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FESTA PATRONAL DE
SANTA MARGALIDA

Programa
DIJOUS DIA 18 DE JULIOL

A les 22 h., a la Casa de Cultura, Concert de piano i soprano
a càrrec de Miguel A. Segura - i Paula Rosselló.

DIVENDRES DIA 19
Cercavila pels Cavallets.
A les 20,30 h., a la Casa de Cultura, inauguració de l'exposició

de Pintura de Gaspar Sabater Vives.
A les 22 h., a l'Església de Sant Miguel, Completes solemnes.

A les 22,45 h., a la Plaça de Santa Margalida, la companyia de
teatre Estudi Zero presenta «FRIVOLITATS SEGLE XVIII».

DISSABTE DIA 20, FESTA DE SANTA MARGALIDA

A les 20, h., a l'Església Parroquial, Ofici Solemne. La Coral
-de - Felanitx cantara la Missa del- Pare Aulf i - 111innte -a Felanitx
del Pare Miguel dels Sants Capó.

ics 22 h., aia Plaça de Sa Font, MOSTRA DE BALLS PO-
PULARS amb la participació de:

«The Batimbo of Burundi» (Burundi).
«Dances of the Pacifie» (Hawai ).
Grup folklòric «Kalinka» (Rússia).
oS'Estol d'Es Gerricó» (Felanitx).

Acabada la Mostra, ball obert animat per «Sis Som».
Finalment, focs artificials.

Actuacions de reforç al Semi de Control
Medioambiental de Mallorca

Un equip especialitzat, estudia el
passat taIaòtic i musuinià de

Felanitx
La setmana passada, un equip

d'especialistes en història antiga pro-
cedent de la Universitat Autõneana

'de Barcelona, inióia una campanya
de prospecció arqueológica dins el
terme de Felanitx, amb la qual,
d'una manera sistemàtica i emprant
les tècniques de l'arqueologia exten-
siva, pretén localitzar i estudiar amb
Ia major precisió possible els jaci-
ments talaibtics i les alqueries mu-
sulmanes del nostre terme, així com
els camps de conreu que restaren
associats a aquestes darreres.

Aquest equip' treballa -sota- la-di---

recció del nostre paisà el Dr. Miguel
Barceló, catedràtic de l'esmentada

"Universitat i atitor<de:nombrosos' es-
tudis relatitts - a - Iletapa--mtmulmana
de la riostra illa, i la campanya es
fa gracies a una subvenció de l'A-
juntament de Felanitx concedida fa
devers sis mesos pel consistori ante-
rior.

Es el mateix Dr. Barceló el qui ens
concreta un poc les zones que seran
objecte d'estudi.

Prenent com a base documental
segura el «Cronicó Felanitxer» de
Ramon Rosselló, la tasca es concre-

L'afer del camí de S'Algar es tro-
ba actualment pendent d'unes ac-
cions iniciades per l'Ajuntament
prop dels propietaris de Sa Punta,
per be que el divendres a vespre
algú o algunes persones es cuidaren
de tallar les anelles que sostenien
la cadena que barrava el pas als ve-
hicles.

Sabem que l'Ajuntament ha enviat
un requeriment als propietaris de la
finca per tal de que alleguin els mo-
tius que els han empes a obrar d'a-
questa manera i segons siguí la seva

Divendres de la setmana passada i
un cop reelegit com a President del
Consell Insular de Mallorca Joan
Verger, es constituí el nou ens insu-
lar, en el qual s'introdueix una rees-
tructuració pel que fa a les seves co-
missions.

El nostre paisa. Andreu Riera con-
tinua al front de la Comissió d'Es-
ports, de manera que podrà donar

tara damunt els quatre grans blocs
d'ocupació musulmana del terme:

Felanitx (Sitjar, Badaluc
i sa font), Sa Galera (Bombar), l'ai-
queria Mancorbe Abiniara (Sa Tor-
re) i Albocacer i Algorefa, on s'hi
ubicaren tres grups tribals berebers,
Benimarti (l'actual Son Nadal), Be-
nigimbla (Son Vaguer) i Binifarda.

Es farà endemés la planimetria
del Castell de Santueri, l'estructura
general del qual es del segle XIV i
la- planimetria de l'estructura hi-

. dritalica del Jardí, d'En Perelló (se-
" gré xrxy - - - - - -

Tots aquests estudis veuran la
.11um en-el Butlletí -de Id -Soedetat Ar-
queológica LuHiana.

Diguem per últim que l'equip esta
integrat per l'esmentat Doctor Bar-
celó, els professors Pepa Gasull i
Helena Kirchner i els alumnes Si-
monne Teixeira, Glória Soler, Mercê

'Argemir, Catalina Roca i el nostre
company i coliaborador Bartomeu
Salva i Simonet (Mitjanit) i també

que compta amb la inestimable
coHaboració de Jaume Obrador (Ne-
gre) del Carritxó.

resposta, el Consistori podr:t pren-
dre l'acord de derruir el portell.

De totes maneres aquesta setma-
na hem pogut donar una ullada,a la
documentació que s'ha extret dels
arxius i podem assegurar que la des-
cripció de la compra dels terrenys
no pot esser més prolixa.

Sia com sia, des del divendres a
vespre i per unes raons molt més le-
gitimes que les que puguin adduir
els que tancaren la carretera, el pas
es troba de bell nou obert i els veins
poden acudir lliurement al calonet
de S'Algar.

continuitat a la bona tasca que ha
duit a terme aquests darrers quatre
anys.

Ens congratulam de que un fela-
nitxer —I'únic ara mateix— resti
dins les instancies parlamentaries
autonòmiques.

Rebi la nostra felicitació per la se-
va re-designació.

Dia 16, neteja
Durant tot l'estiu de juny a octu-

bre el Consell Insular de Mallorca,
mitjançant FODESMA en coHabora-
ció amb els Ajuntaments i l'INEM
duu a terme el Servei de control
medioambiental de litoral de Ma-
llorca d'acord amb les previsions
fetes, a onze municipis de l'illa.
Actuacions de reforç

Cara a fer més efectiva si cal
aquesta tasca s'ha establit un eaten-
dari d'actuacions de reforç al Ser-
vei, contant amb un grup d'alumnes
treballadors de l'Escola de Conser-
vació de la Naturalesa a més convi-
dant a participar-hi a les persones,
entitats o associacions interessades.

Am baquesta línia d'actuació s'ha
previst al municipi de Felanitx la
neteja de Cala Sa Nau el dia 16 de
juliol a la que vos convidam a par-
ticipar-hi amb l'objecte de donar-li
amplia difussió.

Dia: 16 de juliol de 1991.
Hora: 08,00 hores.

Sensibilització pública
La difussió d'aquestes actuacions

pretenen incidir en la sensibilitza-
ció i conscienciació de l'opinió pú-

de Cala Sanau
blica vers la necessària conservació
del litoral.

Els objectius que es pretenen as-
solir ,amb aquest 4ervei són els se-
güents:

— La neteja dels residus sòlids
surants de les aigües Morals.
— La neteja de les platges i ca-

les de-gran valor .paisatgístic, i sen-
se cap tipus d'explotació.

— La recollida de mostres d'ai-
gua pel control i seguiment de la
seva qualitat.

— La sensibilització i conscien-
ciació de l'opinió pública, adminis-
tració, entitats i ciutadans de cara
a la unificació d'esforços en un
projecte comú de neteja i conserva-
ció del litoral.

Les actuacions de neteja que es
duran a terme durant el present
mes de juliol, apart la que es farts',
a Sant Elm d'Andratx, es referiran
preferentment a les costes orienta-
des al llevant, dins els termes de
Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Mar-
galida, Sant Llorenç, Manacor, Fela-
nitx, Santanyí i Ses Salines.

Ei mini de S'Algar

Andreu Riera continua al front de
Deports en el Conseil Insular



SANTORAL

Diu. 14 Beat Gaspar de Bono
Dill. 15 St. Bonaventura
Dim. 16 M. de Deu del Carme
Dim. 17 St. Aleix
Dij. 18 St. Frederic
Div. 19 S tes. Justa i Rufina
Dis. 20 Sta. Margalida
Diu. 21 Sta. Praxedis

LLUNA

Quart creixent dia 18

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx . Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 1 18 h. Diumenges I fes-
tius, a les 8, 14 i 19 11

l'aima • Felanitx des de l'esta•
ció: 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.

Felanitx-Portoy.olom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 12, 1415, 17 i
2030 h. Diumenges, a les 7, 9,
12'30, 15'30, 17 i 20'30 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 930, 12'30, 14'45,
17'30 i 21 h. Diumenges, a les
730, 9'30, 13, 16, 18'15 1 21 h.

Felanitx - Cala (l 'Or: A les 6'30
excepte dissabtes . Diumenges a
les 11.15 h.

Cala d'Or • Felanitx: A les 1830
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

—
TAXIS FELANITX

Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DF. TORN

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

Francesc Piña
Miquel.Nadai
M:Quel-Nadal
Jaume Rotgra*
Cat. Ticoulat
Cat. Tirou lat
Francesc Piña

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei medic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580090
Bonit.ers 	 581717
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja
	 582835

rrir	 TirrX_
Sulail il'intereSsus locais

PREU DEDE SUBSCRIPCIO
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.325

El Hotel Estoril
Porto-Colom

ANUNCIA:
Que en su comedor, con más de

200 plazas de capacidad, le organize-

mos el banquete o fiesta que Vd. piensa
ofrecer.
INFORMACION: TELS. 825278 y 824701

- •
•'-rv	 çr't 	 -1 '1'

va morir a Felanitx, el dia 5 de j al loi de 1W1, a l'edat de 58 anvs,
&accident de circulació.

Al eel sia
El sett ()spits Josep Vaguer Anlich, tills An toni i Bartomem NI". Teresa Bierat mare politica

Antônia An Lich; germans SehasW1 i Apol.lônia; germans politics Catalina Balm), .loan Nlanresa,
Antoni Vaguer i Nlargalichi Maim(); ¡Moles Nlagdalena i NI". Antônia; nehots À pol.ln ia, Isabel, Bar-
tomen, Gabriel, Sehastitt i Perfecto; renebots Nliquel Angel, Joan, Marc i Gaspar, lios eosins i
altres Parents vos demanen que volgueu encomanar la seva iinitua a Deli.

Casa mortuèria: C. Rei Janine I, 1 14

4 '.
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FELANITX

Fi1flaci61 chsé Gayà Sagrera
Convocatoria t;a becas curso 9i - 92

BASE SEGUNDA
Las Becas de referencia serán ad-

judicadas entre estudiantetts en quie-
nes concurran las siguientes circuns-
tancias:

a) Ser . natural y-vecind de Fela-
residente en CI cop dos años de

antelación, como mínimo, a la fecha
en que solicita la beca.

b) Observar buena conducta mo-
ral y social, lo que acreditará con
certificación de la . Alcaldía.

c) Carecer el aspirante y sus fa-
miliares de recursos económicos su-
ficientes para sufragar los gastos de
sus estudios, debiendo presentar fo-
tocopia de la decluaración de la ren-
ta y en cas. Cide no hacerse, declara-
ción jurada de los ingresos de la fa-
milia.

d) No haber disfrutado en cl cur-
so anterior de otra beca o ayuda
económica por razón de estudios ,a
excepción de alguna de las de esta
Fundación.
e) Certificación académica de las

calificaciones obtenidas en el curso
90-91.

••■ 	 ....a-1,i •

Las Becas se concederán por el Pa-
tronato, previo detenido estudio de
Ias solicitudes por la Junta Rectora,
Compuesta por:

El Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento de Felanitx D. Miguel Riera
i Nadal, que actuara como Presi-
dente.

El Ilvdo. Rector de la prtiroqiiia
de San Miguel de Felanitx.

El Director del In5tituto Nacional
de Bachillerato «Virgen de San Sal-
vador», de Felanitx.

El Director del Centro de Forma-
ción Profesional, ile Felanitx.

El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Reina Sofía», de S'Horta.

El Director del Colegio de E.G.B.
«Sant Alfons», de Felanitx.

El Director del Colegio «S'Algar»

Y como personas relacionadas con
Ia enseñanza, el Delegado de Cultu-
ra de este Ayuntamiento D. Barto-
meu Obrador i Adrover D. Guiller-
mo Obrador Arnau. Actuará como
Secretario D. a Isabel Gutierrez Ro-
gero, Directora del Colegio Nacional
de E.G.B. «Juan Capó» de Felanitx.

PRESENTACION DE 1NSTANCIAS

Las instancias dirigidas al Sr. Pre-
sidente del Patronato, se presenta-
rán en la Secretaria del Ayunta-
miento de Felanitx, hasta el día 31
de octubre próximo, durante las ho-
ras de 9 a 13.

A la instancia deberá acompañar-
se, debidamente cumplimentado, cl
siguiente cuestionario:

— Nombre y apellidos' dtl solici-
tante.

— Fecha y lugar de nacimiento.

— Centro docente donde figura
matriculado.

— Domicilio habitual del sul ici-
taille y de sus padres, justificado
por certificación de la Alcaldía.

— Nombre y apellidos de los pa-
dres y profesión de los mismos.

— Relación de los bienes de toda
clase que posean los padres.

— Alquiler mensual de la casa

que habitan y caso de ser propie-
dad; valor catastral de la misma.

— Número dc miembros que com-
ponen la familia, con expresión de
Ia edad y parentesco.

FORMA DE ABONO
Las cuantías de las becas se abo-

narán previa presentación del res-
guardo de matrícula y justificación
de asistencia a clase.

Lo que se publica para general co-
nocimiento.

Felanitx, a 3 julio 1991.
El Presidente del Patronato,

. Miguel Riera i Nadal

En cumplimiento de lo acordado BASE TERCERA
por la Jun•a del Patronato de la Fun-
dación Jose Gaya Sagresa, se abre
cencurso para la adjudicación de
becas de estudios, con arreglo a law
siguientes bases:
BASE PRIMERA

Se convoca una beca de 100.000
pesetas para ayuda de estudios Uni-
versitarios.

En caso de quedar desierta, se
concederam

— Una beca cle 50.000 pesetas pa-
ra ayuda de estudios de Enseñanzas
Medias de los alumnos de los nú-.
cleos de población del Término de
Felanitx, excluyendo los de Felanitx	 El Director del Colegio Nacional
ciudad, ;y	 de E.G.B..«Juan Capó», de Felanitx.

— Dos becas dc 25.000 pesetas pa-
ra estudios de Enseñanzas Medias
de los alumnos de Felanitx ciudad.

Tendrán preferencia para la con-
cesión de 1a3 mismas los solicitan-
les que en cursos anteriores hayan:;
disfrutádo de dicha concesión siem- de Portocolom.
pre- que reunan los requisitos exigi- 	 El Director del Colegio «Migjorn»
.dos de nivel técnico y recursos eco- de Ca's Concos des Cavalier.
nómicos fijados en la convocatoria
de concesión.

Illiqueta nicoEctu Optigues



Dra. Margarita González
Dr. Miguel Vidal Mas

MEDICOS

Igualas y seguros: lmeco, Mare Nostrum,
Asisa, Novomédic, La Alianza,

Sanitas, etc.
Plaza España, I - 2.", A
Teléfono 581726
072(X) FELANITX (Baleares)

CONSULTA:
Lunes y viernes de	 3 a 4
Martes y !Mc:91-01es de 5 a 7

FELANITX

Es Pail [12 s'Envesikla, un possible rastre
topoimic d'un fet d'armes cataloko-medieval

Per Cosme Aguiló

(Continuaci(4 )

2. Sa Bastida, a Sant Joan és una possessió molt interessant per les
seves cases, que conserven encara tota la part antiga medieval, amb por-
tal antiquissims d'arcs conopials i amb una bellissima clasta. Ja estan
documentades en la primerenca data del 1242? Al nord de les cases, fent
partió amb el terme de Sineu, s'hi troba ranomenat Puig de Sant Nofreg
(254 m.), una fita topogràfica prominent que pel costat dc l'oest té una
caiguda quasi vertical. A dalt hi ha les restes d'un petit ermitatue docu-
mentat a la primeria del segle XV.9

3. Sa Pastida s el nom (run coll del terme de Banvalbufar, situat
a 299 m. d'altura, entre els quilômetres 83 i 84 de la carretera de Pollen-
ça a Andratx. També, just al costat d'aquest coll, s'aixeca un puig de 389
m. d'alçada, amb penyes verticals en el seu cim, des d'on es domina tota
Ia vall de Banyalbufar. r.s molt interessant el fet que el Llibre dels Feits
ens assabenti que els musulmans de l'illa, una vegada conquerida la ciu-
tat, s'havien refugiat en aquella zona, entre d'altres Rocs: els sarraïns se
n'eren pujats en la muntanya de &Slier, e d'Almeruig e de Bailbaar, e te-
nien totes aquelles muntanyes. 10

4. Sa Bastida d'Alaró es un exemple excepcional que mereix un es-
tudi monografic. Es sorprenent que encara ningú no l'hagi duit a terme.
El topònim dóna nom a una antiga possessió alaronera, documentada el
1302," no gaire allunyada del nucli de los d'Amunt. Les cases se situen
sobre la corba dels 250 m.

(Passa a la pug. 7)

GEMall. Fascick: 29 (Palma, 1989), p. 40.
8 Els pescadors de la badia 	 diuen en Nofret, segons em

comunica J. Serra Adrover.
9 GEMall. id. p. 39. Tant l'ermita com la part alta del puig són dins

el terme de Sant Joan i no dins el de Sant Llorenç com diu, equivocada-
ment, Nuesta obra.

I° JAUME I, Crònica o Llibre dels Feits, (Barcelona, 1982), p. 134.
Edicions 62 i «La Caixa», segona edició.

" GEMall. id. p. 39.

Se venden o se alquilan
LOCALES COMERCIALES

en Porto-Colom

Complejo xJardin del Rei»,
Avda. Cala Marsal, s/n.

INFORMES: C/. Alcalá Galiano, 7 	 —	 Tels. 825334 y 825237
PORTO-COLOM

RESTAURANTE
ESMERALDA PARK * * *

CALA D'OR

Banquetes, Bodas, Comuniones
y Fiestas

ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL,
VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

SA FIGUERA
Sr. Director:
Abans de res, vull expressar la

meva adhesió a l'escrit del senyor
Marti Feiany allusiu a la figuera de
S'Arraval, publicat la setmana pas-
sada. Es un text transparent, cons-
tructiu, moral, apte per a tots els
públics, que fa contrast amb tants
de inissatges dissolvents que ens
arriben de tot arreu.

Avui hi he passat, per S'Arraval,
i hi he observat la figuera en qiies-
ti6. Es ben airosa i agraciada, i crec
que, en principi, seria una equivoca-
ció arrabassar-la. L'únic inconve-
nient que li veig es que no ha sortit
just enmig de la pastera, però pa-
ciencia. Tractant-se d'un arbre ven-
turer, no li podem demanar gaire
més.

Tot plegat em du a fer una mica
crescolt a aquest nou ajuntament,
en el qual tenim posadcs tantes es-
perances. Jo li diria que un dels te-
mes que haura cie plantejar-se ben
seriosament es el de l'aspecte este-
tic de la població; i com a capitol
especialissim, el dels arbres urbans.
Els espais vercls del nostre poble
són pocs i no gaire ben atesos. En
conjunt, eis nostres carrers presen-
ten un aspecte més aviat arid, i el
remei d'això pot arribar precisament
a travcs clels arbres. "elk: la impres-
sió que, anys enrera, hi havia arbres
més frondosos a la Vila. Convidaria
qualsevol a observar qualque foto-
grafia antiga de S'Arraval mateix i
comparar-la amb la situació actual.

Un espai urba poblat adequada-
ment d'arbres alts i amb molta ra-
ma resulta més acollidor. A Ciutat,
per exemple, el Born i la Rambla
són Hoes on a l'estiu hi fa un bon
estar especial, i es gracies als espo-
nerosos i grans arbres, gracies als
quals s'hi crea un microclima que
constitueix un vertader refugi en
dies de calor.

Se que no Cs fàcil resoldre el pro-
blema, que requeriria una planifica-
ció feta d'un expert, on s'indicarien
les especies més aciequades a cada
redol. Possiblement una clificultat a
superar és l'antipatia de certs veï-
nats respecte ciels arbres, fòbia que

arribat a l'extrem de fer-los-ne ex-
terminar alguns exemplars. Aquest
pla clue clic tambc:, contemplaria la
política de conservaci6 ciels arbres
ja existents. No consider gens ade-
quada la de rajuntament anterior,
per culpa de la qual els arbres del
passeig de Ramon Llull i els de la
Via d'Ernest Mestre eren coronats
amb una freqii:mcia que els impe-
dia estendre les branques i aconse-
guir aquella frondositat i verdor tan
desit jades.

Nureddtma

EL MERCAT
Sr. Director: Vos pregam que vul-

gueu incloure, a la secció correspo-
Pent, aclue1a cai la 	 11C111 ZICIIV-

cat a l'Ajuntament dc Felanitx:
A L'AJUNTAMENT DE FELANITX

Magdalena Morell Villalonga,
D.N.I. 41.399.456, amb clomicili,
Volta n.' 31, amb representació ciels
sotasignants, venedors habituals de
productes alimentaris al mercat de
Felanitx, clavant la desinformaci6
que hi ha respecte a la reforma del
mercat, volem manifestar:

— Que un mercat municipal és
per afavorir la relació directa entre
productor-comprador. Qualsevol pu-
jada de taxes o despesa extra po-
cira repercutir en una pujada dels
preus dels productes, lo que minva-
ria les vendes i afectaria, a la llar-
ga, la població de Felanitx.

— Que un mercat craquestes ca-
racterístiques no s'ha d'intentar que
s'assembli a un hipermercat, sin6
que ha de conservar el seu estil tra-
dicional i popular, que es Fónica ar-
ma amb la qual podem competir
contra els grans centres comercials.

— Que, per tant, consideram que
l'única reforma necessària al mercat
es una neteja general de parets i
sostre i l'enrajolat del trespol.

— Que no ens interessa ni la.
compra ni el lloguer de casetes in-
dividuals per a la venda dels nos-
tres productes.

Demanam, ic16, que tractin aquest
tema a la propera plenaria i que
ens informin de quan podrem tor-
nar a ocupar els nostres Hoes de
venda.

Magdalena Morell Villalonga
i 34 firmes mes.

VENDO CHALETS ADOSADOS en
Porto-Colom. 3 habitaciones, jar-
din, piscina, parking.
Informes, Bar Restaurante BOB'S
plaza Cas Corso, Porto-Colom.
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Accident mortal
Divendres de la setmana passada,
primeres hores de la tarda, a la

carretera de Vilafranca, entre l'Insti-
tut i la Teillera, es produi un acci-
dent de circulació a conseqiincia
del qual mori la nostra paisana Mi-
quela Nicolau Artigues, dc 58 anys.

El sinistre es produi quan uit ve-
hicle Renault 4, conduit per Pere
Bergas rayeras, topa frontalment
amb un I-eugeot 205 concluIt per Ber-
nat Vtiquer Nicolau cri cl que hi ana-
va de passatgera la seva mare.

La colisi6 fou tan violenta que
produi la mort gairebe instantimea
de Miquela Nicolau, mentre que els
dos conductors sofriren ferides de
certa gravetat.

Llamentam una vegada mes un
accident que ha costat la vida a una
persona.

S'ha constituit jurilcament el
«Club Social Atléticas»
Portocolom

El pasat dia 8 queda constituit
juridicament el «Club Social Atleti-
cos Portocolomo, una entitat de la
que ja en donarem noticies en edi-
cions anteriors, la finalitat de la
qual es la promoció del deport a
Purtoculow. dcl fut bol es

contempla la possibilitat de la prac-
tica del basquet, petanca, ciclisme,
tenis de taula, billar, atletisme, pes-
ca  etc.

La junta directiva d'aquesta nova
cntitat ha quedat integrada de la
forma segLient:

President, Antoni Cuenca Gonzá-
lez.

Vicep resident, Domingo Diaz Ber-

Secretari, Antoni Vidal Mesquida.
Tresorer, Margarida Art igues

Monserrat.
Vocals, Guillem Orell, Salvador

Vidal Mangas, Marta Mt.. Seva Vi-
cens, Juan S. Perez Frances, Vicente
Pantoja Avellaneda i Francisca Pou

Diada de pares del MIJAC Gavba
Felanitx

corn cada any en aquest temps, el
grup d'animadors del MIJAC orga-
nitza zunb molt de gust la «Diada
pares».

Es fara el proper diumenge dia 14
de jidiol a «ICONA» Ca'n Picafort
(al mateix lloc que l'any passai).

La partida de Felanitx sera de la
Via d'Ernest Mestre a les 10 h. del
mall.

Al llarg del mati farem jocs, on
cls pzires mostraran les seves grans
habilitat -_;!! Despres dinar compartit
i acabarem la diada amb una Euca-
ris! ia presidida pet nostre Rector Mi-
que! Serra.

Aquesta convidada es fa exten ,,iva
a tots eis pares, familiars i amies.

Vos esperam a tots.
d'Animadors del MIJAC

Club Altura
cliumenge dia 21 tenim

previst anar al Torrent de Pareis; la
surtida sera a les 7 h. del mati des
de la Plaça d'Espaiiya 'en autocar
(es prega puntualitat a la sortida).

En arribar a la desembocadura del
torrent es prendra un bany a La
Calobra i en haver dinat, si el temps
esta en calma a la mar, farem la cos-
tera en barca fins al Port de Sóller.

Per a qualsevol informació ens po-
deu trucar al teljon 580389.

El Sopar de Sa Racreativa
Dissabte passat, a La Ponderosa,

Sa Recreativa celebra un sonar per
commemorar el 75 �.. aniversari dc
l'entitat.

Foren devers un centenar les per-
sones que s'hi congregaren, amb
predomini de gent jove.

El president Tomeu Estelrich en-
ciega l'acte, durant el qual es feu
entrega dels trofeus de les distintes
competicions realitzades.

Hi foren presents el batte Miguel
Riera i el Delegat de la Comissió
cl'Esports del CIM Andreu Riera. El
primer fu un breu parlament en el
quai tengue paraules de felicitació
i enccratjament per l'entitat.

La Festa dc Sant Crittbfol
Dissabte passat se celebra la tra-

dicional festa de Sant CrisCifol, ce-
Lstial patró ciels conductors.

Mes de vuit-cents vehicles desfila-
ren per la Plaça Pax per rebre la
benedicció, despis de la missa que
se celebra a l'església de Sant Al-
fons, entre els quais cal esmentar la
pres:Imcia de nombrosos vehicles de
servei públic i de carrega.

La Comissió de la Creuada, orga-
nitzadora de la festa, ens prega que
vulguem fer arribar–el seu agraï-
ment a les firmes que collaboraren:

Renault, Hormigones Fumet S.A.,
Productos Fontanet S.A., Autocares
Grimait S.A., Crsitóbal Bennasar
S.L., Morteros i Cementos de Balea-
res S.A., Hiper Mallorca, Schweppes
i TV Felanitxera.

Pluviometria de S'Horta
Durant el passa: mes de juny no-

mes s'han registrat clos dies de plu-
ja, que foren:

Dia 1, 117 litres per m2.
Dia 3, 04 litres per m2.
En total s'han registrat a S'Horta,

durant el passat nies de juny, 12'1
litres per m2.

Llar de la Tercsra Edat - lnserso
EXCURSIÓ A AQUACITY.—Dia

20 de juliol. Preu per a tothom,
1.850 ptes. (entrada, autocar i di-
nar). Les sortides seran a les 8.30
de Portocolom i a les 9 de Felanitx.
Inscripcions, del 10 al 18.

EXCURSIÓ A SO N'AMAR.—Dia
27 de juliol. Autocar, festa, especta-
cle i sopar, preu per a socis, 2.500
ptes. per no sock, 2.700. Sortida de
Portocolorn a les (MO del capvespre i
de Felanitx a les 7 Inscripcions
de dia 19 a dia 25, de 10 a 12 hores.

FCGUERO - ALCUDIA.— Dissabte
dia 3 d'agcst. Donarem mes détails a

Ia propera edició.
EXCURS1O EN BARCA.—Per' dia

13 d'agost a Cala Barques i Porto
Cristo (dinar al Club NOutic). !)tm-
:abaixa CS l'ara una volta fins a Cala

Mes detalls a la propera edi-
eV).

Adoració Nocturna
Dijous dia 18, a les 9,30 h. en el

Convent, Vigilia•-d'Actoració Noctur-
na.

vida social
PRIMERES COMUNIONS

Diumenge passa t a la Par6quia de
Sant Miguel celebraren la Primera
Comunió els germans María Dolores
i Javier Amador Rodriguez.

Els enviam la nostra felicitaciú
que feim extensiva als seus pares.

PET! CI
El passat dia 4 de juliol, festa de

Santa Isabel, per D. Jaume Monser-
rat Artigues i esposa D." Margalida
Garcias Barceló i pel seu fil Ante-
ni, fou demanada per casar a Don
Pere Mesquida Obrador i D. Fran-
cisca Manresa Venciera, la seva filla
Isabel.

Les noces se celebraran aviat.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
-	 mafia 7.-0 1..

-- Yamaha RD 350
— Yamaha DT-80 LC
— Yamaha TZR-80
— Husquarma 125 Cross

— Honda MBX 80
— !fonda XT11 (lot)

— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 58C233
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

VENDO CASA sobre solar de 332
m 2 en C/ Antonio Maura, 9.
Informes, Tel. 380840.

CONTABLE CON SOLIDA EXPE-
RIENCIA da clases de FP Admi-
nistrativo. Precio económico.
Informes: C/ Son Nlorei, 29.
Tel. 580272.

— SE VENLijoi riS6S
en Porto Corn. C. Marina.

INTEIIES.1N1'E
Facilidades

Tel. 821683

1'ENDO l'ISO en li Pia, I - 4." B.
1111.: Tel. 821628 (no dics).

EN CALA D'OR se alquila APARTA-
MENTO, zona muy tranquila.
Informes, Tels. 580201 y 657634.

PROFESSORA FA CLASSES DE
REPAS cl'E.G.B. a Felanitx.
Informes, Ferreteria Artigues.
Tels. 582060 i 825227.

VENDO SOLAR (le 400 m2. en Porto-
Colom. Calle Vell Mari. Con pla-
nos para un ctlificio -dt ires •pl-an-
tas.
Informes, Tel. 824208.

SE VENDE PLANTA BAJA en Por-
to Colom, 3 dorm. dobles, 2 ba-
fios, sala-comedor, cocina, terraza
y jardin.
Teléfono y cocheria opcional.
Informes: Tel. 296310 (de lunes a
viernes).

ES DONEN CLASSES DE REPAS
cl'EGB a Portocolom.
Informació: Tels. 580682 i 824631.

_
SE VENDE SOLAR EN PORTOCO-

LOM, urbanización Ca's Corso.
Informes, Tel. .580133.

ES FAN CLASSES D'ANGIX:S a
Portocoloni, d'ECU, IšLtI i COU.
1111 ..: 11. Crticero lialeares. 7
o aquesta Admini,traci(*).

VENDO CHIMET 	 ?orto-Colom,
4 dormitorios, 2 baños, garaje y
jardin. 17 millones.
Informes, Tel. 824769.

SE VENDE COCHER1A EN POR-
TOCOLOM.
lao! rres, Tel. 296310.

ES NECESSITEM 2 CAMBRERES
. d'apartaments i una dona de ne-

teja.
Informes, Tels. 657424 i 643712
(demanar per Ada).

CHICA DE 19 AÑOS co rt estudios,
carnet de conducir y experiencia
en oficinas, busca trabajo. A ser
posible en una oficina.
Informes, Tel. 581449 (noches).

peluqueros
Horario de verano

DESDE EL 1 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE

DE MARTES A VIERNES: De 9,30 a 13 horas y de 15,30 a 20
boras.

SABADOS: De 9,30 t 16,39 horas (no cerramos al mediodía).
PARA MAYOR COMODIDAD, ROGAMOS PIDAN 110RA,
TEL. 582316.



Limpieza çl tapicerías en seco.
- Cambios de aceite y filtros y mecánica en general.

PRECIOS ECONOMICOS OS ESPERAMOS

	,ONOIVM.ININN•■•••■■evorma.a.

BOUTIQUE -ZAPATERIA

PIPILPRIETtn5

Comunica al público que ha iniciado las
REBAJAS de la moda de

primavera-verano
C/. 31 DE MARÇ, 10 	 TEL. 581513

ibtolavado JO-AN
C/. Glorieta, 4 — PORTO-COLOM — Tel. 825553

- Limpieza de automóviles y motos a mano.

OFERTA de CUBIERTAS al 50%, con montaje gratis
y los pinchazos de un año pagados.

Abrirnos los SABADOS TODO EL DIA. Domingos de 9 a 13.

=MM.	

SOL BOUTIQUE
Fa saber ais seus clients que a partir

de dimarts dia 6 començarà els
descomptes de la temperada i l'horari

d'estiu
()BERT DE 10 a 13 	 DISSABTES TANCAT

Bar ES TAMARELLS
C. DE LA MA I, 21 - PORTOCOLONI

Comunica al públic la seva reobertura
amb la nova direcció de Tófol Ballester i
M. Angel Caldentey, que estam a la vos-
tra disposició.

VOS ESPERAM
GRACI ES

FELANITX 5:

Feste de la Mare de Nu del Carme La Mogra de Balls Populars
La Confraria de Pescadors de Por-

tocolom, amb mutin cic la lestivitat
de la seva patrona la Mare de Diu
del Carme, ha preparat el seglient
programa d'actes:
DEMÀ DIUMENGE
DIA 14 DE JULIOL

Diada Ecològica: A les 1030 h. re-
enluta de plastics de la mar per
part dels pescadors, amb les seves
respectives embarcaciora.

A les 12 h. aperitiu a la Cafeteria
«Mestral» per al sector pesquer.

1)1MARTS 16 DE JULIOL
A les 19 h. missa a la Parròquia

en honor cle la Verge del Carme. A
continuació, trasllat (le la Verge de
la Parròquia al moll cle pescadors.
Tot seguit processó marítima.

S'espera, com sempre; l'assistència
de les embarcacions degudament
enrarnellades.

A les 22 h. sopar de companyonia
amb assistencia de les autoritats, al
Restaurant «La Ponderosa».

prcL7arna de la festa
de Santa Margalida torna incloure
una mostra dc balls popular. Mani-
festacions d'aquesta mena se n'ha-
vien fetes anys enrera i gaireb6 sem-
pre l'exit els havia acompanyat.

S'Estol d'Es Gerricú es l'organitza-
dor de l'aplec que reunira el vespre
de Santa Margalida, a la Plaça de Sa
Font, tres grups estrangers de pres-
tigi internacional, procedents de tres
indrets molts llunyans. De Rússia el

grup folklòric 0:alinka», de Hawat
«Dances of the Pacific» i de Burundi
«The Batimbo of Burundi».

Aquests tres grups, juntament
amb el nostre Estol integraran
clones aquest mosaic folklòric que
ens amenitzarà la vetllada cle la fes-
ta patronal.

A l'edició de dissabte que ve ofe-
rirem més informació sobre aquests
grups de clauses.

CHALET PARA ALQUILAR
Busco 	 zona tranquila entre.
Ca la Serena y Ca la Egos eon

- 4 dorm itorios
l'ARA TODO EL ASO
eon o sin muebles, a partir
noviembre, eon'téléfono o posi-
bilidad de instalarlo.

Telffono: 65-75-6 •

SE A1.01;11A COCHERIA en Via
Ernesto Mestre.
Informes, Tel. 580883.

CLASE-S DE E.G.B. y especialmente
Inglés, para niños y principiantes.
Irtfiirmes, Tel. 580262.

ES FAN CLASSES DE REPAS
d'E.G.B.
Informes, Tels. 580735 i 824121
(cridar els migdies).

TENGO PISO PARA ALQUILAR EN 	
FELANITX. 	 ES FAN CLASSES DE REPAS
Informes, C/. Lepanto, 31. 	 d'E.G.B. a Felanitx.
Porto-Colon-1.	 Informes, Tel. 580379. 

Instalaciones eléctricas - Ant. TV
Fontanería - Calefacción

Piscinas, etc.

Jame Vidal - Jaume Ballester
José Alou,
FAX 837194

Santanyi: Tel. 653995
Alqueria Blanca: Tel. 163188
S'Horta: Tel. 659465          

Vehículos de ocasión   
OPEL CORSI Swing
CITROEN BX
RENAULT 14 GTL
MEHARI
FIAT UNO 70 SL 5/P - Radio cassette
SEAT PANDA
ALFA ROMEO TS
pEuGEoT 205 GT
OPEL KADET LS
RENAULT I I urx Tycho solar

I'M-AV
PI-AE

PM-P
PM-AC

PM-AL
PNI-All
PM-AV
PM-AD
PM-AS
PM-AU   

Ccncesionario Oficial          

AUT S MARTORELL,S.A.
Carrer del Socors,6. Tel. 58 13 48. Felanitx. 
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MA131,s a.

Pampas Fúnebres Felanitx, C. B.
Comunica al público en general sus

teléfonos:

En Felanitx, 580448, 581144 FAX. 827122
En Porto Colom, 824740

Disculpen las molestias

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (('iulp° Telefónica)

Telefonía y equipos complementarios.
C. Costa Llobera, ti 	 Tel. 827265

CALCAT INFANTIL I JUVENIL

continuen les
REBAIXES

C/. Aigo, 3 	 Tel. 581225

FELANITX

que tainbi
ne en «La Residencia» de DEIA, y El «Club Social Ailiticfis Portoco!em» tEndrá Eu -

sede oficial, en el Mesdn la Fe

Autocares hijo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Llegó el calor, para unos la glo-
ria, para otros un infierno. La mayo-
ría se afana buscando el frescor a
su guisa, son muchos los que prefie-
ren las delicias porteñas, pese al tu-
multo y a los contratiempos que
ahora representa veranear en nues-
tro mal amado PORTO-COLOM ...
Mientras tanto el amigo MARINO
anda con los hijos/as de la GRAN
BRETAÑA intentando aprender • 'el
idioma por aquellos pagos, una aven-
tura didáctica que le debe Costar
un potosí, al tanto que loe. ingleses
disfrutan de;,sus acostumbradas va-
caciones en nuestras Illes por tres
pesetas ... Así.es . la vida.

• Ya saben, será una fecha me:

morablc, cl 19 de julio. J-19, viernes
día clave, tradicional CONVENCION
de EX-PICADORES FELANIT-
XERS. Sólo podran ser doce, como
los apóstoles. A Saber: Toni «M»,
Xesc «P», Pedro «M», Peter, «M»,
Biel, Pepito, Salvatore, Joan «M»,

«J», Pedro «L» y Joan a 13 ». Si
alguno va a faltar que lo diga con
anterioridad, hay demasiadas solici-
tudes para ocupar la plaza vacante.
Algunos creeran que vivimos ancla-
dos en el tiempo pasado, todo lo
contrario, no buscamos el tiempo
perdido, sino una sana juerga entre
buenos amigos que siguen haciendo
buenas migas.

El PROGRAMA de ACTOS com-
prende: A las 21 h. aperitivo en «Cas
Patró», a las 22 h. comida «frugal»
en «Sa Sínia» y a las tantas, pasada
Ia medianoche se supone, «caldo de
gato» general en «Britgh Lights»...

Nada más:
inetneii! ¡ORRIS KAMOY!!!

• Nuestro amigo GASPAR SABA--
TER ademas de buen periodista ha
demostrado tambien conocer . 'el .difí-
cil arte de la pintura. Está en plena
euforia creativa, ha realizado algu-
nas EXPOSICIONES, para botón de
muestra baste decir que ahora expo-

<. ii tiene en puertas hacer
una mostra en nuestro mismísimo
FELANITX. ¡A seguir, Gasparín!

• JAIME CIRIA está haciendo el
CIRCUITO de BALEARES de TE-
NIS ALEVIN con notable EXITO.
¡Avanti, chavalín!

• Alguien llama cariñosamente al
incombustible JAUME LIANAS, un
veterano del «SA RECREATIVA», el
cSCHUSTER FELANITXER», no es
para menos ya que ha sido CAM-
PEON de BILLAR, TRUC y BILLAR.
Tambien lo será de lo que lc echen,
Ia veteranía es siempre un grado. ¡A
que sí!

• No miento, juro que digo la
verdad. Al mismo tiempo que TV-1
echaba por la pequeña pantalla
«LOS CUATRO JINETES DEL APO-
CALIPSIS» los ¡ví! sentados en el
pórtico de «CAS PATRO». No temo
a los malos presagios, pero con es-
tos fabulosos personajes uno no
puede pedir que en PORTO-COLOM
las cosas funcionen a la perfección.
Allí, en la entrada, estaban: Javi Vi-
VitilCOS, Andres «Algarrobo», Paco
Pantoja senior y Andreu «Mová»
¡Vamos, «Los cuatro jinetes del Apo-
calipsis now»!

• Según me dicen, el decorador
felanitxcr MIQUEL SAGRERA ha
sido el que ha diseñado la maqueta
del stand balear de la EXPO-92 que
Sc presentó estos días a los medios
de comunicación. Según el video:
¡Fabuloso!

• Les seguire contando mis aven-
turas en PORTO-COLOM. Por ejem-
plo que el otro día fuí a «CALA
BARBACANA» que regenta rui ami-
go y mejor pintor BERNAT SANS();
ambiente seleccionado por si mismo
y que te descubre que, a pesar de
todo, por nuestros lares todavía si-
gue existiendo el gusanillo intelec-
tual. ¡Ah! me invitó a beber una bo-
tella de «La bierre du Delt1011», una
cerveza muy fuerte ¿belga? que casi
me lleva a la tumba... ¡Diablos, qué
birra! Me tomo un «relax» en el
«BAR/CAFETERIA DIANA» para se-
guir el camino, donde ha cambiado
de dirección, y pese a que el «Bel-
sana» no ha abierto esta temporada
y ya parece un castillo medieval lle-
no de telarañas, capean el temporal
con bastante fortuna, lo que es mo-
tivo para alegrarme.

• El Sr. MORA dijo que la RE-
FORMA de «ES MERCAT» era cosa
de un simple embarazo corto, ocho
meses no más. Un amigo con mala
uva me dice que recuerde la can-
ción de «Zagger and Evans» titula-
da «In the years 25, 25». ¡Vamos

Nadie se cree que tengamos los
«problemas resueltos» del deporte
en PORTOCOLOM, ¿DONDE PRAC-
TICAMOS DICHOS DEPORTES?, en
la calle. Si bien los que hemos dado
este paso nos sentimos orgullosos, y
esperamos la colaboración de toda
la zona del lievant, además de todo
PORTOCOLOM. Y corno no, la de
nuestra querida ciudad FELANITX,

que se habla del año 2025! ;Será
exagerado, cl tío?!

• Otro amigo que se lo pasa fc-
ten es XISCO OLIVER, que me
manda una bellísima postal de la
bahía de SAN SEBASTIAN. Ha es-
tado en el CLUB ATLETIC de BIL-
BAO, en «San Marries», corno buen
ferofo que es. Salió estos días para
LOGROÑO y ya debe estar gozando
de las FIESTAS de SAN FERMIN
en PAMPLONA cantando el «Riau,
Riau...» y divirtiéndose con la fies-
ta brava... ¡A disfrutar Xesc, que
son dos días!

• No tengo noticias del C.D. FE-
LANITX, pero el porvenir no es muy
halagüeño. El equipo se desmantela.
Nico dice que abandona el fútbol,
los negocios pueden más, Fiol pare-
ce que va a jugar en Santanyí, otros
tienen ya nuevo equipo... ¡En fin!,
que confeccionar un equipo digno
va a ser tarea nada fácil por lo que
se ve.

• Mc dicen, aseguran que han
visto «ZOMBIES» en PORTO-CO-
LOM. Es falso, corno diría Emilio
Aragón. No se trata de «living dead»
sino de mucha gente que se ha que-
dado cadavérica por culpa de las
dietas, han conseguido ¡al fin! colo-
carse el bañador de la talla más pe-
queña; pero la verdad es que a cos-
ta de dar pánico, parecen sacados
de una película de Romero ... Ade-
más la mayoría destilan un humor
pésimo. ¡Que espanto!

JORDI GAVINA

que todos sabemos que desgraciada-
mente muchos deportes brillan por
su ausencia.

Nosotros haremos lo que esté en
nuestras posibilidades, si Dios quie-
re, el CLUB promocionará primor-
dialmente el deporte del FUTBOL
BASE.

Esperamos brevemente poder ce-
lebrar la inauguración oficial del
Club que ya anunciaremos. Lo Imbie-
ramos deseado aprovechando esta
crOnica, pero como se ha trabajado
contra reloj... De todas formas apro-
vechamos públicamente para agra-
decer a todas aquellas entidades y
personas que nos han apoyado y
aconsejado, especialmente al SR.
MOHEDANO.

Per últhno queremos ofrecer nues-
tra ASOCIACION DEPORTIVA a to-
das aquellas personas que se intere-
sen por algún deporte donde nues-
tras posibilidades puedan llegar, y
en especial a todos los niños com-
prendidos entre los 8 y 15 años que
desean practicar el FUTBOL.

Nuestra ASOCIACION irá infor-
mando de toda la actualidad del
CLUB.

GAVILAN

NECESITO CHICA MAYOR DE 18
AÑOS, para cafeteria en Cala
d'Or. Por horas o media jornada.
Urgente.
Informes, Tel. 659237 (Miguel),
de 10 a 23 h.

NECESITO PERSONA EXPE-
RIMENTADA para poner conta-
bilidad al día.
Informes, Tel. 580794.

ALQUILO PLANTA BAJA, grande y
reformada, con jardín. Céntrica,
apta para despacho.
Informes, Tel. 580197.



Restaurante CESAR
Porto-Colom

Banquetes, bodas, comuniones,
aniversarios, etc.

Especialidad en carnes a la, brasa

Nuestro teléfono es el 825302

GARANTIA NACIONALrRenault Ocasión lé bfrece:--

CLIO RT 1.400 PM-BF 90
RENAULT 11 GTL PM-AT 88
RENAULT 9 GTD PM-AH 86
RENAULT Exp. 1.400 PM-AL 87
FORD FIESTA 1.100 PM-AT 88
FIAT Regata PM-AP 87
SEAT Ibiza PM-AM 87
SEAT Malaga PM-AM 87

Garantia Elite
Gar. Confianza
Gar. Confianza
Gar. Confianza
Gar. Confianza
Gar. Confianza
Gar. Confianza
Gar. Confianza

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
TelS.581984-85Y 657393

Es Ng d s Envestidam
(Ve de la pàg. 3) •

Cap al NO del casal emergeix una mola pCtria immensa,
líssimes parets d'una verticalitat absoluta, que arriben fins l'al-
tura de 580 metres. L'altiplà només es accessible amb certa fa-
cilitat pel cantó de la vila. Una via, gairebé d'escalada, també
permet abordar-lo, per amb considerables dificultats, des de la
part nordest, vers les proximitats de sa Cova Major.

Des de dalt la vista es increïble. Es domina tot el pla de Ma-
llorca fins a la Serra de Llevant, la badia de Palma i part de la
d'Alcúdia i el que és mês important, bona part de les muntanyes
i tot el front de llebeig-ponent del magnifie castell d'Alaró. Es
Terrent dc s'Estret, que passa vera el llogaret de ses Artigues,
Hu( pei Ions de l all que scom a les clu(.:, moles.

El caracter singular d'aquesta bastida, que es sense cap mena
de dubte la més interessant de Mallorca, des del punt dc vista
hist3ric, ve cletcrminat per l'existència d'unes construccions molt
cntigues que hi ha a sobre, o més ben dit en els punts que per-
meten Faeces. E3 tracta d'unes murailes construïdes amb pedres
travades amb mescla de cal,.; i grava (<paret verda»), que en certs
indrets es troben en un relatiu bon estat de conservació. A l'inte-
rior d'aquestes parets ,s'hi destria encara un aljub i d'altres edifi-
cacions molt enrunades, a més de fragments de teules,' algunes
de les quals recorden la forma de les tegulae romanes. Els murs
ac:-.ben de sobte en arribar a la zona on comencen els espadats,
que els fan innecessaris. Sols en reapareix un petit fragment que
tanca cl dificultós pas que hi ha vers sa Cova Major, del qual ja
he parlat abans. Tot fa la impressió d'una espCcie de fortalesa
temporal, pera ben projectada. La relació, per la proximitat, amb
cl castell alaroner, sembla més que evident.

Els murs de sa Bastida d'Alaró ja antigament degueren cridar
l'atenció de la població, quan per un document del 1363 sabem
que al loch apalat la Bastida, ...alcuns Ilmens del dit loch cava-
ven per trobar or.' 2 I un paper del 1396 diu que jatsesia que aqui
hi haja parets antigues e penyes molt grans, les quals, segons que
diu,. clarament denoten.e designen los 16rrnens de les dites pos-
sessionS, 13

Una dada molt interessant l'aporta Mn. Bartomeu Guasp en
dir que antigament era anomenada Bastida del Comte de Barce-
lona.' 4

No es difícil imaginar que aquest va essor el Hoc escollit per
una part de l'exèrcit catalano-aragonCs per establir el campament
i posar setge al castell d'Alaró. Les condicions naturals eren immi-
llorables.

La inexpug-nabilitat del castell d'Alaró ja e i a. coneguda des
d'antic. N'és una bona prova el conegut text del geògraf andalusí
al-Zuhri: En aquesta illa es troba una gran fortalesa construida
el: un lloc alt i erm, sense igual en el »yin habitat; es coneguda
en-.b cl nom de Hisn Alarun. Conten els mallorquins que uan

fou conquistada a l'època de Muhammad fill del quint amir
thrirnaya a al-Andalus, els Rum es feren forts en aquesta fortale-
sa durant vuit anys i cinc mesos després de la conquesta, sense
que ningti pogzu!s fer res contra ells; no-mes la falta de queviures
els obliga a sortir. Aquesta fortalesa s'aixeca sobre el cim d'un
Ling de pedra dura on hi ha una font abundant.I 5

El rei català coneixia a la perfecció les ôptimes condicions
defensives d'aquest reducte, i dernora la seva conquesta: E ab
cquells que paguem haver comenc;am de fer aquella cavalcada:
e lleixam un castell qui es té ab aquella muntanya qui ha nom
Alaró, e és lo pus fort castell del regne de Mallorques a la part
dreta. E, quan nós fom sus a la muntanya, envia'ns a dir aquell
qui era cap de la davantera nostra, que els peons no volien alber-
par en aquell ¡toc on ells los havia manat, nias que es n'anaven
vers Inca."'

(continuara)

12 R. ROSSELLÓ VAQUER, Història d'Alaró, segles
(Mallorca, 1979), p. 132.

I R. ROSSELLÓ VAQUER, íd. íd.
ti B. GUASP, article Bastida, Sa, in Corpus de toponimia de

Mallorco de J. MASCARO PASSARIUS, tom I, (Palma, 1962-1963),
p. 78

15 M. BARCELÓ, Ccmentaris a un text sobre Mayurqa del
l!e6graf al-Zuhri (s. VI/XII), in oMayurqa 14», (Palma, 1975), pags.
155-164.

JAUP.IF, I, Op. cit. p. 134.

ESTOFAT
Guisat de cam cuita, amb falta de
sal.
ESTRABISME
Defecte de la vista que no permet
veure les grans profunditats.
ESTRANGERISME
Mot manllevat a una llengua que no
es la prpia, per exemple «barco».
ESTRENAR
ar trenes per primera vegada.
ESTRES
Quan se li n'afegeni, un s'anomena
esquatre.

it cari
Foll

ALQUILO CHALET en Sa Punta de
Porto-Colom. 4 habit': y 2 barios,
a 100 m. playa..
Informes, Tel. 825323 (de 10 a 12
h., preguntar por Juan Soler).

FS• VEN CASA AL CARRER DES
JUEVERT, amb planta baixa, pis
i porxo. A bon preu.
Informes, Tel. 293217 (de 20,30 a
22 h.).

CHICA DE 19 Alq0S• con estudios,
carnet de conducir y experiencia
en oficinas, busca trabajo. A ser
posible en una oficina.
Inloimes, Tel. 581440 (noches).

ES NECESSITEN 2 CAMBRERES
d'apartaments i una clona de ne-
teja.
InfOrmes, Tels. 657424 i 643712
(deft-lank. per Ada):'.



Festes de Santa Margalida 1991
Dissapte, dia 20 de juliol, a les'22 h.

Mostra de Balls Populars
Amb la participació de: .
S'Estol d'Es Gerricó (Felanitx)
((The Batimbo of Burundi» (Burundi)
«Dances fthe Pacific» (Hawai)
Grup Folk. «Kalinka» (Rússia)

Acabada l&- mostra, ball obert animat
per «Sis Som».
Organitza: S'ESTOL D'ES GERRICO
Collabora: MOSTRA  FOLKLÒRICA DE SÓLLER
Patrocina: AJUNTAMENT DE FELANITX

Depilachin PAQUITA SUÑER
(PENTINA)

COMUNICA A SUS CLIENTES QUE PARA UN MEJOR SER-
VICIO DESDE EL 15 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE, LOS
SABADOS Y LUNES LES ATENDERA EN C/. CUARTEL, 54 DE
PORTO-COLOM, Y DE MARTES A VIERNES EN FELANITX.

FELANITX
	1E1111121■16

Coloins a la Sala
QUESTIONS PENDENTS

ELS VOTS DE L'ESTRANGER.—
Creureu que la gent que feia comp-
tes votar a COLOMS A LiVSALA des
d'un pais estranger no ho varen po-
der fer perque no varen rcbre les
paperetes per votar a l'Ajuntament
mirau el que sent les coses, varen
rebre les paperetes per votar al Par-
lament. A aquest pais nostre tot re-
sulta sospitós i quasi sempre la sos-
pita resulta encertada.

EL PASTIS QUE ENS HAN DEI-
XAT.—Si el món no fos món, ningú
no creuria que La Sala de Felanitx
guardas tantes sorpreses. Fa quinze
dies que pasturam per alla i el des-
ordre i la desorganització queens
deixaren el PP no té per on agafar.
Ës ben cert que la casa no, marxa-
va, però es ben cert que ningú dels
politics se'n cuidava que ftincionas.
Així mateix hi havia algún politic
que donava conversa fent :perdre el
temps als alts funcionaris, ls mit-
jans funcionaris i a tot quisqui.
Aquest senyor fins i tot no sabia el
que aprovava i (Ida que algú no te-
nia liicência quan ell ,li havia ator-
gada. 0 sigui, que no sabia que es
pescava i a més feia perdre el temps
a la gent que esta allí per fer feina.
A poc a poc anirem descobrint les
maravelles • que ens han deixat, per
començar hem de dir que cert Regi --
dor del PP es va passar amb més de
vuit milions de pessetes en gastos
per els quals no hi havia .doblers.
Suposam que sempre tendt-à un" re-
cord del seu pas per l'ajuntiment.

S'ALGAR.—E1 tema de la setma-
na va ser una collecci6 de baules de.
ferro lligades unes a les altres per
tal de barrar el pas del camí de
S'Algar. La rabieta d'uns propietaris
va tenir unes conseqüencies que ben-
haj a. no es repeteixen massa sovint.
Us imaginau que tothom que te ter-
renys que no sán urbanitzables po-
sas cadenes als camins públics o pri-
vats? El resultat seria que ningú po-
dria circular per enlloc. Com tothom
sap, esperant que es resolgués per
part oficial el conflicte de la cade-
na, algú que devia haver de mester
Ia cadena, la va salpar. 0 sigui que
tot te remei manco la mort. Quines
coses que passen.

LES FESTES.—E1 nostre grup,
com sabeu, tenim la responsabilitat
d'organitzar "res festes. La nostra
idea, potser enguany no pugui fruit-

per la pressa, el moment i el pressu-
post que ens deixaren, per  esperam
que l'any que ve poguem fer unes
festes diferents i amb temps orga-
nitzar unes festes populars. En-
guany ens 'heu de perdonar perque
en quinze dies no es pot organitzar
unes festes així com ens mereixem
els felanitxers.

VENDO CHALET DE LUJO en Por-
to-Colom, 5 dormitorios, 3 barios,
garaje, jardin. 30 millones. Facili-
dades.
Informes, Tel. 824769.

VENDO 3 SOLARES de 300 m2 en
C/ Migjorn de Felanitx.
Informes: Tel. 580779.

El divendres passat a la tarda, ha-
vent ja !legit el setmanari «FELA-
NITX» i mentre m'afaitava (jo m'a-
fait a hores imprevisibles), pensava
si no seria convenient anar a ca'l
Director del setmanari per discul-
par-me davant ell i, de passada, da-
vant els lectors del «FELANITX».
La cosa podia haver anat, més o
menys, així:

M.F.—Tox-toc; venc a demanar
perdó.

D.—¿De què vols clemanar.perc16,
criattira?

M.F.—D'utilitzar el vostre setma-
nari per distreure l'atenció del per-
sonal.

D.— D'això t'acuses, angelet? Dis-
treure's és cosa bona i saludable,
tots els manuals de formació ho re-
comanen, inclús els del P. Claret.

M.F.—Si; en general es terapèutic
i convenient.

D.—Id6. ¿Per que tens aquest es-
crúpol, anima temorega?

MF.—E1 meu escrúpol s'origina
en el fet d'haver cultivat la literatu-
ra d'evasió en temps de crisi.

D.—Quantes vegades, fill meu?
M.F.—Una, la setmana passada.

o en companyia?
M.F.—Amb una maquina d'escriu-

re.
e .vIres perpetrar, fill

meu?
M.F.—Vaig escriure una poesia a

una figuera. Un tema absolutament
intrascendent.

D.—Això no constitueix materia
greu de pecat.

M.F.—Perdonau que vos doni lli-
çons de moral, pare. Pot esser-ho si
això distreu la gent de temes de Ines
trascendencia i que reclamen la nos-
tra atenció, aquest començament
d'estiu.

D.—¿Com es ara?
M.F.—Entre les moltes coses gros-

ses que passen pel món, basten dues
de ben inquietants.

D.—Vejam quines són.
-M.F.—Les sabeu tant com jo, però

així Mateix les Vos dire: a Iugoslà-
via volen ofegar un poble (o dis-
tints pobles) i al Port dc Felanitx
han intentat ofegar un camí. Sembla
que en les dues coses, el resultat es
encara insegur.

D.—Anem a allò que tenim més a
prop. ¿Com han volgut ofegar un

cairn? ¿Amb una bufanda? ¿Arnly
una calça de seda? ¿Amb un coixí?

M.F.—Amb una cadena.
D.—Això es greu. ¿Que tal vegada

us referiu al cami de s'Algar? Si es
així sembla que la cosa esta ben en-
carrilada. Canten papers, mentert
barbes.

M.F.—Que Deu vos escolt. .To tcnc
entés que aquest cami l'obriren el
segle passat els pares del poble i
amb dobblers del pubic, i que fa
més de cent anys que el poble en
passa. I no sols a peu, ja que hi ana-
ven en carros a cercar alga.

D.—Estau ben informat. Con-
fiem que els actuals pares del po-
b ic sabran defensar eis interessos.
del Comú.

Pen) eneara em
queda un temor.

D.—Què temeu, home de poca fe?
M.F.—Mirau, jo estic molt clescon-

nectat de la gent; no Naig a cassinos,
Poe a les barberies i als funerals,
que es on t'en tems de com respira
el poble. Vaig poc pel Port i no sé
com s'han pres aquest assumpte els
cstiuejants indigenes i la colònia ca-
talano-madrilenya; però, lo que es a --
ia Vila, nigú no en parla. I jo iene
por.

D.—¿De .ses* . etteales de' Manacor?
M.F.—Tenc por de que es repetes-

ea la histeria.
D.—¿Quina història?

M.F.—Vos ne fare una síntesi breu
perque és hora d'anar a sopar. Ês
una història antiga, més antiga que
es camí de s'Algar.

D.—Venga, feis via. Jo també fris.

M.F.—Mirau: L'any 1814 el senyor
rei Ferran VII va tornar a Espanya
per seure a la cadira que el poble
havia defensat amb les ungles en
una guerra • de sis anys. Un poc
abans, unes Corts Generals i Extra-
ordinàries —las mal llamadas cor-
tes, com deia el senyor rei— havien
tengut la pensada de fer el poble
sobirà. El .Rei no va anar de ro-
mangos i va tirar per terra tot el
que havien fet les Corts, començant
per la sobirania del poble.

D.—¿I el poble, que deia?
MF.—¿El pubic?: «¡Vivan las cae-

nas!».
MARTÍ FELANY

eis quatre cariionsi
•eVivan las ncaenas"?

Dra. Llucia Caldentey
Consulta particular i de Segurs
(ASISA, ALIANCA, NOVOMEDIC,

PREVIASA, IMECO, etc)

També recorda la creació de PAR-
TIT MEDIC.

PER A MÊS INFORMACIÓ, dirigiu-vos al C/. Pelat, 61
Tel. 583464




