
El dia 22 cle iuny, l'Associacid
Ia Premsa Forana de Mallorca, va
ccncedir eis premis de periodisme
corresponents a la darrera convoca-
tória, uns premis que foren insti-
tufts fa set anys gracies a una dota-
ció económica anual de la Caixa de
Balears «Sa Nostra».

L'acte tingué Hoc a la sala d'actes
del centre comercial «Modelmon»
d'Algaida, gentilment cedida pels
seus propietaris i, prèviament i en

. assemblea general, es prengué l'a-
cord d'adquirir un immoble a Sant
Joan per a ubicar-hi la seu de l'As-
sociació de forma definitiva.

A más del president Cartes Costa
i membres directius de l'Associació,
foren presents a l'acte el Director
General de Cultura Jaume Marto-
rell, en representació de la Conse-
llera M.  Antònia Munar, En Lluis
Conrado, de la Caixa de Balears, el
diputat manacorí Andreu Mesquida,
així com els batles d'alguns pobles
d'aquella comarca.

Abans de proclamar els
premis, l'Associació feu entrega

d'una distinció a l'ex-president Biel
Ailassot i Muntaner, en reconeixe-
ment a la tasca realitzada al front
de l'entitat i que fou recollida pel

destinatari —segons exposa en breu
pat lanient— nonies en la seva con-
dick') de membre representant del
collect jo directiu anterior.

Tot seguit foren proclamats els
VII Premis «Premsa Forana», que
recaigueren en Ics persones se-
güen t s:

A Xerafi Guiscafre, de la publica-
ció «Artà», per la serie de fotogra-
fies comentades titulada «Espèci-
mens artanencs».
A Joan Ferra Mercadal.de la revista
xCoanegra» de Santa Maria, per una
sèrie d'entrevistes.

I a Nofre Arbona, de la revista
:Bona pau» de Montuïri, per la sec-
ció «Dos dits de seny» que signa
amb el pseudònim de «Salomó».

El Jurat que concedi els premis
era integrat per les persones se-
güents:

Mn. Joan Bauça, Joan Moratille i
Joan Guasp. En Gaspar Sabater ac-
tua de secretari sense vot.

La vetllada es perllonga en un
sopar-buffet que fou servit en el
restaurant del mateix centre comer-
cial «Modelmon», a les terrasses
:lei qual i amb múica d'orquestra
culmina la festa.

La renovaciú 112 la	 Ell concert de
junta rectora del Celler l'Ensemble de
Cooperatiu, ajornada 	Música Contem-
per manca de candidais porAnia

Diumenge passat en una assem-
blea que a penes dura cinc minuts,
Ia junta del Celler Cooperatiu intor-
ma als assistents que no s'havia pre-
sentat cap candidatura per a la re-
novació dels càrrecs rectors durant
el termini establert, per la qual cosa
s'habilitarà un nou termini fins dia
31 de juliol, perquè les persones que
volguéssin poguéssin presentar les
seves candidatures. També manifes-
ta la junta que acudira a «l'autori-
tat competent» per plantejar-li la
problemàtica de l'entitat. El que no
s'aclarí fou a quin organisme es re-
ferien els cappares del Celler per-
que aixecaren la sessió tan aviat com
pogueren, fent cas omis a les pro-
testes d'un grup de socis que inten-
taren discutir la situació.

Aquests grup de socis decidiren
convocar una reunió per al dia 12
de juliol.

La setmana passada poguerem
fruir les primicies d'un nou grup
musical extret de l'Orquestra Simfò-
nica de les Balears i que sota el nom
d'«Ensemble de Música Contempo-
rània» s'aplica a la interpretació
d'autors contemporanis i/o d'unes
obres divergents de l'estètica musi-
cal formal i amb derivacions cap al
dodecafonisme i l'abstracció musi-
cal.

L'experiència podem dir que fou
molt positiva i tot i que aquesta mú-
sica va dirigida a un públic més
aviat minoritari, pot captar també
Ia sensibilitat de l'auditori mitja per-
què no es mai absenta d'una expres-
sivitat i uns efectes força suggestius.

Sota la direcció de Joan Ensenyat
el grup cameral interpretà Stravins-
ki, Pere Pou, Xavier Carbone! i Ar-
mando Blanquer.
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Foren comas eis VII Premis
((Pres.= Farman

Tombats a la molsa

Contra el racisme
El racista Os un ser patètic. Ès un malalt, si mes no un malalt d'es-

perit. Viu permanentment acomplexat i no troba cap altra sortida a les
seves mancances que menysprear altres grups humans que considera in-
feriors al seu. Com que no pot destacar per merits propis es dedica a
desprestigiar, insultar, humiliar i atacar altres grups humans que es dife-
rencien del seu per alguna característica ètnica, lingüística o religiosa.

En el racista compareix l'home més primari, el més primitiu de tots,
aquell que ha perdut una part important del seu component racional. El
racisme, lamentablement, esta permanentment latent entre nosaltres, de
forma c'clica, emperò, apareix i clesapareix de la societat com a moviment
ciganitzat que s'encarrega de catalitzar sentiments irracionals més o
menys amagats o dissimulais. Els tentacles dels grups racistes intenten
arribar a tots els racons de la societat i, molt especialment, a aquells que
li poden ser d'utilitat per a aconseguir el poder politic. Usant les mitges
veritats, la mentida, el populisme, la demagògia i els sentiments viscerals
més primaris, penetra en el teixit social sense cap distinció de classe o
d'estament. El seu missatge és tan mesqui que ha de desfressar-lo d'algu-
na cosa, a la qual cosa hi contribueixen excellents prestidigiladors en I'art
de la propaganda i la manipulació informativa. Fa Us del sistema demo-
cratic per pujar, per fer-se sentir, per llançar el seu repugnant missatge,
aprofitant la Ilibertat d'expressió que li atorga.

A Italia i França grups de racistes neo-nazis han profanat darrera-
merit cementiris jueus, acte totalment detestable, tant pel seu sentit ra-
cista contra un grup concret de la nostra societat, com pel fet de no res-
pectar ni tan sols el descans dels morts. A gran part d'Europa aquests
execrables fets hart produit sentiments majoritaris de rebuig i indignació,
i s'han celebrat manifcstacions multitudinàries que així ho han demos-
trat, però això no es suficient. Les recents profanacions són provocacions
perfectament planificades en el procés progressiu de reorganització dels
grups racistes europeus, un esglaó més per comprovar el nivell de respos-
ta que la societat civilitzada —la societal que ells proposen no ho és de
civilitzada— s capaç de donar a aquestes agressions i a d'altres futures.
Les tactiques actuals no són altra cosa que una reedició de les tactiques
que els racistes —sota el nom de nazis— portaren a l'Alemanya anterior
a la II Guerra Mundial.

La resposta de la societat civilitzada no ha de ser tímida, ni ha dc
limitar-se a la pi -otesta o el rebuig. La resposta ha de ser drastica i efec-
tiva, dirigida a evitar que els racistes, desfressats del partit o de l'asso-
ciació que es vulgui, puguin fer ús de les Ilibertats democràtiques per fer
apologia del seu repugnant missatge i de les seves accions.

Després del que ha passat als cementiris jueus a Franga i Italia em
sent solidari, un cop mes, amb el poble jueu, amb la seguretat que si els
agredits haguessin estat uns altres —armenis, negres, gitanos o turcs—
també sentiria solidari amb ells. La solidaritat amb els agredits o dis-
criminats es l'única arma efectiva contra la irracionalitat dels racistes,
per això el missatge que podria sintetitzar la lluita anti-racista podria sei . :
«Racista, no toquis el meu germa!!».

Antoni Roca

La festa de Sant Cristòfol
Avui se celebrara a Felanitx la fes-

ta de Sant Cristòfol, patró dels auto-
mobilistes. A les 7 del capvespre a
l'església de Sant Alfons hi haurà
Missa amb homilia que dira. el P. Do-
mingo Andreu, superior de Sant AI-
fons.

Un cop acabada la Missa, a la cal-
çada central de la plaça Pax, es pro-

cedirà a la benedicció de vehicles i
se'ls entregara el bander del Sant
Patró. La banda de música de Fela-
nitx, una vegada acabada la bene-
dicció, donara un concert al pati de
Sant Alfons, mentre els assistents
seran obsequiats amb un refrigeri.

Es convida tots els conductors.
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.025

SANTOILAL

Diu. 8 Stes. AquiHa i
Priscilla

Dill. 9 Sta. Verònica Giuliani
Dim. 10 St. Cristòfol
Dim. 11 St. Benet
Dij. 12 St. Joan Gualbert
Div. 13 St. Enric
Dis. 14 Beat Gaspar de Bono

LLUNA
Lluna plena dia 8

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

Portocolom Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 12,30 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges i fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 13, 16, 18,15
i 20,30 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8	 i 12'30 h.

Cala Murada • Felanitx: Diu-
menges a les 8.30 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 diturien-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Gaytt-Melis
Jaume Rotger
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Francesc Piña
Francesc Piña
Gaya-Melis

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 530051 - 580080
Servei medic d'urgències 580254
Gutirdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

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

CARNICERIA
RAMADERS AGRUPATS

Carnes frescas y selectas de ganaderías propias

PORTO-COLOM
Venta de carne fresca de martes a sábados

EN SUPERMERCADO -^ ALDI
C. TOGORES, 4

arum Cantallops Obrador
mori a Felanitx el dia 26 de juny de 1990, a Pedal de 88 anys,
ha vent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al eel sia

La seva esposa Maria Adrover Alou; tilla Margalida; fill politic Julia Amores Van reli: néts
Tolo, Miquela, Arnau i M." Nlagdalena Torres; germa Janine; gertnanes politiques Antimia i Fran-
cisca; nehots, eosins i cls Ares familiars vos demanen que volgueu encomanar la seva anima

Déu.

Casa mortuòria: C. Campos, 34 (Ca N'Arnau)

Jaume nadai Sufter

va morir a Felanitx, el dia 22 de juny de 1990, a l'edat de 70 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

La seva esposa Catalina Suñer Rigo; fill Bartomeu; [ilia política Puri Pedregosa; m'ts Janine
i Catalina; gentians A n ton i , Jon n, Ba rtomeu, An U.) u ia i Petra; germ:ins po I I t ics , nehois, eosins i els
Ares familiars, vos denumen que encomaneu la seva anima a Wu.

Casa mortuèria: 1.° Volta, 134 (Es Pi) 1

2 	 FELANITX

Aiontament
da Felanitx

VACUNACION ANT1RRABICA
DE PERROS

Ordenada por la superioridad la
campaña de vacunación antirrábica
de 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 funcionarán en las fe-
chas y horarios que a continuación
se detallan:

— 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),
día 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), dia
12 de julio a las 10'30 horas.

3."—E1 importe de la vacunación
en los puestos y horarios sera el que
fije el Colegio Oficial de Veterina-

rios, por reconocimiento, aplicación,
precio vacuna, tasa, etc.

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

4."—Los perros que concurran en
los puestos deberán ir provistos de
collar, bozal y cadena, así como
acompañados de la persona que
acredite su propiedad y capaz de
proceder a la sujeción del animal.

5."—En cumplimiento de la nor-
mativa vigente, a partir del día 31
de octubre próximo, fecha de termi-
nación de la campaña oficial dc va-
cunación antirrábica obligtoria, to-
dos los perros cuyos dueños no po-

scan 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 se estará a lo dispuesto en la
legislación vigente de aplicación.

En las mismas condiciones, se
procederá al sacrificio de los perros
de 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 1990.
El Alcalde,

Cosine Oliver Monserrat



HOTEL CALA GRAN
ofrece

GRAN VARIEDAD DE MENUS A PRECIOS DIFERENTES

para

BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

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

Anàlisis Cliniques
Joana Gamin Grimait

FARMACEUTICA ANALISTA

,Anàlisis:
GENERAL DE SANG I ORINA

MOSTRES MICROBIOLOGIQUES

POTABILITAT D'AIGCES

CONTROL DE MANIPULADORS
D'ALIMENTS, ETC.

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

ogr's
sa

Fundat per
Climent Garau

i Arbona

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
Yamaha X.I-600

— Yamaha DT-LC-80
Yamaha DT-80

- Vespa 75 negra
— Guzzi 850
- Sanglas 400 E

Vespinos
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580268
ALQUILER DE CONES

Y MOTOS

VENDO PLANTA BAJA en Felanitx,
3 dormitorios, 2 baños, techos fo-
rrados de madera oregán.
VENDO PORTASSA de unos 100
m2. aprOx.
Informes, Tel. 825145 y 581479

NECESSITAM COSIDORES amb
experiencia.
Informació, Tel. 824991

FELANITX

ontre el carrer
lia trona

TOTS RESPONSABLES DE TOT I DE TOTS
En el potpie sempre hi ha coses que necessiten millorar; sovint es do-

rien situacions que exigeixen solucions ben fermes, encara que un poc di-
fícils de prendre; es uiscuteixen problemes no resolts i ben preocupants.
Cada u hi posi noms I llinatges a les qüestions i problemes que tenim; no
sera difícil. Ara posau-hi el noms i els llinatges dels qui creis en són cul-
pables; tampoc sera difícil de fer-ho. Segurament no hi haurem posat eis
nostres noms en cl grip dels culpables.

Dunes 1-)L, la histbria ens ensenya que allò més preocupant i a temer
es la peresa i l'apatia dels pobles. Perquè finalment qualsevol dictador fa
el seu tron sobre l'apatia, la comoditat o la peresa dels pobles. No es la
seva força que el fa poderós, sinó la indiferencia o el desinterès dels ciu-
tadans.

Ja sé que se'ns fa difícil acceptar la responsabilitat pròpia en les
coSes privies i en les dels altres, en totes. Som responsable de l'altre,
en6l'a que m'hagi de costar la vida, i sense esperar que l'altre faci el
mateix per a mí. Dostojevskij diu: «Som tots culpables de tot i de tots
davant de tot i jo més que els altres».

No es tracta de cercar culpabilitats o faltes comeses; som responsa-
ble amb una responsabilitat total, fins i tot. de la responsabilitat dels
altres. Cada jo —quan es així com cal— té sempre una responsabilitat
de més que tots els altres. Per això dèiem que no podem defugir la res-
ponsabilitat que tenim de la irresponsabilitat o de la manca adequada de
responsabilitat d'aquell pare o mare quan abandonen els infants, o d'a-
quell politic que juga amb els vots a truc i baldufes, o de qualsevol jove
que malgasta la vida, a...

Si tots fóssim mês responsables dels altres —endemés d'un mateix-
anidem un poc més drets. Que es utòpic! d'acord. Però aquesta carrega,
que no puc refusar ni penjai-la a un altre, ens conferix una eran dignitat,
tal volta la més clara dignitat humana.

No es ni humana, ni cristiana, l'expressió: «I jo que en som de la
mort d'En...» «Jo que en som del meu germa Abel!» Quan pronunciam
aquestes paraules ens comportam com Cain. No es tracta tampoc de treu-
re la responsabilitat a ningú, sine, Ines be d'ajudar i d'exigir que tothom
cumplesqui les seves responsabilitats... també amb la nostra responsa-
bilitat.

Bartomeu Bennassar

Per P. Xamena
1907

Febrer.—A la plaça Pax posaran un kiosco per fer retratos a la mi-
nuta.

Febrer.—A s'Arraval han installat lambe un kiosco on es venen ju-
guetes.

• Març, 10.—Morí en el carrer de l'Hospici el Rd. D. Joan Bauza (a) Bo.
Març.—D. Antoni Muntaner (a) Es Vicari Costella, organitzava les

processons de setmana santa.
Març, 28.—Dijous Sant. Mercat d'anyells a la plaça de Sa Font. Ana-

ven a real i mig la terça.
Abril, 6.—»El Fclanigense» comença a publicar »D. Quixote de la Man-

cha», traducció mallorquina de Mn. Ildefons Rullan.
Abril, 7.—Diumenge de l'Àngel. Festa a Sant Salvador. Predica el

P. Miguel Alcover, jesuita.
Maig, 2.—Va arribar de Ciutat, un motor de gas que servira per un

cinematógraf que han installat en el teatre.
Maig, 5.—Inauguraren cl cine en cl teatre.
Maig, 10.—El capvespre, música i repicades pel naixement del Prín-

cep d'Astúries.
Maig, 18, 19 i 20.—Fest 	 Cinquagesma. Quaranta Flores dedicades

a la Mare de Deu del Carme. Predica el P. Bru d'igualada, caputxí.
Maig, 30.—Festa del Corpus. Predica cl P. Moreno, agustí.
Juay, 7.—Festa del Cor de Jesús. Beneïren una estatua del Cor de

r,Maria, feta per l'escultor Areas. A les '5'30 sortí la processó.
Juny, 22.A l'audiència, judici entre D. Jordi Perellú i el Banc de

Felanitx.
Juny, 23.—A la parròquia beneïren una imatge de St. Blai feta per

l'escultor Guillem Galmes. La paga D. Mateu Calcientey, notari.
Juliol, 2.—Feien pulpa d'albercoc. Els albercocs anaven a 5 i a 6 pes-

setes el quintar.

CLASSES DE REPAS de matemàti-
ques, física i química, de BUP i
COU a Portocolom.
Informació, C/. Cristòfor Colom,
22

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

SE PRECISA OFICIAL y PEON de
alhafiileria.
Inf.: 'l'ei. 581467
(Ilamar por las noches)

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

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

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

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

OCAS ION, VENDO FORD Fl ESTA VENDO FURGONETA SEAT
PM-AL en buen estaclo.	 TRANS PM 5437-AD.
Informes, P. Ramon Llull, 20.	 Informes, Tel. 580423 y 582337

Análisis Clínicos
POLICLINICA LLEVANT

VIA ARNESTO MESTRE, 36	 Tel. 58 22 33

1
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Es tons î sa forma

Les obres de Serveis da Ports a!
Rivetó

Serveis de Ports i Litoral, segons
resa un cartell plantat a la banda
de 'levant del Rivet& esta duent a
terme unes obres en aquest indret,
suposam que per a disposar d'una
partida d'amarramcnts per a embar-
cacions.

La reforma —a la vista dels pri-
mers treballs— sembla que no sera
gaire original, es limitara a tirar ma-
terial de reble dins la mar com s'ha
fet sempre i un cop presa una altra
zona a les aigües del port s'encimen-
tara la vorera.

Tot i que els informes emesos per
Ia Direcció General del Medi Am-
bient són desfavorables en aquest
sentit, pensam que també es dragara
el Rivetó i així disposarem d'un bon
grapat més d'amarraments.

(Bases per a la planificació de
l'acció social a Mallorca»

El Conseil Insular de Mallorca ens
ha fet arribar dos volums recent-
ment editats de la sèrie «Estudis sec-
torials» que recullen les «Bases per
a la planificació de l'acció social a
Mallorca», un treball realitzat en el
marc del conveni entre el CIM i l'Es-
cola Universitaria de Treball Social
de les IIles Balears per un equip
d'aquesta mateixa escola.

En el primer d'aquests volums, a
més d'una breu anàlisi entorn al
tractament que reben o poden rebre
els serveis socials arran de la Cons-
titució de 1978, definitòria de l'Estat
com un estat de dret i com un estat
d'autonomies i que comporta un
canvi de sentit en les politiques so-
cials, es defineixen i s'analitzen els
serveis i entitats generalistes i des-
prés els que s'apliquen a la infancia,
adolescència i joventut, a la dona, a
Ia vellesa, als minusvalids. margi-
pats i transcunts, toxicòmans i gita-
nos i, per últim, s'inclou un capitol
on es tracta la qiiestió de les enti-
tats i serveis comunitaris.

El tom segon recull les taules i
gràfics elaborats a partir de les da-
des estadístiques.

Setmana de renovació educativa
a Portocolom

Des del passat dia 30, un grup in-
tcgrat per una trentena d'educadors
mallorquins, —entre mestres d'EGB
i professors de batxillerat— sota el
guiatge de l'Associació Illenca de Re-
ilovació Educativa (AIRE), estan
reunits a Portocolom en unes jorna-
des enfocades al coneixement de
l'entorn, per tal d'incrementar el
seu bagatge experimental en qües-
tions relacionades amb la mar i les
comunitats humanes lligades a ella.

El primer dia, els educadors viat-
jaren a Cabrera amb un velcr i du-
rant la setniana han alternat diver-
ses activitats amb exposicions de
tcmatica diversa, relacionada amb
Port ocolorn.

L'experiencia havia de finalitzar
ávui dksabte dia 7.

Unió Falanitxera es reorganitza
Sabem de bona font que l'agrupa-

ció política local que candui durant
uns quants anys en Pere Mesquida
i que a la seva darrera època s'a-
nomena Unió Fclanitxera, es reorga-
nitza per tal d'acudir a les properes
eleccions municipals.

Precisament la setmana passada
hi va haver una reunió a la qual Pe-
re Mesquida tracta amb els seus an-
tics collaboradors del rellançament
del grup i la seva estratègia.

El campament del Club d'Esplai
Dilluns passat, retornaren de Llo-

ret de Vista Alegre el grup- de 109
nins i nines del Club d'Esplai «Al-
bada» que, acompanyats de 15 mo-
nitors, han acampat a les instaHa-
cions de «Sa Comuna» de l'esmenta-
da localitat.

Els allots, que vingueren encan-
tats, han alternat diferents tallers
amb practiques esportives i d'esplai
en aquestes instaHacions exceHents
que disposen de piscina, pista poli-
esportiva i camp de futbol, i realit-
zaren una excursió al Port d'Alcú-
dia, Pollença i Can Picafort, així com
tres caminades a Sineu, Ruberts i
voltants de Lloret.

El companyonatge i el bon humor
han presidit a tothora aquestes jor-
nades j, abans del retorn, ja es feien
plans per l'acampada de l'any que
ve.

Ajuntament de Felanitx
ExTRAcTE DELS AcoRDs DF: LA
COMN1ISSIO DE GOVERN DE DIA

21-5-90
S'acorda contractar amb Vicente

Blanco Taberner el Servei d'Ambu-
lància Municipal per la quantitat de
125.000 ptes. mensuals.

S'aprova la certificació núm. I de
les obres d'obertura d'un vial al Po-
lígon 4.

S'acorda les devolucions de les
fiances constituïdes per Jaume Fiol
Negre i Bernardo Martin Mata com
a conseqüència de l'explotació de les
platges de Cala Marçal i Cala Brafi.

S'acorda intervenir en l'expedient
per a l'elaboració de les Normes
Subsidiaries i Complementaries de
Planejament a les Arecs Afectades
pel Cataleg d'Espais Naturals.

Foren informades favorablement
diverses sollicituds d'ocupacions
temporals de trams de costa.

Es desestima la soIlicitud d'instal-
lack') d'un rètol, subscrita per Be-
nito Carrascosa Gonzalez.

Es concechren quatre traspassos
de llicncia d'obres.

Es concedi Ilicencia a Sebastià Oli-
ver Binimelis per construir una vi-
venda rústica unifamiliar alhada a
Ia finca núm. 140 del Polígon 46, a
Asunción Colilno Matilla per cons-
truir una vivenda rústica unifami-
liar aïllada a la finca núm. 1-43103
del Polígon 30, Jaume Manresa Adro-
ver per construir una vivencia unifa-
miliar entre mitjaneres al c/. Cala

Les set. Des clematí, pet') les set.
Holt i fa calor per?.) noms plou

a fora. en es carrer. I nomL:!s fa ca-
lor aqui dins per mor de sa calei ac-
ció. Calefacció solar, com toca a to-
ta nació ecológica, democràticament
avançada i informàticament intelli-
gent. Música de fons —un valset—,
que surt d'uns wofers de setanta
quilos amb una potência de verbe-
na, iluminació indirecta de llums de
coiapes i tres lassers que pinten ma-
rededéus pes sàtil, mobles funcio-
nals, com es ara una maquina d'es-
criure empotrada vora es finestró
o un cendrer mes gran que una gui-
terra elCctrica sense cordes perquè
ningú no fuma des de fa tres anys i
cinc mesos gracies a un caprici de-
mocratic. Ara ets intellectuals es
suïciden amb peix des Port.

En Berbetes no s'ha volgut con-
fessar. Trobava que era millor i més
catartir veure es «video» de Cristall,
aquesta indiscutible demostració de
que l'home no ha avançat una puta
passa dença que es va posar a tor-
nar llest. En B=rbetes no s'ha con-
fessat ni ha volgut fer cap gran so-
pada. Quatre melons, un sac de fi-
gues segues, aigo amb sifón, bledes

Ferrera, s/n., a Sebastià Manresa
Adrover per construir una vivenda
unifamiliar entre mitjaneres al c/.
Cala Ferrera de s'Horta, a Antonio
Garcia López per construir una vi-
venda entre mitjaneres al c/. Cala
Figuera, 1, a Jaume Nicolau Binime-
lis per construir un magatzem i una
vivenda al c/. Sant Miguel, a Paula
Caldentey Torres per construir vi-
venda unifamiliar entre mitjaneres
al c/. Dameto, 94, i a Jaume Balles-
ter Puigrós, en representació de
Francisco Tejedor Garcia, S.A. per
la installació d'una cobertura plega-
ble al Passeig Ernest Mestre, 67.

Es concedi Ilic,ência d'obres me-
nors als següents particulars:  Sebas-
tià Bordoy Rigo, Pere Ramón Bar-
celó, Francisco Santiago Cortés, Mi-
guel Rigo Pou, Catalina Picó Pou,
Apollemia Prohens Gelabert, Luhl
Ludwij Bernharna, Quintín Maestre
Guerra i Joan Adrover Rosselló.

S'assesora el Sr. Batle en afers de
la seva competència.

ANUNCI

Degut a que els agricultors no han
pogut dur a terme totes les tasques
de reconstrucció dels danys ocasio-
nais per les inundacions del passat
mes de setembre, s'estableix un non
termini tins al dia 31 d'agost per
acabar-les.

Felanitx, 26 de juny de MO
El Batle:

Cosme Oliver Monserrat

CAMPAÑA DE DESRATIZACION

Por el presente se hace público
que cuantas personas tengan necesi-
dad dc desratizar sus fincas rústi-
cas, podrán obtener gratuitamente
el producto adecuado personándose
en la Casa Consistorial, Negociado
de Información, en horas y días de
oficina.

Felanitx, a 24 de abril de 1990.

El Delegado Municipal de Sanidad,
Gabriel Mora Vaguer

«al a lino» i una mica de st_•rradís na-
tural.

En Berbetes es un assassí i per
desgracia ja no és pressumpte. No
Os fals, no. Ell es autèntic. L'agafa-
ren quan arrabassava un tros d'es-
tómac de sa panxa d'un picapedrer.
Com que no va poder explicar d'on
havia tret es picapedrer el condem-
naren a ser pressumpte sospitós
d'assasi definitiu. Digueren que ses
proves eren ses proves i com que ni
es psiquiatre ni es pedagog foren ca-
paços de demostrar que era merei-
xedor des graduat, o sia inocent, el
condem naren.

I ara, be, d'aquí a un poc, el ma-
tarem.

En Berbetes s'alça des seient i mi-
ra amb despreci sa concurrència.
Són tretze betzols i dos periodistes.
Són es testimonis de s'endemessa
que, per primera, vegada, s'executa-
ra d'una altra manera.

En Berbetes es fa ses dents netes
i s'acosta a s'aparato. S'aparato és'
un chisme alt com si fos una gesto-
ria però no tan ample. Jo diria que
d'ample es com lo que volen fer a
sa plaça. En Berbetes, seguint ses
instruccions que ha assajat tres dies
alterns es baixa es calçons i s'amar-
ra en es piló.

Un home que va de bermudes fa
una senyal i en Pep, es botxí provi-
sional, agafa sa palanca. Es tio de
ses bermudes posa es dits grossos
per avail i en Pep estira amb força
mentre sa música vienesa reprèn. Un
boci de fusta com un cigiienyal in-
troducix un supositori de metzina un
poc més amunt des genolls d'en Ber-
betes.

Gracies a Déu, ara ja no es maten
de qualsevol manera.

P. Artigues

Agraïment
La família Nadal-Sutier, da-

vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Jaume
Nadal Surier i en la impossibi-
litat de correspondre-les a to-
tes personalment, ho vol fer
mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

	011•10/1 laaMn ••■•

SE OFRECE CHICA DE LINIPIEZA
o para cuidar niños, pot . horas.
Todos los dins.
Informes, Tel. 582859

NECESS1T SENYORA O SENVO-
RETA INTEHNA per fer les (*ci-
ties de la casa i cuidar nins. Por-
tocolom, el Ines d'agost.
Informes, C/. Major, (dematins)

LLICEN(:L11)1 EN 111.01.011.‘
(hint) classes de 	 castel la,
Ilati (KGB i
Informació: Tel. 582201 i 26131.1
(matins)



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

Alta Romeo
VIA ARGENTINA, 57 — TEL. 581260 	 fro-Leófr

cafe corrichreift

Vehículos de ocasión

FIAT UNO 45 S 5P
FIAT UNO 70 SL S 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.

Clínica de Ortodoncia
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias)

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N9 318

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

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 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 	 5

Llama ia Ruda... en Porto-Colom
El poco gusto que se ha tenido en

la plantación del pequeño jardín ubi-
cado trente a la Zona Cívica de C'as
Corso y en los parterres de la calle
Cala Marçal. ¿No tiene el Ayunta-
miento dinero suficiente para cos-
tear unos cuantos árboles para em-
bullecer dichos lugares, que los hay
muy apropiados para tal fin, en vez
de los vulgares geráneos?

El estado deplorable de lo que de-
be ser la acera —el bordillo hace
años que está colocado— de la fin-
ca urbana de varios pisos ubicada
en el angular de las calles Ronda
Crucero Baleares y Veil-Mari.

La poca atención en eliminar o co-
rregir las deficiencias que existen
para crear una buena imagen de
nuestro querido puerto. Hay una
corta calle que aun está sin urbani-
zar y sin nombre que tiene su entra-

da por la calle Cala Marçal con sa-
lida a l'Orada, en cuya entrada, hay

tramo entre las aceras de dicha
primera vía, que está en malas con-
diciones para que los peatones pue-
dan andar sin dificultades. ¿No tic-
ne el Ayuntamiento algún dinero
para destinarlo al asfalto de dicha
parcela? T211bi6n frente al restau-
rante Mar Blau hay una zona que
necesita un buen arreglo.

¿Dónde esta la Policía? ¿Que hace
Ia Policía? Lo pregunto porque hay
muchísimas motos y varios coches
que circulan a grandes velocidades
con un ruido ensordecedor y moles-
tísimo y, no sólo esto, sino que es un
gran peligro para los peatones cuan-
do tienen que cruzar la calzada y,
más aun, en lugares tan concurridos
como el muelle, Ronda Crucero Ba-
leares y calle Cala Marçal, a pesar

de estar señalizado sobre la calzada
jtn grandes números la velocidad
maxima a que se puede circular, que
es de 30 Km./h. frente al muelle y
40 en la Ronda Crucero Baleares y
calle Cala Marçal. No hay nadie o
casi nadie que respete tales señali-
zaciones, ni Autoridad alguna que
cuide de hacerlas respetar. En la
Ronda Crucero Baleares .ya ha habi-
do varios coches estrellados, en los
troncos de los pinos debido a la
gran velocidad, dejando buena cons-
tancia de ello y en algunas ocasiones
daños materiales en los edificios.
Por ejemplo, el pasado año, una mo-
to chocó violentamente contra el
edificio que fue de Guillermo Timo-
ner, derribando unos grandes crista-
les y, recientemente, un coche„ en
dicha Ronda chocó contra un pino
y de rebote derribó y estropeó una
persiana de la casa señalada con el
número 16; menos mal que en tales
casos no hubo desgracias persona-
les. ¿No es esto un gran peligro para
los viandantes? Yo creo que sí. Otro
sí digo, que en la calle Asunción y
en la curva de enfrente del hotel Las

Palomas, a pesar de estar señaliza-
da con la franja amarilla la prohi-
bición de aparcar, continuamente
esta lleno de coches, no en la calza-
da sino sobre la acera, impiden por
completo el paso de las personas.
Cuando ocurra alguna desgracia de
algún ser humano, causándole gra-
ves lesiones o incluso la muerte
—que ya sera tarde—, seguramente
se tomarán las oportunas medidas,
como ha ocurrido en otros lugares
cie la isla.

Las Autoridades municipales de-
berían desarrollar una intensa cam-
paña con cl fin de concienciar a los
ciudadanos para que observen las
normas sociales y combatir la agre-
sión a la salud que representa la
contaminación acústica y, además,
del cuidado del medio ambiente. Así
lo espero por el bien de Felanitx y
de las personas.

Juan Estelriclz Barceló

AUTOMOVIL R-5 GTL accidentado
(de baja). Interesados en com-
prarlo o piezas sueltas, llamar al
Tel. 580827.



Informació econòmica de Chitas Diocesana
de Mallorca

ANY 1989
DESPESES

Alimentació
Vivenda -.
Medecines
Llibres escolars i guarderies
Altres
Caritas Parroquials i nacion▪ als .
Damnificats inundacions Mallorca
Recuperació alcohòlics .
Atenció a la Dona .
Cooperatives .
Albergs Transeunts
3.a Edat (menjador)
Funcionament
Altres atencions
Collaboració Projecte Home

Delegació cl 'Acció Social

TOTAL 	 .

FONS DE FINANÇAMENT

1. APORTACIONS DELS FEELS
Donatius 	 . 	 . 	 . 	 28.315.779
Campanyes Nadal-Corpus . 	 16.134.006
Socis 	 . 	 .	 3.794.381

II. SUBVENCIONS I CONVENIS AMB
L'ADMINISTRACIÓ
Govern Balear
Consell Insular
Ajuntament de Palma
Inserso

III. ALTRES INSTITUCIONS
Fundació Juan Muntaner
Caixa de Balears «Sa Nostra»
Çaixa de Pensions «La Caixa»

IV. INGRESSOS FINANCERS

3.720.900
6.294.323
1.122.078
1.060.023
3.089.954
6.857.797

17.642.720
24.284.942
21.127.200
16.870.331
12.600.973
4.391.919

12.500.000
3.203.579

11.384.541

146.151.280
5.193.104

151.344.384

48.244.166

93.063.930

9.550.000

1.491.047

TOTAL	 152.349.143  

Directamente del constructor
Pisos en Porto-Colom 1.a línea

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

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

EN INTERIORES. PISCINA Y PLAZA GARAJE.

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

SERVICIO TÉCNICO A DOMICILIO
Reparaciones e instalaciones urgentes
TELEVISORES
	

AUTORRADIOS
VIDEOS
	

HI-FI
ANTENAS
	

LAVADORAS, etc.   

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

Rubio's
peluqueros

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 LLU1S

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

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

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 COMUM CON PISCINA
- ANTENA PARABOLICA, ETC.
— TODO EN PRIMERAS CALIDADES

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

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 Sflorta

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

FELANITX

Diccionari
Foll

AUTOMATIC
Que funciona a má.
AUTONOMIA
Sistema politic de dependência ins-

titucionalitzada.
AVORTAR
Hipocresia social.
AVUI
Nom d'un diari que porta les notí-

cies del dia anterior.

BADIA
Entrada de la mar en la costa, que

bada una mica.
BALLAR
Acció que sol fer en Joan Petit, quan

li ve de gust.



VIAJE A LA U.R.S.S.
- Ultimas plazas
- Precio 95.000 pts. 15 días

Incluye: pensión completa, excursiones
y traslados.

PARA MAS INFORMACION: TEL. 460888

Junta de suis de la «Bodega Cooperativa»
de Felanitx

Es con voca a tots els soeis de la liodega a la reunió que se
celebrara dijous dia 12 de juliol a les 10 del vespre, a la sala &actes
de la Casa de Cul titra de Sa Font.

El molli] de la reuni (") no ('s :dire que el decidir que hem
de fer els soeis clavant Plictitud de la .1unta Redora que no vol
donar elaricies de la situació econômica de la nostra liodega.

Des del passat dilluns dia 2

La panaderia de Mique! Juan, fill
estarà TANCADA per les habituais VACANCES

fins el próxim dimarts dia 1 d'agost, que tornarem obrir a la
nostra distingida clientela.

Aprofitam l'avinentêsa per saludar i desitjar unes bones va-
cances als nostres rr.rroquians.

DISSABTE QUE VE DIA 14 DE JULIOL
A LES 10 DE LA NIT, FESTA DE FRANC
A S'ALGAR (malgrat la xafardera major).

TOTS Hl SOU CONVIDATS
Organitza: Maria .Joana, Coloms a la Sala i CoLlecliu
&Objectors de Consciencia.

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

C. Sa Llana, 15 - Tel. 580118 y V. Vuella, 167 - Tel. 581144
FELANITX

C. Port de Palos, 23 - Tel. 824710 PORTO-COLOM

FELANITX 	 7

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Antoni Obrador Picó
Francisca Gilart Maimó, han vista

augmentada la seva llar amb el nai-
xement del seu segon fill, un nin
que en el baptisme rebrà el nom de
Miq uel.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als venturosos pares.

PRIMERA COMUNIÓ
Diumenge dia 24 de juny, a la

parròquia de Sant Miquel,va rebre
per primera vegada la Sagrada
Eucaristia, la nina Silvia Méndez
Cabrera.

Rebi la nostra enhorabona que
feint extensiva als seus pares.

BODA
Dissabte passat horabaixa, a l'es-

glésia de Sant Alfons, s'uniren en
matrimoni els joves Llorenç Nicolau
Prohens i Francisca Sagrera Antich.
Beneí l'enllaç en nom de la Santa
Església el P. Domingo Andreu, su-
perior de la comunitat teatina de
Sant Alfons.

Apadrinaren els contraents els
seus pares respectius, D. Bartomeu
Nicolau i D.. Margalida Prohens;
D. Antoni Sagrera i D.  Barbara An-
t ich.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi les seves germanes Francis-
ca i Margalida, el seu cunyat Barto-
meu Piza i el seu cosí Jaume Obra-
dor; per la nuvia ho feren els seus
germans Antoni i Barbara i el seus

cosins Antònia i Sebastià Serra.
Després de la cerim3nia, els nu-

vis, en companyia de familiars i
amies es reuniren en un sopar que
fou servit a l'Hotel Ponent de Cala
Ferrera.

Enviam als novells esposos la nos-
tra mes cordial felicitació.

NOCES D'OR
MATRIMONIALS

El passat dia 20 de juny, celebra-
ren les noces d'or matrimonials, els
esposos D. Mique! Binimelis Barce-
ló i D.3 Maria Roig Gaya.

En tan venturosa avinentesa el
matrimoni Binimelis-Roig compartí
la festa amb familiars i amics.

Des d'aquestes planes unim la
nostra més cordial felicitació a les
moites que han rebut per tan feliç
esdeveniment. Que per molts anys.

NECROLOGIQUES
Dia 22 de juny,' morí sobtadament

a Felanitx, a l'edat de 70 anys, don
Jaume Nadal Stifter, d'Es Pi. Al cel
sia.

Reiteram el nostre condol a la
seva família, i d'una manera espe-
cial a la seva esposa D.a Catalina
Suñer, fill D. Bartomeu i filla poli-
tica D.a Puri.

o 
El passat dia 26 de juny, descan-

sa en la pau de Déu a Felanitx, a
l'edat de 88 anys i després de veu-
re's confortat amb els sagraments,
D. Arnau Captations Obrador. A.c.s.

Enviam la nostra mes sentida con-
dolência a la seva esposa D.2 Maria
Adrover, filla D.  Margalida, fill po-
litic D. Julia Amorós i als altres fa-
miliars.

GUARDAR RESPECTE
Sr. Director:
Vaig, assicluament, als concerts

que amb tant d'encert ens ofereixen
el Patronat Local i el Centre Cultu-
ral. Indefectiblement hi ha un gru-
pet de persones que fan comentaris
en veu alta i fins i tot desemboli-
quen caramels.

Això es va notar d'una manera
particularment desagradable al con-
cert celebrat últimament de música
contemporània, en el que el «xepe-
xep» no s'atura gairebé en tot el
temps.

Tots els que ens agrada escoltar
música, i també els que la interpre-
ten, els agrairíem que si no són ca-
paçes d'estar una horeta sense xerrar
es quedassin a caseva fent randeta.
Tots hi sortiríem guanyant.

Maria

OBJECTORS DE CONSCIENCIA

Senyor director:
Nomes dues paraules per adherir-

nos a la proposta de l'Objector de
Consciencia que la setmana passada
clemanava a l'Ajuntament que recon-
sideras la seva postura respecte a
Ia proposta que es va fer a un Ple
de demanar que es pugui fer el ser-
vei social substitutori a Felanitx.
Creim que és de justicia la reconsi-
deració.

Uns joves, possibles objectors

S'ALGAR

Apreciat Director:
La setmana passada vaig anar a

S'Algar a banyar-me i amb tristesa
x,aig comprovar la brutícia i abandó
d'aquesta platja. Si no vaig mala-
ment es un deure de l'Ajuntament

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

LLICENCIAT EN QUIMIQUES
DONA CLASSES DE REPAS AL
PORT, de Física i Química, BUP,
COU i FP.
Informació: Tels. 824077 i 824100.

el seu manteniment en condicions
perqu..! els ciutadans en puguin dis-
frutar. Limbe crec que els indíge-
nes tenim dret a les mateixes consi-
cleracions que els estrangers i de mo-
ment l'Ajuntament nomes cuida les
platges on pot treure un duro, que
són les mes freqüentades pets es-
trangers.

No crec que costas massa que un
mati a la setmana la brigada muni-
cipal passas per S'Algar a netejar la
platja.

Un que encara paga.

CLASSES DE MANUALITATS PER
A INFANTS A FELANITX, di-
marts i dijous matins del 10-7 al
7-8.
Informació: Tel. 550591.

SE VEND,E SOLAR en Urbaniza-
ción Cas Corso.
Informes: Tel. 580133.

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

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

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

SE LEEN LAS CARTAS
DEL TAROT

de 5 a 7 de la tarde
Informes: Llamar al 657082

(de 10 a 12 mañanas) y 163402
(de 3a 5 tardes).

ES DONEN CLASSES DE MATE-
MATIQUES, Física i Química de
BUP i COU a Portocolom.
Informació, Tel. 580088
(flores d'oficina)

S'OFEREIX JOVE DE 24 ANYS.
Voldria canviar de feina. Carnet
Hl.
1 n formes, Tel. S24818



RIP
Comunica al público y clientes el

horario que regirá a partir
del lunes día 9:

De lunes a viernes, de 8 a 14. Sábados y domingos, de 9 a 13
Pza. Fspafia, I G 	 Tel. 581605

Panadería Pastelería

CALA MARSAL
Pasteles todos los (has

Ensaimadas rellenas y tartas por encargo

Calle Asunción 	 PORTO (:Ol Á )M	 Tel. 821680

Guarderia Infantil
MAFALDA

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

Les ofrece sus servicios

Abiérto todos los días
110RARIOS Y PRECIOS A CONVENIR INFORMES, TEL. 825348

CLUB NAUTICO PORTO COLOM
Cursets de Natació, Optimist i Windsurfing

Juliol i agost
INFORMACIO: LOCAL SOCIAL, DE 10 A 12 I DE 5 A 7

IIASSESSMA FIS'CALf * COMPtiltial

en BARTOMEU A. PIZA PROHENS
EcoNomisTA Col. 271

Vos comunica l'obertura de la nova
oficina al carrer d'Ets Horts, 33

TEL. 58 29 98 07200 FELANITX

Germanes de la Caritat

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

Juliol i agost: De dilluns a dijous
PLACES LIMITADES

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

• Me entere por «PERLAS Y
CUEVAS» de la FIESTA/CENA/EN-
TREGA DE PREMIOS de la «PREN-
SA FORANA». A mi me da la impre-
sión de que es un «coto cerrado».
Unos cuántos llevan la batuta, se lo
guisan y se lo comen. ¡Pues, que
bien!

• Y para finalizar esta semana,
digamos que ya ha COMENZADO la
CAMPAÑA de SOCIOS del C.D. FE-
LANITX. Los buenos aficionados tie-
nen una buena ocasión para demos-
trar el amor a su club.

• Estos días tenía que firmar
contrato con el C.D. FELANITX un
entrenador joven, pero que conoce
el oficio. Sentimos no conocer su
nombre, pero sabemos que hasta
Ahora yenta entrenando al SAN RA-

,• 	 4.

Un bgrama a destacar den-
tro ya de la..más que aceptable pro-
gramación "de ." TELEVISIÓ FELA-
NITXER. is,46 refiero al que dirige

•ylitesenta el amigo PERE OLIVER,
que con el, Atulo ,genOrico «BAR DE

„COPAS», nos muestra el mundo de
fárándi4a desde el famoso local

de. (ala Egos «HARLEM JAll».
JORDI GAVINA. 2.°

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

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580296 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• Pudimos ver una entrevista
que hizo nuestro compañero' GORI
VICENS, por TELEVISIO FELA-
NITXERA, claro, al futuro PRESI-
DENTE del C.D. FELANITX, un
hombre ya muy curtido en, estas li-
des, Me refiero a RAFAEL/BARCE-
LO, un hombre que ya trabajó de
lo lindo cuando Miguel' Oliver lle-
ilaba los destinos del 'Club felanit-
xer, tin señor que ya asumió el prin-
cipal papel cuando se formó una

Junta Gestora que sirviera de tran-
sición, un nexo, entre la anterior sin-
gladura y la nueva que se presenta.
Creo que es una buena garantía, así
a ojo de buen cubero, que un hom-
bre de esta talla, trabajador, asuma
Ia maxima responsabilidad de un
club que precisamente no atraviesa
su etapa más brillante, sino todo lo
contrario- Jugar en 1.a REGIONAL
PREFERENTE puede ser una cate-
goria muy adecuada para fomentar
la cantera, a falta de recursos eco-
nómicos para hacer fichajes sona-
dos; dar una buena oportunidad a
estos chicos que se han formado en
categorias inferiores. El futuro del
C.D. FELANITX está en sus manos,
no se trata de hacer milagros, sino
de hacer lo posible por mantener
dignamente la categoria y poder Ile-
var la cabeza bien alta. Pedir más
sería pedir peras al olmo.

• El pasado fin de semana en la
barbacoa «LA PONDEROSA» tuvo
lugar una simpática CENA/ENTRE-
GA de TROFEOS organizada por el
«CIRCULO RECREATIVO» como
colofón a los campeonatos de BI-

LLAR, TRUC, etc... de carácter so-
cial que han venido disputándose en
la histórica entidad. Las cámaras de
T.V.F. estuvieron allí para captar
los momentos más relevantes.

• El BAR «DIANAS» de Porto
Colom ha organizado un CAMPEO-
NATO DE TENIS que se viene dis-
putando en las pista del hotel «Vis-
tamar». Este I.er Campeonato cuen-
ta con la dirección del «CLUB TE-
NIS PORTO-COLOM». Nos compro-
metemos a informarles de lo más
interesante que acontezca en este
torneo.

• Y seguimos en el mundo del
tenis sin movernos de lugar, porque
los tenistas interesados pueden ya
formalizar su inscripción (hasta el
14 de julio hay tiempo) en el Campo
Municipal (Tel. 582264) o bierren el
«Bar Diana's» de Porto-Colom -(Tel.
824824) para poder participare al
XI TORNEO DE TENIS PORTO
COLOM 1990. Hay modalidades de
SINGLES: Masculino, . femenino e
infantiles. DOBLES: masculinos y
mixtos. 	 -	 17

• Ah!, y siguiendo en nuestro
mal amado Porto-Colom; hay que
confirmar —desgraciadamente— lo
sucias que están sus aguas, viscosas,
repelentes... No se a que viene a
cuento lo de la Bandera Azul. Suena
a chiste de mal gusto.
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GRANS
REBAIXES
en tota la
moda
d'aquest
es tiu

Descomptes
del
30 al 50 %

C. Plaga, 12—Tel. 581821 —FELANITX OBERT ELS HORABAIXES

Mercería Ca Na Tonda
C. Major, 17

Grandes descuentos en sujetadores
de primeras marcas

Drogueria - Ferreteria SANTUERI

Els mesos de juliol i agost tendrem
obert tot el dia.

C. Sanlueri, 	 Tel. 581419

FELANITX 	 9

FUTBOLET71( CICLISME

El sábado día 30 de junio, se dis-
putó la 5.a etapa y última de esta
vuelta a la comarca de levante, en
Arta.

Participaron cuarenta corredores,
de los cuales finalizaron treinta y
siete.

Esta etapa era un circuito por
carretera de unos treinta kilómetros
y los corredores tenían que dar dos
vueltas a éste.

Nada más darse la salida los co.
rredores salieron marcando un rit-
mo fuerte de principio y en los pri-
meros kilómetros ya se :produjeron
los primeros cortes en el pelotón.
En la primera vuelta los corredores
con opción en la general se mantu-
vieron juntos a pesar de los diver-
sos intentos de escapada por parte
de algunos, sobre todo del club de
Manacor. En la segunda vuelta antes
de llegar a Son Servera tres corre-
dores se escaparon del pelotón, uno
del club de Manacor, otro del club
de Son Servera y otro de Sant Llo-
renç, intentando arrebatar el primer
puesto de la general al de Arta Mi-
guel Tous Alsina, teniendo que po-
nerse a trabajar duro el reducido
equipo de Arta para impedir que el
primer puesto les fuera arrebatado.
Los tres corredores escapados con-
siguieron llegar a meta en solitario
pero no con el suficiente tiempo
para conseguir el corredor del club
de Manacor Sebastian Rigo Bergas
proclamarse vencedor de la vuelta.

Los ganadores de la 5.a etapa fue-
ron:

Sebastian Rigo Bergas, del club de
Manacor, con 1 h. 37 m. 46 s.

Angel Carrión Rodriguez, del club

de Son Servera, 1 h. 37 m. 46 s.
Juan Llu II Vives, del club de Sant

Llorenç, con 1 h. 37 m. 49 s.
Clasificación general:
1." Miguel Tous Alsina, club de

Artá, con 7 h. 25 m. 30 s.
2." Bartolome Galmés Manresa, de

Manacor, con 7 h. 26 m.
3." Sebastian Rigo Bergas, de Ma-

nacor, con 7 h. 26 m. 19 s.
Clasificación por categorías:
Categoría A:
1.0 Juan Llinds Caldentey, del Club

de Sant Llorenç.
Categoría B:
1.0 Miguel Tous Alsina, del Club

de Arta.
2.° Bartolomé Galmés Manresa,

del Club de Manacor.
3." Bartolomé Vives Cánaves, del

Club de Manacor.
Categoría C:
1.0 Sebastian Rigo Bergas, del

Club de Manacor.
2.° Angel Carrión Rodriguez, del

Club de Son Servera.
3." Francisco Artigues Sagrera, del

Club de Felanitx.
Categoría D:
1.0 Guillermo Llinás Mascaró, del

Club de Sant Llorenç.
2." Tomeu Femenías Mesquida, del

Club de Sant Llorenç.
3." Sebastian Huguet Filiputi, del

Club de Felanitx.
Categoría E:
1." Lorenzo Vives Puigrós, del

Club de Manacor.
2.° Guillermo Timoner Obrador,

del Club de Felanitx.
3." Antonio Femanías Lliteras, del

Club de Artá.
Pedal.

BEJAMINS
CAFETERIA LLEVANT, 3 -

RECREATIVOS LLEVANT, 4
ENTUSIASME

Victòria perfecta de l'equip RE-
CREATIVOS LLEVANT, que ana tot
el partit guanyant d'un gol al seu
contrari. Anotant-se els dos punts,
per-6 sense aconseguir superar de
tres gols l'altre equip per colocar-se
en el tercer lloc de la classificació.
PELUQUERIA KISKA, 1 -

M. OLIVER, 9
MOLTES BAIXES

Golejada a càrrec de l'equip M.
OLIVER, que juga davant un equip
que no pogué fer res sense els seus
principals jugadors. No obstant, l'e-
quip que dirigí J. CAMPOS amb
aquest dos punts quedà matemàti-
cament campió de la lliga Benjamí.
ALEVINS
PIPIOLOS II, 4 -

PELUQUERIA KISKA, 2
ESKORBUTO, 2 -

CAFETERIA LLEVANT, 4
BAR «ETS ARCS», 2 -

PINTURAS FELANITX, 2

Acaba la Iliga, quedant campió PI-
PIOLOS II (entrenador TONI PRO-
HENS), i subcampi6 PELUQUERIA
KISKA (entre. MARINO TALAVAN-
TE). Quedant la classificació de la
segiient manera:
1.—PIPIOLOS II 	 10 punts
2.—PELUQUERIA KISKA 8 0
3.—CAFET. LLEVANT 	 6
4.—BAR .ETS ARCS»	 3
5.—ESKORBUTO 	 2
6.—PINT. FELANITX

SÊNIOR
Comença la Higa Sênior al camp

municipal d'esports, on es pogué dis-
frutar de veure centenars d'especta-
dors entorn d'aquesta lliga. Aquests
foren els resultats:
GRUP «A»:
AUTO. LAV. FEL./C. PALMER, 3 -

LA RIBERA, 4
GRUP «B»:
KORNOT'S, 12 -

INSTALACIONES FONCAL, 3

PICATORE N.° 3

SE VENDE PISO en Porto-Colom.
Magnificas vistas.
Informes, Tels. 575163 ó 299361.

Con la 5.a etapa finalizó la
1.a Challenge de la comarca de Levante  

Les informa que ya tiene las

REBAJAS
de este verano

C/. AIGO, 3
	

TEL. 581225 	 FELANITX     

Boutique y Zapatería
PALMER AS

Comunica al público que a partir de
hoy sábado tiene

GRANDES REBAJAS en
toda la moda VERANO 

31 d e M a re. 10	 Tel. 58 1513



Puertas Extensibles
Galvanizadas y
facades
vanos colores.

Persianas de Aluminio
Color Plata, Bronce Y
tacadas yaws colores

CIF A07.204571
CJ Estrella 1 • Te;eluno 58 03 51

FELANITX (Mallorca)

Pu,tas Cancela
1-ta-ero y Alumni() y
,.„1rJ -trdo a distance

Puertas Arrollables
Calvan:zatins a lacionc
Ma, ua. y

Puertas Basculantes
Galvanizadas. facades
Imitacon madera

CARPINTERÍA METALICA

s. a..
TALLERES
MECANICOS

.4MMe.
MM AN■N

Mientras haya un soñador.
Si eres de los que todavia se atreven a sonar. Si te dejas

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

Miralo Su line.] deportiva te atrae irresistiblemente
Arrancas y ya sientes su fuerza Hay 140 caballos de Rifle
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 °poor). todo esta bajo tu mando.
Dentro todo es tranquilidad y confort ordenador de a

bordo . cierre centralizado de puertas. asientos deportivos..,
Todo lo que siempre sonaste

Y mientras exista un coche como el nuevo Renault 19
16 valvulas, alguien sohdra con el Seguro

Alguien como tu

Nuevo Renault 19 -16 Valvulas.
a 	 ■EttO

FRANCISCO MANRESA, S. A.
Carte, Campos, Km. OT, - 7,1s. E.119' • 58:485 - 07200 - FELAN1TX

Carretera de Felanitx. 5 - Telefono 857.3J3 	 G769-CALONGE (Santanyd

R EN AU T	 ell

Restaurante Los Pinos
AVDA. CALA MARÇAL, 12 - TEL. 82312:1 	 powro-coLom

Paella para Ilevarse y comidas
de encargo.
Sábados y domingos MENU ESPECIAL

Caldera de marisco y Arroz Brut
(a escoger)

10 	 FELANITX

Caloan a la Sala
UNA CONVOCATORIA FALSA,
EL CEMENTIRI I TVF.

La convocatòria per pujar-se el
sou cl Batle i Regidors del PP, es va
fer com pertoca i l'hora fixada va
ser les set de l'horabaixa. Les Co-
missions Informatives estan forma-
des per cinc membres i els corres-
ponents substituts, o sigui que es
convoquen deu Regidors. A les set
de l'horabaixa del dia en qüestió
acudiren a la Sala el Secretari i dos
funcionaris mes i també el Regidor
de Coloms a la Sala; cap dels res-
tants vuit Regidors convocats dona
senyals de vida fins a la segona con-
vocatòria, una hora desprs o sigui,
a les vuit. A les vuit apategué el Pre-
sident de la Comissió que venia del
dentista i un altre membré del PP,
o sigui un Regidor votador, que no
donaren cap mostra de sorpresa de
de fer una hora tard. Per poder ce-
lebrar-se la Comissiú os necessita un
quòrum de tres' Regidors que a les
vuit i cinc hi havia, però davant la
barra dels PPS .(molta més que en
Belmonte) el Regidor de Coloms
abandona la Sala, per la qual cosa
a la segona convocatòria tampoc hi
hagué quòrum i no es podia cele-
brar la Comissiú. Pere) això no va im-
portar, les regles del joc del PP es-
tan part damunt aquestes regles i
els PPs trobaren un altre votador,
i celebraren la necessària Comissió
Informativa per poder pujar-se els
sous ia que amb els sous actuals te-
nen mal de caixal. Hem de dir que
no ens sorprèn gens ni mica que els
votadors del PP estassin avisats que
a les set no acudissin ala Sala. A
ells poc els importa fer Perdre una
hora als Coloms i als funcionaris de
Ia Sala, no els paguen de la seva
butxaca, són doblers sostrets als so-
frits contribuents.

La paret de tancament del Cemen-
tiri duu camí de durar com la cate-
dral de Barcelona. El contracte que
tenia una durada més del doble del
temps necessari per fer la paret, ha
estat incomplit i ara el contratista
ha trobat una excusa que els PPs
han aceptat com a bona. Aquesta ve-
gada no han estat les pluges torren-
cials dcl mes de setembre de l'any
passat, aquesta vegada ha estat que
no tenien material per fer la paret.
Dc moment tendrem dos mesos més
el Cementiri orejat i la carretera
plena de material sense senyalitzar.
Tota una mostra de l'eficiència i bar-
ra del PP, que ni els vius ni els
morts els immuten per res. Un co-
mentari que es sent pel poble és que

n:ngú no entèn per quines cinc-cen-
tes la paret del Cementiri s'havia
fer de marés i tan cara quan tothom
sempre havia vist la paret interior
referida. Perà com que es varen do-
blar les valoracions del mal de la
torrentacia, es fan obres que surtin
cares. Si la forrassin de plata...

La Televisió Felanitxera emeté un
comunicat la setmana passada en el
qual tractava de mentiders a Coloms
a la Sala, referint-se al nostre escrit
de dia 23 del mes passat. De la lee-
tura del nostre escrit ningú, llevat
de la Direcció de la TVF, entengué
que aquesta emet única i exclussi-
vament comunicats del grup del PP
que «governa» a la Sala. Aix?) si que
és mentida, però ningú ho ha dit.
El que si diguèrem i mantenim
que la TVF fa de portaveu del grup
governant a l'Ajuntament i aix:j Cs
ben cer: parlant de política munici-
pal. Tant Cs així que no recordam
que la TVF hagi emès una sola ve-
gada cap sessió Plenaria en directe
ni en diferit, tot i que n'ha enregis-
trades bastantes, sempre ha donat
els acords segons la versió oficial o
sigui la que lliura el PP a la TVF.
La TVF mai ha demanat l'opinió
d'altre grup en qüestions polèmi-
ques i si moltíssimes vegades apa-
reixen Regidors del PP a donar ver-
sions oficiais deis fets, versions
aquestes que mai es contrasten en
l'altra part. La TVF ha servit de
mostrador de l'Ajuntament i a ve-
gades fins i tot per acusar al nostre
grup, recordau l'exclussiva de la di-
missió del Sr. Tejedor i l'exclussiva
d'aquest Senyor per inculpar de
tots els mals al nostre grup i en
particular al nostre portaveu. En
cap moment el nostre grup ha ten-
gut accès a les cameres de la TVF
per a replicar i si ho hem pogut fer
ha estat des d'aquestes planes, la
qual cosa hem d'agrair. La TVF ha
ernes comunicats oficials del PP i
no les repliques dels altres grups,
recordau una convocatòria d'un Pie
Extraordinari que el batle no vol-
gué convocar i que aquesta TV eme-
te la versió oficial dels fets, per?"
es va guardar com de caure d'eme-
tre amb la mateixa música de fons
Ia nostra visió dels fets. La TVF ha
servit per enganar a la gent des del
moment que entrevista al Sr. Bur-
guera Vila per donar els resultats de
Ia falsificació feta d'una enquesta so-
hre la urbanització de s'Algar, la
Coordinadora Penyal Roig va haver
d'exigir a la TVF la presencia d'un
dels seus membres davant les ea-
meres d'aquesta emisora per des.
mentir les falsetats que s'havien
emeses per les ones d'aquesta TV,
a les quals havien tengut accès amb

moltíssimes facilitats. La TVF mai
ha ernes res polemic que tengui re-
lació amb l'Ajuntament de Felanitx
i tampoc mai ha emès un judici de
%,alor respecte a les decisions o
omissions que allí es prenen, pet-6
no té cap mania en donar notícies
arnb comentaris totalment tenden-
ciosos, com el del Recurs de Coloms
a la Sala a la construcció del Polies-
portiu que, com molt bé es va dir a
la carta publicada la setmana passa-
da i que hem d'agrair, el nostre grup
nomes vol que les coses es facin ben
fetes i que l'Ajuntament doni exem-
ple. No creim que d'aquests fets
ningú en pugui concloure que la
TVF es imparcial en les seves infor-
macions, ni que es faci ressò de tot
el que passa al terme de Felanitx i
que segons qui té una consideració
i segons qui s'ignora. Segons el nos-
tre modo d'entendre la TVF és ten-

denciosa i pel que fa a informació
política es la \eu oficial del grup del
PP a l'Ajuntament i a aims.), si no
canvia la manera de fer les coses, ho
mantindrem. Que es una TV privada
i pot fer el que vulgui, ho sabem,
pet-6 que vulgui passar per un medi
de comunicació imparcial que tracta
amb respecte i serietat les informa-
cions, nosaltres no ho podem com-
partir per la tcringa de fets que evi-
dencien tot lo contrari. I això ens
sap greu.

VENDO LOCAL COMERCIAL en
Plaza Cas Corso.

Informes: Tel. 580133.

CLASSES DE REPAS; Matemàti-
ques i Física de BUP. A Felanitx.

Informació: Tel. 581455.




