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Una planta experimental de compost la rodei laper a la depuradora de Felanitx 	 I
La Conselleria d'Obres Públiques i

Ordenació del Territori, a través de
la Direcció General del Medi Am-
bient, té prevista la installació d'una
planta pilot de compost annexe a la
depuradora de Felanitx. Aquesta ins-
tallació tendria la funció de tractar
les fangs residuals de la depuració
de les aigües per tal d'obtenir-ne un
producte susceptible de ser comer-
cialitzat com adob nitrogenat, la
qual cosa podria rentabilitzar en
part el procés de les depuradores.

Segons la Direcció General del
Medi Ambient, s'ha triat la depura-

El dia 15 de juny el President Ca-
ilellas se reuní a Sineu amb els re-
presentants de les publicacions in-
tegrades en el collectiu de Premsa
Forana de Mallorca.

Per un informe que ens fou Mu-
rat en aquesta reunió, ens assaben-
tam de l'estat en que es troben les
obres de reparació dels danys cau-
sats per les inundacions passat
nies de setembre, pel que fa a les
vies depenents de la Conselleria d'O-
bres Públiques.

A la carretera de Santanyí a Cas
Concos, fins a la data s'hi duen gas-
tats 14 milions de pessetes i es pre-
veu la conclusió per d'aquí a un
mes.

A la de Cas Concos a Felanitx es

El balanç de 1989 fou el tema so-
bre el que girá la darrera part de
l'assemblea general del Celler Coope-
ratiu, celebrada diumenge passat de
10 a 13 del mati.

La pèrdua de nou milions i mig
de pessetes que presentà l'informe
de la Gestora, no fou acceptada com
a real pels socis assistents, tota ve-
gada que denunciaren diverses par-
tides pendents de pagament (IVA i
Seguretat Social) que farien pujar
aquesta pèrdua a uns 24 milions.

Durant la reunió es qüestionà for-
ça la confiança en la Directiva, acu-
sant-la de manca de transparència,

dora de Felanitx per a aquesta expe-
riència pel gran volum d'aigües que
tracta regularment durant tot l'any
i per la fácil disposició de les ins-
tallacions necessàries, que són unes
àrees de desecament i aireació i una
dependència per a la trituració i
mescla amb un vehicle orgànic.

El pressupost d'aquesta planta és
d'uns 50 milions de pessetes i el pro-
jecte es troba actualment en fase
de supervissió tècnica, si bé es creu
que abans d'un mes podrá passar a
concurs i que per a finals d'any po-
drá estar en marxa.

duen gastats 26 milions i aquests
dies s'havia de donar l'obra per aca-
bada.

La de Manacor a Felanitx, que ha
costat 57 milions, està pràcticament
acabada.

La de Felanitx a Portocolom, pel
que fa a reposició de redols estri-
pats i construcció de cunetes reves-
tides (40 milions de pessetes), la
tasca esta acabada si 116 dins pocs
temps es preveu de començar una
repavime,ntació.

I diguem, per últim, que dins el
crèdit per les inundacions es con-
templa també la reparació de la car-
retera de Campos a Felanitx, el pro-
jecte de la qual està encara en re-
dacció.

ja que des de l'any 1984 no s'han
presentat els balanços preceptius.

La reunió es tancà doncs sense
l'aprovació del balanç i amb l'es-
guard posat en l'assemblea del pro-
per dia 10 de juliol, a la qual s'in-
tentarà elegir una nova directiva.

Sant Joan Pelós
Sant Joan Pelós, tal i com s'espe-

rava, fou present diumenge passat
dematí als carrers de Felanitx.

En Jaume Obrador Antúnez per-
sonificà el sant dansaire i l'acompa-

El Sindicat. La crisi inacabable
Diumenge passat, a la Casa Muni-

cipal de Cultura, va culminar, des-
prés de tres sessions, l'Assemblea
General de socis del Celler Coopera-
tiu de Felanitx.

Potser no és necessari insistir so-
bre les circumstàncies adverses per
les quals travessa aquesta entitat,
que ve arrossegant de molt de temps
ença una crisis que, al capdavall, ve
a esser la mateixa que afecta tot el
camp mallorquí.

Si ens permeten una frase, podem
descriure l'estat del Celler dient que
«entre todos la mataron y ella sola
se murió». A la reunió de diumenge
passat, va semblar que la gent esta-
va d'acord que la Junta directiva que
cessará d'aquí a uns dies té bona
part de culpa de la situació actual,

Pere Bennássar iLlustra
el cartell del IV Trofeu de
Mallorca de Vela

Un dibuix a cinc colors, original
del nostre paish el pintor Pere Ben-
násar Obrador L especialment realit-
zat per a aquesta destinació. servira
per anunciar el IV TROFEO MA-
LLORCA DE VELA, a disputar la
primavera del 91 sota el patrocini
del Conseil Insular de Mallorca.

Precisament, amb ocasió del re-
partiment de guardons de la regata
d'enguany —que com sabeu fou
guanyada pel rei Joan Cartes en la
categoria tres quarts—, acte que
tingué Hoc el diumenge dia 17 de
juny al Club Nàutic de Ciutat, la
Reina dona Sofia devetllà aquest di-
buix i pogué esser contemplat per
tots els assistents.

Està previst que el proper mes
d'agost, durant les habituals vacan-
ces de la família reial a Mallorca,
En Pere Bennásar faci entrega dels
cinc primers exemplar de la repro-
ducció litográfica de l'esmentat di-
buix al rei Joan Cartes.

nyaren musicalment Francisca Adro-
ver i M.a Rosa Cons a la guitarra,
Miguel Angel MM.-11z al violí, Jaume
Julià al flabiol, Andreu Adrover i
Miguel Julià al guitarró i Ricardo
Martinez a la bandúrria.

La colla, a més del seu art i sim-
patia, repartia els tradicionals cia-
veils de Sant Joan.

que la Directiva va heretar una si-
tuació de crisi, que els socis també
en són responsables en tant que no
han sabut trobar els homes indicats
per a ter front a la situació, i per la
nostra banda hi afegirem que les
subvencions que reparteix la Comu-
nitat Europea als qui se decideixen
a arrabassar les vinyes també ha
contribuït a suprimir el camp d'ac-
tivitat propi del celler.

En aquests moments, els socis (la
xifra d'assistents a l'assemblea era
irrisòria) semblen dividits entre els
qui pensen que en qualsevol mo-
ment se pot liquidar el negoci i els
qui creuen que el Celler st podria
reconvertir i sobreviure.

A la reunió de diumenge, els socis
no varen voler aprovar el balanç cot-
responent a l'any 198n aquesta ne-
gativa va tenir el caràcter d'Im vot
de censura als qui han dirigit el Ce-
ller durant els darrers anys.

Nosaltres estani convençuts que
el vot de censurà  no va.' dirigit con-
tra uns resultats desfavorables, dels
quals la Junta potser no n'és culpa-
ble del tot, sinó contra una ge'pti6
poc transparent. El Celler, durant
els darrers anys, no ha preseptat
balanç de la seva actuació en On-
tra del que és preceptiu, ha.'amiigat
informacions als socis i presenta,
l'any 1989, un balanç negatiu, Oerà
que no se correspon a la realitat jper-
qué les pèrdues son molt més eeva-
des. 1

fEls foravilers se mereixen un len-
guatge clar i entenedor i no- els han
d'encortar amb termes tècttics ! d'e-
conomia ni amb sofismes que a la
llarga tanmateig no convencen nin-
gú. A l'assemblea que comentarti, el
gerent de l'entitat va fer una diStin-
ció entre els sock i el Celler que
era un pur joc de mans. Voler ex-
plicar que uns doblers els deu el
Celler però no els socis és una itíte-
ra mental mala d'empassar.

En conclusió, tot plegat és Molt
trist. Que una entitat que havia arri-
bat a esser una de les més impor-
tants de la comarca i que havia nas-
cut d'un sentit de solidaritat, dc
progrés i d'intelligència se'n vaja en
orris és alarmant, com ho es aquesta
crisi turística que aviat tendrem da-
munt i que exigiria, de part de les
nostres autoritats (i ja no és un as-
sumpte exclusiu de l'Ajuntament)
una actuació eficient i enèrgica, que
segons sembla, el Govern Balear no
está disposal a tirar endavant. Però
això ja és un altre tema i hi ha tot
un estiu per endavant.

Pirotècnic

El President Menu amb la Premsa
Forana

Informe sobre carreteres

Es douà per acabada l'assemblea del Celler
Cooperatiu sense aprovar el balanç
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Semestral: 1.625 pies.
Semestral a fora: 1.775 pies.

SANTORAL

Diu. 	 1 St. Aar-6
Dill. 2 St. Procés
Dim. 3 St. Tomas, ap.
Dim. 4 Sta. Elisabet
Dij.	 5 St. Antoni M.a Zacaria
Div. 6 Sta. Maria Goretti
Dis. 7 St. Fermi

LLUNA
Quart creixent dia 29

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma • Felanitx des de Vesta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te d1ssabtes).9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. Diumenges j 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-Portocalom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 12, 14'15, 17 I 20 h
Diumenges i festius, a les 7, 9,
12,30, 15,30, 17 i 20 h.

Portocolom -Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730, 9 30. 1230, 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 	 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:

Francesc
Gayh-Melis
Jaume Rotger
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Francesc Piña
Francesc Piña

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

580448-581144
Ambuláncies

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

ACeR
ORDENADORES

OKI
IMPRESORAS

rAmiuMPH-ADLER

MAQUINAS ELECTRONICAS
CALCULADORAS

LLEVANT INFORMATICA
AGRADECEMOS CORDIALMENTE LA

ASISTENCIA DE TODAS LAS PERSONAS
QUE QUISIERON COMPARTIR CON NO-
SOTROS LA PRIMERA GRAN FIESTA
«ACER», CELEBRADA EL PASADO VIER-
NES EN PORTO-COLOM.

LLEVANT INFORMATICA, C/. Hospici, 30 - FELANITX

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Jttan Illascapó Illantiesa
(pie falleciú en Felanitx, el dia 25 de junio de :990, a la edad de 82 aims,

In abiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

E.	 P.	 D.
Su alligida esposa Maria Boyer; hijos, Miguel, Rafael, Maria, Francisca y Juan; hijos

politicos, Olvido Diaz, .luan Nicolau, Josefa Barrio y Baltasar Soler; nietos y demas
al participar a sus a in istades tan sensible pérdida les ruegan le tengan presente en sus oraciones,
por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: C. Obispo Puig, 7

2 	 FELANITX

*Minot de Feinitx
ANUNCI

Degut a que (•s at 	no han
pogul (lilt. :1 lerine totes les bisques
(le reconstrucci6 (leis dimvs ocasio-
nats per les inundacions del passal
Ines de setembre, s'estableix un nou
termini lins il dia :il d'agost per
acabar-les.

Felanitx, 2ti de junv (Iv 1990
El Batle:

Cosine Oliver Monserrat

VACUNACION ANTIRRABICA
DE PERROS

Ordenada por la superioridad la
campaña de vacunaciún antirrábica
dc perros, de conformidad con lo
que dispone la vigente legislación
sobre el particular, esta Alcaldía dis-
pone lo siguiente:

1."—Todos los perros de este Ter-
mino Municipal de más de tres me-
ses de edad, deberán ser obligato-
riamente vacunados contra la rabia.

2."—Para facilitar a los poseedo-
res de perros el cumplimiento de
esta obligación, se establecen los si-
guientes puestos oficiales de vacu-
nación, que funcionartin en las fee has
y horarios que a continuación se de-
tallan:

— Felanitx en local antiguo Mata-
dero C/. Rector Planas: día 6 y día
13 de julio a las 10 horas.

— Cas Concos, (Plaza) día 5 de ju-
lio a las 9 horas.

— S'Horta, (Plaza) día 5 de julio
a las 9'30 horas.

— Porto Colom (junto Escuela),
(ha 5 de julio a las 10'30 horas.

— Son Prohens (junto Escuela),
día 12 de julio a las 9'30 horas.

— Son Valls ( junto Iglesia), día
12 dc a has 1030 horas.

3."—E1 importe che la vacunación
cri los puestos y horarios sera el que
fije el Colegio Oficial de Veterina-
•ios, por reconocimiento, aplicación,
precio N . acuna, tasa, etc.

Esta tarifa oficial no regirá cuan-
do la vacunación se practique en
puestos horarios distintos de los
iiidicados, en cuyo caso se abonarán
los honorarios fijados en las tarifas
colegiales.

perros que concurran en
los puestos deberán ir provistos
collar, bozal y cadena, así como
acompafiaclos che la persona que
acredite 	t propiedad y capaz de
pioceder a la silice ion  che! animal.

5."—En cumplimiento de la nor-
mativa igente, a partir del cha 31
de octubre próximo, fecha de termi-
nación de la campaña oficial de va-
cunación antirrábica obligatoria, to-
dos los perros cuyos dueños no po-
sean la tarjeta sanitaria canina, se-
rán recogidos como vagabundos y
sacrificados, si en el plazo de 48
horas no fueren reclamados por sus
propietarios. En caso de reclama-

ción Sc estará a 10 dispuesto en la
l. gislacidn vigente de aplicación.

En las mismas condiciones, se
procedera al sacrificio de los perros
cle dueños desconocidos.

Esta Alcaldía espera del vecinda-
rio preste su maxima colaboración
en el cumplimiento de las medidas
ordenadas para el mejor desarrollo
de la campaña y el interés sanitario
de la población.

Felanitx, a 19 de junio de 1989.

El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrat

FS DONEN CLASSES DE MATE-
MATIOUES, Fisica i Ounnica de
BUP i COU a Portocolom.
Informació, Tel. 580088
(hores d'oficina)

VENDO SOLAR EN PORTO-CO-
LOM, Urbanización Cas Corso.
Informes, Tel. 580487

VENDO PLANTA BAJA en Felanitx,
3 dormitorios, 2 baños, techos fo-
rrados de madera oregón.

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

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



Bar
Quiniela del
Mundial 90

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

	I.° clasificado 	

	

clasificado 	

	

3.° clasificado 	

	

4.° clasificado 	

	

5." clasificado 	

Nombre 	

Dirección 	

Población 	  Tel. 	

Rellene esta quiniela y deposíte/a en el buzón del bar CA'N
PERE, calle Asunción, 17 Porto-Colom, antes del día I (lc julio.

Pompas Fúnebres Felanitx, C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Liana, 15 - Tel. 580418 y 1. Vuelta. 167 -Tel. 5811.1 4
FELANITX

C. Port de Palos. 23 - Tel. 82 1710 PORTO-001.0■1Restaurante Los Pinos
ANDA. CALA NIARCAL, 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)

Anàlisis Clíniques
Joana Gardas Grimait

FARMACEUTICA ANALISTA

Carrer de la Mar, 11 - 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

FELANITX 	 3

Benvolguts amics: Torn esser al
Perú i me sent amb la necessitat
d'enviar-vos uns mots d'agraïment.
Els dos messos i busques que vaig
esser per Felanitx m'omplíreu d'a-
tencions i delicadeses que vull agrair
públicament en nom propi i en nom
dels peruans de Cascas i Contumazá.

Volgué Deli que pogués ser testi-
moni de la vida de la comunitat cris-
tiana de Felanitx i no me cans de
donar-ne gracies. Vaig assistir a les
celebracions Quaresmals, a la cate-
quesi de Confirmació i de prepara-
citi pel Matrimoni. Vaig veure res-
tore, per fer arribar l'Evangeli als
grans, per creixer en el coneixement

interior del Senyor i per estar nies
prop ciels pobres. Ben cert.: tot això
still fruits d'una sarment ben unida
al Cep. La qualitat d'aquest treball
solidari verifica la qualitat de la vos-
tra vida cristiana. Si abatis ja em
sentia tot alabat de ser felanitxer,
ara encara m'hi sent molt més. Tant
de bo el Senyor cridas qualque jove
dc Felanitx per anar al Seininari!
Així s'arrodoniria aquesta bella co-
munitat.

En un altre capitol de coses, vos
dire que vaig aprofitar l'estada per
visitar els paratges niés agradosos
de la nostra terra: el Puig i la vo-
rera de mar, i «sóc avar de la Ilum

que cm resta dins eis ulls». Perú,
 'ere que el darrer redol sense

urbanitzacions de la vorera de mar
no hi sera Cu tornar a Felanitx?

Vull creure encara en el seny, en la
lucidesa i visió dc futur dc la bona
gent felanitxera.

Aquí la vida es fa mes difícil. La
inflació fa pujar els preus en pro-
gressió geométrica. Els sous no hi
arriben ni prop fer-hi. Augmenta la
violencia. La gent espera solucions
del nou govern. La feina és immen-
sa, perú no val més encendre un 1111-
met, per petit que sigui, que pia-
flyer-se per la fosca?

Amics, la collecta del segon Diu-

menge de Oliaresma que pujava
52.000 pessetes, nits 48.000 pessetes
title iirclitregit la voslt a parrOquia
i l'import d'altres donatius particu-
lars que vaig rebre per a les parrò-
quies de Cascas i Contumazd ho des-
tinarem a finançar els cursos de
promotors che salut, agents de pas-
toral rurals, catequistes i ajudes a
les escoletcs del camp.A tots,moltes
oTacies i no deixeu d'encomanar-nos
a Déu. «¡Que Dios se lo pague!»

Jaume Obrador

VENDRIA TRES DIBUIXOS a Ra-
llis d'En Josep Boyer, emmarcats.
Informació en aquesta Adminis-
tració

Agraiment a lisgiésia de Felanitx
Mn. Miguel Serra, rector de la ParrOgnia, hens ha let arribar

una carta que ha tramès des del Perú el Hos Ire paisà Mn. Jatune
Obrador, missioner, adreçada a la conturzitai cristiana felanit.ve-
ra, la publicació de la qual creim convenient i necessària per tal
que pugui arribar realnzent als seus destinataris.

ROGAD A DIOS EN CAl?InAll POI? El, ALMA /II;

D. Bartolomé [flaunt Ondreu
gm, lalleció	 Porto-Colons. el dia 23 de junio de 1990, a la edad de 8.5 aims,

habiendo recibido los santos Sacramentos y la BendiciOn ApostOlica

Su alligida esposa Margarita Oliver Heu ii 	hermano politico Miguel Oliver Bennasm:
sobrinos, Antonia y JOrge (u11Sellh's en Argentina); Francisco Harcebi Manresa y Mig tie( Nicolau
Obrador. de la razOn social Can 	 primos y (kiwis parientes, nolifican a sus amislades tan sensi-
ble in:rdida. agradeciendo	 oraciim por i•I

(,.su mortuoria: C. Carmen, 2'; Porto-Colom

ESTUDIANTE DE CONTABILIDAD
y Analista Programador, busca
trabajo.
Informes, Tel. 582410

SEÑORA, guardaría niños.
Informes, Tel. 582410

CLASSES DE REPAS de matemàti-
ques, física i química, de BUP i
COU a Portocolom.
Informació, C/. Cristòfor Colom ;

22

VENC MOBLES ANTICS. Dormito-
ri: Hit gran, guardarrobes, cante-
rano, mirall i cadira-paridora.
Informació en aquesta Adminis-
tració

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



Petanca
LA ORGANIZACION SE DISCULPA POR CUALQUIER

ERROR U OLVIDO Y POR NO HABER PODIDO ENTREGAR, A

CAUSA DE UN IMPREVISTO, UNA MUESTRA DE AGRADECI-

MIENTO A DON BERNARDO ARTIGUES (AYUNTAMIENTO

DE FELANITX) Y A LA MARAVILLOSA Y COMPETENTE TV
FELANITXERA (ELECTRODOMESTICOS RICART), CUYA EN-

TREGA SE HARÁ PUBLICAMENTE EL DIA 24 DE JULIO, CON

OCASION DEL PROXIMO TORNEO DE PETANCA, QUE SE

DISPUTARA FRENTE AL BAR DIANA, QUE LO PATROCINA.

Gracias a todos.

COLABORADORES DEL TORNEO DE DIA 24 DE JUNIO:

Alcalde dc Portocolom

— Director General de

Deportes de Baleares

— Construcciones Juan

Obrador Servera

Dior. Daniel Tomas Gaya

— Restaurante Ses Portadores

Mesón La Fe

— Mesón Limonero

Restaurante Bon Port

— Informática Felanitx

- Restaurante El Bosque

— J. Obrador Obrador

— Lavanderia Manresa

- «Sa Nostra» Caja Baleares

— Electrodomésticos Ricart

- Ayuntamiento Felanitx

— Hotel Estoril (Tomas y Toni)

— Don Camilo Pizzeria

Banca March

Jaime Sitges (Mecánico)

Guarderia Infantil
MAFALDA

C/. TRAFALGAR, s/n. 	 PORTO-COLOM

Les ofrece sus servicios
Abierto todos los días

INFORMES, TEL. 825348

Classes recuperació i repàs
4 professors d'E.G.B. Tots els nivells

Juliol i agost: Dimecres i dijous
INFORMACIÓ: TEL. 582592 (A PARTIR DE LES 9 DEL VESPRE)

PLACES LIMITADES

A partir del proper dilluns dia 2

La panaderia de Miguel Juan, fill
estarà TANCADA per les habituals VACANCES

fins el pròxim dimarts dia I d'agost, que tornarem obrir a la
nostra distingida clientela.

Aprofitam l'avinent.;..sa per saludar i desitjar unes bones va-
cances als nostres n',rroquians.

4
	

FELANITX

«Auditori Municipal» ós ara
el nom de l'antic Cine Felanitx

Segons acorn pres a la comissió
dc govern de l'Ajuntament del pas-
sat dia 28 de maig i a proposta del
Conseil Directiu clel Centre Cultural
de Felanitx, l'antic «Cine Felanitx»
la passat a denominar-se «Auditori
Municipal».

Sembla molt raonable aquest
canvi de non-i, tota vegada que des
de que aquest local passa a ser pro-
pietat de l'Ajuntament s'hi han vin-
gut celebrant actes de naturalesa
molt diversa.

Ara seria convenient que es subs-
tituis el rètol que presicleix l'entra-
da pel de la seva nominació.

Taula rodona
Dissabte passat a vespre, organit-

zat per Felanitx Cultural, tingué lloc
a la Casa de Cultura una taula rodo-
na amb la participació de represen-
tants de tots els grups politics que
integren l'Ajuntament. Pel Partit
Popular hi assisti Antoni Grimalt,
pel PSOE Paco Garcia i per «Coloms
a la Sala» Bartomeu Obrador. Mo-
derà Sebastià Massuti i el colloqui
es pogué seguir a través de la fre-
qüência de TV Felanitxera i de la
radio i s'hi pogué intervenir telefò-
nicament. • •

Se tractaren alguns temes d'actua-
litat, tots ells de caire problematic:
camp dc golf Vall d'Or, sanejament

dc la part de Sa Capella de Portoco-
tom, reforma dci Mercat i Normes
Subsidiaries.

Mn. Gabriel Rosselló, adscrit a la
parròquia de Felanitx

Arran dels recents nomenarnents
eclesiàstics, ha estat adscrit a la par-
rOquia de Sant Miguel de Felanitx,
Mn. Gabriel Rosselló Rigo, el qual
havia exercit fins ara cl càrrec
Rector de la parrèquia de Ses Sa-
lines.

Mn. Gabriel Rosselló es natural
d'Alqueria Blanca i, anys enrera fou
rector de Cas Concos.

Donam la benvinguda a Mn. Ga-
briel Roselló i clesitjam que Ia seva
collaboració amb la nostra parrò-
quia sia fecunda.

El preu del setmanari
A partir del proper mes de juliol

el preu d'aquest setmanari sera de
75 ptes. exemplar, augment que re-
percutira proporcionalment en les
taxes de subscripció.

Ens obliga a aquest augment el
progressiu encariment de matèries i
altres factors que intervenen en la
producció, malgrat els quals havíem
mantingut inalterable durant clos
anys el prcu de la publicació.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
EXCURSIO A AQUACITY.—Dia 9

de juliol. Sortida a les 9'30 del ma-

Preu 1.850 ptes., dinar incls. Per
a inscripcions, clel 2 al 6 de ulioi, a
la 1.1ar.

FXCURS10 FOGUERO D'AL-
CUD:A.—Dia 31 de juliol. Sortida a
!L'S 19 h. de l'ortocoloni. Preu 3.000
pies. Inseripcions, del 20 al 27 de

Associació de Pares del Col.legi
de Sant Alfons

EXPOSICIÓ DE PINTURA
Avui dissabte, a les 8 clel capves-

pre, a la Casa Municipal dc Cultura
s'inaugurarà una exposició de pin-
tura dels alumnes del cotlegi, que
romandra oberta avui i derna i els
propers dissabte i diumenge.

TORNEIG D.EscAcs
Arran del torneig d'escacs realit-

zat durant el curs que s'acaba de
cloure, aquesta associació vol agrair
la participació dels alumnes aixi
com l'alliçonament, que ha estat a
càrrec —d'una manera totalment
dessinteressada— de Llorenç Cana-
ves, gran coneixedor del joc.

VENDO MUEBLES ANTIGUOS.
Dormitorio: cama grande, arma-
rio, canterano, espejo y sillón.
Informes en esta Administración

VENDO PORTASSA de unos 100
m2. apróx..
Informes, Tel. 825145 y 581479

NECESSITAM COSIDORES amb
experiência.
Informació, Tel. 824991

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

FESTA BE SANT
n S r jiGt

El proper dissabt, , dia 7 se cele-
brara a Felanitx la lesta de Sant
Cristbfol.

A les 7 del capvespre, a l'esglesia
de Sant Alfons hi haura missa i tot
seguit a la calçada central de la pla-
ça dc Pax hi haurà benedicció de ve-
hicles. La Banda de Música amenit-
zara la festa amb un concert i des-
prés en el pati de Sant Alfons se
servira un refrigeri.

Es convida lots els conduchirs.

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

SE PlIECISA OEICIAL yIPEON de

Inf.: Tel. :581467
(Ila mar por las noches)

SE VENDEN PISOS EN PORTO-
COLOM. Parte Aduana. Facilida-
des.
Informes, 'I'd. 57568

LIQUIDACION
TOTAL, en
ESPAFITERIA
C. Mar, 26
por traspaso de local



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 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 Felanitx, C.B.
Alonso Rodriguez, 5 Tel. 580331dirErs»

Clinica de Ortodoncia
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias)

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN 011'TODONCIA - COL. N" 318

Horario: Lunes a viernes, de 16'30 a 2010
Previa cita.

C. Miguel Bordoy, 22	 Tel. 582623 	 FELANITX

PORTO-COLOM
Casas adosadas, directamente

del constructor
- 146 m2 CONSTRUIDOS (TIPO DUPLEX)
— 3 DORMITORIOS DOBLES CON ARMARIOS
— SALA COMEDOR
— DOS BAÑOS Y ASEO
— COCINA CON DESPENSA
— JARDIN PRIVADO DE HASTA 300 m2
— 1.800 m2 DE ZONA COMUN CON PISCINA
— ANTENA PARABOLICA, ETC.
— TODO EN PRIMERAS CALIDADES

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

AWOL ESPORTIU
- ESCOLES ROTATIVES D'ESPORTS -

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

Aprenentatge, practica i perfeccionament ciels següents esports:

— VOLEIBOL
— BASQUET
— FUTBOLET
— BADMINTON
— JOCS ESPORTIUS

HORARI: De clilluns a dijous, tie 1730 a 2030 h.
PREU D'INSCRIPCIÓ: 3.000 Pies.

Tots els participants seran obsequiats amb dues sortides als
pares aquatics.

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

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

FELANITX

Breu història de...
(Ve de la pàg. 6)

que els interprets van posar en ven-
cia.

Si es demanas el perquè de l'inte-
res i de les «Cançons», ben se-
gur que la resposta es trobaria fa-
cilmen:: Pei -clue enfront de la massi-
ficaciú i la uniformitat de la música
que avui se'ns imposa, hi ha la so-
luck) d'escollir el camí pròxim, viu
i entranyable de la nostra música
rnediterrania.

Tres anys són més que suficients
per enfrontar-se a la programació
del 87 amb una bona dosi de segu-
retat.

Anil) Camarún de la Isla, Idir, Ma-
Hadsidakis, Siureil Electric, Gio-

vanna Marini, I'Muvrini, Raimon,
Victori i Joan PlaneIls amb La Ma-
nilla, Ahmad Muhammad Barra:yn i
els Músics de Bechari es completa
un cartell francament atractiu. Al-
guns (Fells, com Idir4i Hadsidakis
—músic extraordiharil`-" . amb' un
llarg historial d'èxits, (molta gent el
coneix sense saber-ho, gracies a «Els
nins del Pireu» del film de Jules Da-
sin «Mai en diumenge»). L'artista
grec va olerir un concert al Pare de
la Mar que va fer aixecar el públic
de les cadires.

Per primer cop, cl 87 s'enregistren
les actuacions i a principis de l'any
següent surt al mercat un Album
amb temes de tots els participants.
Gracies a aquest disc, es troba un
tema crldir en el mercat discografic
espanyol. També es posa en circula-

ció el nom d'Hadsidakis, ja que la
banda sonora de «Mai en diurnenge»
difícilment es troba a Espanva.

Amb una història de quatre anys,
un disc enregistrat en directe que
serveix de targeta de presentaciú,
descobriments com el de Coanegra a
l'edició de 1986, una consoliciaciú
les testes de cada estiu, «Cançons de
Ia Mediterrània» ha guanyat una po-
pularitat que traspassa fronteres.

I després de la «consolidació», ve
l'«expansió». A l'edició de 1988, hi
participen representants de sis pal-
SUS, and) un fort denominador co-
mû. El Pare de la Mar es conver-
teix de bed nou en un gran escenari
a l'aire lliure, i es l'italià Edoardo
de Angelis l'encarregat d'obrir el
festival.

Marina Rossell provoca l'aplaudi-
ment del nombrós públic que acu-
deix a la primera jornada de la cin-
quena edició. Grecia hi es novament
representada, aquesta vegada amb la
veu d'Haris Alexiou, que confrater-
nitza amb el turc Ziilfü Livaneli, ar-
tista molt popular i autor de la ban-
da sonora de la pellicula «yól». Li-
vaneli es, sense cap dubte, el músic
de més exit a Turquia.

Maria dei. Mar Bonet, que va obrir
el 1984 l'inici de les «Cançons»
novament al certament musical,
amb l'espectacle «Ben a prop», ,ran-
ttanent amb Mane! Camp. L'israelià
David Broza adquircix rellevància
internacional gracies a la seva parti-

(7ipació, interpretant Garcia Lorca,
en el disc «Poetas en Nueva York».

Accents andalusos i nord-africans
tanquen el festival del 88. El grana-
di Carlos Cano sorprèn per la seva
cuncepció original de la música, del
scus ritmes andalusos. Mentrestant,
A.bderrahmane Djalti ressuscita els
sons bedtans d'Argelia.

L'expansió de les «Cançons de la
Mediterrània» es produeix, efectiva-
raent, a la cinquena edició. Un segon
disc en deixa constancia, de la ma-
teixa manera que l'obertura intern&
clonal del festival començada en al-
tres anys.

El contingut dels programes rea-
lit•ats fins avui ha convertit les
«Cançons de la Mediterrania» en un
esdeveniment a la primera fila de la
cultura, installat sèliciament en el
conjunt internacional. Perquè «Can-
çons» es un dels encontres més im-
portants del Mare Nostrum, tal i
com ho palesen les respostes de la
critica i del públic. Any rera any,
aquesta setmana de juliol atreu l'a-
tenció de nombrosos especialistes
que vénen a Palma per poder assis-
i4 en directe al gran espectacle. Els

mitjans de comunicaejó —televisió,
premsa i radio— de . diversos països
envien informadors que donen
compte, dia a dia, de les interven-
cions musicals de l'estiu mallorquí.

Són 250.000 wats de Hum i 20.000
de so per a aquest festival, clue a la
sisena edició ha comptat amb la pre-
sencia de vuit països: Manos Tokas
de Xipre, Liras Llach de Catalunya,
Sonia M'Barek de Tunisia, Joan Bi-
biloni de Mallorca, Yorgos Dalaras
de Grecia, Angelo Branduardi d'Ita-
lia, El Lcbrijano d'Andalusia amb
l'Orquestra Anctalusi de Tanger dc
Marroc.

Amb el rerafons de la catedral de
Palma meravellosament iliuminada i
el Palau /le l'Almuciaina, el sete any
de «Cançons de la Mediterrania» co-
mença el 12 de juliol i es perllonga
fins al dia 15.

Enguany aquesta mostra, organit-
zada per l'Aiuntament de Palma, fa
rit possible coneixer els artistes més
variats en una mescla dificilment re-
petible.

De Siria a Andalusia, de Mallorca
a Grecia, de França a Israel, «Can-
çons de la Mediterrània» sera la mi-
nor mostra musical dels pinsos me-
diterranis.

Paco de Lucia, d'Andalusia; Dimi-
era Galani, de Grecia; Els Vallde-
mossa, de Mallorca; Mario D'Azzo,
d'Italia; Toti Soler, de Catalunya;
Claude Nougaro, de França; Ofra
Haza d'Israel i Abed Azrié, de Siria,
sera el programa de «Cançons de la
Mediterrania» de Pally 1990.



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

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

FELANITX

IMF'taper Fiellanitx
SECCION MERCERIA - LENCERIA

Cintas - Adornos bordados - Escuaos - 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 elásticas 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

Quan cl 1984 va començar la pri-
mera edició de «Cançons de la Medi-
terrania» horn ja sabia que el pro-
jecte tenclria futur. Maria (lei Mar
Boner i Maria Carta van presentar
una música d'arrels profundes, que
el nombrós públic que va acudir a
l'Auditbrium va saber assaborir.

Però allò nomes era la primera pe-
dra d'una idea musical que just aca-
bava de començar i que, amb el

temps, havia de trobar un lloc en
els esdeveniments artístics de l'estiu.
No es tractava d'organitzar uns re-
citals de música «químicament pu-
ra», corn succeeix en altres festivals.
La qüestió era una altra, perquè el
que es pretenia cies d'un principi era
oferir una visió de la música, actual
o no, que perviu a les regions de la
Mediterrània.

Així, el 1985 en el castell de Bell-

ver actua el grup català companyia
Elect rica Dharma que, tot i tenir
vestigis de temes populars, oferiren
un trebail completament actual. El
programa es completa amb l'actua-
ció de Tomeu Penya, per Mallorca,
Angelique lonatos, per part dc Gre-
ek', i Sara Alexander, d'Israel. Aquel!
any «Cançons de la Mediterrania» no
troba el seu espai musical definitiu,
però es confirma la necessitat de
consolidar aquesta mostra just es-
bossada, que podia donar a conèixer
to un món musical i no nornés tro-
bar un lloc clins els circuits comer-
cials d'espectacles.

L'Ajuntament de Palma, que im-
pulsa les «Cançons de la Mediterrà-
nia» possibilita un major creixement
del festival. Amb el que s'ha pogut
veure durant els dos primers anys,
ja es pot proposar un programa
molt més ampli i arriscat. Per pri-
mer cop hi participa la música àrab:

Djur Djura, els Músics del Nil i Mu-
luk El 1 Iva. La sorpresa es gene-
ral. I acostumats a considerar com
a rara la música clefs països musul-
mans, es comprova que cal reconsi-
derar aquesta opinió.

Al Tall, Elena Ledda, Ketama i, de
forma molt especial Maria Faran-
douri, conformen un conjunt molt
variat i assequible al públic. Així, hi
es present la música popular i mo-
derna que es fa a l'àrea de la Medi-
terrània. Ara ja no es tracta de la
puresa total, del museu o de l'ar-
queologia, sine) del que es viu i con-
viu compartint una mateixa mar.

La resposta del públic es comple-
tament entusiasta. Per a molts supo-
sa el descobriment de noves formes
de fer música, de veus fins ara igno-
rades. Podria servir de mostra el
fet que es varen esgotar tots els disc

( Passa a la pdgina 5)

Breu història de «Canons de la Mediterrània»

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

Vendemos:
— APARTAMENTOS L a 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»
— SOLAIS 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



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

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

ORDEN DEL DIA:
Examen y aprobación dc la Memoria de 1989.
Examen y aprobación dc 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

Análisis Clínicos
POLICLINICA LLEVANT

VIA ARNESTO MESTRE, 36 	 Tel. 58 22 33

Directamente del constructor
Pisos en Porto-Colom la línea

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

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

EN INTERIORES. PISCINA Y PLAZA GARAJE.

Precios muy interesqntes

INFORMES, TEL. 581236 (horas de oficina).

CLUB NAUTICO PORTO COLOM
Cursets de Natació i Optimist

Juliol i agost
INFORMACIÓ: LOCAL SOCIAL, DE ID A 12 I DE 5 A 7

Curso de Informática
VERANO 90

Iniciaciórt a la 'InfOrmática»

Cursos de BASIC y PASCAL
Para más información:

C. CRISTOBAL COLON, 75 PORTO-COLON1 y Tel. 581282 de
17 a 20 h., except() stibados y domingos.

' 	 •

•

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 interesante 	 Crandes facilidades de pago
A 300 m. de la playa

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

FELANITX

Mn. Joan Ferrer celebrà les bodes d'or sacerdotals
Diumenge passat, a Santanyí, cl

sea poble diti, celebra les ntees
d'or sztcerdotals Mu. Joan Ferrer i
Pons, sacerCot de era ta memaria
Felanitx, car dedica tienta  qua t re
anys dc la scva vida i activitat sacer-
dotal a la nostra contrzida.

Mn. Ferrer, ordena: de fresc regí
durant 8 ill1Vs la vicaria de Son Ne-
gre i 11 allVti la del Carritx6, cir-
cumstancia que l'integrà de plc a la
vida felanitxera ja que passa a viu-
re a la Casa Rectoral quan guiax a la
nostra csg16sia el Rector Mora.

L'any 1960 fou nomenat Vicari
Coadjutor de la nostra parróquia
flinch') qne exerei lins l'any 1974 en
tine Itì destinat a la parrnonia de
Palma Nova, aleshores regida per
Mn. Bru Morei.

Mn. Ferrer estigué tothora molt
incardinat en la pastoral felanitxe-

ra i adhac en la rclació social no es-
yictamcnt rcligiosa dc la Host ra po-
blació, ja que el sell caracter

i ubei t el feu interessar per quill-
sevol problemaO qUesti6 humana i
des de les succesivcs tancions de
consiliari de l'OAR Aguiles i dc la
Germandat Cristiana Obrera, es iv-
laciona indistintament amb la ma-
teixa espontaneitat i franquesa amb
sectors juvenils o collectius d'altre
indole.

La festa que se li tributa a San-
tanyi fou expresiti multitudinaria de
simpatia i agraïment a la que no fal-
ta el testimoni complit dels telanit-
xers.

Des d'aquestes planes ens unim a
aquesta joiosa celebració jubilar de
Mn. Ferrer, a qui hem considerat
sempre com un company excel-lent.
Molts anys i enhorabona don Joan.

vida social
NECROLOGIQUES

El passat dilluns dia 11, entrega
I 'anima al Creador a Felanitx, a l'e-
dat de 49 am's i despris de rebre
cis sagramcnts, D. Mateu Nicolau
Veny. A.c.s.

Reiteram la nostra mes sen tida
condolencia als seus germans D
Francisca i D. Jaunie, germans po-
lítics i d'altres familiars.

Divendres de la setmana passada,
descansa en la pau de Deu a 94 anys
i després de veure's confortada amb
els sagraments, D.. Margalida Piña
Faster, Vda. d'Antonio Gaià. Dep.

Enviam el nostre condol a la seva
família, i d'una manera especial a
les seves nores D. Catalina Manresa
i D.a Eugania Barceló.

Dissabte dia 23, a Portocolom,
passa d'aquest món a l'altre, des-
prés de veure's confortat amb la re-
ccpció dels sagraments i a l'edat de

anys, D. Bartomeu Maura Andreu.
E.P.D.

Reiteram el nostre condol a la se-
va esposa D. Margalida Oliver, ger-
ma politic D. Miguel Oliver i als al-
tres familiars.

o 
Dilluns dia 25, morí a Felanitx, a

Pedat de 82 anys, després de rebre
els sagraments, D. Joan Mascaró
Manresa. A.C.S.

Rebin els seus familiars la nostra
més sentida condolencip i d'una ma-
.nera especial la seva esposa D. Ma-
ria Boyer i fills D. Miguel, D.. Ma-
ria, D.a Francisca i D. Joan.

Es Er.oc,.■ 	 PER
FEli TRANSPORTS VAIIIS

Te1.5'3118
	 —
SE OFRECE JOVEN licenciado

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

AUTOMOV1L R-5 GTI. accidentado
(de baja). Interesados en com-
prarlo o piezas sueltas, Ilamar al
Tel. 580827.

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

MUEBLES ANTIGUOS vendo en
Porto-Colom.
Infortrits, Tel. 296310 y 824042

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

LICENCIADA DARA CLASES DE
REPASO en Porto-Colom, a partir
del I." de julio. Inglés: EGB y
BUP. Català, Latín, Lengua Espa-
ñola y Frances: EGB, BUP y
COU.
Informes, 'Eels. 580763 y 824260.

SE PRECISA SRA. o SRTA. respon-
sable para atender Servicio domés
tico. Mecs Julio, agosto y septiem-
bre. En Porto-Colom. Con referen-
cias.
Inf.: 'l'eis. 582782 (horario laboral) •
y 8240 1(withes).

SE "P-771•ACPASA BAR BENITÓ, en
C. 31 de Nlare.
Inf.: En el mistno bar.



ALFA GAMA 75
Desde 1.928.000 ptas.

Durante el mes de julio, al comprar un
ALFA 75, le obsequiamos con un equipo

de AIRE ACONDICIONADO

Felanitx Sport Automóviles CB
Servicio Oficial

lia Romeo
VIA ARGENTINA, 57 — TEL. 581260

verrelue.r4

IMPAGADOS
MOROSOS

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

Informes comerciales CEMSA Tel. 461111

SERVICIO TÉCNICO A DOMICILIO
Reparaciones e instalaciones urgentes
TELEVISORES
	

AUTORRADIOS

VIDEOS
ANTENAS
	

LAVADORAS, etc.

C/. Cardenal Despuig, 9 y Sol, 3 - Tel. 581580 (con contestador)

8 	 FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• No puedo hacer más que tras-
mitir un emocionado recuerdo a la
memoria de ALFONSO PUERTO,
más conocido por sus caricaturas
que firmaba con el pseudónimo de
«ANFÓS». Aquel hombre on bueno
con cristales gruesos que tuve opor-
tunidad de conocer en un «SOPAR
A IBEROTEL» en mi honor y que
organizaba, como siempre, la revista
«PERLAS Y CUEVAS». Un hombre
muy querido por sus amigos, que
lamentamos profundamente esta
irreparable p(rdida.. ¡Hasta luego,
amigo!

• Este fin de semana en el «HAR-
LEM JAll» de Cala d'Or tenemos
como siempre ambiente en vivo.
WANDA y GORI tienen anunciadas
sus actuaciones.

• Sc disputó la 4.. ETAPA del
I CHALLENGE COMARCA DE
LLEVANT, en la cual brillaron al-
gunos felanitxers, tal es el caso dc
GUILLEM TIMONER y FCO. ART!-
CUES, que consiguieron el primer
puesto de su categoría, lo que les
hizo acreedores de DOS MAGNIFI-
COS TROFEOS. Ah!, por cierto, el
corredor escayolado en un brazo no
es un tal Sans& sino BERNAT SO-
LER, más conocido por Ferragut»,
que a pesar de los inconvenientes
ya empieza a darle fuerte al pedal.

• Y a continuación algunos
PROYECTILES:

— UNO. ¿Sabía usted que en
España se mueven diariamente más
de MIL MILLONES en negocios re-
lacionados con la droga?

— DOS. La razón que nos asis-
tía cuando comentamos la victoria
—anticipada— de los socialistas en
las Elecciones de CAMINA-LUCIA.

— TRES. Que le puedan colocar
a usted —por despistado— una FO-
TOCOPIA de un BILLETE de DIEZ
MIL pelas. En color y con papel es-
pecial, se parecen al original como
dos gotas de agua.

y CUATRO. Que ESPAÑA tuviera
oportunidad, por querer ser prime-
ra de grupo, de elegir a su propio
verdugo YUGOSLAVIA.

• Y como el calor aprieta y los
ánimos no están para bollos, hace-
mos cortita esta sección.

JORDI GAVINA 2.°

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
Yamaha X.I-1300

— Yamaha DT-LC-80
— Yamaha DT-80

Vespa 75 negra
— Vespa 125 c/c.
— Sanglas 400 E
— Vespinos
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580260
ALQUILER DE COI-LES

Y MOTOS

ES DONEN CLASSES DE BATE-
RIA !Ill .,: Tel. 583148

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

CHICA DE 15 AÑOS busca trabajo
en tienda o para cuidar niños.
Informes C/. Juan de Austria, 22

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO
en Porto-Colom, con lavadora, los
meses dc julio, agosto y septiem-
bre.
Informes, Tel. 824081

FENGO PARA ALQUILAR PLANTA
BAJA en Porto-Colom, 3 habit. Zo-

Cala Marçal.
Informes, Tel. 512128 o en esta
Admón.

SE LEEN LAS CARTAS
DEL TAROT

de 5 a 7 de la tarde

Inform.: Tel. 580798

t41-j:1azg;

Muebles SAMU, S. L.
Comunica a su distinguida
clientela y público en ge-

neral la apertura de su
nuevo local comercial

C. Ma/or, 18 - Tel. 581801

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

Vendemos:
APARTAMENTOS L a 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



Restaurante LA RIBERA
Plaza Cas Corso — PORTO-COLOM

Comunica a sus clientes y público en general que los fines
de semana (de viernes a domingo), dispone de menús especiales
(día y noche).

Esperamos su visita: Gracias.
MELON CON JAMON
ZARZUELA DE MARISCOS
MEDALLONES DE SOLOMILLO CON SALSA ESPAÑOLA
Pan, Postre y helados a elegir

VINO BACH R.T.B.
Café y champany

2.200 PTAS. POR PERSONA

Llibreria RAMON LLULL
Comunicam al públic que durant els

mesos de juliol i agost tendrem TANCAT
els DIUMENGES i DILLUNS

Perdonau les molèsties

PASTELERIA CALA MARSAL
Venta de pasteles todos los días

C. Asunción, 2 	 Tel. 824680 	 PORTO-COLOM

VENDO EMBARCACION
Glastron Coral 800

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

y otros accesorios.
Precio 6.500.0640 ptas.

(impuestos incluidos)

Facilidades de pago 	 Inf. Tels. 657388 y 357389

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en Carnes a la brasa

Les comuicamos nuestro nuevo n.° de Teléfono: 825302

FELANITX

TCICVitil6 Va 1 et -16;111a es pot
yeti re, a pa rt j r del 21-6, i en periocle
dc proves, a traves d'una freqiEmcia
p•òpia, la del canal 43 dc la banda
cl'UHF a qual cosa permetrà tam-

poder rebre la SCVLI prOgranlaCiÓ
dc lorma integra. La freqii:mcia pro-
posacla i oficialment sol.licitada per
l'Ajuntament de Bunyola, municipi
on s'ubica el repetidor, garantitza,
scgons informe tecnic sobre la qiies-
Lid, que no hi haura problemes de
cap tipus, per la cliferncia de mes
de 2 c:tnals a la baixa respecte als
que ja s'utilitzen i als previstos, pú-
blics i privats. El Canal 9 es rep a
tots els punts de les Illes BB. amb
recepciú directe d'Alfabia.

La Llei de Normalització
tica, les propostes del Parlament Ba-
lear i els manifests firmats per la
practica totalitat dc forces politi-
ques, econòmiques i socials de les
Hies Balears es pronuncien a favor
de la recepció de les cadenes de te-
levisió en la nostra llengua i entre
elles del Canal 9-TV Valenciana, que
ja es rebia parcialment des del prop-
pasat dia 19 de Març en la mateixa
freqüència del Canal 33 i TVE-2 Sant
Cugat (punt 51 de la banda d'UHF;
TV3 es rep al punt 46).

Segons el director General de
l'Ens Públic de la RTVV, en mani-
festacions fetes a les Corts Valencia-.
nes, el Canal 9 ja realitza les dues
terceres parts de la seva programa-

catalit valenciá, i aquest per-
cuntatue s'anira. incrementant. Tot i
que durant l'estiu sembla que hi
haura un petit descens.

Fonts d'OCB/Voltor estimen sig-
nificatiu, dins el context propi, la
utilització del valencia, practicament
exclusiva, en els programes informa-
tius, infantils i juvenils, retransmis-
t;ions esportives, concursos i en ge-
neral producció pròpia, tot i que de-
manaran una intensificació de l'Os
de la llengua comuna, aixi com una

Lidequada atenciú informativa, de
programaci6 i dc participació de no-
ticies, fets i personatges de la nos-
tra Comunitat AuLlmoma, en funció
de l'audiència dc les Illes Balears.
El mapa de les II.BB. sortira molt
prest a «L'oratge».

Voltor facilitara als seus socis i al
de les seves Entitats germanes com
O.C.B. un assessorament tècnic con-
certat per a la perfecta recepció
C-33 i TVV, incloent una revisit") o
diagnòstic gratuit de l'estat de les
installacions i mesures pertinents
per corregir el que calgui. Cal tele-
fonar al 46 26 95 i deixar nom, poble
o barri de Ciutat i n." de teljon.

Palma, 25/Juny/1990.

LLICENCIADA EN FILOLOGIA fa
classes de català, castellà, llatí i
angles E.G.B. i B.U.P.
Informació, Tels. 581305 i 824673

54c CICLISME

El sábado día 23 de junio se dis-
put ó la etapa en Son Servera.

La participación fife de cuarenta v
dos corredores, todos ellos termina-
ron la etapa excepto uno.

La distancia de la etapa rue de
62,55 Km., realizada por el primer
corredor en una hora treinta y ocho
minutos y dieciseis segundos.

El primer corredor llegó a meta
nueve segundos antes que el pelotón
perseguidor, formado por catorce co-
rredores. Los demás corredores fue-
ron llegando en distintos grupos con
las siguientes diferencias de tiempo
del corredor ganador: 22 seg., 28
seg., 38 seg., once minutos, catorce
minutos y los últimos corredores
llegaron con veintisiete minutos y
cuarenta y nueve segundos.

El ganador de la etapa fue Barto-
lomé Vives Cánaves, del Club Mana-
cor, el segundo, Bartolome Galmés
Manresa del Club Manacor y el ter-
cero, Miguel Tous Alsina, del Club
dc Arta.

Los primeros corredores del Club
Felanitx:

Cuarto, Francisco Artigues Sagre-
ra.

Quinto, Guillermo Timoner Obra-
dor.

Noveno, Pedro Muñoz Noguera.
La clasificación general continua

encabezada por:
1.0 Miguel Tous Alsina, del Club

Artá, con 5 horas 47 minutos 33 se-
gundos.

2." Lorenzo Vives Puigros, «Mana-
cor», con 5 horas 48 minutos 2 se-
gundos.

3." Bartolome Galmes Manresa,
«Manacor», con 5 horas 48 minutos
3 segundos.

Los primeros clasificados del Club
Felanitx son:

7» Francisco Artigues Sagrera, a
un minuto del líder.

9." Guillermo Timoner Obrador, a
un minuto'veinte segundos del líder.

10.0 Pedro Muñoz Noguera, a un
minuto veintiseis segundos del Men

Hoy sábado día 30 de junio se
disputará la quinta y última etapa
de esta vuelta, en Arta, y veremos
si Miguel Tous Alsina se proclama
líder de la I CHALLENGE COMAR-
CA LEVANTE.

El CLUB CICLISTA FELANITX
agradece su colaboración a:

RENT A CAR TAXIS RAFAEL
«SA NOSTRA» Caja de Baleares

VENDO FURGONETA SEAT
TRANS PM 5437-AD.
Informes, Tel. 580423 y 582337

SE DONEN CLASSES D'ANGLES,
nivells d'E.G.B 	 BUP.
Informació, Tel. 581395

SE CERQUEN DONES per fer vo-
reta de mocadors.
Informació, Tel. 581792

Ja es rep integrament la Televisió Valenciana
3 canals en la nostra Ilengua

I Challenge Comarca de Levante
4. a etapa
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Mientras haya un soñador.
Si eres de los que todavia se atreven a sonar. Si te delas

llevar por el corazon y la pasion... el nuevo Renault 19.
16 valvulas es para ti

Miralo. Su linea deportiva te atrae irresistiblemente
Arrancas y ya sientes su fuerza. Hay 140 caballos de furta
en su motor multivalvulas de 1.764 c C.

Acelerate. Acelera de 0 a 100 Km/h. en 79 seg.
Con la direccion asistida de serie y el sistema

antibloqueo de frenos ABS en opcion. todo esta bajo tu mando.
Dentro todo es tranquilidad y confort: ordenador de a

bordo. cierre centralizado de puertas. asientos deportivos...
Todo lo gue siempre sohaste.

Y mientras exista rin coche como el nuevo Renault 19-
16 valvulas. alguien sonata con el. Seguro

Alguien como tu.

Nuevo Renault 19 -16 Válvulas.
	 eL Trr A ■Flel()

FRANCISCO MARESA, S. A.
Carrer Campos', ism 05 Tels. 53194 - 	 9B 	 C-200 • FELANITX

Cnrretera fie Felanitx. 5 - Telefono 65 7393 - 07669. CALONGE (Santanyi)

RE%M.11 - 	Toore.oteleif

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

Puertas Extensibles
Gatvor,zz_:s y
tacadas
vanos colores

Persianas de Aluminio
Color Plata, Bronce y
lacadas varios colores

C r F A•07 204571

C , Estrela 1 • Teletorro 58 03 Si

FELANITX (Mallorca)

CARPINTERIA METALICA

TALLERES
MECANICOS , s. a.

Puertas
Gaivanizadas. lacadas
Imitación madera.

Piteiras Cancela
hierro y Alumni() y
Con mando a distancia

Puertas A•rollables
Galvanizadas y lacadas
Manual y mando a distancia
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Coloms a la Sala
LA INJUSTICIA SOCIAL,
LA MANCA DE SOLIDARITAT
I EL SOU DEL BATLE

Altra vegada hem de repassar
aquest tema perquè creim que el
grup del Batle, eis PP's, van molt
errats.

Felanitx, encara que el grup go-
vernant ho ignori, te la qüestió so-
cial desatesa. Com ja diguerem, ells
diuen que no es una qüestió seva i
van molt errats. En el terme de Fe-
lanitx hi ha gent que no té on viure
dignament que esta desamparada,
que necessita informació bàsica
Com sabeu l'Ajuntament de Felanitx
enguany no té previst gastar una
pesseta per atendre aquestes qües-
tions, les subvencions d'altres esta-
ments supliran aquesta manca de
solidaritat i aquesta desatenció dels
qui manegen (en teoria, es clar) el
pilar d'aquesta vida en comunitat:
l'Ajuntament. Malgrat no gastar ni
una pesseta per intentar que viure
a Felanitx pugui esser normal per a
tots els ciutadans, es gastaran Imes
de dos-cents seixanta nou milions
per «embellecer» les zones turísti-
ques.
' Com tambe sabeu, la proposta del
nostre grup de destinar un 0'7 ')/o
del pressupost per ajudes a països
més necessitats que el nostre, va ser
refuada, segons paraules del Sr. Gri-
malt, «per esser una proposta de Co-
loms a la Sala», quan el . Batle rebé
una carta de l'entitat Justicia i Pau
en aquest sentit.

Després d'aquest panorama que es

qualifica per ell mateix, nomes hi
d'afegir el que el Sr. Grimait

confirma també dissabte: la discri-
minz.ció del nostre grup en tot el
que poden. No ens conviden a les
reunions amb els afectats per les
pluges del setembre al • cementiri.
No ens conviden a les reunions so-
bre la possible Residencia a darrera
el Parc. No ens convidaren a les reu-
nions secretes per destrossar el que
resta del terme ... I això ens dóna
coratge, aix.) vol dir que el nostre
grup no comparteix aquesta manera
de fer les coses, no comparteix
aquest fer les coses d'amagat i
aquesta manca de solidaritat amb la
gent del nostre poble que no sap què
cosa es això que Mallorca es un dels
Hoes on la renda per capita és más
alta de l'Estat Espanyol. Creim que
estam al nostre Hoc i aquest sempre
sera el dels perdedors, perquè, com
s'ha demostrat a Andalussia, la ma-
joria es corrupta, la majoria es in-
solidaria i la majoria tornara a vo-
tar a aquest pastis que avui es diu
PP. Per?) nosaltres, tornarem estar
amb la minoria per poder denun-
ciar aquest fets.

Per acabar i confiar aquesta trista
realitat us anunciam que el Batle i
els altres Regidors del PP, han de-
cidit que el seu sou no es suficient
per la dedicació que tenen, tant es
aixi que pujaran el seu sou en un
20%, aquest 20 0/o el treuran de les
butxaques dels felanitxers. Com a
modo d'exemple el sou del Batle
sembla que amb pagues dobles pot
arribar a les 230.000 . pessetes men-
suals d'això ells en diran solida-
ritat.

PRESTACIÓ SOCIAL A
I PER A FELANITX

Senyor Director:
Llegint l'article de «Coloms a la

Sala» de la setmana passada vaig sa-
ber que aquest grup va sollicitar a
una Plenaria de l'Ajuntament que
els objectors de consciência de Fe-
lanitx poguessin realitzar la presta-
(AO social substitutõria treballant als
serveis municipals de I . Ajuniament.

Tern: entès que totes les adminis-
tracions públiques que ho sollicitin
es pudran beneficiar de la feina dels
objectors i, a mes, amb un cost bai-
xissim (el seu sou tot just arribaria
a les mil pessetes mensuals).

Dones be, com a objector de cons-
ciencia que està pendent de realit-
zar la prestació social substitutúria
voldria agrair públicament al grup
Coloms a la Sala que hagi pres l'es-
mentada iniciativa, ja que d'aquesta
manera potser em faciliti a mi o/i
als altres objectors que hi ha a Fela-
nitx el compliment d'aquest deure.
Per altra part, això suposaria que la
nostra feina repercutiria en benefici
Lid l nostre poble.

Perque això sia possible demana-
ria als altres grups municipals que
clonassin suport, com més aviat mi-
llor, a aquesta iniciativa de Coloms
a la Sala.

Consider escaient recordar que
l'Ajuntament de Felanitx semblà
enorgullir-se, en una ocasió, de po-
der facilitar el compliment del ser-
vei militar als joves de Felanitx. Em
referesc a quan la Creu Roja instal-

amb la collaboració de l'Ajunta-

nient, un Hoc de primers auxilis a la
carretera dc Portocolom.

Ara, igualment quedaria be, i do-
naria sensació d'igual tracte, que
l'Ajuntament tambe volgués ajudar
als objectors de conciència que han
de realitzar una prestació social. Si
entre tots ho feis possible, vos don
les gràcies per endavant.

Un objector de consciència

P4)LIES1)011TIU

Sr. Director:

Per mitjà dels escrits dels Coloms,
he sabut que a un Ple que es par-
là de la construcció del Poliespor-
tiu a Sa Mola, el Regidor Antoni Gri-
malt ja anuncia que si no es pot
construir el tan anomenat Polies-
portiu donaran la culpa d'aquest fet
als Coloms. Dissabte vaig veure la
taula rodona i el mateix Regidor
Grimait no es va atrevir a dir que
es poguessin fer les obres per esser
terrenys de Reserva Urbana. La set-
mana passada s'informà per la Tele-
visió Felanitxera del recurs presen-
tat per aquest grup per no esser edi-
ficables els terrenys, però l'informa-
dor va tenir molt d'esment a dir això
i en canvi insinuà que el recurs era
una trava per tirar endavant.

Despres de sentir la proposta del
portaveu d'aquest grup dissabte pas-
sat, crec que es ben hora que tots
els ciutadans prenguem exemple de
l'Ajuntament de Felanitx i no no-
mes uns quants que, seguint el seu
mal exemple fan obres a on no en
poden fer.

Miguel A.

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




