relacionados en el orden del dia.

ORDEN DEL DIA:
— S Examen y aprobación de la Memoria de 1989.
— Examen y aprobación de la Cuenta de Gestión, Gastos e

'Ingresos de 1989.
— Examen y aprobación del Balance de 1989.
— Examen y aprobación de los Presupuestos de 1991.
— Renovación reglamentaria de cargos.
— Ruegos y preguntas.

(.( 	 Felanitx, 12 de junio de 1990
El Presidente - Guillermo Jujadas

:VENDO EMBARCACION
Glastron Coral 800

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

y otros accesorios.
Precio 6.500.000 ptas.

(impuestos incluidos)

Facilidades de pago	 Inf. Tels. 657388 057389

Análisis Clinicos
1!POLICLINICA LLEVANT

VIA ARNESTO MESTRE, 36	 Tel. 58 22 33

Liga Futbolet Sénior
Verano 1990

PARA INSCRIPCIONES:

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES «SA MOLA», HASTA
EL DIA 26 DE JUNIO. TEL. 582264

LOS EQUIPOS ESTARAN FORMADOS POR 7 0 10 JUGADORES.

EL COMITÉ

PORTO-COLOM
Casas adosadas, directamente

del constructor
- 146 m2 CONSTRUIDOS (TIPO DUPLEX)

3 DORMITORIOS DOBLES CON ARMARIOS
— SALA COMEDOR
— DOS BANOS Y ASEO
— COCINA CON DESPENSA
— JARDIN PRIVADO DE HASTA 300 m2
— 1.800 m2 DE ZONA COMUN CON PISCINA
- ANTENA PARABOLICA, ETC. 	 .-q

TODO EN PRIMERAS CALIDADES

Aproveche los precios iniciales de piiimoción
TELEFONOS 55 28 86 y 58 11 15

MIDI Un vehiculo polivalente con 11
versiones distintas. Capaz de transportar
1.195 Kgs en un volumen de carga de
hasta 6,9 m 3. O. si lo prefiere, 8 cómodas
plazas con espacio para el equipaje.

.1 año de garantia y el servicio gratuito GME Assistance

RASCAL El especialista en el
transporte urbano Capaz de transportar
625 Kgs. en un volumen de carga de 3 m 3.
0, si lo prefiere, 8 cómodas plazas.

	 ¡Compruébelo! 	

• 1 ..Julia AUTOMOVILES

Carrer de Campos. 51. Tel. 581521 	 FELANITX
Concesionarios Oficiales Opel

[-e■- ,. L 	 GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

Cap cida
en toda
la gama.

FELANITX

VALUE LOGSE
testimoni del gemegar d'una altra
Marranxa sedentaria per mor de l'a-
nimalada que el consistori havia du-
cubrat en un rapte d'avo riment.
Feia referència a la possible instal-
lació d'una escalera mecànica a l'e-
difici del Mercat. Alguns dels pre-
sents flastomaren, altres cscupiren,
tres es posaren vermeils, estil patrio-
ta, un s'acollona i dues dones que
hi havia engronsaren llurs quatre
anques a ritme de fàstic normalit-
zador.

Al llarg d'aquets messos he plo-
rat moltes vegades imaginant pu-

(Ve de la pàg. 5)

tades per clins la plaça. N'he tengut
mal de panxa mats d'horabaixes
deixant correr la imaginació. Jo
som així i el meu ca també. Abans
era negre però l'he fet tornar gris i
no ha estat de fam. Son conseqiièn-
cies de la didáctica, de la instrucció.
L'hi he deixat compartir, amb el
risc que això comporta, els avanços
de l'ordre públic i les darreres no-
vetats en mot`al ciutadana. Si anam
així aviat sera 'ben blanc i em sabra
greu perquè l'hauré de rentar más
sovint. Be, el cas Cs que el que vo-
lien fer amb el Mercat ho trobava

1 , n xi c más desesperant, i no ho faig
gens gros, que el que han fet amb
l'altre, vull dir amb el Comú.

Peri) no hi ha mal que per be no
vengui. Diumenge passat vaig tor-
nar fer un ale. Sa dona, que venia
de per vila, em va dir abans d'anar-
me'n a missa, que no feia falta que
anas per la plaga, que no hi havia
quasi ningú, que tots feien coa en el
super ciel carrer del Convent. N'estic
segur, i així ii ho vaig contar en el
ca, que això faria refredar l'ocur-
rència de l'escala • eléctrica. Brag so-
nat i orella fumant vaig anar a mis-
sa i vaig aprofitar per dar-ne gra-
cies al Cel. Després, a la sortida,
vaig fer-me cl topadis amb un amic
que és conseller i li ho vaig fer a
sebre. Topant-me l'esquena amb
gest de consol me va dir que no, que

ja no en feien comptes de posar
l'escalera mecànica. Ara havien pen-
sat que ja que la gent no hi va a sa
plaça a comprar, la tomarien i tor-
narien posar al seu Hoc Sa Cortera
i S'Hospital. Després mirarien si era
possible que hi tornas a fer escola
qualque home poderós com jo ma-
teix. Seria, digué fent lues, una con-
tribució más de la molt noble i Ileial
ciutat a la propera reforma educa-
tiva d'aquest pais de maleducats.

P. Artigues

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



INMOBILIARIA L. PONS
Alquilamos:
— APARTAMENTOS, CHALETS Y CASAS RUSTICAS

Vendemos:
— APARTAMENTOS 1. , LINEA EN CALA MURADA Y PORTO.

COLOM DESDE 9.500.000
— LOCAL COMERCIAL EN CALA D'OR
— CASAS RUSTICAS DESDE 13.000.000
- SOLARES EN PORTO-COLOM «URBANIZACION LA FE»,
— SOLARES EN CALA MURADA

- CASA GRANDE CON MOLINO EN FELANITX

— PISOS EN FELANITX DESDE 7.000.000

INFORMES: OFICINA EUROMURADA, T 23

TEL. 833116 FAX 833043

Bar
Quiniela del
Mundial 90

Sorteo entre todos los acertantes de:
1 VIAJE A IBIZA
I JAMON SERRANO NAVIDUL
3 BALONES DE CUERO

clasificado 	

2." clasificado

3." clasificado

clasificado 	

clasificado 	

Nombre 	

Dirección 	

Población 	  Tel. 	
Rellene esta quiniela y deposítela en cl buzón del bar CA'N

PERE, calle Asunción, 17 Porto-Colom, antes del día l	 ittlio.

Cafeteria Restaurante «ES LLEVANT»
Especialidad en:

PAELLAS, POLLOS ASADOS, TAPAS N'ARIADAS.

Abierto todos los días

Via Argentina, 15 - Tel. 582361 - Felanitx
Próxima apertura Recreativos
«Es Llevant» Via Argentina, 17

Análisis Clíniques
Joana Gamin Grimait

FARMACEUTICA ANALISTA

Carrer de la Mar, 11 - FELANITX
Tel. (Fax) 581614

Análisis:
GENERAL DE SANCE/I, ORINA-

MOSTRES MICROBtl-OLOGIQUES

POTABILITAT D'AIGVES
•

CONTROL DE MANIPULApORS 4 t

D'ALIMENTS, ETC.

Fundat per
Climent Garau

i Arbona

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

Paella para llevarse y comidas
de encargo.

Sábados y domingos MENU ESPECIAL
Caldera de marisco y Arroz Brut

(a escoger)

FELANITX

L'Assemblea del Celler Cooperatiu Taula rodona 	 saat joail pews
Diumenge passat clernatí prosse-

gui a la Casa de Cultura l'z,ssernblea
general del Ceiler Cooperatiu comen-
çacla el diumenge abatis. El terna dc
la reuniti gira entorn dc l'auditoria
duita a terme darrerament a despe-
•es del Govern Balear, l'examen de
Ia qual així corn del pla de viabilitat
consumí unes tres horcs.

De les distintes intervencions dels
directius i sods, s'intuí que l'es-
mentada auditoria no reflexa tota la
realitat de l'empresa, tota vegada
que s'afirma a la reunió que no s'hi
tenien en compte les activitats de la
secció hortofruticola. I per la seva
banda el gerent Torneu Rosselló qua-
lifica d'inexacte l'estudi i volgué su-
posar que algunes de les deficimcies
que s'hi apuntaven ja estaven subsa-
nades.

Quant a la viabilitat, —tema que
es planteja a la mateixa auditoria—
sembla que ha de passar forçosa-
ment per una reestructuració. dels
sistemes de producció i distribució,

Li captació de decursos financers
mitjair;ant prstecs i subvencions
('t icials i Un increment cractivitais

inh tercers per tal de compensar la
constant disminució dc la producció,
també s'apuntà la possibilitat de
vendre part del patrimoni del Ce-
Ilcr.

Demà diumenge continuara agues-
ta assemblea, que s'espera deixar
conclosa.

VENDO SOLAR EN PORTO-CO-
LOM, en Urb. Cas Corso, Carrer
L'Emperador.
Informes C/. Marina, 48 - 1» Por-
to-Colom.

SE OFRECE JOVEN licenciado
Exactas. Trabajo serio de tempo-
rada. Vehículo propio.
Informes, Tels. 751370 y 824736

SE NECESITA CHICA para cuidar
niños en Cala Egos. Interna.
Informes, Tel. 657597

Aprofitant l'avinentesa de complir-
se el tercer aniversari de la present
L•gislatura, FELANITX CULTURAL
convoca per avui dissabte dia 16 de
,juny, a les 21'30 Flores, a la Sala
d'Actes de la Casa de Cultura una
Taula Rodona a la qual han estat
convidats a participar els represen-
tants de les distintes forces politi-
ques que configuren el nostre con-
sistori.

L'acte serà retransmès en directe
per radio i televisió (pel mateix ca-
nal de TVF) i acabarà amb un col-
loqui on podran participar amb les
seves preguntes tant radioicnts i te-
lespectadors mitjançant teléfon,
com els assistents des del mateix
saló.

Hi sou tots convidats.

VENDO FINCA RUSTICA de 10.000
m2 con casa y arboles frutales.
Zona Son Prohens. Y SOLAR de
400 m2 con casa a medio edificar
en zona Puigvert.
Informes, Tel. 580623

(Ve de la pagina

Obrador Ai -0611e/, lia estat l'element
indiscutible, ja que des de la seva
condició d'excellent ballador ha sa-
but encarnar amb un art i dignitat
extraordinaris el Sant Precursor.

Dema, festa de Sn n I Joan, lendrem
l'avinentesa de veure un cop mí.s

	

tiquesta	 certament pintoresca
pels que la contemplen per primera
vegada, peri, sumliment simpatica i
entranyahle pels felanitxers; i la
seva música, tan popular, fendra
l'espai clor d'aquesta jormula li més
Iluminosa del calendari, un xic
cisera tanmateix perqnè en ella hi
concorren tot un entilall de ciscums
tanciesol'niques..	 ,	 ,

Que. -aqiiets clavells que repartirà
per tot arreu la colla santjoanera
sien penyora d'una llarga contiuitat
per a aquesta tradició tan hermosa.

Molts anys!



Ofertas en LLEVANT INFORMATICA

AceR
ORDENADORES

ORDENADOR ACER 500 (640K, 20MB) .
IMPRESORA OKI ML-182 (155 cps.) . .
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA .
CALCULADORA CON PANTALLA Y PAPEL
CALCULADORA SOLAR PROFESIONAL .
CALCULADORA CIENTIFICA .

155.555 Ptas
49.900 Ptas
37.632 Ptas
17.920 Ptas •
6.720 Ptas.
4.000 Ptas.

ESTOS PRECIOS INCLUYEN IVA

OK.I
IMPRESORAS

TA TRIUMPH-ADLER
MAQUINAS ELECTRONICAS

CALCULADORAS 

l a GRAN FIESTA AceR
Restaurante PLAZA (El Corso)

PORTO-COLOM, el próximo viernes
22 de junio, a las 20 horas 

Rogamos pasen a recoger sus invitaciones a

LLEVANT INFORMATICA, C/. Hospici, 30 - FELANITX

8	 FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• Da la impresión por las noti-
cias recibidas de que puede que ha-
ya FUTBOL, la próxima temporada,
en FELANITX. Así se desprende por
los comentarios «off the record».
Podría ser el ex-Presidente Ile la Jun-
ta Gestora, el amigo RAFAEL BAR-
CELO se hiciera cargo dot mando
del C.D. FELANITX. La nici. ticia, de
tener confirmación, supondría un
alegrón a la desvalida hinchada fe-
lanitxera.

• Mientras, parece ya confirma-
do el FICHAJE del felanitxer TO-
MEU MESTRE por el G,D. MANA-
COR, que militará en la( siguiente
singladura en 2.a B, tras conseguir
de forma brillante el ascenso de ca-
tegoría.

• Que en cha 13 la SELECCION
ESPAÑOLA tuviera tanta suerte an-
te URUGUAY fue bastante chocante.
Ahora a esperar a que esta suerte
acompañe al equipo en su partido
frente a BELGICA.

• La TELEVISIÓ FELANITXE-
RA, tras ampliar su radio de acción,
va ganando día a día televidentes.
No cabe duda que la labor en los
informativos de TONI «Hermida»
ROIG es fundamental, sin olvidar la
labor sorda y efectiva de GORI VI-
CENS, TONI MORENO, ... etc, y la
bella presentadora y la nueva entre-
vistadora MILA, que en poco tiem-
po va aprendiendo el duro oficio de
Ia televisión. Para finales de julio
hay previsto un ciclo de películas,
las del «Equip-Tulsa», de las cuales
cabe destacar «BONA TERRA PER
A MORIR», «CALFREDS», «RE-
CUERDOS ESCOLARES», «UN
MUERTO RECALCITRANTE», «LA
MOMIA», etc., que serán anunciadas
previamente.

• En el «HARLEM JAll» de Ca-
la d'Or, este fin de semana promete
ser bastante «movido», actua el gru-
po felanitxer «INTERMINABLES».

• La «UNIÓ EUROPEA DE MA-
LLORCA», que preside el buen ami-
go JAVIER GINER, tiene previsto
estos días una serie de apretados
actos. Destaca un encuentro en Pal-
ma con motivo de la visita de ER-

NEST THEVOZ, un personaje suizo
fundador de la «Unió Europea» y
«Socio de Honor» de la sección de
Mallorca. Por otra parte tenía que
presentarse la asociación en varios
pueblos de la Ilia, tales como An-
dratx, Bunyola, Pollença y Sta. Ma-
ria.

• Pasó por nuestra «Ciutat» la
ORQUESTRA SIMFONICA DE BA-
LEARS «CIUTAT DE PALMA». Una
maravilla, oigan. Un lujo cultural
que desgraciadamente sólo interesó
a unos pocos felanitxers.

• El pasado día 8, lo siento por
el retraso, pero no tenemos el don
de la perfección, hubo un SOPAR a
«RANDA» FINAL DE TEMPORADA
para los equipos del C.D. FELA-
NITX en la categoría BENJAMIN y
ALEVIN. Hasta tin total de 127 cha-
vales se reunieron con sus papas en
amigable camaradería. Sin duda ca-
be felicitar al tcímdem VICENS-
TAULER que tuvieron mucho que
ver con el éxito de la reunión.

• Con llegada a Felanitx, se con-
sumó la 3.» etapa de la I CHALLEN-
GE intersocial «Comarca de Lle-
vant». No sé mucho de CICLISMO
pero según tengo entendido el ex-
portero del C.D. FELANITX, un

buen guardameta que no tuvo ex-
cesiva fortuna con los entrenadores
de turno, PEDRO MUÑOZ, está
portándose estupendamente sobre
Ia bicicleta. Cabe lamentar la ausen-
cia obligada de BERNAT SANSO,
que cuando gozaba de un espléndi-
do momento de forma, tuvo que
«escayolarse» un brazo por una
inoportuna rotura.

• Y a continuación aluunos
PROYECTILES:

— La queja de muchos vecinos
de la poca vigilancia que hay en la
PLAÇA DE LAS PALMERAS, espe-
cialmente por las tardes.

— Que la «nostra» Ciutat sea
caldo de cultivo para la drogadic-
ción.

— Que algunos todavía se extra-
ñen si los socialistas ganan por go-
leada en Anda-Lucía.

— Que los jóvenes motoristas
sigan campando a sus anchas por
nuestras calles.

— Que los abuelos de la música
Moderna šigan marcando la pauta.

— Lo que gusta la serie «Cris-
tal». Nos puede dar una idea de las
«luces» del personal.

JORDI GAVINA 2."

Clínica de Ortodoncia
(Prevención y cojiicción de malposiciones dentarias)

Dr. Bassa.m Alfred Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N° :118

Horario: Lunes a viernes, de 16'30 a 20'30
Previa cita. 	 ,v
C. Miguel Bordoy, 22 	 Tel. 582623	 FELANITX

OCASION UNICA
En Cala d'Or, 7 Chalets adosados
— 3 DORMITORIOS
— SALON COMEDOR CON CHIMENEA
— BAÑO COMPLETO
— W.C.
— COCINA AMUEBLADA
- TERRAZA CUBIERTA, CON BARBACOA
— COLADURIA
— PARKING PROPIO
— JARDINES Y PISCINA COMUNITARIOS

Precio iateresante 	 Crandes facilidades de pago
A 300 m. de la playa

A.P.I. L. Gomila - Tel. 843210

Agraïment
La familia Nicolau Veny, da-

vant les nombroses manifesta-
dons de condol rebudes amb
motiu de la mort de Mateu Ni-
colau Veny i en la impossibili-
tat de correspondre-les a totes
personalment, ho vol fer per.
mitja d'aquesta nota, i d'una
manera especial al Centre Re-
creatiu, entitat de la qual n'era
directiu.

A tots, moltes gracies.

LICENCIADA DARA CLASES DE
REPASO en Porto-C.olom, a partir
del 1." de julio. Inglés: EGB y
BUP. Català, Latín, Lengua Espa-
ñola y . Frances: EGB, BUP y
COU.
Informes, Tels. 580763 y 824260.

SE NECESSITA CUINERA a Cala
d'Or de 2 a 3 hores cada dia.
Mes d'Agost.
Informació, Tel. 580363.



Bruegel
liestaurante

Carrer del Vapor de Santueri (Cat 6ayi) PORTO-COLOM Tel. 83 34 55 (de las WOO a las 11'00 h.)

Menú especial para
bodas, banquetes,
comuniones

Y cada dia
Restaurante abierto:

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

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

FELANITX

FUTBITO
BENJAMINS
PELUQUERIA KISKA, 12 -

RECREATIVOS LLEVANT, 2
MOLT SUPERIORS

Unie partit jugat corresponent a
la categoria Benjamí, on s'obtingue
una clara diferencia a favor de l'e-
quip Peluquería KISKA, que va dur
el ritme durant tot el partit.
ALEVINS
PINT. FELANITX, 1 -

PELUQUERIA KISKA, 3
NO IMPORTA CORRER

Victòria que s'apunta l'equip Pe-
loquería Kiska, que mogu la pilo-
ta I entament aconseguint mar-
ear en els moments claus. Tenint l'e

-quip Pint. Felanitx moltes ocasions
de marcar, perb sense tenir res a fer

clavant on equip superior.
PIPIOLOS II, 6 -

CAFET. LLEVANT,
UN BON PARTIT

Pipiolos II, aconseguí una clara
diferencia davant l'equip Cafet. Lle-
vant, que juga un bon partit sense
poder fer res clavant un equip neta-
ment superior.
ESKORBUTO, 1 -

BAR oETS ARCS», 3
APURADA VICTORIA

Important victòria l'aconseguida
per l'equip Bar «Ets Arcs», que ju-
gá el seu millor partit en lo que
cluim de iliga. L'equip Eskorbuto es
veic impotent clavant un equip que
va plantejar un bon partit.

PlCATORE N.° 3

k CICLISME

Se disputó la 3.' etapa de
la la Challenge comarca de
Llevant

El sábado día 16, se celebró en Fe-
lanitx la tercera Etapa de la I Cha-
llenge Intersocial de la Comarca de
Levante.

Tomaron la salida 48 corredores,
de los cuales llegaron 44 a meta.

La carrera fue muy rápida para el
primer grupo de veinte corredores
que cubrieron la etapa en un tiempo
de una hora dieciseis minutos y vein-
te segundos.

El recorrido fue de 485 Km., sa-
liendo un promedio aproximado de
38 km/h.

El final de la etapa se disputó al
sprint, proclamándose vencedor de
este grupo de veinte corredores y
vencedor de la etapa, Sebastian Rigo
Vergas del Club de Manacor.

Felicito a Antonio Moreno Rodri-
guez porque, habiendo roto los cam-
bios de la bicicleta y siendo el mils
veterano de la carrera, puso todo su
empeño en finalizarla, a pesar que
hubo gente que le pedia que aban-
donase y subiera a un coche. ¡EN-

HORABONA, ANTONIO!
1.os ganadores de la etapa fueron:
Primero: Sebastian Rigo Bergas,

Club Manacor.
Segundo: Julián Casellas Gelabert,

Club Arta.
Tercero: Guillermo Timoner Obra-

dor, Club Felanitx.

La Clasificación General es:
Primero: Miguel Tous Alsina,

2.52.48, Club Arta.
Segundo: Lorenzo Vives Puigrás,

2.53.17, Club Manacor.
Tercero: Bartolome Galrnts Man-

resa, 2.53.20, Club Manacor.

Los mejor clasificados del Club
Fclanitxer son:

9.—Francisco Artigues Sagrera, a
un minuto.

10.—Guillermo Timoner Obrador,
a un minuto 20 segundos.

13.—Gnillermo Oliver Taberner, a
un. minuto 26 segundos.

14.—Pedro Muñoz Noguera, a un
minuto 26 segundos.

Pedal

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha DT-LC-80
— Yamaha DT-80
- Vespa 125 c/c.
- Sanglas 400 E

Vespinos
— Velomotores varias marcas

EVPrOSICION Y VENTA

Talle'
CiislObal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580268
ALQUILER DE COHES

Y MOTOS

SE PRECISA SBA. o SRTA. respon-
sable vara aten&r servicio domés
tico. Meses Julio, -agosto y septiem-
bre. Porto-Cotom. Con referen-
cias.
Inf.: Tels. 58'2782 '(horario laboral)
y 824441:1 (noches).

ANIVERSARIO

Da. Antonia Lladó
Andreu

(Vda. de A. Rosselló
1-9-1899 -25-6-1981

I.P.V.
Sus familiares y allegados

agradecerán a sus amistades
quieran encomendar a la mise-
ricordia de Dios el eterno des-
canso de su alma, en las misas
aniversario que se celebrarán
en la iglesia de San Alfonso,
Convento de San Agustin y pa-
rroquial Virgen del Carmen de
Porto-Colom, cl próximo lunes
dia 25.

Pingiiin Esmeralda
C. MAJOR, 11

Grandes descuentos
en todos los géneros, por cambio

de negocio



Renault ()cask le regala
Os,

De entracia, sólo el 10%
hasta 3 red)

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.

1 resto, en 48 meses.
Te damos hasta 4 años para que puedas

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

Y con 3 recibos de regalo.
Lo sorpresa final.

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

Cuentas, además con el control de
seguridad que RENAULT OCASION
realiza en todos sus modelos y Fmk,
con Garantía de 1 año, efectiva en
cualquier punto de la Red RENAULT.
Con toda facilidad, con toda
garantía, con toda seguridad,
decídete en RENAULT OCASION.

Te csperamos en:

concesinnario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FFIANITX: Cf. de Campos, N ,^ 0'5 - Tels. 5819 84 • 85 - Tal 010E: Ctra. Feleditx, 5 	 Tel. 651393

10 FELANITX

Coloms a la Sala
EL SR. GRIMALT RESUCITA LA
VIGENCIA DEL BATLE
MESQUIDA, I ALTRES COSES

El tema del Camp de Golf ha fet
que el Sr. Grimait tregués un de-
cret que va dictar el Batle Mesquida
que «regulava» l'accès dels Regidors
als documents. Més que una «regula-
ció» era una manera d'amagar la do-
cumentació als Regidors, perquè
s'havien de posar en conjunció una
Isèri d'astres abans que el Regidor
pogués accedir a la documentació
precisa. Creureu que el Sr. Grimait
en un gest sense precedents i invo-
cant la metodologia més antidemo-
cràtica que es recorda, negà l'accès
a l'expedient del Camp de Golf a un
Regidor quan el funcionati li anava
a Iliurar. I nosaltres no efitenem de
cap de les maneres com així el Bat-
le i el Sr. Grimait assumeixen les
responsabilitats de les infraccions
urbanistiques greus evidenciades de
fa mes d'un any, perquè deuen sa-
ber que el fet de no tramitar l'ex-
pedient fa que ells es .fkin para..
ceps i corresponsables de les respon-
sabilitats que hi ha. Ja veurem què
explicaran al Jutjat.

Volem informar que el nostre
grup ha dirigit una pregunta al Bat-
le, no sabem si la contestarà abans
de les pròximes eleccions, sobre les
Ilicencies d'obra d'activitat i obertu-
ra que hauria dc tenir la Conselleria
Adjunta a la Presidencia per instal-
lar el Centre de Joves a Cae. Mura
de Son Prohens. Com vartein dir al

Conseller, nosaltres creim que tots I
els joves han de tenir les mateixes
oportunitats a l'hora de trobar un
lloc dins la societat i a això ho
aplaudim, pers no podem admetre
de cap de les maneres la manera
cum va invadir Son Prohens, com
tampoc que tota una Conselleria del
Govern Balear, passi per damunt la
legislació vigent a l'hora de ser pro-
motor d'una activitat. Hem de su-
posar que vist com els seus del PP
manegen les qüestions urbanistiques
i d'activitats, a l'Ajuntament de Fe-
lanitx li hauria produit un trasbals
molt gros que es soHicitas
essent els PPs promotors del deixar
fer cent vivendes sense cap casta de
llicència, com poden exigir una Ili-
cencieta a un Conseller que aquesta
vegada no va avisar si venia d'asses-
sor o de Conseller. Es del tot com-
prensible l'actitud dels veïnats de
Son Prohens, perquè això no són
maneres.

Com deveu saber per la informa-
ció que rebeu del Regidor Informa-
dor Sr. Bonet, aquest any els PPs
volen fer centres pels Veils a tots els
indrets del terme. L'any passat es
tanca l'exercici amb un superavit de
384.446.340 pessetes. Deis superàvits
d'aquests onze anys que fa que co-
manden, ni dins els pressuposts d'a-
quests onze anys, no sabem que s'ha-
gi gastat una pesseta per als joves,
per al seu entreteniment, per al seu
oci, per a un local municipal, res de
res, ni una pesseta. Nosaltres, a la
campanya demanarem el Vell Es-
corxador per aquest ft A força de
prémer s'ha rehabilitat i encara es

que sapiguen què fer-ne. De
moment ha servit per menjar coca
de verdura la gent de la Setmana dc
Música.

I per acabar, com haureu vist al
.etmanari, avui dissabte a les nou i
mitja hi ha la taula rodona que
anualment organitza Felanitx Cultu-
ral per repassar el darrer any de l'A-
juntament. L'any passat es va fer a
damunt un terrat, esperam que en-
guany no hagi de ser damunt una
teulada i que presentin els del PP a
donar compte dels seus encerts. Nos-
altres trobam que hagués estat mi-
llor un dimarts o un dijous a les ho-
res en que emet la TVF, pet-6 sem-
bla que aquesta TV nomes serveix
per emetre comunicats oficials de
l'Ajuntament i no entra dins agues-
ta qualificació la Taula Rodona. Aixi
i tot sembla que es podrà seguir pel
mateix canal i es rebrà a tots (.‘ls in-

drets on es reb normalment la TVF.
Molt d'arivs als Joans i Joanes i

fins dissabte que ve.

SE NECESITA CHICO de 16 a 18
años para trabajar en Bar.
Informes en esta Administración.

BAR DEPORTIVO - CAS CONCOS

RASTRILLO Y
MERCADO ARTESANAL

Domingo 1 de julio, a partir de
Ias 14 h. Interesados en vender, pón-
ganse en contacto con Tel. 581160.

SE LEEN LAS CARTAS

DEL TAROT 

de 5 a 7 de la tarde

Inform.: Tel. 580798

CLINICA DENTAL

Dr.iMiquel Bennisar Obrador
MEDICO ESTOMATÓLOGO

Formación continuada en la Universidad del Sur de California.

Les comunica la apertura de la aueva sec-
ción de ESTETICA DENTAL
(Blanqueamiento), y nuevo tratamiento
mediante Implantes dentales en protesis
fija.
C/. MAJOR, 33 Pral. D	 Tel. 582423 	 FELANITX

1 11r I im
DE DESCUENTO
Cara al verano y a las altas
temperaturas, Renault le ofrece
un 20% de descuento en piezas
e irgrediertes si usted realiza
cualquiera de las siguientes
operaciones.

1-Vaciado, limpieza y llenado
del circuito de refrigeración.

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

3- Cambio de aceite y filtro.

4-Cambio buj ias y
pastillas frenos.

*elf

HAGALO EN RENAULT
Le esperamos en: 	

o RENAULT FELANITX

OFERTA 'IMAM MASTA EL 3% DE 1990




