
.....

FE LAN
Setmanari d'interessos locals
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Festa de Santa MargaNtla

PROGRAMA

DIMECRES DIA 18 DE JULIOL
A les 22 h., a la Casa de Cultura, Concert de Violoncel i piano

a càrrec de RAYFF DANTAS BARRETO (violoncel) i COLOMA
BONNIN RIERA (piano).

DIJOUS DIA 19
A les 19 h., inauguració del Centre de Primers Auxilis de la

Creu Roja. Vi espanyol.
Desfilada de la Banda de Música, els Cavallets i Xeremiers.
A les 20'30 h., a la Casa de Cultura, inauguració de l'exposició

de dibuixos i aquarelles de JOAN MARI.
A les 22 h., Completes solemnes a la Parròquia de Sant Mi-

guel i processó a la Font de Santa Margalida. Hi assistirà la Cor-
poració Municipal.

Tot seguit, a la plaça de Sa Font, la companyia de teatre d'En
Xesc Forteza posarà en escena l'obra «Jubilat ve de jubileu».

DIVENDRES DIA 20, FESTA DE SANTA MARGALIDA
A les 20 h., a la parròquia de Sant Miguel, Missa concelebra-

da amb homilia. La Coral de Felanitx interrpretara. la Missa del
pare Auli. Hi assistirà la Corporació Municipal.

A continuació, a la plaça de Sa Font, vetllada de ball popular
a càrrec de S'Estol d'Es Gerricó, S'Eixam de Menorca i Sis Som.

A les 0'30 h. focs artificials.

Avui, concert de piano a càrrec dels
primers premis de la

School» de Nova York
Per avui dissabte a les 10 del ves-

pre s'ha programat un concert de
piano que forçosament ha d'esser
molt interessant ja que serà a càrrec
dels primers premis de la prestigio-
sa «Juilliard School» de Nova York.

El programa d'aquest concert serà
el següent:

I Part, a càrrec de Youn Kyung
Kim i Alejandro Borgia. El primer
interpretara 32 variacions de Beetho-

ven, «Jardins dans la pluie» de De-

hussy i dues fantasies de Schumann.
El segon interpretarà la Fantasia en
Fa menor Op. 49 i l'Scherzo en Si
menor Op. 31 de Chopin.

II part, a càrrec de Sakiko Furu-
ya. Interpretarà dos Capricis de
Brahms, dos estudis de Rachmani-
noff i «Andante Spianato» i Gran
polonesa de Chopin.

L'esdeveniment tindrà lloc, natu-
ralment a la Casa de Cultura.

Cristaleria Felanitx entre les
empreses punteres dei ram

Dimecres horabaixa l'empresa fe-
lanitxera CRISTALERIA FELANITX
tenia prevista la inauguració d'unes
noves seccions, gracies a les quais
incorpora a la seva ja ampla gam-
ma de manufactures del vidre un
producte d'alta tecnologia que no-
mes fabriquen unes deu firmes més
en tota Espanya.

Es tracta de la lluna SECURIT,
un vidre d'alta resistencia que s'im-
posa cada dia més en amples sectors

de la construcció i la decoració.
Aquest vidre s'obté mitjançant un
tractament tèrmic específic de Hu-
nes de qualitat, i li confereix un
tremp especial que les fa de l'ordre
de dotze vegades més resistents que
abans del tractament.

Aquest procés, així com, les diver-
ses manufactures que produeix
CRISTALERIA FELANITX, fou
mostrat als representants de la

(Passa a la pág. 9)
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Quan parlam d'emigrants solem pensar normalment en gallecs, anda-
lusos o extremenys, sense recordar que també hi ha mallorquins escam-
pats pel món. Nosaltres també en tenim d'emigrants, probablement no
tants com altres, per?) en tenim; persones que han hagut de deixar la
terra on van néixer, per motius professionals, familiars, o... mil motius
diferents, que té més! És troben Iluny de l'illa, aïllats de l'illa. Uns retor-
narari, qualque dia, uns altres ho fan de tant en tant per visitar la fami-
lia i els amics, uns altres, finalment, ja no tornaran mai més. És el dra-
ma de l'emigrant.

Una illa, la nostra en concret, es tot un univers, tot un món que se
sap on comença i on acaba, un territori ben definit i tancat, potser per
això als illencs se'ns acumula una angoixa mes en el traumatic acte de
l'emigració.

Les comunicacions han avançat molt a les darreres decades i si fa
anys un emigrant retornava a l'illa, sols per restar-hi definitivament, avui
els nostres absents tenen l'oportunitat de tornar de tant en tant per no
perdre el contacte amb la terra i amb les persones que han deixat. Tan-
mateix nosaltres hem de patir determinades incomoditats que altres emi-
grants en les mateixes circumstancies, no tenen. A un gallec que viu a
Cadis, sols ei separen de ca seva, a Lu46,, kilbmetres de terra que poden
ésser salvats per carretera o ferrocarril; pot aprofitar els «ponts festius»,
Ias vacances curtes o, fins i tot un cap de setmana, per passar alguns
dies amb els seus, comptant amb uns preus en el transport bastant raona-
bles. Quan un illenc ha de traslladar-se de la peninsula a Mallorca, ha
d'optar necessàriament per la Trasmediterranea o per Iberia-Aviaco, ha
de reservar amb temps els bitllets, que no són barats i no compten amb
les bonificacions del certificat de residencia que inevitablement ha perdut,
r ha de rendibilitzar els viatges per tal de compensar la proporció preu/
dies. Es tota una altra història.

Hi va haver un temps en que es promocionaren molt les cases re-
gionals, entre d'altres coses perquè eren una bona plataforma del fran-
quisme de cara a l'exterior i una punta de llança de l'ideologia espanyo-
lista. Avui fa la impressió que el concepte de casa regional està ja supe-
rat, però no es així perquè segueix existint la necessitat que persones
unides per un mateix origen geogràfic i/o una mateixa llengua i/o una
mateixa cultura, tenguin el lloc adequat per trobar-se, comunicar-se i
recuperar, tot i que sigui momentàniament les seves arrels. Que es el que
fan dos mallorquins quan es troben fora de Mallorca? Evidentment par-
lar de Mallorca, es inevitable. Es en converses d'aquestes quan surten els
sentiments més profunds per aquelles coses que, en circumstancies
mals, poden semblar-nos banals, superficials o ridicules. Es l'enyorança.
Sols qui ha viscut a la diaspora sap el que es enyorar el soroll de la
mar, el so de la xeremia, una panada per Pasqua, o l'olor que desprén un
boa de llangonissa, torrada en un fogueró de Sant Antoni.

Qui se'n recorda dels nostres emigrants? Les seves families, els seus
amics, i pràcticament ningú més. Fa la impressió que les institucions
illenques n'estan ben poc interessades en el tema, al contrari del que fan
altres com les andaluses, gallegues o canaries, que es preocupen pels
seus emigrants perquè els consideren una part d'ells mateixos i no volen
permetre que es tallin els lligams que, com un cordó umbilical, encaia
els mantenen en contacte amb la terra dels seus pares, tot i el pas inexo-
rable del temps. Algú dirà que les institucions illenques no poden anar
obrint casals mallorquins per tot arreu, com qui obri sucursals bancà-
ries, i de fet tendria raó, però la participació de les institucions de les
Balears i Pitiüses podria ser de diferents maneres: animant, promocio-
nant, orientant i dirigint els possibles casals que s'organitzassin. Avantat-
ges i beneficis que se'n derivarien d'aquesta xarxa serien molts per a
tothom, sols es precis reflexionar una mica sobre el tema per detectar-los.

Els emigrants no han de perdre el contacte amb 1111a. Potser un dia
no massa llunya, puguin o vulguin tornar i no han de sentir-se externs a
ca seva. Les enyorances, però, no s'arreconen  fàcilment i han d'exorcit-
zar-se, per tal de superar-les quan s'està lluny. L'enyorança, la trista com-
panya dels emigrants. Els ho puc assegu. rar, perquè jo també som emi-
grant.

Antoni Roca

tombats a la molsa

Llany iliblidats
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.025

SANTORAL

Diu. 15 St. Bonaventura
Dill. 16 Mare Du del Carme
Dim. 17 St. Aleix
Dim. 18 St. Frederic
Dij. 19 St. Justa i Rufina
Div. 20 Sta. Margalida
Dis. 21 Sta. Praxedis

LLUNA
Quart minvant dia 15

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma • Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 1 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 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 8'3( ) 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:

Jaume Rotger
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Francesc Pifia
Francesc Piña
Gaya-Melis
jaume Rotger

TELEFONS D'INTER1ES
Ajuntament: Oficines j Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Serve! mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885
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200.000
PESETAS MENOS
• Este mes el Polo Coupe Twist, sera n° 1

en tu lista de éxitos porque te ahorras
hasta 200000 Pts

• Cuenta además con financiación a tu rie-

C) dida Volkswagen Credit Ilene para
ti condiciones especiales.

Oleda vanda hasta fin de cues
Ventas a flotas cohsulie .1 SU COnCeSIOMa ,,0

• Y si tienes coche usado te haremos una
excelente valoración.

En tu concesionario Volkswagen /Audi.

Volkswagen
Polo Coupé Twist

2
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FELANITX  

iljuntament
de Felanitx

ANUNCI
L'Ajuntament Plc, en sessi6 cele-

brada el passat dia 4 d'abril, acorda
adherir-se al Pla de Millorament de
Façancs per a 1990, la qual cosa es
Ia pública perqM.t els interessats es
puguin acollir a les subvencions es-
tablertes a l'efecte.

Les sollicituds es presentaran a
l'Ajuntament, el qual facilitara l'im-
pres normalitzat, del dia 2 de ju-
liol al dia 29 de setembre i s'haurà
d'adjuntar la següent documentació:

— Pressupost detallzu de robra.
— Mernõria deLdLula del tipus

d'actuaciO o projecte tecnic.
Fotografia, pet - triplicat, dc l'es-

tat actual de la façana.
Una vegada "'cabal el termini d'ad-

missi6 de sollicituds es reunira titia

Comissiú Especial per fer un estudi
&q)l)re dignk:s de set re-
habilitades i, per tant, subvenciona-
des.

Felanitx, 28 de ¡um' de 1990.
El Balle,

Cosmc (Myer .Aloriserrat

Empresa Hotelera de Cala d'Or
PRECISA
— UNA CAMARERA

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



NECESSITAM COSIDORES amb
experiência.
Informació, Tel. 824991

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

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 linea, 3 dormito-
rios, bario, sala-comedor, terrazas.
Informes, Tels. 580201 y 581643

SE VENDEN PISOS EN PORTO-
COLONI. Park. Aduana. Facilida-
des.
Informes, Tel. 575683

Festes Porto Colom
Dia 22

A LES II DEL MATI

Concurs de Castells
d'arena

LLOC: PLATJA DE CALA MARÇAL

HI HAURA UN REFRESC PER A TOTS ELS PAR-
TICIPANTS.

A LES 6 DE L'HORABAIXA

Pintada infantil
LLOC: DAMUNT LES BARRAQUES DE SA BAS-

SA NOVA AMB L'ACTUACIÓ DE

Catalina Comta Contes
y del Grup Trotamtisicos

S'ENTREGARA EL MATERIAL NECESSARI PER
A PINTAR I TOTS ELS PARTICIPANTS SE-
RAN OBSEQUIATS.

FELANITX 	 3
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entre el carrer
i la trona

EL PA DIARI DE LA ILLUSID
El temps mes Ilara cie la vida és el temps de cada dia, el temps de

la setmana, el temps quasi rutinari; cl temps al que ens referim client que
uo el tenim, quc se'ns scapa entre el treball, els papers a omplir, les ho-
res d descans (i de mirar el televisor!). Vida quotidiana: presses, pro-
blemes, feina acumulada, manca de temps.

Viure cl dia a dia, la rutina, la grisor diaria, la repetició que sembla
que tot ho engoleix ¡Nitta! amb aquest hast feixuc és iure? ¡. r.s un fac-
tor negatiu o tambe pot consideras-se un element positiu?

La vida diaria ens pot ajudar a aprofondir les arrels de l'entrega, de
Ia donació a una feina o als fills. Fer-hó uns quants dies no 'basta per
treure'n el certificat de persona bona; es requereix més temps de demos-
tració. També dins allò ordinari i repetitiu s'hi ha da cercar i sembrar
imaginació, creació, encara que els marges siguin estrets. S'ha de fugir
de la inercia. Seran punts de llum, petits, però ben Iluminosos; saran de-
tails però són els que «salven» la taula.

Dins la rutina, amb la inercia, hem de posar-hi esperança i
També quan la malaltia o la vellesa semblen emportar-se el goig de viu-
re. Amb el pas del temps podem aprendre a assaborir l'existència amb
més intensitat malgrat l'envelliment del cos i la fatiga psíquica.

Passam la major part de les hores treballant. El treball es considerat
com un mitja per a guanyar-se la vida, com un temps perdut des del punt
de vista del goig personal. L'excessiva preocupació pals diners i les joies
i pel «jo mes que els veinats» fa malbé moltes vides. Aquesta passiti so-
vint no deixa viure. El camí de la felicitat diaria passa per l'art de sim-
plificar-nos l'existència i organitzar més sàviament les relación amb els
altres. Fins i tot, amb un poc de silenci o amb un poc de lectura. Viu-
Hem diariament millor, més sans i més sants.

Podríem pregar així: «El pa de la illusió de cada dia, donau-nos-lo,
Senyor, el dia d'avui». En la grisor de la vida diaria, repetida i rutinaria,
llcscau el pa de la illusió amb illusió.

Bartomeu Bennassar

Miguel Rosselló Mainui
(des Carritxó]

ANTIGUO SASTRE DE LA SASTRERIA ROSSANS, C.B., COMU-
NICA AL PUBLICO QUE EN FECHA DE 13 DE JUNIO DE 1989

DEJO DE FORMAR PARTE DE DICHA COMUNIDAD DE BIENES
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A COLOMS A LA SALA
Senyor Director:
Voldria comentar una mica al$21_111ti

aspectes del Ilarg cscrit que «Co-
loms a La Sala dedica a TVF al dar-
rer número d'aquest Setmanari.

El primer que vull dir es que
no som TVF, i aix6 cree que esta
prou clar. Per tant nomes farc ones
breus puntualitzacions sobre alguns
dels temes que es comenten al refe-
rit escrit. Per començar dire que jo,
personalment pens que es bo que es
critiqui a TVF, ,ja que això demos-
tra qua és viva i que interessa cl que
diu i el que fa. No se si sera pet -que
diuen que ara es veu de tota la co-
marca, perd la gent fa de la pota Ira-
vador per sortir a fer paper. Mai
com ara. Pere) be, això es una altra
história que just acaba de comen-
çar.

Amies «Coloms a La Sala»: íeis
afirmacions que, crec, no són exac-
tes. Per exemple —i pari de progra-
mes als que jo he intervengut com
a moderador; dels altres cadascú es
cada qual—, deis que la TVF mai
ha demanat l'opinió d'altre grup en
qüestions polemiques, etc., etc. 416
be; supès recordareu, perquè me-
mória no vos ne manca, una taula
rodona sobre el polígon industrial,
tema certament polemic, a la que el
vostre grup envia la regidora Maria

Obrador. A l'hora de comerr.jar no hi
lagtiO cap \ ot	 perque cl

Ohrado.•
:ot , dos

dir el Cille 	 llLJ 	 Y(tler. N() Ili

Iiii:2.11e• cap c:Isia Ile it211( 1 1 . Z1 per -part
mcva. Pel que fa a «l'exclusiva» del
Senyor Tejeclor (leis que en cap MO-

tengut aceOs a les cameres
de 1V F' per replicar. Anil) tota sicen-
ritat vos vull dir que, que jo sapiga,
niai heu demanat per ter cap rêpli-
ea, perque si ho Itagu ssiu demana!
haurieu tengut la tneva collaboraciú,
si l'haguí-sslii volguda. Ho larc fié o
malament, per:.) mai, zil llarg ciels
anys que he collaborat a TFV —hi
ho faig des de que es va crear—, he
rcl l:at i1llgLi. a pesar de les meves
limitacions, que min moltes, ni tam-
poc he cobrat un duro; ho he fet
perquè m'ap -ada i prou. No tenc,

per tant, interessos creats amb nin-
o6

És clar que vaig entrevistar ai Sc-

°Y°r Burguera, perú si aquest se-
nyor va clir falsetats les va "dir
no TVF. Naturalment que la Coordi-
nedora Penyal Roig va poder fer rè-
plica i el senyor Nicolau Barceló va
poder dir tot el que cregué oportú i
no se l'hi va aplicar censura de cap
casta. És ver, o no és ver?

Aclarits aquests punts no entrare
a analitzar la resta de la vostra crí-
tica perquè no c"”; a mí que me per-
toca.

Que pasett un bon estiu i no pren-
gueu massa el sol que enguany,
diuen, pega fort al cap.

Gracies senyor director per la se-
va amabilitat.

Miguel Julia i Maimó

EL SOL Y EL CALOR DEL VERANO ATACAN TU PIEL Y TU
CABELLO; CUIDALOS COMO SE MERECEN, DE FORMA NA-
TURAL.
En «SA NATURA» somos especialistas en belleza natural, dispone-
mos de infinidad dc productos realizados con ingredientes natu-
rales: gel de baño, bronceador, jabón, dentrífico, perfume, ambien-
tador, tintes para el cabello, etc.

Nuevo horario de verano - Julio y Agosto:
DE 9'30 a 1'30. SABADOS Y TARDES CERRADO.

«SA NATURA»
C/. JAUME I, 8 A
	

TEL. 582573	 FELANITX



ES CERCA PROFESSOR DE COMP-
Llar de la Terrera Edat - Inserso 	 TABILITAT. Nivell FP2.

VETLLADA AL FOGUERO D'AL- 	 inf.: A aquesta Administrachi 

Avui dissabte, a les 11 de la nit,

Festa de franc a S'Algar
Murder"..in: the barn- Malditos - Fondo oscuro - Black cals -
=—Ies d'Allahka - Crox - Cerebros exprimidos - Balas de
Wrshington - Tano - Psichoanalisis -Llonovoy - Els ()t'effiles   

Tots hi sou convidats  
Organitza:,Maria Joana, Coloms a la Salai Col.lectiu
d'Objectors;de Consciência.          

Vehículos de ocasión   

FIAT UNO 45 S 5P
FIAT UNO 70 SL 5 P
VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3
FIAT UNO 45 S 3P
FIAT UNO TURBO i.e
LANCIA DELTA 1.6 i.e
FORD ESCORT 1.6 DIESEL
SEAT RITMO 75
SEAT RONDA CLX DIESEL

PM-AH
PM-AJ
PM-AU
PM-AW
PM-AS
PM-AL
PM-AD
PM-P
PM-AB   

(SABADOS MAÑANAS, ABIERTO)   

	— Concesionario Oficial      

AUTOS MARTORELL S.• A• 

Carrer del Socors,6. Tel. 58 13 48. Felanitx. 

FELANITX

La festa del Carme a
Portocolom

N'Ions dia I. - A les 10 del mati,
1...ricanent soleinne a in b humilia.
Cantara el Cor Parroquial.

A les 1830 deslilada de Nlajorettes
i Banda.

Processó maritima :tint) la imatge
de la Mare de 1)(1u.

A les 2230, a l'esgh'sia del Canne,
Concert pel Grup de Vent de l'Or-
questra Siinkinica de Balears.

Exposiditi «Joves fotògrafs
Dimarts passat quedà oberta a la

Casa de Cultura una exposició de fo-
tografia que, sota el títol de «Joves
Fotògrafs» presenta un grapat d'ins-
tantànies amb la temàtica comuna
de la música. És una mostra molt
curiosa que organitza el Centre Cul-
tural de Felanitx en coHaboració
amb l'Ajuntament de Ciutat, a la
qual i en paraules de Mateu Bennas-
sar a la presentació, se'ns convida a
«veure i no sentir, veure molts d'a-
quells grups que tant ens agraden
esclafats err aquells papers, sense
dir res i sense que els seus instru-
ments treguin una sola nota, veure'ls
però sota aquella mena • d'excitació
que sentim quan els escoltam, en-
fonsats en el seu espectacle duit a
nosaltres d'una manera muda, mit-
jançant unes fotografies fetes per
uns joves, que com a tots nosaltres,
els agrada la •música, l'espectacle
dels concerts i tot el que ve darre-
ra seu».

La mostra restara_ muntada. fins
dia 22 de juliol.

El Govern Central recorr contra
l'urbanisme a Felanitx

El Govern Central ha pres cartes
en l'asumpte de l'Urbanisme a vuit
punts diferents de les nostres illes
perquê tant la Comissió Provincial
d'Urbanisme com els propis ajunta-
ments fan cas omis dels informes
negatius de la Direcció General de
Costes, arran de la zona de protec-
ció clel litoral.

Felanitx es un d'aquests punts on
el Ministeri d'Obres Públiques ha
tramitat recurs clavant els tribunals
ordinaris mitjançant els seus serveis
juridics. Sembla que hi ha en cl
nostre terme urbanitzacions no con-
solidades que es declaren urbanes,
que en alguns indrets no s'han fet
els preceptius desIliuraments zonais
i que no es respecta la limitació d'e-
dificació en la faixa de 500 metres
a partir de la costa.

S'Algar, Santueri i Sant Salvador,
dins el Catàleg d'Espais Protegits

Sembla que el Govern Balear esta
concluim a la fi el Cataleg d'Espais
Protegits, un document que, malgrat
la seva necessitat i les reiteracles
marlifestacions de bona voluntat per
part dels (lustres governants  autonò-

mics, la veritat és que s'ha ajornat
d'una manera escaclalosa.

Dins aquest catàleg, pel que fa a
la nostra contrada, s'hi han incloses
les zones de Santueri, Sant Salvador
el Puig (le ses Donardes i¡S'Algar.

La suspensió ...d'obres de Vall d'Or
Aquests dies és motiu de comen-

taris el decret de suspensió d'obres
del complexe turístic Van d'Or,
nat pel tinent de batte d'urbanisme
Antoni Grimait, decret del qual sem-
bla que no n'han fet gens de cas, ja
que, segons denuncia l'oposició, les
obres no s'han interromput en cap
moment.

Arran d'aquest fet, es comenta que
l'Unie que pot signar un decret de
suspensió d'obres es el Batte i, en tal
cas, això no seria més que una ma-
niobra de cara al públic i que de fet
el document no té cap valor i, natu-
ralment, no es tengut en compte
pels promotors de l'obra.

Una paret amitgera es despren a
conseqüència d'una excavació

Diumenge passat a primeres ho-
res de la tarda la paret amitgera que
separa l'immoble n.. 1 del carçer
del Sol amb el solar de l'antiga ca-
sa de Can Balutxo, i a conseqüência
de l'excavació que s'ha fet aquests
dies en aquell solar, es va despren-
dre i en corriment lateral va caure
dins el clot excavat. La casa afecta-
da, cirre era usada com magatzem de
jugueteria per la Casa Pila, va so-
frir greus desperfectes i s'hagué
d'arbitrar tot seguit el trasllat de les
mercaderies.

El sinistre, gracies a Déu, es pro-
(lui en una hora i dia —el diumen-
ge— en que tant la casa com el so-
lar eren deserts de persones i no
s'hagueren de lamentar desgracies
personals.

L'Aparthotel de Cas Corso compta
amb els permisos preceptius per
a la seva reobertura

Aquests dies ha estat motiu de
l'atenció de la premsa ciutadana la
reobertura de l'Aparthotel de Cas
Corso i una denúncia formulada pel
PSM davant la Conselleria dc Turis-
me contra l'empresa propietaria
l'establiment, a qui acusa d'exercir
l'activitat sense disposar dels corres-
ponents permisos.

La Conselleria de Turisme ha res-
post a la denúncia del PSM, assegu-
rant que l'Aparhotel Es Corso dispo-
sa de les llicències necessaries i que,
conseqiientment el seu funciona-
ment és en hei.

L'empresa DEPRE, ha facilitat als
mitjans de comunicació cópia dels
permissos de l'Ajuntament de Fela-
nitx i de la Conselleria de Turisme,
en els quais, en data de dia 7 de
maig el primer i de 28 de juny el
segon, autoritzen l'obertura dels
a pa rt a men t s.

Club Altura
Demà diumenge farem l'excursiú

al Torrent de Pareis. La sortida sera
a les 7 del mati des de la plaça d'Es-
pan:)'a i el retorn sobre les 8'30 del
capvespre.

Ili ha chues alternatives: els que
faran el Torrent a peu i els que no
el facia. Tots per6 tendran ocasiú
d'escoltar el concert de la Capella
Mallorquina. Acabat el concert, tots
plegats tornarem a Felanitx.

Per a més informació: Tel. 580589.

Sorteig «l'aga extra» de
(Sa Nostra»

En (.I darrer sorteig «Paga extra
al pensionista» de «Sa Nostra», ha
estat agraciat amb 25.000 ptes. An-
toni Adrover Gelabert del carrer Jau-
me I, 106 de Felanitx.

IV Concurs de Poesia «Vall d'Or»
Disposam de les bases d'aquest

concurs de poesia organitzat pel
«Grup Novetat» de Sóller, per a poe-
mes de tema Mure.

El termini de presentació d'origi-
nals finalitza el 10 d'agost.

Es concedeix un primer premi de
50.000 ptes., un segon de 25.000 i un
tercer de 10.000 ptes.

Per a mes informació podeu pas-
sar per aquesta redacció.

CODIA.—Dia 31 de juliol. Preu, 3.000
ptes. Inclou transport, sopar i espec-
t acte.

Sortida de Portocolom a les 7 del
capvespre, del local de la Tercera
Edat, i de Felanitx a les 7'30.

Inscripcions, de cija 20 a dia 30 de
juliol.

EXPOSICIÓ DE TREBALLS MA-
NUALS.—Tindrà lloc ciels dies 21 a
29 de juliol al local municipal de l'A-
vinguda de Cala Marçal de Portoco-
lom. Podra ser visitada els clics es-
mentats de 16'30 a 21'30 h.

EXCURSIÓ A ASTURIES I CAN-
TABRIA. — S'admeten preinscrip-
cions.

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

CLASES DE REPASO, de 6.° a COU,
fisica, quimica,-riuktemáticas, en
Porto-Colom y S'Horta.
Informes, Tel. 290644

SE NECESITA COCINERO/A para
restaurante cocina mallorquina.
Informes, Tel. 646224 (Daniel)

informació local
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Les informa que ya tiene las

REBAJAS
de este verano
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FELANITX

La Setmana de Renovació Educativa de 1950	 irNk • 	 •vicoonaria Portocolom
La XIV cdició de la Setmana de

Renovació Educativa s'ha desenvolu-
pat entre l'l i cl 7 de juliol a Porto-
colom. Hostejats a l'hotel «Bahía
Azul» i prenent com a lloc central
dc leina el Cotlegi Públic, una tren-
tena de professionals de l'ensenya-
ment basic i mitja han centrat la
seva tasca investigadora i de reci-
clatge professional en l'estudi del
medi marl, especialment en relació
trib la contracla felanitxera.
Les jornades començaren amb una

interessant travessia des de la Colô-
nia de Sant Jordi fins a les aigües de
Cabrera a bord del «Rafel Verdera»,
un antic veler del segle XIX avui en-
cara en funcionament. Al llarg de
l'estada a Portocolom s'han consti-
tuft grups de treball sobre el corsa-
risme, la literatura, les experiències
de la naturalesa i l'edició d'una re-.
vista. A mes, s'han mantingut con-
tactes i sessions amb eis historia-

dors Pere Xamcna i Gonçal López,
l'investigador de toponímia Cosine
Aguiló i eis biòlegs Pep Antoni Agui-
ló, Joan Oliver i Catalina Massutí;
també s'ha tengut un colloqui amb
Bartomeu Obrador, portaveu cle «Co-
toms a la Sala», entorn de la proble-
màtica urbanística ciel municipi.

Els treballs i les conclusions de
Ia Setmana han estat recollides en
un ample dossier, que també conte
propostes didactiques per realitzar
a l'escola sobre el coneixement de la
mar i el seu medi.

La Setmana de Renovació Educa-
tiva es una iniciativa d'AIRE, l'Asso-
ciació Illenca per a la Renovació
Educativa, que esta oberta a tots els
professors i que compta amb el su-
port del Ministeri d'Educació i Cien-
cia, la Conselleria de Cultura, Edu-
cació i Esports, el Conseil Insular de
Mallorca, «Sa Nostra» i la Universi-
tat de les les Balears.

Foil
BANQUER
Home que le per costum asseure's

en un bane.
BARBO
Establiment públic d'alta qualitat,

freqüentai per peixos.
BARCO
No hi ligura en el DGLC, per molt

que alguns s'hi entestin.
BAROMETRE
Títol aristocratic concedit a perso-

nes d'un metre d'alçada.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
Yamaha X.I-000
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 COHES

Y MOTOS

Rubio s
peluqueros

LES COMUNICA SU NUEVO
HORARIO DE VERANO

A PARTIR DEL I DE JULIO
Y HASTA EL 15 DE
SEPT I EMBRE

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

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

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

Para mayor comodidad
pídanos hora al 582316

Major, 27-1»
RAFA y PEP LLUIS

41■1,

i.Li(:i:N(:i.\I). IN FILOLOGIA
dóna classes de catala,
iiati (1•Etilt i
Informació: Tel. 582204 i 20131 I
(matins)

SE VENDE SOLAR en Urbaniza-
ción Cas Corso.
Informes: Tel. 580133.

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).

RESTAURANT
GRIL - TORRADOR TIPIC

Mendia Vell
Possesió Mendia Vell

Ctra. Manacor-Porto Cristo - Tels. 820750-820751

La Dirección comunica a todos nuestro clientes, amigos y público en general,
que desde el día 12 de julio permanece abierto con nuestro servicio de Restaurante y
Grill al mediodía y por las noches. Asimismo recordamos nuestros servicios de bodas,

comuniones, convenciones, comidas de negocio, etc...

Viernes y sábados música en vivo
Domingo, Grupo Paraguayo
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••■ Avda. de las Pa ras sin. SA COMA (junto al Auto Safari)
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GRANS
REBAIXES
en tota la
moda
d'aquest
es tiu

Descomptes
del
30 al 50 ()/ 0

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

IMPAGADOS
MOROSOS

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

Informes comerciales CEMSA Tel. 461111

Restaurante Los Pinos
AVDA. CALA.,MAKAI„ 12 - TEL. 825123

	
PORTO-COI.OM

Paella para 'llevarse y comidas
de encargo.

Sábados ypdomingos MENU ESPECIAL
Caldera del-narisco y Arroz Brut

Ìa escoger)

Powro coLom 	 Tel. 824MOCalle Asunción

Fundat per
Climent Garau

i Arbona

Carrer de la Mar, 11 - FELANITX

Tel. (Fax) 581614

Anàlisis:
GENERAL DE SANG I ORINA

MOSTRES MICROBIOLOGIQUES

POTABILITAT D'AIGUES

CONTROL DE MANIPULADORS
D'ALIMENTS, ETC.

C. Miguel Bordoy, 22 Tel. 582623 	 FELANITX
&MO

Clínica de Ortodoncia
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias)

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
DOCTOR EN (m()YroLoGIA

Pos -rcinADLTADo iN ORTODONCIA - COL. N" 318

Horario: Lunes a viernes, de 16'30 a 20'30
Previa cita.

Anàlisis Cliniques
Joana Gamin Grimait

FARMACEUTICA ANALISTA

Panadería Pastelería

CALA MARSAL
Pasteles todos los (Has

Ensaimadas rellenas y tartas por encargo

8 	 FELANITX
• 11■11■211- 	

Arqueologia felanitxera; I Miguel Bordoy 	 IV)
El Talaibtic III

rLs un petiode que comença a prin-
cipis del segle XIII, i arriba fins el
segle V aproximadament (ens refe-
rim sempre a dates abans de J.C.).
Le.; seves principals característiques
són l'introducciú del ferro. noves
formes d'enterrament i dc construe-
ció. Podem dividir rexposició amb
dues parts:

1) L'habitat.
El rnés destacable és la davallada

qualitativa de la construcció, perõ
arnb introdueciú de noves tipologies
que contribueixen a una major di-
versificació. Podem destacar Ares as-
pect es:

a) Començant per les murades
veim que el sistema de grans blocs
verticals com el de la murAda dels
Rossells deixen de construir-se, pas-
sant a un sistema de blocs més re-
duits i en disposició horitzontaU. 'Un
clar exemple, malgrat el mal estat

en que estruba, és la resta cle mu-
rada que encara es pot observar en
el Puig Verd.

b) Una altra construcció que so-
freix importants canvis, són les cam-
byes d'habitació que passen a la
planta quadrangular o rectangular
abans desconeguda. Ara per ara po-
dem suposar que si es fessin exca-
vacions en els Rossells, Son Herevet,
etc., es quasi ben segur que aquestes
plantes es veurien representades.
Hem de pensar que nomes canvien
les tecniques constructives, perb que
els habitats perduren sense cap dub-
te. Així tenim que les noves formes
cunstructives nomes tenen impacte
a les ampliacions ciels jaciments an-
teriors, i que les construccions de
nova planta no són tant abundoses.

c) Per finalitzar parlarem d'un
tipus d'edifici nou, tant per la seva
planta, com per la funció. Ens refe-
rim als santuaris del talaiètic final,

en planta de ferradura i colunines
trilitiques (monolit amb clues PC-
cites cuadrangulars que fan de basa
i capitell). A Felanitx per ara no se'n
te coneixament, pet -6 hem de pensar
que encara queda molt per excavar.

2) Costums funerari s.
Trobam dos nous sistemes d'en-

terrament:
a) Els enterraments amb calç

tant representats a Son Matge (Vall-
demossa), però ciels quals a Felanitx
no en tenim cap notícia clara. Enca-
ra que he rebut informació de que
a una zona propera a Felanitx fa
molts d'anys se'n trobaren (esta
pendent d'estudi). El cert és que es
un unit custunt, i el seu origen
encara un fluster;. Consisteix en la
collocació del mort o morts amb
molt d'aixovar (espases, braçais, ce-
ramica, etc.), i totalment recoberts
de calc. Com es pot suposar la reac-
ció de la ca lç fa que els ossos, i tota
la resta es deformi i entrequalqui
formant un pilot. Ës per això que
són jaciments difícils d'excavar.

b) Es tracta de les coves funerà-
ries, que són l'aspecte més destacat
de la nostra Vila ; amb nombroses
mostres d'aquest: costum funerari.
La tipologia general d'aquestes co-
ves es la de l'excavació a la roca
(arenisca), de dimensions en gene-
ral respectables, i en ocasions es

dekell 1111 a o 111(3ti columnes exemp-
tes.

De Felanitx hem de destacar les
coves de Sa Mola (amb till Hombre
sempre provisional de vuit), de les
quals una arriba a tenir 17 metres
de Ilargaria. Aquestes coves ja foren
expoliades cn temps remot, i no ha
arribat res del seu aixovar.

Quant t una cova amb columnes
exemptes, només tenim la possibili-
tat de la seva existencia a una cavi-
tat de Son Mesquida.

Ja per acabar podem parlar de la
Cova de Son Serra, cicie Miguel Bon-
doy tengue l'oportunitat de descriu-
re (Les coves prehistòriques cie Fe-
lanitx. BSAL 23. pag. 340-341).
Segons ell era una cova artificial de
devuit metres de llargària. En quant
el material descobert, fa referencia
a una capa de 30 centimetres de
terra i ossos, una bracerola d'espi-
ral, altres objectes de bronze, un co-
llar de llàgrimes de vidre, ceràmica
i urnes de mares. L'únic que en res-
ta a la Colleeció de la Fundació, sún
dues peces de ceramica de terra ver-
mellosa, amb ciecoració cie cercles i
amb creus interiors.

Tot aquest material no fa més que
confirmar la pertinença d'aqueixa
cova al moment del que hem parlat.

TOMEU SALVA SIMONET



(Ve de la pdeina I
premsa illenca dimarts dematí, pel
director - propietari de l'empresa
Francesc M. Gavirio Bauzà.

Per muntar la nova secció, l'em-
presa ha adquirit les naus de l'an-
tiga granja avícola Mestre del car-
rer de Santa Catalina Tomas, i en
elles, després de l'oportuna adapta-
dó s'han instaHat els forns i altres
elements complementaris, tots ells
de fabricació italiana.

A Més de veure el procés, els in-
formadors pogueren presenciar al-
gunes proves molt interessants rela-
tives a la resistencia del vidre SE-
CURIT, com es ara la d'una lamina
que suporta el pes de vuit persones.

Com hem dit al principi, dimecres
s'havien d'inaugurar aquestes noves
instanacions amb la presència del
President Cafiellas 1' d'altres autori-

tats i representacions. El tancament
de l'eciició el dimarts a vespre, ens
impedeix d'oferir una referencia d'a-
quest esdeveniment, cosa que pen-
sam fer a la propera edició.

SE ALQUILA PISO en Felanitx.
Informes, Tel. 580667

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA
COMISSIÓ DE GOVERN

DE DIA 21-5-90
S'aprova el Piec de Condicions per
l'adquisició d'una plataforma per
banyistes.
S'acorda incloure en el programa

d'inversions del Servei de Vivenda i

Precisamos chicas para
relaciones públicas y camareras

REQUISITOS: BUENA PRESENCIA, SIMPATIA Y GANAS
DE TRABAJAR.

PRESENTARSE LOS DIAS 13, 15 Y 16, DE 21 A 23 H. EN
HARLEM JAll. CALA D'OR (PORT PETIT).

Cristaleria Felanitx entre... 	 Ajuntament de Felanitx Arquitectura del Govern Balear la
rcclacciú (ids projectes de Santuari
de Sant Salvador i Castel' de San-
tueri.

S'accedí a la proposta del Centre
Cultural sobre la nova denominació
del Cine Felanitx en «Auditori Muni-
cipal».

S'aprovarem els Plecs de Condi-
dons especiais per a la contractació
cl'Assistencia Financera i Assistência
Jurídica a la Corporació.

Es concedirem Ilicêncies per a la
construed(*) de vivendes rústiques a
Bartomeu Obrador i Adrover en re-
presentació de Zwwitterio, S.A. (par-
cel-la 327.2, Polígon 57), a Juana Ele-
na Rbsselló (parceHa 1-43087, Polí-
gon *), i a M.3 Fulgencia Elena Ros-
selló parcella 1-43243, Polígon 30).

Etxoncediren ilicencies d'obra a
Juan Crimalt Obrador en represen-
tack') de Francisco Grimait, S. A. per
instaHació elèctrica d'alta tensió a la
seva fabrica de la cra. de Felanitx a
Portocolom; a Barbara Garau Lladó
per a l'ampliació del soterrani de la
vivenda de la Urb. Sa Bateria, 13, i
a Tomas Sansó Oliver en representa-
ció de Grimasan Mallorca, S.A. per
a l'ampliació d'una planta porxada
al Passeig Ernest Mestre, 33.

Es concedí llicencia d'obres me-
nors als següents particulars: Juan
Carlos Roca Formes, M.a Luisa Mem-
brilla Martinez, Joan Obrador Bar-
celó, Antònia Barceló Roig, María
Martinez Oliver, Josep Forteza Fus-
ter i Maria Vanrell Ballester.

S'aptova una relació de comptes i
facto* per un import total de
22.666:352 ptes.

Felanitx, 6 de juny de 1990.

El Secretari,
Guillem Juan Burguera

El Batle,
Cosme Oliver Monserrat

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA
COMISSIO DE GOVERN

DE DIA 11 -6-90

S'acorda la devolució d'ingressos
indeguts sollicitacia per Llorenç Fu-
liana Fons.

Saporda subscriure un conveni
amb ti CIM per al servei del Control
Medioambiental.

Es donà compte de la concessió de
Ia Bandera Blava a les platges de
Cala lVlarcal i de Cala Ferrera.

Es concediren Ilieencia d'obres
menors als segiients particulars:
Jaume Ballester Puigrets, Miguel Ga-
ya Antich, M.  Luisa Pardo Franco,
Cristòfol Roig Serra, Antonio Santa-
na Chacón, Juan Antonio Santiago
Cortes i Rafel Roig Grimalt.

Felanitx, 18 de juny de 1990.
El Secretari,

Guillenz Juan Burguera
El Batle,

Cosme Oliver Monserrat

NECESIT.AMOS PERSONA PARA
SERVICIOS TEcNicos, especia-
lista en electricidad.
Informes, Hotel «Las Palomas»
Porto-Colom, Tel. 825150

FELANITX
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CONVOCAREN INICIALMENT LA CAMPANYA:
EL GOVERN BALEAR

EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
EL CONSELL INSULAR DE MENORCA

EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
L'AJUNTAMENT DE PALMA

Sim HAN ADHERIT(en data 15 de juny de 1990):
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ELS AJUNTAMENTS
Ajuntament de Sa Pobla
Ajuntament de Potlença
Ajuntament de Names
Ajuntament de Pitigpoyent
Aptatainent de Sant Antoni Abut
Ajuntament de Sant Jose
Ajuntament de Sant Llarenç des Cardona:
Ajuntarnent de Santa Maria del Card
Ajuntament de Sammy(
Apintainnu de Ste Server.
Ajuntament de Mier

ELS SINDICATS
Confederació Sindical de Comias
Obserea de les Ma Balean ( CC.00.)

Collegi Públic Mare de Deu del Toro. CIUTADELLA
Col.legi Públic Joan Benejam. CIUTADELLA
Col.legi Public Es Porco. DEIA
Collegi Públic Comarcal. SANT RAFEL (EIVISSA)
Col legi PINK Nica. Sra. de Jesús. EIVISSA
Congo Públic Ping d'en Valls. EIVISSA
Col.legi Kibbe Es Veda. EIVISSA
Collegi Públic Sa Torre. MANACOR
Col legi Públic Verge de Gracia. MAO
Col legi Públic Joan Mas i Verd. MONTUÏRI
Col leg' Public Ciutat de Malaga. PALMA
Col.legi Públic Gabriel Alzamora López. PALMA
Col legi Públic Sant Jordi. PALMA
Col legi Públic Santa Maria PALMA
Col legi Públic Son Fernol PALMA
Collegi Public Costa 1Llobera. POLLENÇA

. Col.legi Public Joan Mas. P011 FNÇA
Col legi Kibbe SANT JOAN
Col legi Kibbe SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Col.legi Ptíblic SANTANY1
Collegi Public Santa Ponca-Calatz6. SANTA PONÇA
Col legi Public Comarcal Es Puutet. SELVA
Col.legi Públic Comarcal Jaume Fornaris. SON SERVERA
Collegi Públic Nicolau Calafat. VALLDEMOSSA
Col legi Públic VILAFRANCA DE BONANY
Escola Mata de Jonc
Centre de Preescolar Antom Maura MANACOR

IFEBAL, Institució Ferial de Balean
Institut d'Estudis Balearics
Patronat Municipal DEscoles d'Infants. PALMA

ELS COL•LECTIUS I ENTITATS
Assocuci6 Illenca per a la Renovaci6 Educativa (A.I.R.E.) 	 Escola dEsplai PALMA
Centre Cultural de Felanitx 	 Escolania de 1.1uc
Convergencia de loves Independents 	 Grup FolkiOnc Castel! de Sant Felip . MENORCA

Ajuntaman dines
Ajuntament de Lime de Vinalegre
Ajuntament de Llamas
Ajuntament de Lib(
Ajuntament de Lluanajor
Ajuntament 6e Manacor
Ajuntarnent de Mancor de la Vall
Ajuntament de Mad
Afruntarnan de Mans de la Salut
Ajunument de Montulri
Ajuntament de Petra

ELS COL.LEGIS PROFESSIONALS
Collegi Oficial d'Administradors de Finques
Collegi Oficial d'Advocats de Bateau
Collegi Oficial de Doctors i llicenciats en Filosofia i Liens
i en Cie:mica de Balean
Col leg' Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Col.legi Oficial crEnginyers Industrials de Balean
Cale& Oficial de Farmaceuncs de Balean
Collegi Oficial de Psicòlegs de Balean
Illustre Col.legi Notarial de Balean

TOTS ELS CIUTADANS DE LES BALEARS HI SON CONVOCATS
INDIVIDUALMENT I COLLECTIVAMENT.
ADRECAU LES ADHESIONS AL SECRETARIAT DE LA CAMPANYA,
Sant NEquel, 18, 2°". 07002 Palma. Tel: 71 75 03. Fax: 72 06 50

Anintament d'Alaior 	 Ajuntament de Campos
Ajuntament d'Alar6 	 Ajunuunent des Castel!
Ajuntament d'Algaida 	 Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament d'Andratx 	 Ajuatarnesu de Costitx
Ajuntament d'Anany 	 Ajuntament d'Eiviasa
Ajuntament &Arta
	

Ajuntament d'Esporles
Anuniunent de Binissalem 	 Ajuntament de Edwina
Ajuntament de Bunyola 	 Ajuntament de Fern:ties
Ajuntament de Ca/via
	

Ajuntament de Formentera
Ajuntament de Campanet 	 Ajuntament de Fornahrtx

ELS PARTITS POLITICS
Partit Popular (PP)
Panit Socialists Meer Espanyol (FSB-PSOE)
Plum Socialista de Mallorca (PSM)

unid Mallorquins (UM)
Centre Democriuc i Social (CDS)
Entesa de l'Esquerra de Menorca (EEM)
Grup Parlamentan Mixt
Esquerra Unida
Unit, Balear

ELS CENTRES DENSENYAMENT:
Departament de Filologia Catalana t Linguística General. IJIB
Institut de Bataillent Santa Maria d"Eivissa. EIVISSA
Institut de Bataillent Berenguer d'Anoia. INCA
Institut de Bataillerat Maria Antesua Salva. LLUCMAJOR
Institut de Bataillerat Joan Ramis t Raout. MA6
Institut de BaudHerat Antoni Maura. PALMA
Institut de Bataillerai Guillern Sagrera. PALMA
Instant de Bauillerat Joan Alcover. PALMA
Institut de Batxillerat !Wm. 6, Camp Red6. PALMA
Institut de Baudlerat Guillem Cifre de Colony'. POLLENÇA
Institut de BumHerat Can Peu Blanc. SA POBLA
Institut de Batxillerat Quand de Portrnany.
SANT ANTON] DE PORTMANY ( EIVISSA )
Institut de Bauillerat Guillen, Colom Casasnovas SOLLER
Institut de Formaci6 Professional San Juan Bosco CILTADELLA
Institut de Formació Professional Isidor Macabich. EIVISSA
Institut de Formació Profonicsial Llorenç M. Duran. INCA
Institut de Formació Professional Francesc de B Moll. PALMA
Collegt d'EGB Sant Salvador. ARTA
Col.legi La Immaculada. PALMA
Col legi Pedro Poveda. PALMA
Col legi Guillem Mesquida. Sa Indimeria PALMA
Col legi Kibbe Comas Camps. ALAIOR
Col legi Públic Sant Bartomeu, ALARO
Collegi Kibbe Es Vinyet. ANDRATX
Collegi Public. BOGER
Collegi Public CAMPANET

La lleng
fein

de tot



,CARNICERIA
RAMADERS AGRUPATS

Camps frescas y selectas de ganaderías propias

PORTO-COLOM
Venta de carne fresca de martes a sábados

EN SUPERMERCADO ^- A iii LD LL

C. TOGORES, 4

El Hotel Estoril
DE PORTO COLOM

ANUNCIA:
Que en su comedor con más de 200

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

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

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

10 	 FELANITX
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	 Autocares

GRIMALTs
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Estuvimos el ntircolesk la
pasada semana en barbacoa ,«LA
PONDEROSA» a la ya •tradipjonal
«FIESTA TURISTICA» que ofrece la
cmpresa a sus colaboradores
sonal que mueve el mundo tiMstico.
Estaban algunos medios inform'ati:
vos, como es el caso de La
fiesta resultó sirmodt,ica, diverNvy
hasta emocionante, pues cuarido . se
sirvieron los variados aperitivos tu-

Vimos oportunidad de ver por la te-
le el < , macht» Eiljaird-Dcusclillartcl
clue tcrminú con lanzamientus dcsdc
ci pLmIc dc pcna!t ('Ull disgusto ina-
yúsculo para la nutrida colonia
glesa... Despis en la terraza se sir-
v!ú la especial Lena que colmó los
paladares mús exigentes, al tiempo
que «GRAN BERNARDO» lase
BERNARDO PERIS con su guitarra
animaba, con sus canciones y su ge-
nuina simpatía, el cotarro. La fiesta
concluyó brindando con un espkm-
dido cava, mientras en las pistas
ágiles y sincronizadas bailarinas, de
refrescante indumentaria, danzaban
los más conocidos éxitos del cine y
de .Broadway». illasta el proximo
año y que la crisis sea leve!

• Ademas del presidente RA-
FAEL BARCELO, hay un hombre
fuerte en el seno del C.D. FELA-
NITX, se trata del vice-presidente
MIQUEL PUIG-HUGNY, que unidos
a sus colaboradores van a tratar de
llevar los destinos del club felanit-
xer a buen puerto. Según confesio-
nes propias los jugadores serán to-
dos (o casi) felanitxers o de la co-

!flak:a en el peor de los casos, asi
(ilIC tal coin() ya dijimus la cantera
Ls el :l .)jetivo I widainentd!. De mo-
ment() quiercti haLcr resurgir Li
ción, sea como sea, y lu denniestra
cl que Na hayan acordado una nota-
bV. reducción en las CUOTAS de
SOCIO. Por ejemplo los hombres
van a pagar anualmente 5.000 lean-
dras y las señoras, como los jubila-
dos, tan sólo 2.500 pelas. Si no se
haccil socios es porque no quieren,
vamos.

• El nuevo ENTRENADOR del
C.D. FELANITX ya tiene nombres y
apellidos, se trata de un hombre jo-
ven de 30 años llamado FERNAN-
DO ASENSI, peru que tiene ya un
dilatado historial. Mientras se bara-
ja el nombre dc JOSE GONZALEZ
de Santanyí para que se haga cargo
de los JUVENILES ... En definitiva
que se está planificando eón tiempo
Ia temporada lo que es un buen sin-
toma de cara al futuro deportivo de
nuestros equipos futboleros.

• Tras el magnífico «SHOW VI-
VA BRASIL» estos días 12, 13, 14 en
el «HARLEM JAll» actua la «BAN-
DA RIO», que también son muy mar-
chosos.

• El pasado martes T.V.F. emi-
tió una de las primeras produccio-
nés del «EQUIP TOLSA"» para ser
más precisos diremos que - se.trataba
de la 1.a versión de «RECUERDOS
ESCOLARES» y precisamente' uno
de los actores de esta video-plélícula
RODY PICORNELL, después de
mucho tiempo sin verle, tuve la oca-
sión de tornar una copa con él,'y me
habló de' sus :proyectos, 'es ;un' tro-
tamundo de la •Milsiea, juntamente
con su señora DEBORA forman • el
duo «TAKE-TWO», que a pesar•de la

crisis, tienen c'ontratadas galas a dia-
rio en la comarca cle 1.ex ante, nor-
malmente los nix II nos pa cuestio-
iÌcs labutales lus p,isan ott Ltnin . Lts,
peyo cl (RIC VielIC igual viajan al Ja-
pon y Austria. Un dia de estos va-
trios a escucharles eli chrectu y va
les contaremos.

• Leo en el suplemento domMi-
cal .EL PAIS SEMANAI.» una guia
sobre as playas españolas, natural-
merge habla de las Baleares, entre
Ias mejores en el puesto n» 6 de Ma-
Horca está !a de CALA MARSAL (?)
y a continuación en 7.- lugar está la
de CALA FERRERA, que son bande-
Its azules, en cambio en bandera
roja esta PORTO-COLOM cii 5.'
gar, lo cual signilica que la playa
del ARENAL no esta en condicio-
nes 	 Yo creo que está a la vista.
Y lo peor es que las perspectivas
son bastante pesimistas, porque
mejorar no van a mejorar, sino más
bien lo contrario. 	

,

• En PORTO-COLOM pasando
con los suyos unos días de asueto
está FERNANDO MARCOS, un jo-
ven portero que se formó en los Ju-
veniles del C.D. Felanitx, que jugó
como titular con el MALLORCA AT-
LETICO si bien llegó a disputar al-
gunos partidds• can el REAL MA-
LLORCA ¿recuerdan aquel famoso
penalti que le paró al Cádiz y que
significó seguir adelante en la Copa
del Rey?, pues al parecer no entraba
en los planes de Serra Ferrer y aca-
ba de fichar por el ORIHUELA que
militará.la próxima temporada en 2. 3

división A. Le deseamos mucha suer-
te en esta nueva aventura futbolís-
tica.

JORDI GAVINA. 3.°  

OCASION UNICA
En Cala d'Or,, 7 Chalets, adosados
— 3 DORMITORIOS'
— SALON COMEDOR CON CHIMENEA

BAÑO COMPLETO
W.C.

— COCINA AMUEBLADA
- TERRAZA CUBIgRTA, ON BARBACOA

COLADURIA
PARKING PROMO

- JARDINES Y PISCINA, COMUNITARIOS

Precio interesante 	 Crandes facilidades de pago
A 300 m. de la playa	 Entrega de llaves inmediata

A.P.I. L. Gomila - Tel. 8432101        

SERVICIO TÉCNICO A DOMICILIO
Reparaciones e instalaciones urgentes
TELEVISORES
	

AUTORRADIOS
VIDEOS
	

HI-FI
ANTENAS
	

LAVADORAS, etc.

C. Sol, 3 	 Tels. 5834•9 - 581580        

SOL BOUTIQUE i SOL JOVE

Vos fan a sebre que ja han
començat els

DESCOMPTES
de la temporade.  

VOS ESPERAM



PORTO-COLOM
Casas adosadas, directamente

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

Aproveche los precios iniciales de promoción

TELEFONOS 55 28 86 y 58 11 15

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

C. Sa Llana, 15 - Tel. 580448 y 1". Vuelta, 167 - Tel. 581144
FELANITX

C. Port de Palos, 23 - Tel. 824740 PORTO-COLOM

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en Carnes a la brasa

Les comuicamos nuestro nuevo n,i) de Teléfono: 825302

Drogueria - Ferreteria SANTUERI

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

Santtwri, (18 	 Tel. 581419

TEL. 58 29 98 07200 FELANITX

ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE

en BARTOMEU A. PIZA PROHENS
ECONOM1STA Col. 271

Vos comunica l'obertura de la nova
oficina al carrer diEts Horts, 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
CAMARA. GRIFERIA MONOMANDO. MADERA PINO NORTE

EN INTERIORES. PISCINA Y PLAZA GARAJE.

Precios muy interesantes

INFORMES, TEL. 581236 (horas de oficina).

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

FELANITX

FUTBITO
BrNi,i‘i/Ns

PELUQUERIA KISKA, 3 -
R[CREATIVOS LLEVANT, 3

CAFUT[RIA LLEVANT, 1
M. OLIVER, II

Acaba 	 Iliga quedant campiú l'e-
qp M. OLIVER. Otte jugaren molt
Ix; durant iota la i liga sense perdre
till sol partit. L'equip PELUQUERIA
KISKA queda subcampiú. Seguida-
ment s'electua l'entrega de trofeus
corresponent a les categories Benja-
mí i Alevi. La classiticaciú Benjamí
queda de la següent manera:
1.—M. OLIVER	 12 p.
2.- 13 11.UQUERIA KISKA	 7 0
3.—RECREATIVOS LLEVANT 3 »
4.—CAFETERIA LLEVANT 	 2 »
SENIORS

GRUP «A»:
CONS. SIMARRO GARCIA, 8 -

OLD STARS, 1
CAFETERIA «ES GLOP», 2 -

S'ASCOT, 2
RENAULT FELANITX, 3 -

ES REDOS I, 1

1 -3( i(; 	 _

MUEBLES SES SALINES, 2
LOS QUEMADOS, O -
AUTO. LAV. FEL./C. PALMER, 14

GR1'P GB»:

TRACERS, O - J.A SOM AQUI, 5
GARBUIX, 3 - TIIE PAKS, 6
CAZA BOLLOTS, 4- ES REDOS II, 7
BANCA MARX , 7 - SPEED, 3
INSTALACIONES FONCAL, 1 -

TRACERS, 6
ES MURTO

ES DONEN CLASSES DE MATE-
MAT1QUES, Física i Química de
BUP i COU a Portocolom.
Informació, Tel. 580088
(hares d'oficina)

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

Tenis
El próximo miércoles dia 18, darz't

comienzo en las pistas del hotel Vis-
tamar de Porto Colom la “Xl EDI-
CION DEL TORNE0 DE TENIS DE
PORTO COLOM», en las modalida-
des de individual masculino, leiiie-
hub C infantil v &hies masculinos
V mixtos. Hoy silbado a partir de
las 7 de la tarde ten(.lra lugar el sor-
leo de las partidas que se jugaran
hasta el próximo 15 de agosto, fecha
prevista para la finalización de este
turned) cuya organización corre
cargo del Club de Tenis Felanitx y
el patrocinio del Ayuntamiento.

CORI

Agradecimiento
La familia Oliver-Bennasar,

ante lo.s innItiples manifk..sta-
clones de pésame recibidas
con motivo del fallecimiento
dc Bartolomé Maura Andreu
y en la imposibilidad de cum-
plimentarlas personalmente a
todas, quicren hacerlo a tra-
ves de esta nota.

A todos, muchas gracias.



s. a..

'Persianas de Aluminio
Color Plata, Bronce y

lacadas varlos colores.

TALLEPES
MKANICOS

CIF a 07,204571
ClEstreio 	 • Telefono Sit 03 51

FELANITX (Mallorca)

Puertas Extens,bles
Galvanizadas y
lacadas
varios colores.

Pueras
GPIvanizPdas y'Facad, s
Mani..al y nando a dis;anciJ

Puertas Cancela
-	 Keno y Alumni° y

Con mando a distancia

Puertas Basculantes
Galvanizadas. lacadas
ImaactOn madera

'OM

'Ma

CARPINTERIA METALICA

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

llevar por el corazon y la peson . el nuevo Renault 19.

16 vafvulas es pare ti.
Miralo. Su lined deportiva te atrae irresistiblemente.

Arrancas y ya sentes su fuerza Hay 140 caballos de furia

en su motor multivalvules de I 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 que siempre soñaste.
Y mientras exista un coche como el nuevo Renault I 9-

6 valvulas. alguien soñara con el. Seguro.
Alguien como tu

Nuevo Renault 19 -16 Válvulas.  
VV.. A VEPLO     

FRANCISCO MANRESA, S. A.
Carrer Campos. Km. 05 - Tek. 531984 - 561983 - C72C0 - F EL ANITX

Carretera de Felanitx, 5 - Telefoho 857393 - 07GC9-CALONGE (Santanyi)

Rt:NAUIS	 h....4. F
. 	 — .  
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Coloms a la Sala
ALTRA VEGADA EL GOLF I UN
ALTRE ANY LA FESTA A S'ALGAR

DiHuns es va celebrar una Comis-
sic') Informativa de la qual el Bade
havia declarat a la premsa de Ciu-
tat que s'aprovaria informar favora-
blement la declaració d'Interès So-
cial del segon Camp de Golf de Vall
d'Or. A la Comissió Informativa, el
President de la mateixa Sr. Grimait
no hi va poder assistir per qüestions
de negocis, segons ens va informar
el seu suplent Sr. Bonet, el qual ve-
nia disposat a aprovar-ho aviat, sen-
se donar cap explicació, perquè, se-
gons les seves paraules, ignorava
l'expedient. L'altre personatge que
també volia votar l'informar favora-
blement la declaració d'IRteres So-
cial era el Sr. Bennasser, kl qual es
remeté als informes favorables. Així

les coses, el nostre representant a la
Comissió demana informació dc
com feien comptes regar, a la qual
cosa el President substitut digue
ignorar-ho, però cl funcionari encar-
regat d'obres explica que fcien
comptes regar de l'aigua depurada
de Cala Ferrera. Nosaltres proposa-
rem que abans de la declaració cl'In-
terès Social, es presentas el projecte
per a la conducció de les esmentades
aigües i la concessió de les mateixes,
que &pen del Ministeri d'Obres PO-
bliques. A això contesta el Sr. Bonet
que eren ganes d'embullar fil i el re-
presentant del PSOE proposa que a
Ines del que nosaltres havíem pro-
posat, s'exigís una garantia bancaria
per l'import de les obres. Aquí in-
tervengué el Sr. Mora per manifes-
tar que li semblava be la proposta
degut a l'incompliment sistemàtic
per part de Vall d'Or de tots els
compromissos i de la legalitat vi-

gent, que l'Ajuntament havia estat
tolerant anti -; aquesta entitat i que
era ben hora de fer les coses aixi
com pertoca. Després d'una Ilarga
deliberació s'aprova per unanimitat
no informar favorablement la decla-
ració ('inters social mentre no s'a-
porti el projecte de conducció d'ai-
giies depuracies de Cala Ferrera, la
garantia económica i el compliment
dels compromissos derivats de la
construcció del primer Camp die
Golf que encara no s'han complits.
El Sr. Bonet explica que les aigües
les hauran cie dur de la depuradora
de Portocolom que s'ha de construir,
perquè les aigiies depurades de Cala
Ferrera les tenen sollicitades una as-
sociaciú de pagesos.  El que tambe
s'ha d'afegir és que el promotor ha
presentat un projecte per a cons-
truir un segon Camp de Golf, però
resulta que ja esta construit i hi ha
un expedient de paralització de les
obres i en tot cas el que ha de sol-
licitar és la legalització d'aquesta
construed& També resulta curiós
que no s'hagi obert el corresponent
expedient sancionador. El Batle ha-
via de treure un garrot i sembla que
no el troba o li han amagat.

És ben cert que el Sr. Bonet i el
Sr. Bennasser canviaren de parer
perquè el Sr. Mora va voler que les
coses es fecin be d'una vegada, la
qual cosa es d'agrair, però el que no
s'explica Cs que minuts després s'in-
formas favorablement incloure com
a sól urbà els terrenys del Camp
d'Esports quan eis informes són des-
favorables. Segons el Sr. Bennasser
el 90 % dels felanitxers volen que
les coses es facin passant part da-
munt la legislació vigent (aquesta
afirmació no anava documentada).

Per acabar volem tornar convi-
dar tothom a la festa d'avui ves-
pre a S'Algar. Enguany tenim tots
els permissos que s'han de mester,
com l'any passat, i d'altres que no
s'han demester però que l'any pas-
sat ens volien exigir. El Batle
tengut problemes a l'hora de donar-
nos el permis per el qual l'any pas-
sat intenta expedientar-nos. Enguany
quan l'hem demanat, resulta que no
sabien què havien de fer, ningú l'ha-
via demanat mai i també es cert que
a ningú li havien exigit. Ja ho sa-
beu, anit a les deu a S'Algar que és
quasi segur que no s'urbanitzarà.

VENDO LOCAL. COMERCIAL en
Plaza Cas Corso.
Informes: Tel. 580133.

VENDE l'ISO 	 l'orto-Colom.
Magnificas vistas.
In formes, Tels. 575163 o 299361.

ESTUDIANT DE COU DONA RE-
PAS D'EGB. A Felanitx.
Informació: Tel. 582991.
C. Santanví, 7.

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

VENDO PLANTA BAJA en Felanitx,
3 dormitorios, 2 baños, techos fo-
rrados dc madera oregón.
VENDO PORTASSA de unos 100
m2. apt-6x.
Informes, Tel. 825145 y 581479

... de l'espai intinit, i a una velo-
citat rabiosa, esta a punt de caure
un tros de pedra; la seva forma sem-
bla un moniato tendre, però la seva
linalitat sera la mateixa de tants de
:<terrossos» que, sense trobar fron-
teres, van a caure sobre el que resta
cie la Terra. I en darrer recurs es
podrà vendre com un sac de pelle-
ringos a..., SI!, a qui es podrà ven-
dre? Manquen pocs moments per
l'impacte, quatre, tres, dos, però que
clic!, els números «ja» no existeixen!,
res existeix! PLUFF! L'impacte
ha estat igual com si aquest maculí
immens hagus eaigut dins una
sa d'excrementsd'excrements crema diabética;
esquitxos per tot arreu i aquí no
passa res, mai passa res. GLOP!,
XUPS!, KEPIS!, les darreres xarbo-
tades que degoten s'ajunten a la
massa pastosa que reposa sobre el
uue en aquells espais que, qui sap
quin temps fa, es cleia planeta Terra.

Els colors de l'essència comencen
a tornar obscurs, la visibilitat, gai-
rebé pecaminosa, es converteix en
un mareig insuperable, el fred fa
acte de presencia d'una manera evi-
dent i la pasta o substancia, que
inunda tots els indrets d'aquest
món, comença a transformar-se en
materia sólida.

Silenci, crit de pau i tranquillitat;
silenci, renou immòbii o renou pe-
trificat; silenci, veu de muts, es-
guard cec de la visibilitat inexistent;
silenci on, .fins i tot, el soroll del
vent no té lloc ni paraula. Negritut
i silenci i aquí NYEC!, quelcom
sUa atrevit a interrompre l'eterna
esclavitud del temps.

Pareix que algú vol porgar les ro-
gues que fa una estona eran l'essen-
(la, si que ho pareix! Aleshores,
raigs de hum surten de clins la capa
rocosa i comencen a il-luminar, sen-
se massa ambiciú, l'obscuritat inti-
nit a.

Qui parlava de silenci?
Renous metallics, renous de ma-

quinaria estantissa, renous cridant
al cel —OLI!--, i a la fi, com si ha-
gués quelcom que empenyés la cros-
ta terraquia per sortir, CRASS!, un
gran «pulitx6» acaba de fer un fo-
rat i la seva punta en forma d'espi-
ral fa Hoc perquè, darrera, pugui
emergir qualsevol cosa. I tot de cop,
... no pot ésser!, però si!, una
greixonera gegantina irromp sobre
la terra. Els renous minven j, tut
d'una aquesta greixonera comença a
tombar i des del seu interior cauen
una mena de mongetes o capsules,
no es pot dir amb claretat el que
són; uns rera els altres, van agafant
posició sobre l'essència encrostada.
Es fa un altre silenci i la greixonera
apaga els seus Ilums com si el bull
hagués acabat. Les «capsules», amb
renous d'aire, s'obrin per la meitat
i Hornets color taronja apareixen il-
luminant el que no es pot ¡iluminar.

PLOP!, PLOP!, i formes d'aparen-
ça humana surten amb cara d'acimi-
ració i de pesar.

N'hi ha un, el que esta mes prop,
que es possa dret, dóna una volta al
seu entorn i quan esta de front, diu:

—Jo som un home de carbassa

(continuara)
Antoni Joan i Albons




