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Ia rod
Tombats a la molsa

Fundaciú Lid
Aquest es el nom sota el qual estan representades les tres associa-

cions culturals més importants i representatives de les terres de parla
catalana —Acció Cultural, Omnium Cultural i Obra Cultural—, entre les
quals arregleguen més de 30.000 socis. Presideix la Fundació un home
d'indubtable prestigi intellectual, de gran altura humana i d'evident de-
dicació a la nostra nació: Josep Maria Llompart.

El naixement d'aquesta nova entitat ve determinat per la situació que
pateix la Ilengua catalana en els tres territoris de l'Estat espanyol on és
llengua co-oficial: 111es Balears i Pitiüses, País Valencia i Catalunya. Amb
la nova vertebració podran coordinar-se esforços i recursos, i es tindrà una
presència més activa i forta davant institucions públiques i privades. Seria
ideal que la Fundació Llu11 fos el nom d'una única associació cultural es-
tesa arreu les terres de parla catalana, de Fraga a l'Alguer i de Salses a
Guardamar, per?) de moment no crec que això sigui possible, per raons
que, de vegades, em resulten del tot incomprensibles. Prou mèrit és ja
que la Fundació sigui el fruit de tres associacions ubicades a tres divisions
administratives_ diferents (les tres en qué l'Estat espanyol té_ dividida
nostra nació), fet aquest insòlit que cap associació política o sindical no
ha estat capaç de dur a terme fins ara.

Hi veig en la Fundació Llull un revulsiu cap als governs de les comu-
nitats autònomes on estan ubicades les associacions que la formen; de fet
el primer manifest que ha donat a conèixer l'ha dirigit directament al Mi-
nisteri de Cultura espanyol, com deixant clara la seva nova força, com
passant per damunt de governs regionals que moltes de vegades no estan
a l'altura de les circumstancies, en el tema de la llengua i cultura catalanes,
tot i que són competències pròpies i exclusives.

No m'agradaria això es una apreciació personal— que la Fundació
Llull es convertís en una simple captaire d'almoines més o menys electo-
ralistes que poguessin arribar-li del Ministeri de Cultura espanyol. Seria
poc estètic i desvirtuaria la seva raó de ser. Pena n'estic del tot convinçut
que ni Josep Maria Llompart, ni els presidents de les associacions cultu-
rals representades, cauran en aquest parany.

Ara s'ha de mirar tan alt com sigui possible i incorporar associacions
culturais representatives de la Catalunya-Nord, Andorra i l'Alguer, i des-
prés, essent una Fundació que representa socis i entitats d'una nació amb
presència a tres estats diferents de la Comunitat Económica Europea, por-
tar reiVindicacions, propostes i greuges al parlament europeu.

Benvinguda, Fundació Llull!
Antoni Roca

Festes d'es Port - Sant Jamie 1990
Les festes d'es Port tenen de cada

dia més carisma i estan més arrela-
des entre nosaltres. La Comissió de
Festes sent recompensat el seu es-
forç per la gran participació que el
nostre poble ha demostrat, i no tan
sols en pasar-ho be, sinó també en
la voluntat de contribuir en la tasca
organitzativa i en el bon desenvolu-
pament de les diverses activitats
que, en alguns moments que ens
hem sentit desbordats. han demos-
trat aquesta gent que «fa poble».

Donam les gracies a tots i ens
tornarem trobar l'any que ve.

ASPECTES ESPORTIUS
DE LES FESTES

Porto-Colom per les seves carac-
terístiques naturals, és un lloc pri-
vilegiat per a la practica d'alguns
esports. La seva bellesa fa que els
esdeveniments esportius sien encara
més pintorescs.

Aquest any hem tingut entre d'al-
tres, la II Regata a vela llatina, la

qual esta dividida en dues modali-
tats, els bots, i els llaüts. Es una
regata preciosa a la qual esperam
que s'hi sumin més participants
l'any que ve.

La IV Travessia del Port nedant
ja es un esdeveniment característic
de les nostres aigües. Hi participa-
ren gent de tot arreu ressaltant so-
bre tot els participants més petits,
que amb 8 anys varen acabar la tra-
vessia i a 4 turistes d'un vaixell que
amb els seus 70 anys es varen apun-
tar com el qui més. La prova fou
guanyada per Oscar Serna Roldán,
amb un temps de 7'06"64 del Club
Natació Palma.

De la V Cursa a peu hem de des-
tacar la nombrosa participació i en
especial la del nostre corredor An-
toni Penya, guanyador de la matei-
xa. El magnífic recorregut al llarg
de tota la Badia fa que tothom pu-
gui disfrutar de l'espectacle que l'es-
forç suposa.

Notes i comunicats
En temps de l'antic règim (vos-

tés ja ens entenen) ningú no eme-
tia comunicats. Els bathes feien i
desfeien i només responien dels
seus actes davant Déu, davant la
Història i davant el Governador Ci-
vil que els havia nomenats. Lo de
Déu i la Història no els preocupava
gaire però sí el Governador, perquè
el dia més poc esperat, els podia
deixar cessants, tot agraint-los, aima
sí, dos servicios prestados». Tot,
clar, en termes generals i sense vo-
ler suposar que als batles de la dic-
tadura fossin pitjors que els ac-
tuals, que sobre la qüestió hi hau-
ria molt a discutir.

Ara les coses han canviat, i els
homes públics se senten obligats,
adesiara, a emetre qualque comuni-
cat si be no amb la freqüência i la
franquesa desitjades. Així, la setma-
na passada, aquest periòdic va pu-
blicar una nota del Delegat Local
de Sanitat i un comunicat d'un re-
gidor que tot just acaba de dimitir.
I com que els temps, gràcies a Déu,
han canviat, nosaltres ens perme-
tem dir-hi la nostra.

La nota del Delegat pretén frenar
l'absentisme de que parlàvem justa-
ment al número anterior, per?) la
veritat es que resulta molt poc con-
vincent i potser no aconseguirà els
objectius que se proposa. Posar
dins un mateix sac totes les platges
del terme municipal, per començar,
ja revela una falta de rigor que ins-
pira desconfiança. L'Ajuntament
ens va comunicar que les platges de
Cala Marçal i Cala Ferrera havien
rebut la bandera blava. Si les anà-
lisis higièniques-sanitàries d'aquests
indrets reuneixen, segons la nota,
excellents condicions, per què no
els donen a totes la bandera blava i
sí en canvi li donen la bandera ver-
mella a Portocolom, platges inclo-
ses?

Aquí resulta que les declaracions
fan contrast unes amb les altres.

Diumenge 28 i per acabar les Fes-
tes, a la Platja de Cala Marçal, es
va dur a terme la II demostració de
trial-sin i trial-indoor, dues modali-
tats que estan agafant més segui-
dors de cada dia. La prova fou se-
guida per nombrós públic.

Comissió de Festes

¿Es possible que les anàlisis actuals
donin el mateix resultat que les
practicades al mes de març? En tot
cas, es difícil que els comunicats
puguin contrarestar la realitat amb
que topa la gent cada dia.

Passant a comentar el comunicat
d'un regidor socialista, també publi-
cada al darrer número, direm que
la trobaríem impecable si no fos pel
paràgraf sisè. Que un regidor dimi-
tesca perquè no esta d'acord amb la
política practicada pel seu partit, ho
trobam congruent i elogiable. Ara,
quan desqualifica els socis del Ce-
lier Cooperatiu que durant aquests
mesos han exercit d'oposició, utilit-
za exactament la mateixa tàctica
que usa el grup majoritari de la
Sala quan se refereix4. a la seva prò-
pia oposició i que ell tant ha criti-
cat. Quan afirma que un militant
del PSOE ha estat el detonant que
ha provocat la seva dimissió, perd
tota la congruencia: una dimissió
no se justifica per l'actitud d'una
persona concreta.

Diu que l'actuació dels socis del
Celler no es d'esquerres. Es possi-
ble; ni tenia perquè esser-ho. Nos-
altre entenem que l'oposició dels
socis del Celler (més de noranta va-
ren demanar la convocatòria d'una
assemblea i la Directiva no els ha
escoltats) es una reacció ben nor-
mal davant l'actitud prepotent, an-
tidemocràtica i enganadora de la
Directiva.

Pirotècnic

El Celler Cooperatiu
La candidatura encapçal

Nicolau Oliver per assumir
des del Celler Coperatiu, i
opinió de l'actual Consell R
fou presentada dins el ter
estableix el reglament.

Això no obstant, diumeng
un grup reduit de socis se
es congrega a la Casa de
per celebrar l'assemblea
no havia estat convocada.

Per demà, el Celler té n va men t
convocada assemblea i en la hi 11-
gura com a primer punt Panalisi
d'aquesta candidatura pr sentada
per Nicolau Oliver.

da per
es rien-
segons
tor, no
mi que

passat,
bla que
Cultura
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.025

Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obierto todos los días
Para reservas !lamar a los

Tels. 837031 y 658033

Club !Odic Porto-Colom
Dissabte dia 18, a la Barbacoa «La

Ponderosa>, sopar per a socis i familiars,
al final del qual es farà l'entrega de tro-
feus de les proves esportives realizades
aquest estiu.

Reserva de tiquets fins dia 17, inclòs.

110GAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALNIA DE

D.' francisca Julid Vaguer
(N'itula de Francisco Pi(ó)

que falleció en Palma, el dia 6 de agosto de :990, a la edad de 87 aims,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

E.	 P.	 D.
Sus alligidas hijas, Nlaria y Antonia; hijos politicos Antonio Berga y Carlos Molinet:

hermana Nlicaela; hermana política Isabel Ramis; nietos Bartolome, Francisco, Pilar. Antonio,
Juan Nlanuel, Francisea, Iarisa, Carlos y Milos politicos, bisnietos y (lemas familiares,
al participar a sus a mistades tan sensible perdida les ruegan la tengan presente en sus oraciones,
por lo emit les quedarán sumamente agradecidos.

2 FELANITX

SANTOItAL

Diu. 12 Sta. Hilaria
Dill. 13 St. Hipòlit
Dim. 14 St. Demetri
Dim. 15 Assump. M. de Dal
Dij. 16 St. Esteve d'Hongria
Div. 17 St. Jacint
Dis. 18 Sta. Elena

LLUNA
Quart minvant dia 13

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx • Palma: Dies feiners,
a les 6.45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h.

Palma • Felanitx des de l'esta-
dó: 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 1 19 h. Diumenges
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 !es 8	 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les	 i 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes . Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte 	 GayA-Melis
D iumenge: 	 Gayb.-Melis
Dilluns: 	 Miquel-Nadal
Dimarts: 	 Jaume Rotger
Dimecres: 	 Cat. Ticoulat
Dijous: 	 Cat. Ticoulat
Divendres: 	 Francesc

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

580448-581144
Ambulàncies

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

Ajuntament
de Felanitx

ANUNCIO

Hasta el dia 24 de los corrientes
sera tiempo habit para la presenta-
ción de ofertas optando a la contra-
tacitin directa de las obras de eje-
cución del forjado de once sepultu-
ras en el Cementerio Municipal de
Felan it X.

El presupuesto, a la baja, ascien-
de a la cantidad de 2.357.958 ptas.,
I.V.A. incluído.

El expediente se halla de mani-

fiesto en las oficinas de Secretaría.
Lo que se hace público para cono-

cimiento de los posibles interesa-
dos.

Felanitx, a 7 de agosto de 1990.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

AN

Es recorda als agricultors afec-
tats per les inundacions del passat
mes de setembre, que el termini per
acabar les tasques de reconstrucció
dels danys finalitza el dia 31 d'a-
gost.

Felanitx, 7 d'agost de 1990.
El Batle,

Cosme Oliver Monserrat

COMISSR) DE GO \''ElIN DE DIA

S'aprova el pagament d'una fac-
tura cie Ingeniería Urbana, S.A. de
3.000.000 de pessetes per prestació
de servei temporal de recollida
ferns.

S'acorda requerir als titulars de
les llicències núms. 3, 5, 7, 10, 11 i
26 (leis vehicles de servei públic de
viatgers perquè en el termini d'un
mes procedesquin a pintar Ilurs ve-
hicles de color blanc, tota vegada
que el color que tenen actualment
no s'ajusta a l'Ordenança.

S'assabenta de l'escrit de SEAR-
SA entorn a la conveniència de ne-
tejar el collector d'aigües residuals.

S'informà favorablement la solli-
citud cie construcció de vivenda rús-
tica presentada per Joan Antoni
Acirover Artigues.

Se concediren Ilicències d'obra a
Margalida Maimó Rosselló per
obres d'enderroc i reconstrucció
d'un edifici entre mitjaneres, al pas-
seig de Joan Estelrich; a Miquela
Vidal Mas i altre per construcció
d'una vivenda i local al C/. de Sant
Nicolau de Cas Concos; i a Josep
Lluís Bennasar Nicolau per amplia-
ció a una vivenda del C/. Magalla-
nes, 28 de Portocolom.

Llicencies d'obres menors a: José
Sánchez Dominguez, Antònia Nico-
lau Nadal, Joan Prohens Monserrat,
Lluís Vaguer Salort, Salvador Pas-
tor Gómez, Maria Adrover Pou, Jau-
me Barceló Oliver, Antònia Gomila
Martorell, Miguel Adrover Barceló i
Apollônia Bonet Amer.

Se concedí llicència a Sebastià
Artigues Juan per a la installació de
retols lluminosos al passeig de Ra-
mon Llull i a Magdalena Garcies Es-
telrich per a la installació de toldos
plegadissos al carrer Metge Obra-
dor, 15 de Cas Concos.

Fora de l'ordre del dia i prèvia
declaració unanime d'urgència, s'a-
prova el pagament de quatre factu-
res ciel Collegi d'Enginyers de Ca-
mins, Canals i Ports per un import
de 17.864 pies.

BUM:( ) VENDEDORAS para pro-
ductos cosmeticos; buenas ganan-
cias.
Inf.: C. Juan de Austria, 22
Porto Colom.

N'ENDI.: PIS() en Porto-Colom.
Nlagnilicas vistas.
Informes, 'Fels. 575163 ú 299361.



entre el carrer
i la tiro - a

TENIR AUTORITAT

Se parla del pensament «dèbil». Pens que avui reducació també és
«d èbit». I aquesta educació «cL!bil» produeix persones desorientades i
superprotegides.

Els adults tenim la responsabilitat d'introduir l'infant en el món.
No nomes de concebir-lo i de donar-lo a hum. Perõ sembla que, després
del neixement als majors ens falta autoritat, coratge, mans amb art i
rnanya per portar endavant la tasca. Vendria a ser una espécie de bita,
de no voler assumir la responsabilitat del món en cl que hem coflocat
els infants. Ensenyar, transmetre, mostrar són feines dels adults.

Abans de parlar clefs infants com a odificils o impossibles», haul- fern
de preguntar-nos sobre la dimissió dels adults. L'anomenat .permissivis-
me» radica en permetre tot a l'adolescent o al jove, fins i tot abans que
se'ns demani permis.

Els nins per creixer necessiten punts de refcrencia clars, encara que
nomes sigui per transgredir-los i criticar-los. Aquesta minima seguretat
els es necessària i es obligada per part dels adults. Perquè el nin pugui
anar discernint, perquè pugui triar una cosa o una altra, li calen punts
d'orientació (on és l'orient i l'occident, on surt i es pon el sol), alguns
valors, algunes històries perque sàpiga quin terreny trapija i fer camí.

Podem dir que l'educació ha de ser «autoritaria», no en el sentit d'im-
posar a la forca les pròpies idees sense atendre a raons, sinó en el sentit
d'una educació amb autoritat. Es a dir, fer valer l'experiència, els anys,
el seny acumulat, l'aprenentatge fet, opinions, criteris, etc. Es pot pecar
d'autoritarisme, es cert. Però també es gravíssim el pecat de no inter-
venció o de confusió de nivells: que els infants diguin el que cal fer, ells i
els adults.

Educar és transmetre un estil de vida. Els nins observen, copien, fan...
i tués tard tal voila faran el contrari; perO hauran partit (Puna paratila, (Pin
eco que els majors haurem donat a les seves demandes. Res pitjor que
el silenci per a un que necessita orientar-se en el «desert» de la nostra
societat. Tenir autoritat es, en definitiva, ésser conscient que, vulguis no
vulguis, els majors som un punt de referência de les noves generacions.
¿En som conscients? ¿Som bons punts de referencia?

Bartomeu Bennassar

Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. lida.
Felanitx 1 de agosto de 1990

Por el presente se convoca ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-
DINARIA para el día 12 de agosto a las 10 horas, en primera con-
vocatoria, y a las 10,30 horas en segunda, en la Sala de Cultura
del Ayuntamiento de Felanitx y bajo el siguiente Orden del Día:

1.—Análisis de la candidatura presentada par D. Nicolau Oli-
ver Garau.

2.—Adopción mcdidas para analizar situación jurídica y eco-
nómica de la Cooperativa, concretamente estudio y análi-
sis de la denominada «Absorción por parte dc Bodega de
Felanitx Sad. Coop. Ltda. de Unión Agricola de Felanitx».

El Consejo Rector
«BODEGA DE FELANITX ))

Sdad. Coop. Ltda.

cultural CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

EXPOSI CIO   

DE L'l 1 AL 19 D'AGOST, A FELANITX

AquareLles de LLORENÇ MAYOL
CASA MUNICIPAL DE CULTURA

FELANITX

Les activitats dui Centre Cetera:

Divendres de la setmana passada,
el Director del Centre Cultural de
Felanitx Antoni Vicens, convoca els
informadors per tal de donar-los
compte de les activitats duites a
terme per l'entitat durant el curs
passat, així com per assabentar-los
dels projectes pel futur immediat.

Vint-i-sis exposicions, 16 concerts,
3 taules rodones, 14 conferencies,
I 1 representacions teatrals, un ta-
ller de fotografia, un curset de ca-
tala, un d'alfabetització, un semina-
ri de guitarra i una vetllada d'hu-
mor, és el compendi d'activitats
realitzades pel Centre Cultural, el
qual ha pogut comprovar com a
mesura que avançava el curs s'in-
crementava el nombre de visitants
a les exposicions, passant d'una xi-
fra que no superava el centenar i
mig a les primeres que es feren, a
una mitja entre vuit-cents i el mi-
ler que es registrava a les darreres.
El record fou batut per la de ju-
guetes, per la qual desfilaren 2.070
persones, per be que s'ha de tenir
en compte que hi assistiren els cen-
tres escolars.

Les manifestacions menys con-
corregudes, ens comunica Antoni
Vicens, han estat les conferencies;

d'altres activitats, per llur quali-
tat i per l'esforç que ha suposat el
sett muntatge, no han rebut una res-
posta proporcionada per part del
públic, tal fou el concert de la Sim -
Iònica amb els cors «Es Taller» i
Polifònic Universitari de La Laguna.

Per altra banda, el Centre Cultu-
ral ha fet alguns comunicats a tomb
amb determinades circumstancies
politico-socials, s'ha interessat per

impulsar la normalització
ca i ha maldat de revaloritzar els
drets culturals del nostre pubic.

Darrerament ha assumit un con-
veni amb la Fundació Mn. Cosme
Bauça que pot significar el desblo-
qucig d'aquesta entitat i la reinte-
graciú dins la dinàmica que li es
pròpia mitjançant l'oportú finança-
ment. Per començar ja s'ha fet un
repas a la teulada de l'edifici i ara

prejecta habilitar les dependen-
cies de la planta baixa que foren
vivenda dels antics custodis de la
casa, per tat d'ubicar-hi la secció
de museu relativa a la prehistbria.

Antoni Vicens destaca Fús que
n'han let cada vegada mes de les
dependencies de la Casa de Cultu-
ra les entitats locals i l'esment que
s'ha tengut en mantenir-les en bon
us. Precisament aquests dies s'ha-
vien duit a terme unes reformes a
les instaHacions de l'aire acondicio-
nat per tal d'insonoritzar-lo.

Hi ha hagut variacions quant a
Ia composició del Patronat, perquè
s'han produit les baixes de Maria
Antònia Artigues Pons i Jaume
Obrador Antúnez i la incorporació
del president de la Recreativa, Bar-
tomeu Estelrich i la de Jaume
Obrador Bordoy de Cas Concos.

Per últim, Antoni Vicens ens par-
la del començament de les activi-
tats dins el camp de les publica-
cions. I-li ha en perspectiva la pu-
blicació d'un !Libre de la collecció
«Coses nostres», la d'un altre sobre
toponímia local del santanyiner
Cosme Aguiló, i la d'un segon tom
de «Felanitx ahir», amb fotografies
recollides per Mn. Pere Xamena.

Asociación de Vecinos y
Residentes de Sa Punta de
Portocolom
COMUNICADO A LA
OPINION PUBLICA

El lamentable asalto a mano ar-
mada sufrido en su vivienda por el
vecino de Sa Punta Barón Lanzo
Wambold, así como la oleada de
robos registrados recientemente en
Ia zona que ha afectado a la prac-
tica totalidad de las viviendas, im-
pone a esta Asociación, recogiendo
el sentir generalizado de los vecinos
de Sa Punta, a poner de manifiesto
lo siguiente:

El incremento de la inseguridad
en Sa Punta es imputable en buena
parte a la desidia y abandono del
Ayuntamiento de Felanitx quien, pe-

se a percibir la contribución urba-
na de los vecinos, no ha recepcio-
nado la urbanización y no mantiene
en ella ningún tipo de servicio, ca-
reciendo el lugar tanto de alumbra-
do público como de vigilancia, lo
que facilita la total impunidad de
la delincuencia.

Este abandono y desidia del Ayun-
tamiento, impropia de cualquier ad-
ministración responsable, entra en
clara contradicción con los esfuer-
zos de mejora de las zonas turísti-
cas que están llevando a cabo las
distintas administraciones, y propi-
cia hechos como el reciente asalto
que conllevan a la vez una publi-
cidad muy negativa para Portoco-
lom y los intereses de sus vecinos y
residentes.

Portocoiom, 5 de agosto de 1990.
La Junta Directiva

LA CERAMICA
C. Bellpuig, 56

OFRECE DURANTE AGOSTO
Y SEPTIEMBRE

Estufas, chimeneas y cerámica decorativa

con el 20 0/ 0 de descuento
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Un grup d'amics felanitxers a
Mn. Joan Ferrer

Dissabte dia 28, poc abans de mig-
dia, tingue lloc a Sant Salvador un
acte molt simpàtic, en el qual, un
grup prou nodrit de felanitxers,
entre els que no hi mancaven an-
tics membres de l'Obra Atlético Re-
creativa «Aguiles», dedica un ho-
menatge al qui va ser un grapat
d'anys vicari de Felanitx i consilia-
ri de l'esmentada associació, Mn.
Joan Ferrer i Pons. 1 motiu d'a-
quest homenatge, es el recent com-
pliment de les noces d'or sacerdo-
tals de Mn. Ferrer.

El grup d'amies feu entrega pri-
merament d'una casulla brodada
amb l'escut de Felanitx a l'homenat-
jat i En Miguel Julia, en nom de
tots, fou qui pronuncia unes parau-
les d'ofrena. Després, a l'església
del Santuari, Mn. Ferrer celebrà
l'Eucaristia, que acaba amb la ve-
neració cle•lá imatge de la Mare de
Deu.

Tot seguit, al restaurant del ma-
teix santuari, els reunits comparti-
ren el dinar entre bons records i
mostres de fraternitat sincera a
l'entorn de l'antic company i consi-
liari. Cap a les postres i per part
dels qui varen pertànyer a O.A.R.
“Àguiles», fou entregat a Mn. Ferrer
un plat de ceràmica decorada amb
inscripció allusiva.

Don Joan Ferrer, en tot moment
tingué paraules de gratitud pels
seus companys i rememora la seva
llarga i grata estança a Felanitx.

La madona Maria Marçala ha
complit cent anys

El passat dia 4 va complir cent
anys maciè Maria Bordoy Massanet
(la mare d'En Bernat de Sa Caixa).

Amb tal motiu, en el domicili fa-
miliar de Portocolom, tingué lloc
diumenge una festeta a la que assis-
tiren el batie i altres autoritats, així
com una representació dc la Llar de
Ia Tercera Edat.

La Banda de Música amenitza la
festa i tant l'Ajuntament com l'As-
sociació de la Tercera Edat feren
obsequis a la centenaria.

MacIO Maria, tot i que es troba
impedida, conserva totes les facul-
tats mentals i l'entreten sobre tot
mirar la televisió.

Des d'aquestes planes volem tell-
citar a made) Maria Bordoy en tan
especial avinentesa i Ii desit jam
molt bons anys.

Exposició de Miguel Barceló per
l'any 1991

Sembla que una exposició del pin-
tor felanitxer Miguel Barceló, sera
presentada l'any que ve a Ciutat per
inaugurar la Fundació Pilar Junco-
sa i Joan Miró.

Ens congratulam d'aquesta notí-
cia que, de confirmar-se, ens dona-
ria ocasió de veure una mostra
—pensant que prou complida— día-

quest artista que ha aconseguit el
punt més alt mai assolit per un fe-
lanitxer en el camp de la pintura.

Exposició d'aquarelles a la
Casa de Cultura

Avui horabaixa sera inaugurada a
Ia Casa de Cultura una exposició
d'aquarelles del pintor barceloní
Lloreng Mayol de Balan: 6.

La mostra, que presenta el Cen-
tre Cultural, podrà ser visitada fins
dia 19.

Taula rodona a TVF sobre el
pol iesportiu

El proper dimarts, Televisió Fe-
lanitxera ha convocat una taula ro-
dona amb els representants dels
grups polítics amb representació a
l'Ajuntament per a tractar del tema
del futur poliesportiu.

Prou d'urbanitzacions a
Portocolom

Diumenge passat fins entrada de
fosca va romandre muntada als jar-
dins de Sa Creu, a l'entrada de Por-
tocolom, una exposició que sota el
títol de «Prou d'Urbanitzacions»,
presentava un grapat de plafons
on es podia contemplar els estralls
produits en el paisatge i el medi
ambient per l'especulació urbanís-
tica.

La mostra fou visitada per molt
de públic.

El sopar a penyes
El sopar a penyes, previst pel pas-

sat dia 28 i que s'hagué de suspen-
dre -per una ratxa de mal temps,
s'havia de celebrar el divendres dia
1 O.

Clausura del Curs Stvdia
Dissabte de la setmana que ve,

dia 18 d'agost, a les 8 del vespre, a
l'església de Santa Maria del Mar de
Cala d'Or, tindrà lloc la clausura del
Curs Stvdia, amb lliçó que explica-
rà el P. Antoni Oliver Monserrat, se-
guit d'una Eucaristia. Cantara la Ca-
pella Teatina. Despres hi haura un
senzill refrigeri.

Queden convidats tots els alum-
nes i simpatitzants.

L'excursió a Cabrera del Centre
Cultural i el GOB

Aquesta excursió, que es t a va
anunciada per demà diumenge, per
motius aliens a l'organització s'ha
hagut d'avançar per avui dissabte.
La sortida sera avui a les 8 del
mati del moll de la Duana i el re-
torn per la Colònia de Sant Jordi i
amb autocar a Portocolom.

Pel dia abans, divendres, a les
10'30 del vespre, en el mollet d'En
Perdió, estava anunciada la presen-
taci6 del llibre «Cabrera Parc Na-
tural» a càrrec de Joan Maiol, mem-
bre del Parlament Balear.

Presentació d'un !libre de Mn.
Joan Vidal

Dimarts dia 14, a les 21'30, a la
Sala «Auditori» de Campos, tindrà
Hoc un acte literari, amb motiu de
la publicació i presentació d'un
opuscle sobre «Història dels Ta-
laà)ts del Terme de Campos», obra
del que es autor, el qui fou vicari de
Ia Parrbquia de Felanitx, mossèn
Joan Vidal Oilers, mort recentment.

Els que conegueren i seguiren la
seva labor pastoral, durant tants
d'anys de contacte amb la joventut
felanitxera, tendran ocasió de mani-
festar el seu agraïment i afecte en
un acte pòstum en record del qui
fou amie de tots i estimava la seva
terra nadiva.

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte dia Il, a les 9'30 del

vespre, a la capella de les Germa-
nes de la Caritat, hi haura Vigília
d'Adoració Nocturna Femenina.

Associació de Pares de
l'Escola del Port

Sr. Andreu Riera:
Li donam les gracies per haver

fet possible que es dugués a terme
una experiència esportiva durant el
darrer trimestre escolar a Porto Co-
lom.

Aquesta va consistir en que els
allots, dos cops per setmana, assis-
tiren a classes d'iniciació al Basket,
lo qual arran de l'acceptació obtin-
guda ens ha duit a la creació d'un
Club, que estam tramitant i pel
qual contam també amb el seu su-
port, així com amb cl de l'Ajunta-
ment.

Esesia de St. Agustí
EL NOU BALCÓ

Un gran retgir6 cils clugurern
tots la matinada de Pasqua quan vé-
rem en terra clavant el portal prin-
cipal una peça grossa que sostenia
el balcó, una columna, alguns balus-
tres i peces del passamà. L'exclama-
ció de tothom va esser: «Gracies a
Deu que no ha caigut damunt nin-
gú».

Però no podia quedar d'aquella
manera i, gracies al bon Deu, esta
ja collocat un nou baleo de pedra
de Santanyí.

Lo que pertoca ara és que tots
siem generosos, com ho fórem al-
tres vegades, i ajudar, segons les
possibilitats de cadascú, a pagar el
més de milió i mig que costara el
que s'ha fet. Deu us ho recompen-
sara.

Els donatius tan podeu entregar-
los als confrares de la Mare de Déu
de• la Corretja quan reparteixin els
programes de les properes festes,
com a qualsevol capella i, per des-
comptat, a la collecta del dia de
Sant Agustí, que serà una ocasió
magnífica per demostrar la vostra
sensibilitat envers el nostre patri-
moni artistic i l'estima que tenim al
Convent.

SE DONEN CLASSES DE REPAS
D'ANGL8S, ESPANYOL i ALE-
MANY.
Informació: C/. Proïssos, 4 (de 5
a 9 de la tarda).
Tel. 581156.

informació local

VENDO PLANTA BAJA en Felanitx,
tres dormitorios, dos baños, te-
chos forrados de madera oregón.

— VENDO PORTASSA calle Jaime I,ES LLOGA PIS AMOBLAT A FE- 	 117, de unos 100 m2. aprox.LANITX. Al carrer Dameto.
Informació: Tel. 824917. 	

Informes, Tels. 825145 y 581479

Cronicó Felanitxer
XIII -xvi
APNDIX

per Ramon Rosselló
11 març.—Cosme Proens, ciutadà, ha comprat l'Horta de Felanitx, vora

Ia mar, són 600 quarterades, ha gastat molt, ha fet 3 torres contra els mo-
ros; demana al Rei que dels delmes dels fruits hagi de pagar a raó de 20,
un. L'any següent exposava que havia tengut diversos càrrecs públics com
jurat de Ciutat i cònsol de la Mar; demana al Rei el títol de ciutadà hon-
rat. (ACA reg. 4.369 f. 255v, reg. 4370 f. 339)

18 juny.—E1 batle informa els jurats de Ciutat que juntament amb els
jurats de la vila han feta estimació del gra es collirà en cl terme, i creuen
serà així: 17.000 quarteres de blat i xeixa, 8.000 d'ordi espriu i 6.000 de
civada. (ARM AH 1.257 f. 19)

1590, 18 agost.—E1 lloctinent general comunica al batle i jurats de Fe-
lanitx que ha donada Ilicencia al carnisser per matar i vendre cada dia
4 moltons pels malalts; hi intervendra el mostassaf i segons la seva bona
discrecció tots decidiran si convé matar-ne més o manco. (ARM LC 358
f. 122)

1591, 27 febrer.—E1 lloctinent general escriu al baties de Felanitx i
Santanyí manant no permetin que una nau genovesa que es a Porto Petro
tregui de l'illa blat ni altre gra, pa bescuitat ni altre pa. (ARM LC 359
f. 129)

11 maig.—E1 Rei comunica al capita general de Mallorca que Barto-
meu Binimelis senyor principal del Babot i altres  veïnats han demanat re-

29 novembre.—E1 lloctinent general escriu al batle de Felanitx client
que una nau regusca capitanejada per Joan Baptista Sacra, ha partit de
Ciutat; si arriba a Portocolom i llança gent en terra, els prendra i donara
avis. (ARM LC 359 f. 305)

1593, 29 setembre.—E1 Rei concedeix l'ofici de portador de cartes de
Felanitx i Santanyí a Antoni Orlanclis, x acant per defunció d'Antoni Ribes.
(ACA reg. 4.373 f. 216)
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nliic 0-RAC°
Ara an es poble anant amb pipip.

Tots tenim popi. Mos hem carregat
es tatanos i ja no queda 	 asi nigú
que mengi ni paicallemos an es
forn, ni que sopi de grescos fres-
cos. Oui mes qui manco berena
titi d'hormones de pocavergonya,
dina de pollastre de pinso de mais
america i sopa de carn d'anca de
Frankenstein. Feim, sa majoria,
nyorne-nyome a un restaurant un
caramull de vegades cada setmana.
Gracies a Dell que només hi ha un
vespre cada dia! Així mateix qual-
que pic, quan ja no podem
quedam a ca-nostra i d'amagat de
sa dona mos fotem una llesca
pa-amb-oli torrat perquè un dia és
un dia i perquè sinó aviat no sa-
bríem on tenim sa cuina.

No duim ni calçons apedaçats ni
camies sargides perquè tenim ses
butxaques plenes de dings-dings i
cada dos per tres sis mos compram
nous-nous i guapos i ens disfressam
de ministres. Des disfressos en pa-
gam una brutor a una botiga on
mos roben s'anima o en pagam una
miseria simbólica a un gitano que
ves a sabre d'on ho treu i de que
l'hi serveix.

No mos tallen es cabells arran i
anam fets uns cap-pelat-titina per-
què no tenim ni sa closca plena de
trencs de pedrada, com quan feien
pellicules den Tarzán, ni passejam
unes orelles plenes de titos, com
quan anàvem a una escola on es

mestre era mes pobre que noltros
però Ines important que el Papa,
perque ja fa estona que mos em-
brutam es coset a S'Arenal i des-
pres mos clesgraciarn sa poca pell
que rnos queda amb sabó esoteric
dins sa banvera de metro i mig set
o pams enfora des cagadero
que que som IflI alemillivs fa
olor d'essencia com si fos sa me-
lt:11a de na Greta Garbo. A mes, ja
no hi ha pedres per fer-nos trencs.
Totes ses pedres des poble estan
mesclades amb ciment de Melilla i
sún mitjanades d'hotel o toldo de
souvenir. Cada vegada més, anam a
sa barberia unisex i prest anirem
també a sa funeraria unisex.

Es Sindicat s'en va a fer moltes
punyetes perquè no feim ni mè d'ai-
gua de cisterna ni mè de vi de la
vila amb s'excusa de que fan es
most de raïms fogoneus o cagats.
Ara tots, que som uns milionaris,
feim me de vinet de La Rioja o de
França, segons s'humitat. Que des-
prés facem es rotet es mes qüestió
de nassos. I com que quasi be en-
lloc fan cisternes perquè es Ranter-
ners tenen una putada de grifons,
qualsevol dia tencirem s'escudella
plena de pilotes de golf.
Es nene no te quasi mai mirni per-

què si fa pum-pam el duen an es
curandero d'urgències, que ja no
empra ni serpotes ni granots per-
què els hi han baratat per un bloc
de fulletes que serveixen per fer

volants que si no volen al manco
són bons per enviar-lo a Son Du-
i -eta qualcant anil) un carro de foe
que te sirena i una paraula davant
escrita a l'inrevés com ses 'leis que
Ian es rics per castigar es pobres.
A riles, ara es nenes ja no juguen
pes carrer a tu-el-clús, ni a mosque-
ta-a-l'aire, ni se tan genolleres ro-
boot peres en es batle perquè es
battles ara van d'altres fruites, ni
s'ençaten es colzos resquillant pa-
rets mal fetes perque ja fa estona
que es miserables folram ses faça-
nes de pedra marbre color grisenc.
Ara juguen a mirar Cristal mentre
s'omplen el pap de porqueries, es
cervell d'orgull, i s'animera cie pre-
potencia democràtica.

Tampoc és fàcil que els atrope-
llin perque ja quasi ningú pot en-
viar-los a veure sa padrina, perquè
a ca sa padrina ja no hi ha ni es
moixet ni es bubú que no mosse-
ga. Sa padrineta ja no espera es ni-
net asseguda vora sa finestra, amb
es peus socarrant-se an es maridet
per donar-li una besada plena de
saliva i un caramel de cinc cèntims.
Més be sol esser a La Protectora a
que la protcgesquin de no se que.
I es Padrí s'ha embarcat per?) no
cap a Cuba a fer fortuna, que ara
esta plena de comunistes que no
s'afaiten, sine) que se'n es anat a
Marbella de pica a veure si d'una
vegada omplen aquell hotel que va-
ren haver de fer per treure an es
sol es dings-dings negres de qualse-
vol moro obscur i que ara ja no
venen a omplir ets holandesos

«errantes». 1, a rués, es nét apare-
llador hi ha anat també, encara que
només sia a San Diumenge a fer
tin «cursillo».

Prest pes carrers en lloc Lie veu-
1 -C (1011 1' S que, plenes de goig, pe-
guen loquets a sa barra des ninet
mentre I j cliuen que faci una Halle-
la a veinacla que han topat i se
mor cl'envee, o li engronsen sa ma-
neta insistint per Vellre Si seran ca-
)aços de que digui diús, trobarem
senvores que pegaran toquets an es
reportatge de s'avortament o en-
gronsaran una grapada d'aquells
globus groguencs que aquell homo-
not d'esquerres venia dient que
eren xubasqueros mentre cridava
com un loco que «en faren d'em-
bulls amb una pesseta». A lo mi-
llor es globus aprendran a dir adiós,
qui sap! 0 es reportatges d'avorta-
ment faran rialletes encara que pot
esser sien una mica sarcastiques.

I farem tertúlies amb fax perquè
no sortim de nit i de dia feim fei-
na. I si ve un amic no gosarem
obrir, no fos cosa que es tracths
d'Hisenda o de's cunyat drogat. I,
de por que tenim, o de por que
feim, ja no gosam deixar sa clau a
sa porta i feim rico-raco perquè no
val ja dir, com abans, ni remenar-
amb-tot ni téntol.

P. Artigues

SE VENDE APARTAMENTO
EN PORTO COLOM. 1." Linea.
inf.:	 :83369. (mafianas).  

Vendo importantes acciones
PALMERAS PUB   

Centro Comercial LAS PAMERAS

Calas de Mallorca

I nf.: 	 833080 (Sr. Javier)                 

Vehículos de ocasión    

FIAT UNO 45 S 5P
FIAT UNO 70 SL S P
VOLKSWAGEN POLO COUPE 1.3
FIAT UNO 45 S 3P
FIAT UNO TURBO i.c
LANCIA DELTA 1.6 i.c
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 NI TORELL,S.A.
Carrer del Socors,6. Tel. 581348. Felanitx.  

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 aHorta

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

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	 Entrega de llaves inmediata

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



EL If E
Ya hemos traspasado el umbral

ciel verano. Sí, ya estamos de lleno
dentro del verano, el tiempo de las
vacaciones estivales que, como di-
ríamos, es una especie de cita. En
Portocolom, las playas estan atcs-
tadas de bafiistas. En este period()
cobra vitalidad la afirmación de
pasar el día «matando el tiempo».
El verano nunca debería ser la re-
petición monótona de un rito que
se repite anualmente. El rito que
culmina en el soporífero aburri-
miento.

Durante el verano los hay que
aprovechan para viajar, ya que es
una temporada idónea, otros para
realizar excursiones y descubrir
nuevos paisajes. Para mí y para
muchísimos más no hay mejor pai-
saje que nuestro monte de San Sal
\radon - , desde donde puedes recrear-
te divisando el mar, montes, gran-
des llanuras y núcleos urbanos, dis-
frutando del airecillo fresquito que

se percibe y respirar el oxígeno que
expiden los pinos.

Para los que no viajan, redescu-
bri r Mallorca, que tiene unos gran-
des atractivos, es una alternativa
para más cle un VCra110. Podrá en-
contrar puntos inéditos en los que
el x•eraneante es un elemento ex6-
tico COMO todos los inquietos. Nos-
otros, los felanigenses, en su gran
mayoría, en estas fechas, no viaja-
mos ni al continente ni al extran-
jero; únicamente nos trasladamos
a nuestro) Porto-Colom para descan-
sar, hacer algo de ejercicio físico y
vivir más cerca de la naturaleza,
buscando los lugares preferidos y

los amigos para disfrutar de las
vacaciones.

Juan Estelrich Barceló
—
SE NECESITA JOVEN con Servicio

Nlilitar cumplido y carnet 2." para
traba() en FABR1C1\ DE PIENSOS.

In F.: Tel. 580349

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
IINIFORMES, TEL. 581236 (horas de oficina).

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

C. Sa liana, 15- Tel. 580 , 1.18 y 1. Vuelta, 167 -Tel. 581144
FELANITX

C. Port de Palos, 23 - Tel. 82-1740 PORTO-COLOM

FORD
ORION 	 Y	 ESCORT

AHORA 300.000 de descuento
o aire acondicionado y 150.000 ptas. Dto.

Servicio ()tidal Motor Felanitx, C.B.
Alonso Rodriguez, 5 Tel. 580331

6	 FELANITX

Per P. Xamena
1908

Gener, 1.—Fonc reelegit batle ram° En Guillem Puig (conservador).
Gener, 5.—La companyia de sarsuela que actua en el Teatre repre-

senta «El Rey que rabió».
Gener, 17.—Benedicció d'animals a la plaça de la Font.
Gener, 19.—Ball de mascares en el Centre Republica.
Gener.—Per aquest temps s'introduí la pesca al bou en el nostre port.
Gener, 20.—Festa de Sant Sebastià. Predica D. Miguel Costa i Llo-

bera.
Gener, 23.—Morí D. Jaume Barceló Obrador de 83 anys, un dels fun-

dadors del Banc de Felanitx.
Febrer, 1.—Inauguració d'un cinematògraf en el Teatre. Es projecta-

ren les segiients cintes: La pequeña japonesa. Llama diabólica (en co-
lor). Buscando nidos. Viaje a las cascadas de Iguazú. Ladrones incen-
diarios. Ciclista vence obstáculos.

Febrer, 2.—Ball de mascares a la Quartera, organitzat per La Pro-
tectora.

Febrer, 2.—Te-Deum a la parròquia amb assistència de les autoritats
i molt de públic, per commemorar el sete centenari del naixement del
Rei Jaume I.

Febrer, 8.—En el cinema del Teatre es projectaren les cintes: Sastre
hábil. Industria de la botella. Justina furiosa. La loca del estanque...11a-
zañas de un loco.

Febrer, 21.—Don Emili Luque ha duit de Barcelona un aparell de
cinema de la millor marca, per a instal-liar a Felanitx.

Març, 1.—Inauguració del nou cinema que du el nom de «Cine X»
instal-lat en el magatzem de la «Vinícola». (Hague de tancar perquè l'apa-
rell no and be).

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en Carnes a la brasa

Les comuicamos nuestro nuevo n.° de Teléfono: 825302
(no figura en la guia).

Clínica de Ortodoncia
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias)

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
DOCTOR EN oDoNrroLoGIA

PosTGRADuADo EN ouToDoNcIA - cot_ N" 318

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

LA CERAMICA
C. Bellpuig, 56

OFRECE DURANTE AGOSTO
Y SEPTIEMBRE

Estufas, chimeneas y cerámica decorativa

con el 20 0/. de descuento



FELANITX

EI centre de rehabilitació de menors de
Can Maxura

Des de la nostra arribada a Can
Maxura, hem viscut un clima de re-
buig per part dels veins de Son Pro-
hens. Suposam que aquest rebuig ha
estat fruit del temor de sentir en-
vaida la seva pau i tranquillitat per
una cosa desconeguda: un grup de
menors en dificultat i els educadors
que tenen l'encarrec professional
d'ajudar-los a superar aquestes di-
ficultats i donar suport a la seva in-
serció dins la societat que els re-
but ja.

Existeixen multitud de factors
els quals han coHocat a aquests nins
en situació de risc: han estat victi-
mes del maltracte infantil; les prac-
tiques disciplinaries emprades pets
seus pares han estat contradictò-
ries; pares propensos a donar or-
dres no raonades als seus fills; pa-
res que gratifiquen la conducta
anormal directament amb atenció i
acceptació, ignorant les conseqüèn-
cies adverses per a la conducta pre-
social; llars on l'agresió es siste-
màticament fomentada; on no exis-
teixen normes; pares als que es in-
diferent saber que fan i a on són els
seus fills; pares que tenen unes re-
lacions conjugals deteriorades, el
conflicte interpersonal i l'agresió en
les relacions dels pares són perma-
nents; s'ha donat el cas de pèrdua
d'un dels pares amb la conseqüent
disminució d'ingressos, reducció dc
Ia qualitat de vida, disminució en
l'esment de la salut física, la reduc-
ciú del control, supervisió i clisfun

-ció parcs; estat deficient de
l'habitacle familiar; la classe social
determinant i el deficit se•cio-econ6-
mic; la criminalitat dels pares; els
problemes academics precoços; el
lloc on esta situada l'escola, en cas
d'haver-hi assistit; les interaccions
que es produeixen amb el professo-
rat... i un llarg etc.

La nostra feina no es senzilla ni
simple. Posem una situació hipotè-
tica, malgrat per a molts de vosal-
tres sigui real i fins i tot quotidia-
na en una o diverses èpoques de les
vostres vides: Vostè Cs el pare d'un
adolescent, el seu fill, no provoca,
té o sofreix conflictes? No existei-
xen problemes dins la seva liar? La
resposta en tot cas es SI, si no no
seria un adolescent. Doncs imagini
un grup d'adolescents que han vis-
cut gran part ciels factors de risc
que hem enunciat an teriorment. EN
donen conflictes en la convivencia
diaria que nosaltres, com a especia-
listes en educació, intentam resol-
cire.

Ês dificil l'encàrrec social que ens
han i hem proposat: la societat ge-
nera que es donin aquestes situa-
cions de risc que viven els nins que
neixen en el seu si, la societat es
l'encarregada de paliar aquestes
mateixes situacions (Can Maxura) i
la societat a la vegada s'ocupa d'im-
pedir el procés rceducatiu d'aquests
mateixos nins mitjançant el rebuig,
mitjançant la transformació de fets
com ás el cas de l'allot que fa dies,
segons un veí, «va tractar de fran-
quejar una finestra per entrar a una
casa». La realitat fou una altra; l'ai-
lot després d'una baralla amb un
company va sortir de Can Maxura

per tal d'estar sol; va entrar on no
havia d'entrar durant el passeig,
clins una finca del costat i, al mo-
ment, quan escolta l'educador que
el cridava, va tornar. L'escala de la
qual parla el vet, els amos de la ca-
sa ja els hi confirmaran si ja estava
o no on aquest senyor descriu en el
seu relat.

El nostre desig es poder realitzar
Ia nostra feina. Mínimament desit-
jam la seva collaboració en aquest
projecte que duim a terme, es trac-
ta de les vides d'uns allots.

Feim una crida als veins de Son
Prohens per a que quan tenguin un
problema, sigui amb Can Maxura o
d'una altra índole, venguin a dialo-
gar amb nosaltres, les nostres por-
tes estan obertes.

L'Equip Educa! in de
Can Maxura

Ha mort Sor Catalina
Rotger

Dissabte passat, entrega l'anima
al Creador, en el convent de les Ger-
manes de la Caritat del Call, Sor
Catalina Rotger i Femenias.

Amb la mort de Sor Catalina, des-
apareix una figura molt significada
dins l'àmbit musical local, ja que
són munió els felanitxers i felanit-
xeres que s'instruiren en aquest art
sota el seu mestratge.

Natural de Sóller, Sor Catalina
Rotger, tot d'una d'acabar el novi-
ciat fou destinada a la comunitat
de Felanitx i ha restat sempre en-
tre nosaltres exercint el magisteri
de la música. Quants nins i nines,
avui professors de música, instru-
mentistes i concertistes, foren pa-
cientment iniciats per Sor Catalina?
Cinquanta tres anys de convivencia,
d'entrega entusiasta a una activitat
tan humana i excelsa alhora, com-
partida amb el, ,compromís de la
seva vocació religiosa amb una en-
trega i senzillesa exemplars, es prou
temps per a establir uns lligams de
coneixença i estima singularment
vigorosos.

No es d'estranyar doncs, que la
seva mort hagi estat molt sentida
clins un ample sector del nostre
hie i d'una manera especial dins
l'iunbit musical. La Coral de Fela-
nitx, fent-se legat d'aquests sectors,
tributa el comiat més escaient a la
bona monja, illustrant amb Ilurs
veus emocionades les exequies ce-
lebrades amb motiu del seu tras-
pas.

Descansi en pau Sor Catalina i
rebi la Comunitat de Religioses de
la Caritat i els seus familiars, la
nos,tra més sentida expressiú de
condolencia.

VENDO CASA con 9 cuartones de
tierra, con 4 depósitos dc agua, a
unos 6 km. de Felanitx.
Informes: Tel. 581552.

TENGO PARA ALQUILAR PISO en
C/. Juevert, 61.
Informes: Tel. 825039 (noches).

Vèrtex
...cstic pagant les conseqiiencies

de l'equivocació mes gran que «ha
tornat conletre» l'home. (Les for-
mes humanes s'asseuen sobre qual-
sevol tros d'essència encrostada.
Aixt com va passant el temps que
no es temps, llurs colors estan so-
frint la «metamorfosi del fred»,
sembla com si fossin camaleons que
quan experimenten un canvi de ma-
teria, la seva pell torna del color, o
semblant, de la mateixa. L'ambient
és desolat; totes les formes, asse-
gudes, resten immòbils, no diuen
res, el seu pensament es buit i la
seva mirada es la pura realitat de
la resignació i de la impotencia. Les
formes, malgrat que són humanes,
semblen cornun «caramull» d'alber-
cocs secs, tant pel seu color com
pel seu pansit. L'obscuritat es total;
a vegades, meteors perduts, carre-
gats de foc, travessen el firmament
i el seu pas iHumina, per uns ins-
tants, la necritud del món, donant-li
un aire d'esperança).

— Jo som un home de carbassa
(aquesta forma intenta, per tots

els mitjans possibles, coordinar el
seu pensament d'una manera quasi
extremada)... tota la culpa del que
ara «és», la té l'home mateix. El
meu cos ha tornat una massa re-
pugnant, però, encara, resten dins
el meu cap, també repugnant, fibres
cellulars encefàliques en ordre, per
recordar el que va passar.

El principi de la fi va començar
quan l'home, en un intent desenfre-
nat per descobrir els origens de la
vida, es va trobar amb dues sorpre-
ses. La primera fou la resposta
la segona. En aquells temps, on la
Natura era l'expressió más real de
la vida i viceversa, l'animal més cor-
rupte i irracional fou el seu depre-
dador, ell va ésser el seu verdanc i
exterminado r; desprès, vingué
el descobriment d'una congeladora
d'aire comprimit a mil de milions
anys-llum, on 'es varen trobar els
«origens de la vida».

Els anomenats «origens», desprès
d'un estudi minuciós, foren, no el
principi de la vida, sinó els succes-
sos congelats del que va ocórrer a
Ia darrera civilització a la Terra. I
restaven «congelats», perquè tots
els energumens de l'Univers que
trobassin aquesta congeladora po-
guessin estudiar, experimentar i en-
tendre el que un animal racional,
com ens delem, havia pogut fer. Per
tant, ara, hem caigut, sense donar-
nos compte (?), amb la mateixa
pedra.

(Aquest home de carbassa esta
exprimint les seves darreres eau-
les encefàliques per tal de recordar
el que va passar. De les seves ore-
lies regalirnen cullerades de confi-
tura de cabell d'àngel, talment un
intent de suicidi, com si aquests re-
cords fossin el seu adéu a tot allà
que no te sentit ni esperança).

— Aixt com anava «creixent» el
mèn, el progrés i els anhels de po-
der acaparaven les persones. Arriba
un moment en que mosques de cap
vermeil, moscarts de sabates gro-
gues i altres insectes, amb les se-
ves picades ferien les persones,
però fins després d'un llarg termini
de temps, aquestes no [cien efecte.
A l'any ics..., una malaltia, que no
es va saber fins molt temps desprès

NI I J P
CAMPAMENT

El passat dijous dia 9, el centre
MLIAC - FELANITX va iniciar el
campament del curs 89-90 a Binipar-
..a tx ( Menorca ).

Pensam que els campaments són
l'esplai ideal per a tots, la conviven-
cia, la diversió, el contacte directe
amb la natura... fan que siguin uns
dies per recordar.

Els animadors intentarem dur a
terme el lema que s'ha treballat du-
rant el passat curs: «EL MON TAM-
B8. ÉS DELS INFANTS».

Hem partit plens d'illusió, 51 al-
lots i 24 animadors que esperam
tornar el proper dia 16 amb més
alegria si cal, per tot el que hau-
rem aprés.

Desitjarn que aquets vuit dies si-
guin profitosos pels allots i que de-
ma puanin esser testimonis de cris-
tiandat 'dins la nostra societat fea-
nitxera.

DIADA DE PARES
Com es propi quan el curs ja ha

acabat i el sol encalenteix de debó,
el passat diuinenge dia 5 va tenir
lloc la «diada de pares».

Pensam que Cs fonamental que
els pares coneguin la nostra meto-
dologia, el que pensam i el que vo-
lem transmetre als seus fills.

I, que en podem dir? Va sortir de
lo més be, tothom va participar, el
xarau j la bulla foren les notes do-
minants del dia. Per acabar Mossèn
Miguel k%r.,ra celebrà per tots nos-
altres una hermosa Eucaristia sota
el pinar de l'Albufera.

Animadors del Mijac-Felanitx

vida social
PRIMERA COMUNIÓ

El passat 21 de juliol, va rebre
per primera vegada l'Eucaristia, a
la parròquia de Sant Isidre de
S'Horta, .1a nina Maria Angela Fu-
liana Antich.

Li enviam la nostra felicitació,
que feim extensiva als seus pares.

NECROLÓGICA
Dilluns passat, descansa en la pau

de Deu a Ciutat, a l'edat de 87 anys
i després de veures confortada amb
els sagraments, D.. Francisca Julia
Vaguer Vda. de Francesc Picó. Al
cel sia.

Reiteram el nostre més sentit con-
dol a la seva família i d'una mane-
ra especial a les seves filles D.. Ma-
ria i D. Antenna i fills politics D.
Antoni Berga i D. Cartes Molinet.

que era deguda a una picada d'una
pussa de patilles rossenques, feia
que les persones es comportassin
indiferents en un aspecte. La pussa
ficava el seu agulló a la pell de les
persones i desprès d'uns dies, el
yeti feia que part del motor ner-
viós i sensorial de l'afectat es mo-
gues de la mateixa manera que el
que tocava, així que quan els cot-
xes arribaren a la seva major ex-
pansió...

(Continuara)
Antoni Joan j Albons
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FELANITX     

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El otro viernes el Director del
«CENTRE CULTURAL» de FELA-
NITX reunió en amigable cena a
los medios informativos para hacer
tin MEMORANDUM/BALANCE de
lo que ha sido este año fclanitxer
culturalmente hablando. Con toda
sinceridad hay que reconocer que
el balance es totalmente aositivo.
La variedad de actos culturale ha
sido vasta y bastante completa, pese
a las trabas, que han existido, fal-
laría más. El máximo responsable
TONI VICENS MASSOT debe se-
guir por esa línea ya emprendida y
mejorar, si cabe. ¡Congratulations!

• Tuvimos la oportunidad de
dialogar con el PRESIDENTE del
C.D. FELANITX, 'nos referimos a
RAFEL BARCELO, que se hizo car-
go del club en sus horas más ba-
jas. Al principio no las tuvo todas
consigo, algunos jugadores por mor
del «futbito» no acudían puntual-
mente al entreno, pero . ias "cosas
han cambiado para bien y parece
que el nuevo entrenador ha podido
confeccionar ya un básico esquema
para disputar el primer partido de
liga contra el Andratx. La' semana
que viene tendremos al «presi» en
exclusiva entrevista en estas pági-
nas. Por otra parte el CARNET de
SOCIO está listo, los interesados
pueden pasar ya a recogerlo. Ade-
más se han puesto a la venta unos
«tickets», a mil pesetitas cada uno,
que dan opción semanalmente al
SORTEO de UNA CENA para DOS
PERSONAS en el «Celler de Ran-
da» en combinación eon la Loteria
Nacional de cada sábado; la idea
es buena. De momento está en las
manos del aficionado la btena mar-
cha del equipo felanitxer, nada más.

• Muchos «fenómenos» en el
«MESON LA FE». El bar/restauran-
te de TONI CUENCA que cuenta
con el «Hornero Mayor» JAUME
«RACLE». Allí, hasta, el servicio se
ha contagiado del personal que fre-
cuenta el «complejo» y que ni de-
cir que las noches son la mar de
entretenidas. ¡Hi ha coca!

• En la FITXA TECNICA dc
Ia VIDEO-PELICULA felanitxera
«BONA TERRA PER A MORIR»
omitimos nombres tan importantes
como el de TONI GRIMALT sénior

cn su debut cinematográfico. Por
otra partc las colaboraciones de
ALAIN IRARD, «FUSTERIA SANT
SALVADOR», «LA PONDEROSA»,
MIQUEL OLIVER, TONI GRIMALT
y XISCO BLANCO, que sin ellos no
se hubiera podido realizar este pro-
yecto. Así me han rogado que lo
transcriba los responsables de este
video que sin duda pasará a los ana-
les de la historia felanitxera.

• Y a continuación algunos
PROYECTILES:

UNO.— Desde el subsidio en An-
dalucia los campos estan vacíos y
Ias tabernas llenas («El Cabrero>)
en «Interviu»).

DOS.— El NE OCIO INMOBI-
LIARIO ha CAIDO en PICADO. Has-
ta un 50 por ciento menos. (De la
prensa).

TRES.— La crisis obliga a los pe-
queños empresarios del ramo a ce-
rrar sus agencias. (ídem).

CUATRO.— Muchos PROYECTOS
MILLONARIOS permanecen PARA-
LIZADOS en .el COLEGIO de AR-
QUITECTOS. (idem).

CINCO.— La polémica URBANI-
ZACION de CALA BARCA TREN-
CADA a SUBASTA.

y SEIS.— Que la prensa nos ven-
da: «Un «RAMBO» en PORTO-CO-
LOM.

• Y para finalizar una NOTICIA
DE ULTIMA HORA: A la hora del
cierre de esta edición los paráme-
tros (le audiencia TV. FELAN1XE-
RA subieron casi al in finito con mo-
tivo de la emisión de «BONA
TERRA PER A MORIR». Y no es,
cuento.

JORDI GAVINA 2»

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

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).

PORTÓ COLOM
CASAS PAREADAS -DIRECTAMENTE DEL
CONSTRUCTOR
1.000.000PTAS. ENTRADA Y RESTO EN
COMODOS PIAZOS

3DORMITORIOS DOBLES2BASIOS+ASEO,
SALON/COMEDOR, COCINA,  DESPENSA,
COLADURIA, TERRAZAS, JARDINES Y PISCINA.
-TODO EN PCALIDADES-

INFORMES TEL:82 43 45 Y 20 10 61

LAS VERBENAS, UN AÑO MAS
Ante todo s. director, gracias por

publicar mi carta.
Le escribo para comunicarle mi

más firme y encrgica protesta ha-
el criterio seguido por ciertas

personas al decidir quienes vendrán
a actuar este año en nuestras ver-
benas; parece que esas personas no
conocen o quizás no gustan cle la
amplísima cliscografía española; o
puede que no sepan que en este
país hay numerosos conjuntos in-
cluso , con fama internacional que
gozan de un grado de popularidad
(radio, televisión, etc.) muy alto y
que en ningún caso, a excepción de
alguno, pueden compararse a los
que nos visitan.

Pienso que si queremos que estas
verbenas vuelvan a ser lo que eran
no podemos conformarnos con ver
sólo figuras con una popularidad li-
mitada sólo a regional como suce-
de en casi todos los casos y espe-
cialmente este año, sino que debe-
mos ir en busca de las figuras más
representativas del panorama mu-
sical español incluso si hace' falta
para recobrar nuestras verbenas,
contar con la presencia de figuras
destacables de procedencia extran-
jerà y pienso que si nuestro ayun-
tamiento en vez de gastarse la trio-
lera de 3.800.000 pesetas y gastos
pagados en una figura de caracter
sudamericano que si mal no me
acuerdo sólo tiene un tema conoci-
do, se los hubiekar gastado en con-
tratar a una figura de sobra mucho
más conocida como algún artista
italiano o inglés, seguro que el éxi-
to de nuestras verbenas estaría ase-
gurado.

No se entiende como un ayunta-
miento con un presupuesto tan alto
(1.500 kilos) no puede permitirse el
contratar conjuntos de primerísima
línea incluso ir más allá del merca-
do nacional, sera que los miembros
de nuestro queridísimo P.P. felani-
xer carecen, al menos en su mayo-
ría, de un suficiente conocimiento
de nuestro modernísimo panorama
musical.
Digamos que esos 28 milloneejos sa-
lidos cle los bolsillos de los contri-
buyentes sólo servirán para que los
carrozas y los que se conforman
con ver grupos mallorquines tengan
sus noches de oro.

Sólo debemos esperar un año
más y quizás no nos tengamos que
desplazar a otras localidades si que-
remos disfrutar en vivo de la bue-
na música que caracteriza a las fi-
guras más representativas del pop
spañol.

M.C.
LA IDENTITAT DEL
NOSTRE POBLE

Moltes gracies, en primer lloc, Sr.
Director per publicar-nos aquestes
quatre retxes.

Aquesta carta va dirigida a tot-
horn pet-6 d'una manera especial als
senyors comerciants, empresaris i
governants del nostre poble.

El missatge és molt senzill: per
moltes voiles que ii volgueu donar,

nosaltres som i volem ser manor-
quills. Fa quinze L111:,'S que va acabar
la Diclactura i clicara ens ho teis
tot en espanyol. Els I irmants &a-
citicsta carta, com la immensa majo-
ria dels felanitxers, no xólein sen-
tir-nos forasters clins ca nostra i
per això exigim que ens oferigueu
cis vostres procluctes i serveis en la
nostra llengua, l'única que és ver-
taclerament nostra. No ens sentim
atludits per la publicitat en altres
idiomes i, per tant, no ens obliguen
a no comprar en els vostres establi-
ments o a no fer ús ciels vostres set --
veis. Pensau-ho be i decidiu si vo-
leu passar dels mallorquins.

A tota aquella gent que ha adop-
tat la 'rostra Ilengua com a auten-
ticament nostra li donam l'enhora-
bona i tota la nostra collaboració.
r.'s ben hora de que els mallorquins
facem valer la nostra identitat per-
què estam a ca nostra.

Quant als nostres governants,
també comença a ser hora de que
decidigueu si sou mallorquins o fo-
rasters. Podeu començar per norma-
litzar l'Ajuntament i tots els seus
comunicats i anuncis per clespres
continuar en tots els altres aspectes
ja que si no ho feis, seguireu tent
empegueir els felanitxers.

Hi ha un pensament a fer. Moltes
gracies.

Felanitxers Mallorquins

SA SOMERA DE SA PADRINA
Senyor director del Setmanari

«FELANITX»:
Sa padrina tenia una somera que

tcnia dri seus defectes, corn totes
ses someres, pet-6 aquesta en tenia
un d'especial que, per cert, m'em-
prenyava molt.

Jo anava moltes nits a trescar
amb sa somera. Es vespres de Mi-
na quan la veia reflectida dins un
bassiot, sa fitorava i l'havies de fer
passar a sempentes. Si no anaves
viu, arrancava amb una trot més
alegre i te deixava enterra.

No faig comptes contar-vos s'his-
tõria de sa somera de sa padrina,
no, peril.), pens molt amb ella quan
sent aquestes històrics des nostro
Ajuntament que sa fitora i ha de
ser amb moltes de sempentes per
poder tenir es felanitxers alguna
cosa. Ja va ser amb aquest sistema
que arribaren a fer un Dispensari
decent. Amb so mateix sistema arri-
barem a tenir un Centre de Salut i
de sa mateixa manera, segons pa-
reix, s'ha muntat en es Collet, un
estatge de Sa Creu Roja que, ja hi
hagué un intent cle muntar-lo abans
de sa Democracia, però en aquelles
saons, no es podia pegar sempentes,
ni tant sols parlar-ne.

Ara, no vull dir que tothom però
sí sa majoria, crec esta contenta de
tenir bons serveis, aquestes ganes
de sa majoria de tenir ses coses bé,
fa que unes persones se molestin a
pegar sempentes, no per un interès
lucratiu, ni per agafar popularitat,
no els interessa si a ses medalles o
banderes les posen a sa somera de
sa padrina, ni si de Palma venen
illustrissimes autoritats per a posar-
les. Estan contents de poder-se com-
portar com a bons fclanitxers i a
aix6 els ho agraim i les cionam les
gracies una minoria, perquè els al-
tres tenen prou feines de fer mam-
balletes es dia de sa inauguració.

Un Felanitxer Jubilat
(Passa a la pig. 9)

ak 	 ■1

4,4 Ezi

Se venden apartamentos en Porto-Colom
— PARTE ADUANA
— FACILIDADES

Precios de promoción hasta el 31 de agosto
INFORMES: TEL. 824683



Rubio's
peluqueros

LES COMUNICA SU NUEVO
HORARIO DE VERANO

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

Dc 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
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Post data:
Dic scmpentes igual que podria

dir grapades, tues, estretes, etc.
Aquestes sempentes no són ses ma-
teixes que peguen per Es Sindicat,
aquí, tal volta, hi escauria millor
grapades. Tamb6 hi ha grapades i
grapacic s, al manco jo ho veig així:
grapades per pujar a sa somera,
grapades per no caure de sa some-
ra i grapades per endur-se'n sa so-
Mera.

ELS VENEDORS AMBULANTS
DELS DIUMENGES

Senyor Director:
Us pregam un espai del vostre

Setmanari per poder 'manifestar la
nostra preocupació i per si l'Ajun-
tament hi vol posar remei.

De cada diumenge són més el ve-
neclors ambulants que acudeixen a
Felanitx. Per posar un exemple, diu-
menge passat hi havia vint-i-vuit ve-
nedors de rellotges i ho parlerri de
roba. Per a poder vendre tot l'any
els comerciants de Felanitx del car-
rer Major i dels altres carrers de
Felanitx pagam els nostres imposts.
Sabem ben cert que la majoria de
x ,enedors ambulants dels diumen-
ges no tenen llicència per poder ven-
dre ni estan d'alta com a treballa-
dors. Els que han de vetlar perquè
un venedor pugui fer la competen-
cia als felanitxers ha de ser l'Ajun-
tament i aquest no ho fa, només
se'n cuida de cobrar l'ocupació de
la via pública i res más. L'Ajunta-
ment hauria de vetllar tambc per
ter complir la normativa vigent de
Comerç que regula les distancies a
que es poden posar els venedors
ambulants dels comerços fitxes, nor-
mativa que també ignora l'Ajunta-
ment.

Alguns dels comerços del carrer
Major treuen cossiols perquè no
s'instaflin davant la seva botiga,
quan també hauria de cuidar-se
d'això l'Ajuntament.

Moltes gracies per deixar-nos les
seves planes per manifestar el nos-
Ire desacord i indignació pel tracte
rebut de l'Ajuntament en defensa
dels nostres interessos, afegint-hi
que uns cloblers que podien quedar
a Felanitx, cada diumenge se'n van
per uns mitjans que es poden quali-
ficar de competencia deslleial, per-
que no jugam amb les mateixes
cartes. Tembé hi volem afegir que
no entcHeITI aquesta campanya de
demanar els permissos d'obertura
als establiments de Felanitx que fa
més de cinquanta o cent anys que
funcionen i no tenir esment a cap
dels venedors de fora poble que ca-
da diumenge ens prenen el menjar
de la boca.

Uns comerciants del
carrer Major

LES AIGOES DEL PORT
Benvolgut Director:
Després de llegir la nota del «De-

legado de Sanidad» i veure el pa-
norama que hi ha pel Port, horn es
demana per quines cinc-centes la
Comunitat Europea va atorgar una
bandera roja a Portocolom i una de
blava a Cala Marçal i Cala Ferrera.
També seria una prova dc credibi-
litat el que eis politics clel PP. jun-
lament amb cis doctors i apotecaris
que signen les analisis dc transpa-

rència i potabilitat de les aigües del
Port, es banyassin dins l'escuma
putrefacta de Ics aigües cle Sa Bas-
sa Nova. ts realment simptomàtic
que els destructors del Port, els pro-
motors i tècnics del Port Esportiu
i els politics «proteccionistes» dcl
PP es banyin a S'Algar, Cala Brafi o
Cala Sa Nau, jo crec que els hauria
d'estar vetat el banyar-se en aigiles
transparents de les poques que que-
den, per això hi hauria d'haver un
municipal que diàriament fes una
cotxacia cl'aquest personal i cis mu-
Ilas un per un dins el brou de Sa
Bassa Nova que «reune excelentes
condiciones higiénico - sanitarias»,
craquesta manera els felanitxers  es -
tarjem mes amples a les cales que
enguany han envaït aquesta terma-
lia.

Un que no en vol d'aquest brou

Benvolgut senyor: He llegit agues-
ta setmana la nota ciel «Delegado
Sanidad» sobre les excel.lents condi-
cions higiènico-sanitàries de les
aigües del Port. Senyor Mora, s'a-
graeix que se preocupi tant per la
salut i el benestar dels seus ciuta-
dans, peril com diu el refrany, la
dona del Cesar no només ha de ser
honrada sinó semblar-ho. Per mol-
ta nota, certificació o anàlisi que
tengui, esta a la vista de tots que
les aigCtes del port podran ser sa-
nitàriament acceptables, però no
són clares ni transparents, i això
sí es demostrable, palpable i visible.
Portocolom s'ha convertit per des-
gracia de tots i interessos d'un pa-
rell, en una gran piscina putrefacta,
Babo i Arenal inclosos. Portocolom
no esta en perill de mort, com (flu
el premonitori cartell de Miguel
Barceló. Es ja «terra cremada». Es-
talviativos, per tant, les notes acla-
ratóries. Per simple dignitat.

Es carreró del dimoni

AL SR. ANDREU OLIVER
Als «motius de la meva dimissió»

afirmau que «un nombre rechfit cie
persones han intentat cie mala ma-
nera acabar d'enfonsar la Coopera-
tiva».

Els sotasignants, un grup reduït
de socis de la Bodega que hem in-
tentat aclarir l'embull en el qual ha
participat i participa el Sr. Andreu
Oliver, volem demanar-li una par-
tida de coses:

Encara creu que la manera de
procedir de la Junta i ciel «Ge-
rent» és democrat ica, transpa-
rent i aclaridora pels socis?
En quatre anys de no presentar
un balanç de l'estat de comptes
creu que hi ha cap soci que pu-
gui estar content de la gestic') de
Ia Junta Rectora?
Negar la paraula als sods dins
Ia clarrera Junta Os el que ha
aprés d'aquests set anys que heu
estat Regidor dc l'Ajuntament?
No pagar les retcncions ciels tre-
balladors, ni les seves quotes, ni
l'IVA, ni cap ciels cleures amb
Hisencla, creu que es una situa-
ciú normal que s'ha d'amagar als
socis?
Que ens podria explicar qui ha
intentat, en nom i Ilinatges, aca-
bar d'enfonsar la Bodega?

Ens agradaria molt que a la Jun-
ta de cliumenge ens responguessiu a
aquestes preguntes.

Lins socis de 10 Bodega

Futbito
RESULTADOS

GRUPO «A»:

Los Quemados, 4 -
Renault Felanitx, 13

Cons. Simarro Garcia, 3 -
Puig Hunghy, 6

Old Stars, 4 - S'Ascot, 4
La Ribera, 5 - Es Redõs I, 0
Auto Lav. Fel./C. Palmer, 11 -

Cafeteria «Es Glop», 5
GRUPO «B»:

Ja som aquí, 3 - The Paks, 4
Tracers, 4 - Banca Marx, 5
Bar Can Blanco, 3 - Caza Bollot's, 2
Kornot's, 3 - Garbuix, 3
Instalaciones Foncal, 1 -

Es Redès II, 1
Resultados correspondientes a la

Jornada, donde los equipos lu-
chan por obtener una plaza entre
los cuatro primeros lugares de la
clasificación.

24 horas de Futbito 1990
Este sábado pasado

se disputó el Marathon de las 24
HORAS de Futbito 1990. Hubo una
gran participación y cl Comité de
Futbito de Felanitx demostró una
gran seriedad y una muy buena
organización durante toda la Mara-
thon. A continuación les ofrecemos
la clasificación por puntos:
Campeón: Renault Felanitx
Subcampeón: Samba do Brazil

3.—«Res», 	 puntos 14
4.—Los Pichulines 	 11
5.—Recreatius Llevant 	 10
6.—Informática Felanitx 	 9
7.—Es Redeos Casca 	 8
8.—Es Redàs Mela 	 6
9.—Cons. Simarro Garcia 	 6

10.—Los Desmayaos 	 6
I I .—Pub Night 	 5
12.—Fontanería Piña 	 5
13.—Los Roedores 	 2
14.—Moscou 	 2
15.—Los Coladores 	 2
16.—Los Vete 	 O

Equipo más goleador: Renault Fe-
lanitx (45 goles).

SA MURTONA

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
• • Yamaha X.1-600
— 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 COHES

Y MOTOS

Tenis
Partida de exhibición con Tófol
Bennassar

XI EDICION TORNEO
DE PORTO COLOM

Las partidas jugadas durante esta
última semana son:

En INDIVIDUAL MASCULINO,
en cuartos P. Bailergeon venció
B. Pons por 6-3/6-2; por lo tanto se
clasifican para semifinales P. Covas-
M. Rial y J. Mestre-P. Bailergeon.

En DOBLES MASCULINOS, los
pases a semifinales han quedado de
Ia siguiente manera: P. Covas/G. Vi-
cens vencieron a M. Repiso-V. Julia
por 6-2/6-2; A. Tauler-M. Coll gana-
ron a R. Fiol-Carlos por 6-0/6-0; X.
Oliver-A. Bennasar superaron a A.
Oliver-S. .Guiscafré por 7-6/6-3; J.
Mestre-A. Barceló ganaron a J.I. Al-
bons-B. Bennassar por 6-1/6-2.

Duranspe esta semana se están ju-
gando is últimas partidas de este
torneo, cuya finalización está pre-
vista para el próximo día 15 de
agosto, donde también habrá una
partida de exhibición entre Teifol
Bennassar, conocido tenista felanit-
xer y un compañero suyo que en la
actualidad ocupa cl número 52 en el
Ranking nacional de la Federación
Española de Tenis.

Cori Vicens

Diccionari
Foil EA

BASE
Lloc des d'on els nordamericans
poden fer intervencions militars.
BASE
Nordamericana no, gracies.
BERBENA
Planta de flors oloroses i colors di-
versos a qui li agrada molt la festa.
BESAVI
Bes que es sol donar als avis.
BIXEST
Any revaluat.
BLINDAR
A Xina, beure a la salut d'algú.



CLINICA DENTAL

Dr. Miguel Bennásar Obrador
ESTA CONSULTA PERMANECERA ABIERTA DURANTE EL

MES DE AGOSTO PARA CUALQUIER URGENCIA, LOS MARTES

DE 5'30 A 9 DE LA TARDE.

C/. Major, 33
	

Tel. 582423
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Renault 19 - 16 Válvulas

VENGA A CONOCER
LA NUEVA GENERACION

RENAULT.
Altos de gama. Altos de diseño.
De alta tecnologia.
Lo mejor de la Nueva Generación
Renault:
• Renault 19 - 16 Válvulas
• Renault 19 TXI

• Renault 21-2L.Turbo Quadra
▪ Renault 21 TXI
• Jeep Cherokee
• Jeep Wrangler
• Renault Espace Serie Numerada
• Los nuevos Renault 25  

Y además hasta...

4■tcp

(N(*)

Ned‘N

200.000  pts.
menos

al comprar un Renault 5.
Si te decides por un Renault 19,* sommlr'Nel

te costará 119.000 pts. menos.	 ITNAIJIT
*Excluidas versiones 16 V. y TX!. 	placer rietrirri
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FRANCISCO MANRESA, S. A.
Carrer Camp* Km. 0'5 - Tels. 581984 - 581985 - 07200 - FELANITX

Carretera de Felittltx, 5 • Teléfono 657393 • 07669-CALONGE (Santanyi)
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CAE a la Sala
EL PLE DE DIMECRES O LA
CAPARRUDESA DE SEMPRE

Dimecres comcnca el Ple amb la
petició del nostre grup per poder
presentar una mock") urgent abans
de començar l'ordre del dia, exer-
cint el mateix dret que ampara als
del PP per acusar-nos de terroristes
i al grup del PSOE per presentar
també una mock) urgent. La peti-
ció formulada pel nostre grup va
esser denegada pet Batte en base a
que ell es el Batle i fa el que vol.

El segon punt de l'ordre del dia
va esser l'aprovació del Projecte de
Delimitació de Sòl Urba . per part
del grup del PP. Aquest paper s'ha-
via d'haver fet fa set anyS..i per fer-
lo així com s'ha fet vaiiã más no
fer res, tot i que ha costa7 dos mi-
lions de pessetes i prop de' tres anys
de tramitació, no serVire-Ter res,
perquè altra vegada els del PP han
votat amb la ja tristament famosa
eapadeta, llevat ciel Regidor d'Ur-
banisme que, casualment, va arri-
bar després de l'aprovació del Pro-
jecte que, casualment, era de la se-
va competencia. El nostre portaveu
va anunciar l'interposició de la se-
gona querella criminal en contra
dels membres del PP presents per
aprovar l'expedient en contra dels
informes tècnics en un cas i a fa-
vor dels informes en altres casos.
Abra vegada, com la primera que-
rella que encara esta pendent de
judici, ignoren suicidarrittit els in-
formes tècnics preceptius, 'tot i que

cis varen recordar una sentencia
cxactament igual que s'ha dictat en
contra de l'Ajuntament de Campos,
els del PP, caparruts, els agrada
tant la primera querella, que volen
repetir, sense estar resolta la pri-
mera, malgrat que al Batle li han
venut que l'ha guanyada. Pobret...

Continua el Ple i un parell de
punts ales endavant ja queda clar
el tracte de favor que suposarà l'a-
provació del projecte de Delimita-
ció de SOI Urbà i els diners que
costara als sofrits fclanitxers el dir
dels PPs que es Sõl Urbà cl que
no ho es. S'aprova el projecte per
fer un camí de ronda a Portocolom.
Aquest camí, toca pagar-lo els pro-
pietaris dels terrenys afectats, per-
què es el que en diuen un sistema
general, perú resulta que a una part
ciels afectats els del PP els han re-
galat una trentena de milions de
pessetes quan, al dir que es S61
Urbà els han excusats de fer aquest
cami de ronda. Un altre cas d'in-
justícia i malversació dels diners
públics fet amb l'ignorancia i capar-
rudesa d'aquesta gent que hi ha al-
guns felanitxers que encara es pen-
sen que ens governen.

Quan s'arriba a les mocions el
nostre grup en presenta una perquè
es relês l'acord de la Comissió de
Govern que atorga un bar del Parc
a un concursant que no havia com-
plit el plec de condicions i perquè
s'estucliassin les ofertes que s'ha-
vien presentades als «bars monopo-
li» del Parc. El Sr. Grimait ja no
recordà el que havia dit a la sessió
plenaria anterior i no s'estudia la
mock). Nosaltres creim que no es

normal això i ho man tincirem men-
tre no ens demostrin el contrari. De
totes maneres el Batle anuncia que
diluns passat s'havia d'estudiar
aquest tema. Quan el nostre grup
anava a presentar la segona mock)
urgent, el Sr. Batte ho va impedir
(liguent que ja s'havia passat al
punt segiient. No sabem si va tenir
una baixada de sang, si va perdre
el nord o si va oblidar el que tant
sovint oblida: que hi ha Democra-
cia, o al manco ho diuen. Malgrat
les explicacions, el Batle, fort i no
cl moguis, que s'havia passat a l'ai-
Ire punt de l'ordre del dia i els nos-
tres Regidors abandonaren la Sala
per no compartir les maneres anti-
democràtiques i de caparrudesa que
tant sovint empra.

I res más per avui, que ja hi ha
brou que sobra, nomes volem anon-
clar-vos que per dimarts que ve, a
les deu del vespre, esta anunciada
Ia taula rodona sobre el Poliespor-
tiu que es comprometé a organitzar
la Televisió Felanitxera al debat que
es va retransmetre per aclarir les
posicions de la TV i el nostre grup.
Esperam que aquesta taula rodona

servesqui per aclarir el que els del
PP han intentai vendre i que no
són Ines que duros sevillanos.

Nota: Ens agraciaria molt saber
que deu voler dir el Sr. Andreu Oli-
ver, ex-Regidor i militant del PSOE,
si es que pretén dir res, quan diu
que el PSOE és da millor opció po-
lítica clins de les dolentes que hi
ha a Felanitx». Reconeix al PSOE
com una opciú dolenta? Pretén dir
que COLOMS A LA SALA és una op-
ció dolenta? Que ens podria fer una
relació de les iniciatives del PSOE
a Felanitx aquests set anys que ha
estat a l'Ajuntament? Esperam les
respostes.

SE ALQUILA PISO CENTRIC° PA-
RA OFICINA 0 DESPACHO.
Informes: En esta admón.

liE pEitill -r UN 1.1,0110 VEBD
Vos agrairé, si el tinha ti que
telefoneu al 580245

PUERICULTORA BUSCA TRABA-
JO o tareas domesticas.
Inf.:C..luan de Austria 22
Porto Colour.

• . Coches de todas las marcas.
• Rasta 1 año \ de garantía,

en toda la Red Renault.
• Desde el 10% de entrada.
• Hasta 48 meses de pago.
e Sin letras.

DESDE 100.000 Pts. EN ADELANTE
Fuego GTX A.A. PM AO R-5	 PM AT Wolgwagen Passat PM AD
R-11 TXE	 PM AL Fiat Turbo Diesel PM BD Opel Corsa 	 PM Al
R-11 TSE A.A. PM AD Flat Uno Fire 	 PM AP Solara 	 PM X
R-9 OTL 	 PM Ai

 
Ford 1R3	 PM AH Seat Ronda 	 PM AD

RENAULT FELANITX
Teléfonos 58 19 84 - 58 19 85 - CALONCE: Teléfono 65 73 93
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SLAM: LT




