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Un hombre llamado Rafel Barce-
ló Más, casado, empresario de la
construcción, de 55 arios de edad,
es el nuevo mandamás del histórico
equipo felanitxer. Tiene una relati-
va experiencia, ya que durante el
mandato de Miguel Oliver asumió
el cargo de vicepresidente. Es un
hombre de carácter amable, aman-
te del dia logo y de nua gran huinaiii-
dad. Ha demostrado ser un hombre
decidido, valiente y no buscar pro-
tagonismo alguno. Ser presidente
de un club en sus horas bajas no
es muy aconsejable, que digamos.

—¿Cómo te decidistes a aceptar
el cargo, Rafel?

—Conocía bien los problemas del
equipo, atraviesa por un momento
delicado, te una mala ferida... Sa-
bía que el fútbol local podía irse a
pique y nadie —seriamente hablan-
do— quería hacerse con las riendas
del club. Entonces salió a la pales-
tra el nombre de Miguel Puig, si
bien desconocía los pormenores que
rodean al fútbol. Entre los dos de-
cidimos regir los destinos de los
equipos locales, contando con el
apoyo de la afición; Puig es un buen
costado y entre los dos vamos a
tratar de sacar a flote nuestra que-
ridad entidad futbolística...

—¿Pero, hay jugadores...?
—En principio tenía mis dudas,

pero el pasado día 7 me animé bas-
tante; empezaron en serio los en-
trenos a las' órdenes del nuevo en-
trenador Alfonso Asensi. Un hombre
joven, experimentado, al que le gus-
ta tomar las cosas con seriedad, y
sobre todo que los muchachos es-

. tén físicamente a tope. Este día vi-

Rafel
Barca&
nuevo
presidente

_1181 CA.
Felanitx

Ia cantera en beneficio del
lanitxer»

nieron casi todos los jugadores que
tenemos apalabrados.

—¿Cuál es la meta que se ha tra-
zado el C.D. Felanitx?

—Formar un equipo sólido, a ser
posible que todos los jugadores
sean felanitxers, para eso tratare-
mos de fomentar la cantera.

—¿Qué jugadores forman la plan-
tilla?

—De momento contamos con
Roig y Sureda como porteros. Como
defensas, Oliver, Perelló, Borrás,
Roig, J. Maimó, Sunyer, Pirris y Ba-
Ilester. En la media Juli, Sagrera,
Nico y Felipe. Y en la delantera Al-
fonso, Javi, Fruti y G. Adrover. Si
bien esperamos pronto nuevas in-
corporaciones.

—¿Funciona la campaña de So-
cios?

—Va estupendamente, hemos en-
contrado una colaboración total del
aficionado local. Hemos abaratado
mucho las cuotas y parece que la
cosa ha sentado muy bien. Era lo
que esperábamos, pero la verdad es
que estoy muy contento de la cola-
boración que estamos recibiendo
de todos los aficionados y esta-
mentos.

—¿Quienes formais la Junta Di-
rectiva?

—Como vice-presidente esta Mi-
guel Puig, como secretario Mateo
Borrás, como tesorero Salvador Vi-
dal y son los vocales Toni Miró, An-
dreu Vicens, Pedro Juan y Magín
Vidal, este último además ejerce co-
mo coordinador general de todos
los equipos.

—¿Habrá este ario-44- clásico «Tro-

menyspreu per les coses antigues.
Avui la gent ja comença a valorar
certs objectes antics: un gerro, un
plat de cet-Arnica, un canterano, un

feu Festes de Sant Agustí»?
—Este ario desgraciadamente he-

mos tenido que buscar una solución
en plan de. emergencia. Como sa-
bras, debido al prematuro comien-
zo de la Liga y no haber fechas su-
ficientes, nos hemos visto obligados
a disputar este tradicional «Trofeu»
el día 26 de agosto, aprovechando
el primer partido liguero, que sera
en «Es Torrentó» entre el FELA-
NITX y el ANDRATX.

—¿Cuándo tendra lug-ar la presen-
tación oficial de los equipos?

—Sera hoy sábado 18 de agosto.
Los equipos de Benjamines, Alevi-
nes, Infantiles, Juveniles y equipo
titular que forman nuestra entidad
deportiva harán su presentación.
Habrá partidillo entre los Juveniles
y el primer equipo para que los afi-
cionados empiecen a hacer sus con-
jeturas y después para todos los
asistentes habrá un vino español y
una picada gracia a la colaboración
de «Ramaders Agrupats».

—¿Algo más que añadir?
—Sólo que la afición nos siga apo-

yando como lo ha hecho hasta aho-
ra. Que tengan en cuenta que la mo-
destia impera en este nuevo comien-
zo, que sean pacientes si los resul-
tados no son los que cabía esperar,
hay que dar tiempo al tiempo, nues-
tro objetivo fundamental es fomen-
tar, sin regatear esfuerzos, la can-
tera local, que a la postre redunda-
rá en beneficio del fútbol felanit-
xer. Mi sueño dorado es conseguir
un gran equipo a base de que todos
los jugadores sean de nuestra Ciu-
tat.

Molta sort, Rafel.
MAIKEL

llit; pet-6 aquest interès encara no
s'ha fet general respecte dels edifi-
cis, sien públics, sien particulars.
Basti recordar la. quantitat de por-
tals rodons que s'han fet malbé a
la nostra població per donar pas a
unes formes ben vulgars, sense gens
de gracia ni atractiu, només per
culpa de la idea que les feia consi-
derar més modernes.

monuments prehistòrics, podem dir
que tots hi estan abandonats. Altres
edificis singulars de la nostra pobla-
ció, sense esser prehistòrics, també
necessiten ma de metge.

No hem d'ignorar que qualque
cosa sí que s'ha fet, per exemple,
Ia restauració del Casal de Can Pro-
hens (feliçment convertit en Casa
de Cultura) i la recuperació de l'an-
tiga església annexa a la Parròquia
són dignes d'elogi, per?) queda molt
per fer.

Amb motiu de la restauració de
la teulada del Convent, va estar en
circulació la frase «El Convent es
de tots». La frase va esser objecte
de burles facirs; però la qüestió es
que expressa una pura realitat:
certs edificis, des del moment que
dónen caracter a la població, són,
en tal sentit, de tots i tots ho hall-
Hem de comprendre i actuar en
conseqüència.

En dècades passades, el pressu-
post dels ajuntaments era molt ma-
gre i no donava per necessitats fins
i tot més peremptòries. La nostra
població pateix deficiències en as-
pectes ben primaris, com és el sane-
jament, i que, en part, són conse-
qüência d'aquella penúria.

Avui, pet-6, els ajuntaments ja dis-
posen d'uns pressuposts ben subs-
tanciosos, que permetrien, a poc a
poc, anar fent qualque cosa cada
any. No es acceptable que un ajun-
tament se desentenga del tema aile-
gant que no és propietari de certes
construccions com Es Castell de
Santueri, molts de talaiots i els
temples; i tenint en compte que es-
tà disposat a gastar-se un bon gra-
pat de milions en ornamentació del
Port, també hi hauria d'estar a des-
tinar una part, baldament fos mo-
desta, a les necessitats esmentades.

Pirotècnic

«Vamos a dar total apoyo a
fútbol fe

La conservació dels monument3
Aquests dies ha començat la res-

tauració del desperfecte ocasionat
al Convent de Sant Agustí durant la
Setmana Santa, que consistia en la
caiguda del balcó de la façana prin-
cipal. Aquest fet ens condueix a trac-
tar del tema de la conservació i res-
tauració dels nostres monuments.

Una de les característiques dife
renciadores dels pobles avançats

-
Fa pocs dies, la premsa se va fer

rrespecte dels primaris es l'atenció ressò d'un atemptat contra els cio-

dedicada als monuments. Entre nos- sos de Ca'n Gaia, i no ens ha de

altres, començam a superar una llar- sorprendre gaire la malifeta perquè
--4-unnionument abandonat no inspiraga etapa en què, inc-omPren—sible-

ment, la gent sentia mes aviat un gaire respecte. Si ens referim als
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.025

SANTOItAL

Diu. 19 St. Joan Eudes
Dill. 20 St. Bernat
Dim. 21 St. Pius X
Dim. 22 Sta. Maria Reina
Dij. 23 Sta. Rosa de Lima
Div. 24 St. Bartomeu, ap.
Dis. 25 St. Lluís

LLUNA
Lluna nova dia 20

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 1 19 h.

Palma • Felanitx des de l'esta
cié: Dies feiners, a les 8 (excep-.
te dissabtes),9,30, 13,15,45i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges
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 1230 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 8.36 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
Miquel-Nadal
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Miquel-Nadal

TELEFONS D'1NTERES
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambullincies

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

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

Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Obierto todos los días
Para reservas !lamar a los

Tels. 837031 y 658033

Miargalida nadai Muntaner

va morir a Felanitx, el dia 12 d'agost de 1990, a Pedal de 61 anvs,
!Invent rebut els stints Sagraments i la l'i'dicció Apostèlica

Al eel sin

El 	 espOs Antoni Nieolau; filles, Maria, Margalida i Catalina; fills polities, Mateo 	 Ion-
serrat, Savador Bordov i Joan Rosselló; nets Barbara, Nlargalida, Jaume, Miguel i Catalina NI."; nét
politic Cuillem NIonserrat;  lillois Joana NI." i Jordi; germa Nliquel: germana politica Maria Bareel6;
nebots, eosins i els altres familiars, vos demanen que eneomaneu la seva anima a Wu.

Casa mortuòria: C. Convent, til 1

2 	 FELAN1TX
1•09:13Ct 
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Curses de formaciii ocupacilnalAjuntament
de Felanitx

ANUNCI

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

Felanitx, 7 cragost de 1990.
El Batle,

Cosme Oliver Monserrat

ANUNCI

L'Ajuntament Plc, en sessió cele-
brada el passat dia 4 d'abril, acorda
adherir-se al Pla de Millorament
Façanes per a 1990, la qual cosa es
fa pública perquè 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 cija 2 de ju-
liol al dia 29 de setembre i s'haurà
d'adjuntar la següent documentació:

— Pressupost detallat de l'obra.
— Memòria detallada del tipus

d'actuació o projecte tècnic.
— Fotografia, per triplicat, de l'es-

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

missió de sollicituds es reunira nna
Comissió Especial per fer un estudi
sobre les façanes dignes de ser re-
habilitades i, per tant, subvenciona-
des.

Felanitx, 28 de juny de 1990.
El Batle,

Cosme Oliver Monserrat

Rubio's
peluqueros

les desea que pasen unas
Felices Fiestas de San Agustin

v les rectierda que
permaneceremos abiertos

de 930 a 1 y de 3'30 a 8

Sabados de 930 a 5 - 30

RAFA y PEP LLUIS

L'INEM Institut Nacional d'Oco-
paciú), prepara pels propers niesos
una trentena de cursos diferents de
formació ocupacional, amb la fina-
litat de preparar personal per a des-
envolupar Lill treball clins qualse-
vol dc les professions que estan TTIS
necessitacles de menestrals qualiti-
cats.

D'aquests cursos, dirigits cadas-
curi a un nombre de quinze perso-
nes, dcnou s'impartiran a Ciutat i
onze a distintes poblacions de Ma-
llorca. Amb una durada que va de
les 200 a les 400 hores, tots eils
s'iniciaran els mesos de setembre,
octubre o novembre.

A Ciutat s'impartiran els se-
giients: Dins el ram d'arts graft
ques, Fotomecanica i Impressors
d'offset. Dins el ram de la construe-
d& Picapedrer, Enrajolador, Encar-
regat d'obres urbanes i Control i
vigilancia d'obres. Dins el ram de
l'automoció, Mecànic de l'automòbil
de benzina, Mecànic de motor Die-
sel, Xapista d'automòbil, Electricis-
ta d'automòbils i Pintor d'automà-
bils. Dins el ram de la fusteria,
Ebenista i Fuster de taller. I de
rams diversos: Llanterner, Frigoris-
ta, Bufador de vidre, Installador

ec t ric is t a domèstic, Cultius sota

abriga Il i Instanador crequips
:l'energia solar.

Als pobles s'impartiran els se-
o.tients: Alar(), Agricultura biohgica.
A Alcilclia Manteniment d'eclificis
públics. Binissalem, Viticultor. Cal-
ia, Encarregat d'obres urbanes.

S'Illot, Cambrer de sala i Ajuclants
Lie cuina. Sineu, Disenv i dibuix de
mobles. Sant Llorenç, Cambrer de
sala, Cuiller i Recepcionista. I a
Son Servera, Cuiner.

Els alumnes no residents en el
municipi on s'impartiran els cursos
podran sollicitar beca ii-ansport
de 891 ptes. per cija de curs. Els jo-
ves en atur dc 16 a 25 anys inscrits
a l'oficina d'ocupació que no co-
brin prestació o subsidi, podran re-
bre una beca de 572 ptes./dia lec-
tiu.

Els majors de 25 anys que ven-
guin inscrits ininterrompudament
més d'un any com sollicitants
reina i no cobrin prestació o subsi-
di, podran rebre una ajuda equiva-
lent al 75 del sou minim inter-
professional.

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS:
INEM. Formació Ocupacional,
carrer General Riera, 111. Ciutat. I
també a les Oficines d'Ocupació.
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desordinador
Ens caura prest una reforma a

ses escoles i cal que aprenguern de-
pressa sa minor manera de guar-
dar sa canalla amb un estil euro-
peu dins un context On han assas-
sinat a Marx i on ja es poden ca-
sar un arnb saure un soldat d'in-
fanteria i un objector de conscien-
cia encara que no en tengui ex ce s-
siva consciencia. Per aix3 aprofita-
re avui que he begut cervesa negre
per fer, amb quatre retxes tortes,
una niella d'auxili social clue sigui
IN) per clar una ma als meus com-
panys que, a hores d'ara, no aca-
ben d'estar-ne preparats. Aqui hi ha
una dotzena d'enunciats relacionats
amb mún del segle que, com Veil-

i repetesc, no tenen per res en
compte ni el mán comunista ni els
bons costums.

Primer.— Un home o rdina ri
(<Ojo» que no es ni cap picapedrer
ni cap mecànic!) té una banyera
amb tres grifons d'or, clos desaigiies
de plata i un embrague de platino.
Amb so primer grifé• sa banyera
s'ompl d'aigo salada de pluja amb
cinc minuts, amb so segon s'ompl
d'aigo pudenta de sa depuradora
amb mig dia_ Si amb so .desguàs
primer es buida en tres segons i
amb l'altre ho fa amb un xic més
del que costa veure un boci de
:(Cristal», calcular abans de diumen-
ge quan trigarà a omplir-se si tan-
ca tots es grifons, obri es desguas-
sos i estira s'embrague.

Segon.— Un coche obscur amb
vidres obscurs, matricula verda i
tubarro te cara d'esser un Porche.
¿Quin aspecte pot tenir l'amo si sa-
bem que té un fill probeta, una filla
matraç i un conco mechero de bun-
sen?

Tercer.— Tres assassins fan llur
feina amb cinc minuts acabant amb
s'alegria dc denou ciutadans —eu-
ropeus, ojo!—, que encara bevien vi
d'es Sindicat. ¿,Quan trigarien set
assassins a fer lo mateix amb dos
ciutadans que gosen llegir 'fibres
dins ca seva mentre fan del cos?

Quart.— Si no hi ha mal que per
be no venga, com es que no venen
més mals?

Cinque.— Convertir ràpidament
el complexe de desset hectàrees,
cinc decametres cúbics i set-centes
dotze quarterades no urbanitzables

;.•11 un hotel incornplexe i legal dins
un reguerú pel que no hi pasi aigo
ni quan plou.

Descriure, sense fer massa
brontc.;, cs poc inters que pot te-
nir tin industrial-no-hoteler a posar
:iotze pessetcs d'aquestes tan noves
i tan rnenucles a un bane al clos per
cent d'inters per espai d'un gra-
pat de segles.

Sete.— Quants conills amb mixo-
matosis, quants grams de gambes
J'es Port, quants tassons croli de
motor i quantes grapades de ci-
grons negres farien falta per fer mil
duros de fideus amb llampuua si es-
tam en es cas de que es tracta d'un
sopaciero d'aquets que hi ha vora
ses carreteres que es madrilenys no
arreglen?

Vuité.— Repartir quatre favors
L.lectorals a cinc persones corruptes
a parts inversemblablement propor-
cionals a s'inseguretat ciutadana
que suporten.

Nove.— Si amb una trompa de
mirar lluny es pot veure s'anca d'un
capita que es troba a denou-mil
quatre-centes denou milessimes de
milimetres, a quina distancia po-
drem guipar una mica de compa-
nyerisme desinteressat que hi ha
alla baix si l'hi dam una llambrega-
da amb dues trompes?

Desse.— Quin angle de deflacciti
cal que proporcioni un ric a un a .

agulla perquè passi per s'ull d'un
camell?

Onze.— Vegent que s'index d'in-
flack') es d'un set, es desequilibri de
sa balança de pagaments un sis,
s'enclós de marges un dos i fent el
cas que ses mentides les diven es
politics i no es diaris, tractar de
fer-se una idea aproximada de
quants dies manquen perquè en
Ilrsan posi un Super encara que
no ho faci a Felanitx.

Dotze.— Un mort, quan corr molt
fa set metres per hora. Un cilindro,
si no bada, fa un metre cada quart.
¿Tendra temps es cadaver nombre
sis de fugir des cementeni abans
que acabin sa paret o es torbarà
tant com sa corba convexa de sa
gravera de sa carretera d'es Port?

E n c a ra tendra sentit plantejar
aquest problema a sa propera re-
forma?

P. Artigues

antre el °army)
i la trona

Responsabilitat social
Darrerament he Nriat de responsabilitat amb freqiiencia. Mgt"' ha.

cregut que amb excés. No cree que per parlar-ne molt ens facem més
responsables. Per3 tampoc crec que de la responsabilitat se'n parli mai
massa. Més bé cal advertir que es tracta d'una de les virtuts més neces-
saries, que caracteritzen la persona i que es km -lament ciel viure demo-
cratic. Quan flaqueja o es debilita la responsabilitat, el viure i el conviu-
re be s'ensorren.

Avui, en una especie de paradoxa i d'impossibilitat, es parla de res-
ponsabilitat sense subjecte. Tal volta pet -que ningú és responsable de res,
o millor, ningú s'hi sent i s'hi declara, aleshores el politic ha assumit una
especie de responsabilitat universal o de culpabilitat dels fracassos eco-
nòmics o aciministratius.

El qui vota, juntament amb la papereta de vot, fica dins l'urna tarn-
136 la seva responsabilitat. Amb el paper es desiliga dc la seva responsa-
bilitat amb Ics coses públiques. La responsabilitat passa al politic. Aquest
es troba i contreu un alt grau de responsabilitat. I si no la vol, no se'l
vota. I perquè se'l voti s'ompl la boca de promeses, que després no corn-
plira. I així es descobreix la irresponsabilitat. Un cercle ben viciat.

Crec que hem de millorar aquest aspecte de la responsabilitat per
part de tots. Votar no es perdre la responsabilitat; perquè no la venem
ni ens la deixam prendre. Tal com en determinades matèries —ecologia,
pau...— s'ha aconseguit una certa responsabilitat social (no se'ls deixa
tan tranquils, als politics), així podria passar i caldria que passés en al-
tres qüestions.

La democracia representativa i la responsabilitat representada du de-
fectes ben greus: passivitat, manca de participació, memfotisme, absen-
tisme, falta d'entusiasme... La democracia no pot enterrar la responsabi-
litat social. El subjecte de la democracia, i el sobira en democracia, es
Ia persona. La malaltia «democràtica» de la «irresponsabilitat» dels vo-
tants i dels votats, se curara en el futur amb 'transfusions de responsa-
bilitat social, a nivell de persona. de grup, d'associació, d'institució, etc.

Bartornett Bennasar

FORD
ORION 	 Y	 ESCORT

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

Motor Felanitx, C.B.
Alonso Rodriguez, 5 Tel. 580331

Restaurante Los Pinos
AVDA. CALA MARCAI„ 12 - TEL 825123	 PORTO-COLON1

Paella para llevarse y comidas
de encargo.

Sábados y domingos MENU ESPECIAL

Caldera de marisco y Arroz Brut
(a escoger)

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 al-lorta

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

Servicio oficial

!
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El local de /a Tercera Edat de
S'Ueda
La setmana passada s'iniciaren

les obres d'adaptació del local per
a la Tercera Eclat de S'Horta.

Aquest local, com sabreu per re-
ferencies anteriors, esta situat a les
dependencies de l'antic local parro-
quial, les quals mitjançant un con-
veni entre el Bisbat i l'Ajuntament
han estat cedides a aquest darrer
per trenta anys prorrogables. S'ocu-
paran els terrenys corresponents
als sis darrers metres de façana,
respectant el sala amb el seu esce-
nari.

Integrat per chies plantes, a la pri-
mera s'hi ubicara el bar, menjador,
cuina, „sala de juntes i sanitaris. I
a la segona, sala de televisió, biblio-
teca i sala de reunions, quedant una
zona disponibles per a instaliar un
gimnàs i un petit consultori medic.

Sembla que el termini per entre-
gar aquestes obres venç a finals del
proper mes de novembre i, en con-
seqüència, es preveu de poder inau-
gurar el local per Nadal.

El pressupost de les obres puja
uns 19 milions i mig de pessetes i
l'empresa adjudicataria és ECASA.
L'explotació i cura del local sembla
que s'haurà d'atorgar mitjançant
subhasta.

La presentaciCdel 'libre «Cabrera
Parc Nacional».

Divendres de la setmana passada
a vespre, en el mollet d'En Perelló,
cl Centre C4tural i el GOB i a ma-
nera ..de préameúl de l'excursió a
Cabrera del s'enderna, feu la pre-
sentació del !libre editat per aques-
ta darrera entitat .L'Arxipelag
Cabrera, un Parc Nacional en liti-
gi».

El parlamentari Joan Mayol fou
qui presenta el llibre, fent una mica
d'història de les circunstancies i vi-
cissituds que han envoltat aquest
subarxipelag que, gracies a la lluita
constant del GOB i a la creixent
conscienciació de la gent pels va-
lors ecològics, tal volta dins un
temps no molt llunya podrem veure
totalment presservat d'agresions.

En Jesils Jurado comenta tot se-
guit una projecció de diapositives
de Cabrera i de la seva fauna inte-
resantissima.

Les festes de carrer a Portocolcm
Des de ta un parell d'anys els

veins d'alguns carrers dc Portoco-
lom organitzen unes bauxes que te-
nen, per damunt de tot, la virtud
d'aglutinar esforços i curolles en-
torn d'una acció comuna, de caire
lúdic en aquest cas.

La innsica, el ball i la gastrono-
mia populac són els ingredients d'a-
questes vetllacles que congreguen
veïnals i amies en franca folgança
estiuenca.

Primer fou el carrer de l'Anfós, a
Purbanittaciú de Cas Corso on s'or-
ganitza una vetllada d'aquesta mena

dissabte passat fou cl carrer de

N'Alou a la part de la Capella.
on prou atractives aquestes fes-

tes de carrer i mereixen totes les
simpaties per la seva espontaneitat
i absència d'interessos.

El sopar a penyes
Divendres passat a S'Arenal se ce-

lebra el sopar a penyes que se sus-
pengué el passat dia 28 de juliol a
causa del mal temps.

Malgrat l'obligat ajornament, la
festa aconsegui congregar bastant
públic a la platja i voltants i els
conjunts .Murder in the Barn» i
.Xamba» amenitzaren la vetllada.

Una mostra de focs artificials,
molt encertadament amollats des
de la ribera oposada, posa una
cicenda molt suggestiva a la vetlla-
da.

Aquarel.les de Liorenç Mayol a la
Casa de Cultura

Des de dissabte passat es troba
oberta a la Casa de ..Cultura, una
exposiA6 d'aquareHes del pintor
barceloní Lloren; Mayol de Balan-
zó.

La mostra restara muntada fins
demà diumenge.

Un Ilaiit de 63 palms construit i
botat a Portocolom

Divendres de la setmana passada
i davant l'expectació de molts de re-
sidents i estiuetjans es procedi a la
botadura d'un Ilaiit de 12'3 metres
d'eslora construit al taller de ribera
de Jaume Sureda, en el carrer de la
Mar. La nau fou traslladada des del
taller al moll d'En Pe-
relló, on fou Ilançada a la mar.

.Arc de Sa nt Mart í » és el nom
d'aquest liant que és el gros Que
s'Ili' construit niai a hi nostra ribera
i en el qual s'hi lia treballat mes
d'un any de forma a rtesanal i em-
prant les fustes in6s adients.

Miguel Riera, corresponsal de
Ràdio Nacional d'Espanya
El nostre collaborador Miguel

Riera, ha estat nomenat correspon-
sal a Felanitx de Radio Nacional
d'Espanya i ja ha començat aques-
ta mateixa setmana a enviar les se-
ves cròniques amb regularitat.

Els informatius regionals cl'aques-
ta emisora s'emeten diàriament de
830 a 9 i de 20'30 a 21 hores.

Temps enrera havia exercit aques-
ta corresponsalia en Joan Mestre.

El revoit de Sa Gravera
A finals de la setmana passada es

procedi a l'asfaltat del tram refor-
mat del revolt de Sa Gravera de la
carretera de Portocolom, amb la
qual cosa esperam que s'haurà con-
jurat un ciels punts mes perillosos
d'aquesta via.

Com recordaran els nostres lec-
tors, aquesta reforma s'havia co-
mençat l'estiu passat i la tort-enta-
da clel mes de setembre se'n dugué
tot el que s'havia fet.

Ara, quasi un any després de la
torrentada, hem pogut veure molt

avançada, ¡a que no acabada total-
ment, aquesta reforma.

L'au	 sou dEis membrils
de la Corporació

Un ciels punts tractats a la darre-
ra plenaria dc l'Ajuntament, fou la
revisió del «sou» ciels membres de
la Corporació.

Amb els vots contraris ciels grups
Socialista i Coloms a la Sala, s'apro-
va, amb la conformitat ciels deu re-
giclors presents del PP, el dictamen
de la Comissió Informativa d'Hisen-
da, que proposa un augment del
20 % per a aquestes assignacions,
amb caracter retroactiu a primer
de gener de 1990.

Aixi dones, el Batle cobrarà dotze
mensualitats de 189.600 ptes. i dues
pagues extraordinàries, en total
2.654.000 ptes. El primer tinent de
batte cobrarà 72.000 ptes. mensuals
i els membres de la Comissió de Go-
vern 60.000 ptes. Els regidors «iii-
SOS» cobraran 12.000 ptes. mensuals,
més 18.000 ptes. si presideixen aigu-
na comissió i 18.000 ptes. mes si
exerceixen alguna representació de
l'Alcaldia. En conseqüència, els re-
gidors de l'oposició, cobraran 12.000
ptes. mensuals.

Adoració Nocturna
Dijous dia 23, a les 9'30 del ves-

pre, en el Convent de Sant Agusti,
Vigilia d'Adoració Nocturna en su-
fragi de l'adoradora honoraria Anna
Sureda Roig.

Clausura del Curs Stvdia
A vui d issabte,

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-
ra el P. Antoni Oliver Monserrat, se-
guit d'una Eucaristia. Cantara la Ca-
pella Teatina. Després hi haura un
senzill refrigeri.

Queden convidats tots els alum-
nes i simpatitzants.

vida social
PRIMERES COMUNIONS

Diumenge passat horabaixa, al
santuari de Sant Salvador, varen re-
bre per primera vegada l'Eucaristia
els nins Ricarci Llorenç Vidal Gon-
zález i Maties i Gori Nadal Rigo.

Rebin tots cils la nostra enhora-
bona que feim extensiva als seus
pares.

SE VENDE APARTAMENTO EN
EN powro coLom. L" Linea.
Inf.: Tel. 581369. (mafianas).

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

Dibuix de Pere Bennasar
Obrador que preconitzarà les
properes festes de Sant Agusti.

Cronicó Felanitxer
XIII -xvi
A PEND IX

per Ramon Rosselló

1593.—E1 delme reial del safra de Felanitx ha estat venut per 16 lliures;
el de Porreres 142 !hures. (ACA Varia n." 47)

1594, 15 octubre.—E1 Rei demana informació al Virrei de Mallorca
sobre la súplica presentada per Bartomcu Artigues el qual diu que fa 30
anys té l'escrivania de Felanitx, es vell, pobre, amb dona i fills; demana
gracia de que l'escrivania l'ocupi un fill seu. (ACA reg. 4.374 f. 188 i 280v)

1595, 15 desembre.—Gabriel Llodra, fuster, reclama als jurats i als
obrers de Sant Salvador 10 Mures per les feines fetes al retaule de l'es-
glésia. D'altra banda Joan Antoni Martí, botiguer, reclama a dits obrers,
Antoni Maimú i Pere Ramon, II 'hures per robes. (ADM Lletres 1593-1600
f. 77 i 81)

1596, 3 mare.—Des del Bisbat es mana al rector de Felanitx Josep Mas
i altres rectors de Pilla no vagin a Ciutat. (ADM Homenatges 3 s.f.)

20 mare.—Causa en cl Conseil d'Aragó entre Pere Ramon i Antoni Gui-
Item Ramon. (ACA reg. 4.376 f. 74)

—El clehne reial del bestiar fou venut per 200 Mures i 10 sous; el de
l'hortalissa 35 lliures i 4 sous; el corral reial 6 lliures i 10 sous; el delme
ciels forments 2.344 lliures, 14 sous i 8 diners; drets de la cavalleria Bar-
celó 133 iliures i 4 sous; delme del vi 71 lliures; safra 15 'hures i 6 sous;
l'escrivania fa pensió de 20 Mures. (ACA Varia n.° 47)

1597, 9 agost.—E1 Rei concedeix la gracia de reducció a delme pla la
possessiú del Bobot que son 800 quarteracies, de Bartomeu Binimelis i Mi-
guel Ferrer. (ACA reg. 4.378 f. 29)
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Tombats a la molsa

IncidentsEl futur poliesportiu, un tema polèmic
a Iljuntament

No fa molt ccmentavem, des d'aquestes mateixes pagines, el cas de
la central nuclear de Vandell3s 1, aquella que va tenir un accident que,
per poc, no va ser tan greu com el de Txernbbil. La central, tal i com
ja s'intuïa, ha estat clausurada.

Ara Cs Vandellòs II qui comença a tenir el que els tècnics anomenen
«incidents». El darrer i rnés important ha estat la peclua de vapor amb
radiactivitat del circuit primari, el proppassat mes de juliol. Com remis-
sic) s'ha quedat a l'interior mateix de la central, sense sortir a l'exterior,
l'accident ha rebut la qualificació «d'incident».

Qui controla cl llenguatge, controla les idees, aix5 esta clar. Que un
accident en una central nuclear surti a les planes dels diaris i en els but-
lletins de notícies de la radio i la televisió com «incident», evidentment
tranquilitza els ànims o, si més no, no els altera. Els que sí &Lien viurc
alterats són aquells que viuen prop de les centrals nuclears, si tenen una
mica de sensibilitat anti-nuclear, clar, i sán conscients del perill que
corren.

L'aprovaciú del projecte de deli-
mitació del sbl urbà, que du implí-
cita la possibilitat de construir el po-
liesportiu, fou un dels punts més
polemics de la darrera plenaria mu-
nicipal celebrada el dia 1 d'agost.
Tant eis socialistes com Coloms a
Ia Sala qüestionaren amb energia el
document i els criteris seguits en
l'admissió de les 67 aHegacions,
així com la dels informes tècnics i
jurídics que les avalen. Pere Massu-
tí, del grup socialista, expressa la
seva disconformitat en aquest sentit
i apunta que no es poden qualificar
com sòl urbà terrenys d'un pla par-
cial no rebut, ja que d'aquesta ma-
nera es pot alliberar de les seves
obligacions als urbanitzadors. To-
meu Obrador insistí un cop més en
la necessitat de complir el regla-
ment, acusa de no haver llegit la se-
va aliegació i digué que era fats que
el projecte que es debatia seguís les
directrius fixades per la Comissió
Informativa de dia 19 de juliol. Per
últim afirma que les modificacions
introduïdes en el projecte exigeixen
de sometre'l de bell nou a informa-
ció pública i que si el grup majori-
tari l'aprovava en contra dels infor-
mes i sense aquesta nova exposició,
interposaran querella.

El Batle digué que no és necessa-
ri seguir sempre els informes tee-
nics, que el grup Coloms sempre
posa querelles i que fins ara no
n'han guanyada cap i que aquest
l'únic camí per aconseguir el desit-
jat poliesportiu.

Tant Paco Garcia com Tomeu
Obrador feren notar la poca serie-
tat de l'argument del grup majori-
tari governant de culpar l'oposició
de no poder fer el poliesportiu, atri-
buint altrament a la imprevisió i la
desídia el que no el tenguem fet a
l'hora d'ara.

Cristòfol Bennasar ressalta la ne-
cessitat de les installacions i afirma
que tots els tècnics amb qui ha con-
sultat són partidaris de dur enda-
vant la construed() pel procedi-
ment que es segueix. Pere Massutí
delata la manca de coincidencia en-
tre els informes del tècnics consul-
tats per C. Bennasar i els que han
ernes els tècnics municipals, i que
uns dels dos deven anar errats.

Cristòfol Bennasar exposa ropi-
nió de que no es poden situar al
mateix pla els projectes particulars
que els de l'Ajuntament, que perse-
gueixen un interès públic, a la qual
cosa replica Tomeu Obrador que es
tracta només de complir la legalitat
vigent i que d'acceptar la via adop-
tada pel gimp governant, el Batle
hauria de fer un ban que permeti a
tothom fer el que vulga i afegí que

el que es unira Cs la finalitat pú.
Mica, per què no se segueix el ma-

teix procediment pel polígon indus-
trial?

Fins aquí les raons generals que
nodriren aquest debat, que es clo-
gué posant a votaciú el dictamen de
la Comissió Informativa i que sorti
enclavant amb els vots favorables
dels deu regidors del PP presents,
perque, sorprenentment, el regidor
d'Urbanisme Antoni Grimait, no hi
era present.

Ara, aquest mateix tema havia de
ser motiu d'una taula rodona a TV
Felanitxera el dimarts d'aquesta
setmana, a la qual s'havia convocat
un representant de cada grup poli-
tic present a l'Ajuntament. L'avanç
del tancament de la present edició
per mor de la festa de dimecres, no
ens permet de fer-ne cap referen-
cia.

SE LEEN LAS CARTAS
DEL TAROT

Informes: Tel. 657082

De lunes a viernes

de 11 mañana a 3 tarde.

SE ALQUILA 0 TRASPASA LOCAL
apto para bar o hamburguesería.
Informes, tel. 581257, o en esta
Administración:

S'OFEREIX JOVE DE 24 ANYS,
voldria canviar de leina. Carnet
conduir B-1.
Informació, Tel. 824818

SE VENDE PISO en Porto-Colom.
Nlagni fleas vistas.
In formes, Tels. 575lti:i Ú 999361.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
- - Yamaha N.I-1;00

Yamaha DT-LC-80
Yamaha DT-80
Vespa 75 negra
Guzzi 850
Sanglas 400 E
Vespinos

— Velomotores varias marcas
EXPOSICION Y VENTA

Taller

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

Y MOTOS

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

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

El Govern espanyol ha fet una revisió del pla energetic i ha dit que
no es construiran més centrals nuclears a curt termini. Això no es sufi-
cient, pea). Han de desmantellar-se aquell*s centrals que puguin ésser
considerades poc segures i, sense oblidar cpie l'energia nuclear no és se-
gura, hi ha evidentment unes centrals que , s'On més perilloses que altres.

El problema es que les empreses elèctriques han dedicat molts do-
biers a aquestes fonts d'energia que, endemés, són les més barates de
manteniment i de producció, i en les que han concentrat un percentatge
molt important de la producció total d'energia.

Cada vegada que surt a rotllo la polemica de nuclears sí - nuclears no,
els defensors de les centrals nuclears ens amenacen als anti-nuclears amb
el caos energetic, amb el retorn a les llànties de petroli i amb el retrocès
econòmic, sense esmentar que la producció d'energia elèctrica no té per
què dependre de ratom i que hi ha unes altres fonts alternatives d'energia
que encara no s'han sabut —o volgut— explotar.

Antoni Roca

La darrera assemblea del
Celler Cooperatiu

Dos temes incloïa l'ordre del dia
de l'assemblea de diumenge passat
convocada per la «Bodega» Coope-
rativa.

Quant al tractament del primer,
que era ranalisi de la candidatura
presentada per Nicolau Oliver, tot
i que aquest prengué la paraula per
a desqualificar la gestic) de la Junta
passada, el públic no li deixa acabar
Ia intervenció i una allau d'insults
i mots de desaprovació ofega les se-
ves paraules.

Quant al segon punt, que era la
clarificació de l'assumpte de l'absor-
ció per part de la «Bodega» de la
Unió Agricola, no s'aporta cap no-
vetat i, un cop reconegut per la ges-
tora que no en sabien res, propo-
.,:aren a l'asscrublea el nomenament
d'un jurista i un economista per tal

de que intentin desxifrar-ho.
Tanmateix però el tracte que rebé

Ia gestora per part dels sods assis-
tents no fou gaire 'minor del que
dispensaren a Nicolau Oliver i ben
aviat les manifestacions de desapro-
vació i les qualificacions d'inep-
titud sorgiren del públic. Finalment
i després d'uns quants intents es po-
saren a votació els punts següents
que sembla que quedaren acordats:

1.—Desestimar la candidatura
presentada per Nicolau Oliver.

2.—Norrienar un misser i un eco-
nomista per analitzar la situació ju-
rídica i económica del Celler Coope-
ratiu relatiu a totes les seves sec-
cions: Vitícola, hortofrutícola, earn
i serveis generals, a més del fusio-
nament de l'Unió Agricola de Fela-
nitx amb cl Celler.

Clínica de Ortodoncia
(Prevención y corrección de malposiciones dentarias)

Dr. Bassam Alfred Shuhaibar
DocToR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N(' 318

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

C. Miguel Bordoy, 22 	 Tel. 582623 • 	 FELANITX



Electrónica MOREY
Reparaciones e instalaciones urgentes

—TELEVISORES 	 —AUTORRADIOS
—VIDEOS	 —HI-FI
—ANTENAS	 —LAVADORAS, etc.

C. Sol, 3 	 Te Is. 583459 - 581580

LA CERAMICA
C. Bellpuig, 56

OFRECE DURANTE AGOSTO
Y SEPTIEMBRE

Estufas, chimeneas y cerámica decorativa

con el 20 0/ , de descuento

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 	 Grandes facilidades de pago
A 300 m. de la playa
	

Entrega de llaves inmediata

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

CLINICA DENTAL

Dr. José Luis Bennásar Nicolau
Permanecerá cerrada por

VACACIONES
del 20 al 31 de agosto

A partir del 1 de septiembre, consultas
de lunes a sábado

C. Jaime I, 4 - A	 Ta 583121

Llibres de text de BUP i COU
Podeu fer les vostres reserves a:

Llibreria Ramon hull
C. Major, 25 - Tel. 580160 	 ler. de BUP
Llibreria Oliver
C. Miguel Bordoy, 19 - Tel. 580880 	 2on. de BUP
Llibreria Cóndor
C. de Sa Plaça, 11 - Tel. 580120 3er. de BUP i COU

Informauvos-hi també sobre els Ilibres
de Formació Professional.

FELANITX

Endavant amb la Petanca

l uLocares

4 s a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• hay que poner el grito en el
cielo, la clásica y tradicional NO-
VILLADA de SANT AGUSTF no se
va a celebrar. Amb orza paraula izo
hi hauri toros. Un dia de Sant
Agustí sense taros, es corn . itz‘ta es-
glésia sense capellans, igual que un
cocarroi sense patises. Y -alguien
tiene la culpa. Habra que exiiiir res-
ponsabilidades.

• Un conjunto musical que pega
fuerte este ferragosto es «MURDER
IN THE BARN»; el calendario lle-
no. Estos días actuó con éxito en
ALARÓ y en PORRERES con mo-
tivo de SANT ROCK-90.

• Otro que demuestra tener una
vitalidad nada común es RAFEL
«SIMONET». Pasacalles con su
BANDA de TAMBORES y CORNE-
TAS, el otro viernes por ejemplo en
PORTO-PETRO, donde hubo las
fiestas patronales y paella monu-
mental, media hora después tocaba
ya con su orquesta 	 NOS-
TRES» en VILAFRANCA eh el Res-
taurante «Los Melones». I encara té
temps per fer escola a dues dotze-

nec &allots. ¡Es un fora de sèrie!
• Avanzada la noche en PORTO-

COLOM no se ve ni un alma en pe-
na, me refiero a los días laborables,
tan sólo en el «PUB MIQUELS» hay
marcha. J. M. PEÑA, el director, ha
conseguido reunir uiìa ;intent ica
xpenya» de incondicionales, gente
de la farándula que sabe gozar de
la noche igualico que las lechuzas.
Ya digo, este «pub» es la excepciún
que confirma la regla.

• Va sonar el nom de TIA SI-
MO de PORTOCOLOM a la FESTA
d'ESPORLES que va donar JOAN
GUAITA. Ell va ser el que va pre-
parar un TUMBET que va tirar d'es-
quena a tota la «Jet-societv..

• L'obra de J.M. CIIILET titula-
da «JA III SOM TOTS» q ue es va
representar a Felanitx s'ha pogut
veure per T.V.F. la setmana passa-
da els horabaixes abans de la pro-
gramació habitual. Una obra que
mereix molt més cas que es que
han Jet.

• Y a continuación algunos pro-
yectiles:

UNO.—Lamentable: UN MILLON
de ESPAÑOLES han probado la CO-
CAINA.

DOS.—La GUERRA que nos pue-
de salpicar a todos, y nosotros tan
tranquilos.

TRES.—En los bares de «guiris»
de Magalluf y Arenal se está impo-
niendo la «SEX-HOUR». (Aquí no
caerá esta breva).

CUATRO.—Es una SOCIEDAD
PROTECTORA (de que según) ANI-
MALES. (Complaciendo una peti-
ción).

CINCO —La opinión unánime de
que las VERBENAS son muy FLO-
JAS. (Otra petición).

Portocolom ha vis l neixer un club
de petanca que es diu «Club Petan-
ca Diana». Un grup d'amies i la col-
laboració especial de la senyora
Maria del Carme Quetglas han fet
realitat el que fins ara nomes era
un projecte.

El club estará federat i participa-
ra en el campionat de Balears a la
3 • a categoria i té la seu social en
el bar Diana. Tots aquests acords
varen ésser presos en una assem-
blea constituent que se celebra el
passat onze d'agost. A més, en sorti
nomenada la següent junta direc-
tiva:

• Y para Finalizar quiero relatar-
les el sonado ALMUERZO DEL
xEQUIPO-A» en «CAS PATRÓ», ¡va-
ya vistas! Una panorámica magnifi-
ca de PORTOCOLOM y de paso pue-
des recrearte la retina con alguna
:(guiri» que pupula por la piscina...
¡Vaya vistas! El equipo casi al com-
pleto, presidido por el «MARQUIS
DE LA ROSE». Y que ni decir que
se bebió y se comió bien, ¡faltaría

más! Esta gente sabe y entiende.

JORDI GAVINA 4.°

President: Hartonieu Vidal
Vice-president: Jose Gutirrez
Secretari: Toni Vidal
Tresorer: Pere Adrover
Delegat de grup: Maria del Car-

me Quetglas
Vocals: Oscar Augusto, Ana Ruiz,

Francesca Pou i Miguel Vera.
Tots aquells que vulguin afegir-

s'hi, per tal de passar bones esto-
nes competint i mostrant el seu sa-
ber en aquest esport, estan convi-
dats: basta que ho venguin a dir
al club.

Toni Vidal

PORTO ÇOi.,40i11
CASAS PAREADAS -DIRECTAMENIE DEL
CONSTRUCTOR
1.000.000 PTAS. ENTRADA Y RESTO EN
COMODOS PIAZOS

3 DORMITORIOS DOBLES 2 BAÑOS+ASEO,
SALON/COMEDOR, COCINA, DESPENSA,
COLADURIA, TERRAZAS, JARDINES Y PISCINA.
-TODO EN I CALIDADES-

INFORMES TEL:82 43 45Y 2010 61



   

DAH     

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.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 Oncial          

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

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en Carnes a la brasa    

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

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

C. Sa Llana, 15 - Tel. 580 , 118 y IV. N'nella, 167 -Tel. 5811 ,11
FELANITX

C. Port de Palos, 23 - Tel. 821710 PORTO-COLOM

Per P. Xamena

1907

Novembre, 9 —Tómbola per ajudar als perjudicats per les inunda-
cions de Barcelona i Midaga.

Novembre, 9.—Els porcs grassos van a 11 pessetes l'arrova.
Novembre, 21.—Cristeta Gotii, una nina de 9 anys clona, en el teatre,

un concert de violí.
Novembre, 24.—Dos joves que anaven per Son Gari, a un se li des-

para l'escopeta i se mata.
Novembre, 30.—Jocs de mans pel senyior Perellano en el teatre.
Novembre, 30.—Arreglen els carrers del poble.
Desembre, 6, 7 i 8.—Quaranta hores de la puríssima. Predica D. Joan

Mayol.
Desembre, 8.—Es despedí del públic felanitxer la nina Cristeta Gorii,

concertista de vieil. Aquest darrer dia actua juntament amb el senyor
Perellano que va fer jocs de mans.

Desembre, 8.—Arriba de Barcelona una companyia de sarsuela.
Desembre, 11.—Entre Son Servera i Manacor, els carabiners mataren

Joan Lladó (a) Bono.
Desembre, 25, 26 i 27.—Quaranta flores cn el Convent en honra de

Ia Immaculada. Predicaren D. Juan Pou, custos del Convent i D. Antoni
Bennasar, vicari.

Enguany arreglaren el porxo de l'esglúsia del Convent.
Parroquia de Felanitx. Batiaments, 212. Matrimonis 82. Morts, albats

27; adults 137. Total 164.
Publicacions:
Método de resar and) devocid al Trisagi de la Santíssima Trinitat, et

Rosari i Corona de la Immaculada Concepció de Alaria Puríssima. (Es-
tampa Felanitxera, 1907).

Almamique de El Felanigense para 1907 (Impremta B. Reus).
Miguel Costa y Llobera, Estaciones de Via-Crucis (B. Reus, 1907).
Pedro J. Gili, Enfermedades del Naranjo en Mallorca (B. Reus, 1907).
Reglamento de la Cámara Agricola de Felanitx (B. Reus, 1907).
Goigs al Santis.sint Sagrament dedicats a Felanitx per B(artomeu)

F(erra). (B. Reus 1907).

FELANITX

La «Carrera popular SANT AGUS-
TI '90», la prova atE:tica de les fes-
tcs, se celebrara el clivendres hora-
baixa, dia 24, a partir de les 17 ho-
res.

A l'igual que a les darreres
cions, els patrocinadors són el Con-
sell Insular de Mallorca i l'Ajunta-
ment de Felanitx, mentre que cui-
da de l'organització el Club Joan
Capó.

Ja s'han celebrat 10 cillerons de
Ia prova (comença a disputar-se
l'any 80) i enguany no presenta gai-
re novetats respecte de l'any passat.

Unes proves de marxa atlètica
1.000, 2.000 i 3.000 m. seran el co-
mençament de l'horabaixa esportiu

i desprcs seguiran corregudes a peu
per a totes les categories des de
minis (500 m.) fins a ‹miors (8.850
m.).

Un detall d'interès pels partici-
pants ús que han de pensar a fer
Ia inscripció a l'Ajuntament de les
18,30 a les 20,30 els dies 21, 22 i 23
(climarts, dimecres i dijous).

EXTRAVIADO BELO.' CABALLE-
RO DOBADO Y 1E10.1 SEO-
RA CON CADENA DE Pl„-kSTI-
CO. Se gratilicarán sus devolucio-
nes.
Inf.: Tel. 583010 (noches).

Tes
Xi Torneo e Porto Colom

Las partidas jugadas hasta el pa-
sado domingo día 12 son:

En INDIVIDUAL MASCULINO,
M. Rial ganó a P. Covas por 3-6/
6-2/6-3; y P. Baillergeon venció a
J. Mestre por 6-3/6.4, quedando cla-
sificados para la final Martin Rial
y Pierre Baiilergeon.

En semifinales de DOBLES MAS-
CULINOS, A. Tauler y M. Coll su-
peraron a P. Covas .y G. Vicens por
4-6/6-3/7-5; J. Mestre y A. Barceló
ganaron a X. Oliver y A. Bennassar
por 6-3/6-3, quedando clasificados
para la final las parejas Tauler-Coll
v Mestre-Barceló.

En DOBLES MIXTOS, R. Fernán-
dez y B. Mesquida ganaron a X.
Oliver y M. Mascaró por 6-0/6-0; P.
Covas y C. Nadal vencieron a A.
Oliver y M. Vicens por 6-3/7-5; que-
dando finalistas las parejas Fernán-
dez-Mesquida y Covas-Nadal.

En ALEVIN MASCULINO, Jaime
Barceló se proclamó campeón al
vencer a Jaime Cira por 6-3/5-7/
6-2. En INFANTIL MASCULINO, la
final fue jugada entre Juan I. Al-
bons

-

 Bernardo Bennassar. En IN-
FANTIL FEMENINO, se disputarán
Ia primera plaza Catalina del Mar
Oliver y Ana Oliver. En MIXTOS
INFANTIL, Cati M.. Oliver y Jaime
Barceló jugarán la final contra Eva
Arroyo y Bernardo Bennassar y en
DOBLES INFANTIL FEMENINO,
la final será disputada entre las pa-
rejas Cati M.  Oliver-María Tejedor
y Fina-Catalina Oliver.

Gori Vicens

Fut=
RESULTATS

GRUP
Muebles Ses Salines, 3 - Old Stars, 3
Los Quemados, 3 - Es Redós I, 8
Cafeteria <,Es Glop», 2 -

Cons. Si narro García, 1
S'Asco:, 1 - La Ribera, 2
Renault Felanitx, 3 -

Auto Lay. Fel./C. Palmer, 2
GRUP 0B»:
Ja som aquí, 3 - Speed, 4
Caza Bollot's, 1 - Kornot's, 6
Garbuix, 2 - Tracers, 3
The Paks, 13 -

Instalaciones Foncal,
Es Redós Il, 2 - Bar Can Blanco, 4

Acaba la sú.ptima jornada corres-
ponent a la lliga de futbolet de la
categoria senior. On els equips tor-
naren demostrar un bon nivell i una
bona preparació física. Cal desta-
car la ..friolera de 38 gols, aconse-
guits pel jove jugador JAVIER MU-
ÑIZ '(PICATORE n." 2) de l'equip
PUIG HUNGHY, en sis partits. Te-
nint la classificació corresponent,
on els equips a tres jornades per
acabar la Iliga cerquen desespera-
dament quedar clins els quatre pri-
mers llocs de la classificació. Amb
opció a jugar les semifinals.

M. «ESKILACHI»

SE ALOUILA PISO CENTRICO PA-
RA OFICINA 0 DESPACHO.
Informes: En esta admón.

SE ALQUILA PLANTA BAJA con
locar címtrico.
Ter. 580919

ATLETISME

La prova de Sant Agustí es disputarà el dia 24



Persianas Je Alumni',
Color Plata. Bronce y
!acacias vanos colores

CIF A 07 , 204571
Estre. a I • TeieVin 50 03 51

FELANITX (Mallorca)

CARPINTERIA METALICA

TALLERES
MECANICOS , s. a.

Paertas Caner 3

r y A jtç y

Con manor)

Puertas Arollables
Gakyanizadas y lacadas
Manual y mantle a aistancia

FELANITX

Coloms a la Sala
COM HAN ATORGAT ELS BARS
DEL PARC PER LES VERBENES.

CONCLUSIÓ

Com ja sabeu al mig del Parc sub-
hastaren quatre bars per les ver-
benes i altres tres no es volgueren
subhastar per poder-los donar, en-
cara no sabem amb quin argument,
gracia o qualitat natural o sobrena-
tural als tres de sempre. Recordau
que tres felanitxers feren una ofer-
ta per explotar aquests bars i que
multiplicava per quatre el que fins
ara en treia el nostre estimat Ajun-
tament; de noranta set mil pesse-
tes que en tregueren l'any passat,
tres fclanitxers n'han oferit quatre-
centes mil.

Dilluns passat, la Comissió de
Govern, de la qual en forma part
el Sr. Grimait que havia -manifes-
tat a una Plenaria que 'Or d una in-
justicia la manera d'adjiklicar
aquests bars, dèiem que dilluns
passat el Sr. Grimait va ajudar a
adjudicar els bars dc la següent for-
ma injusta:

—El Bar de la Coca-cola a la
Coca-cola per 227.000 ptes.

—El bar del Zagal al Zagal per
100.000 ptes.

—El bar de N'Andreu Riera, als
Srs. Andreu Riera i Nicolau Julia
per 100.000 ptes.

Tot això no tendria la més mini-
ma importància si aquests tres ofer-
tants haguessin ofertat aquestes
quantitats, pen') resulta curiôs córn
cap dels tres han oferit Aquestes

quantitats, només sollicitarcn explo-
tar els bars en les mateixes conch-
eions que l'any passat i l'any passat
com sabeu la condició econòmica
era de 30.000 pies.

I aqui encara no acaben les coses
curioses d'aquesta manera tan es-
pecial d'atorgar als amics les explo-
tacions injustes dc certs bars, per
posar un exemple, hi ha un senyor
que al concurs ha tret l'explotació
d'un bar de dins el Parc per la xi-
fra de 723.000 ptcs. i just al seu
C os t at s'installara un bar per
100.000 ptes. Aixi i tot sembla que
hi ha hagut un canvi darrera hora,
perqu,�:. a riles s'havia atorgat la ins-
tatlació d'un altre bar a dit, a la
Schwepps per 225.000 ptes. però fi-
nalment la Coca-cola ha guanyat
per 2.000 ptes. tries.

Pere, per enguany estam ben sa-
tisfets, hem aconseguit que ingres-
sassin a l'Ajuntament 330.000 ptes.
més que l'any passat, tot i que se-
gueix essent injusta la decisió
la Comissió de Govern que, repe-
tim, no sabem per quina raó es pot
justificar aquest tracte de favor a
tres persones. No és gens extrany
que circulin versions d'aquest fet
que parlen de corrupció.

SE VENDE PLANTA BAJA con
local céntrico.
Inf.: Tel. 580019

EXTRAVIADO EN ZONA CALA
FERRERA, perro joven tipo Pastor

Alemim, color rubio. Se gratifica-
ra su devolución.
Inf.: Tel. 837053

Llibres
«La nueva regulación
de la imprudencia punible»
de Bartomeu Mesquida
Ferrando

Acaba de sortir a llum un ¡libre
del nostre paisà l'advocat fiscal
Bartomeu Mesquida Ferrando.

Sota el tItol de «La nueva regula-
ción de la imprudencia punible» en
Tomeu Mesquida dedica uns comen-
taris a la Llei Orgànica 3/1989, de
dia 21 dc juny, d'actualització del
Codi Penal, que significa una refor-
ma prou important en quant suposa
la reserva de l'àmbit sancionador
penal per a aquelles conductes anti-
socials que se considerin més greus,
el que comporta la tipificació penal
de conductes fins ara impunes i al-
hora la despenalització, total o par-

cia], d'altres que el pas del .temps
havia demostrat que no responien
a les necessitats i realitats socials
actuals.

Per fer més entenent al profà, el
que comenta el ilibre, direm que
tracta ciels criteris recorranats pel
Comité de Ministres del Conseil
d'Europa entorn a la simplificaciO
de la Justicia penal i que te una
incickmcia molt forta en les infrac-
cions de menor entitat, sancionades
en penes lieus, amb especial refe-
rència a les relacionades amb el
transit rodat, les quais acaparen un
deis sectors estadísticament ales im-
portants de l'activitat judicial i que
podrien ser solucionades per altres
vies.

El ilibre, de 107 pagines, conté
cinc capitols, una introducció i un
annexe i esdevinclra sens dubte un
instrument prou interessant clins el
camp de la jurisprudência.

Puertas Extensibles
Galvanizadas y
lacadas
vanos colores

Puertas Basculantes
(.7 V zadas. hicrecfes
in,..tr4reon inadcra.

DELi AL 31

• Coches de todas las marcas.
• Hasta 1 ario de garantía,

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

Renault 19 - 16 Válvulas

VENGA A CONOCER
LA NUEVA GENERACION

RENAULT.
• Renault 21-2L.Turbo Quadra
• Renault 21 TX!
• Jeep Cherokee
• Jeep Wrangler
• Renault Espace Serie Numerada
• Los nuevos Renault 25

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

Y además hasta...

200.000  pts.
menos

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

te costará 119.000 pts. menos.
'Excluidas versiones 16 V. y TX!.

	VENGA A COVX.FRI (1ç 	

DESDE 100.000 Pts. EN ADELANTE
Fuego EITX A.A. PM AO R-5	 PM AT Wolgwagen Passat PM AO
R-11 TXE 	 PM AL Fiat Turbo Diesel PM BO Opel Corsa 	 PM Ai
R-11 TSE LA. PM AO Fiat Uno Fire	 PM AP Solara 	 PM X
R-9 art	 PM Al Ford XR3	 PM AH Seat Ronda 	 PM AD

RENAULT FELANITX
Teléfonos 58 19 84 - 58 19 85 - CALONGE: Teléfono 65 73 93

MINI m.441....r• 	 .e.s.

Su Kenaulg 	 kcn.tult

IThMLT

FRANCISCO MANRESA, S. A.
Carver Campos, Km. 05 - Tel.. 5819 84 .5ßt95 • 07200 -FELANITX

Carleton de Folanitx, 5 • Teléfono 657393 • 07669-CALONGE (Sentenp)

1109m.ar
RENA T

VII ioL (le tavri 	 .401)




