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La festa de Santa Margalida
Magnífica la Mostra de Balls Populars

Bona classificació de Sebastià Adrover als
campionats dei món d'atletisme

Dins la discreta sobrietat que ca-
racteritza el programa, la festa de
Santa Margalida podem dir que en-
guany resulta aiximateix suggestiva.

La data, al bell mig de la canícu-
la, no permet massa filigranes en el
temps que correm, perquè la gent
és mala de moure, sobre -tot si ha
de venir del Port. Ara bé, no tothom
és a la vorera i entre els que són a
la vila i els que tenen prou sensibili-
tat per a desplaçar-s'hi, queda jus-
tificat un petit esforç d'imaginació.

Enguany hem tengut la sort de
poder presenciar una mostra folklò-
rica de nivell internacional, gracies
als bons oficis de S'Estol d'Es Ger-
ricó i la munifickncia de «Sa Nos-
tra», l'Ajuntament, el Govern Ba-
lear i el CIM. L'esforç de coordina-
ció ha valgut-la pena,perque agues-
ta mostra fou un vertader regal pels
sentits. No sabríem dir ben bé quin
dels grups participants ens va agra-
dar més. No es poden comparar per-
què la procedencia es tan distant
geogràficament i els components
culturals tan diferents que obvien
qualsevol equiparació. Lo cert es

que l'auditori, que omplí de gom en
gom la plaça de Sa Font, aguanta
les dues hores llargues de la mostra
amb evident complaença.

La vetllada teatral del divendres,
a càrrec del grup Estudi Zero, que
per un sector resultà prou agrado-
sa, no va satisfer un altre sector que
té unes preferencies teatrals més
populars. Abu!) es lògic, ara be, vo-
lem deixar constancia, perquè es de
justícia, de l'excellent muntatge de
l'obra i de la bona interpretació dels
actors. «Frivolitats segle XVIII»,
preferencies apart, és una peça molt
saborosa i jocosa i la seva presen-
tació a l'aire lliure resulta força es-
caienfeh el 'mare cle.laIltostra plaça-

de Sa Font.
Pel que fa a la, resta dei prnra-

ma i un cop destacada la qualitat
dels focs artificials, hérh d'esmentar
el concert de piano a càrrec de Mi-
guel Segura -i Isabel Rosselló que
obrí el cicle festiu i la interessant
exposició de pintura de Gaspar Sa-
hater que ocupà les sales de la Casa
de Cultura fins dia 28.

tanta cinc minuts deixar les coses
com estaven abans de l'estiu.

A més dels regidors esmentats,
també i foren presents Pere Massu-
tí (PSOE) i Maria Obrador (CALS).

«La nosa», després d'algunes sem-
batudes amb el camió, s'anà des-
muntant a cops de picó després de
tallar amb un disc els ferros de la
seva armadura. Pere Massutí, To-
meu Obrador i una colla més de ciu-
tadans, manejant ara els picons,
suara el martell del compresor i el
càvec i la senalla, o simplement
aidant a carregar les desferres al
camió, deixaren la feina llesta de-
vers la una i quart. Una salva d'a-
plaudiments subrratlla la tasca, que
no tingué altre entrebanc que la in-
tervenció d'un dels propietaris del
Tancat de Sa Torre que, un xic al-
surat, tractà d'impedir la missió.
La resposta verbal dels presents
—poc afalagadora per cert— i la in-
tervenció d'alguns familiars el di-
suadiren de l'intent.

Dèiem, a l'edició del passat dia 6
de juliol, que apellavem al bon sen-
tit de tots, però sobre tot d'aquells
que amb la seva actitud han provo-
cat una situació que a tots ens des-
agrada; i ho fèiem en gracia d'evitar
reivindicacions de caire popular. Pe-
rò la propietat del Tancat de Sa Pun-

Finlandia fou la seu dels campio-
nats del món d'atletisme en pista a
l'aire lliure, celebrats la setmana
passada a la ciutat de Turku, amb
la participació de més de cinc mil
atletes. D'aquests, setanta nou eren
espanyols i cinc mallorquins, entre
ells el nostre paisà Sebastià Adro-
ver, del Club «Opel» Felanitx, que
actualment es campió de Balears de
Veterans en diferents disciplines,
mentre que a nivell de tot l'Estat
conserva el quart i setè Hoc a les
categories de tres mil metres obsta-

El nostre collaborador Colau Bar-
celó, que actualment esta integrat
al «Centre d'Investigació per a la
Pau» (CIP), ha passat uns dies a
Felanitx convalescent de la pigota
borda. L'ocasió ens ha permes conei-
xer els plans immediats de l'orga-
nització ecologista GREEN PEACE,
que se centraran precisament en el
Golf Pèrsic. Dimarts que ve, Colau
Barceló s'incorporarà - al vaixell -«M.
V. Green Peace» —protagonista de
la campanya de l'Antàrtida els anys
86-87 i detingut en una ocasió a la
URSS— per tal d'iniciar una cam-
panya de dos mesos en el Golf, amb
la doble missió d'avaluar els resul-

ta ha despreciat la collectivitat fe-
lanitxera perquè ha trepijat reitera-
dament els seus drets legítims.

El Sr. Javier de la Rosa, a una
carta adreçada a aquest setmanari
sosté que el camí de S'Algar es pro-
pietat de la seva família perquè no
figura inscrit a favor de l'Ajunta-
ment en el Registre de la Propietat.
La documentació exhumada prova
amb escreix que aquest camí fou
construit a despeses de l'Ajunta-
ment en terrenys comprats a la fa-
mília Rosselló. Ens trobam doncs
davant una qüestió que s'haurà de
dirimir jurídicament. Mentrestant
icier, que quedin les coses com esta-
ven abans, com han estat durant
123 anys. Després, ja veurem que
passa.

També alludeix llargament el Sr.
de la Rosa a la recent qualificació
de part del Tancat de Sa Torre com

cies i cinc 'mil metres llisos respec-
tivament. El felanitxer aconseguí re-
sultats satisfactoris en aquesta pro-
va mundial, i més si tenim en comp-
te que al pais nòrdic s'hi trobaven
els millors atletes de tot el món.
Així a la categoria de deu mil me-
tres llisos es classifica el 38è Hoc,
amb 36 minuts 43 segons; cinc mil
metres llisos, 27è lloc (17 m. 44 s.)
i a la de tres mil metres obstacles
el 16è Hoc, recorregut que feu amb
onze minuts, 48 segons.

tats de la guerra i promoure la cons-
cienciació ciutadana i política en-
torn a que l'enfrontament balk no
és cap solució sinó la causa de pro-
blemes més greus. El periple marl-
tim de Green Peace contempla pu-
jar pel flanc occidental, tot yore-
jant Arabia Saudí i Kuwait, i bai-
xar pel flanc oriental front a les
costes iranianes.

Precisament pel mes de juny • el
CIP dona a conèixer un informe que
fins ara es el més complet i el que
ha avaluat d'una forma més precisa
no sols l'impacte ambiental sinó el
gravíssim impacte hurha produit per
la guerra del Golf.

Espai Natural (30-1-91), de la qual
cosa, ens consta, n'estan molt con-
tents molts felanitxers. Aquesta qua-
lificació comporta naturalment una
serie de mesures que hauran
car i fer respectar determinats
gans de l'Administració, però qtre,
obviament, no correspon als propie-
taris del Tancat executar.
' El poble de Felanitx ha rebut tin
‘agravi perquè s'ha violat amb molta
lleugeresa la propietat pública. Si
els propietaris del Tancat de Sa Purl-
ta pensem que són justes les seves
reivindicacions Saben perfectament
quines son les vies per a demostrar-
ho. La seva manera de procedir ha-.
trencat una bona convivencia més
que secular de la seva familia amb
el poble de Felanitx, per6'01;sAat4;
triat. La iniciativa l'han dufta—elli .

Nosaltres, sincerament, ho  • lamen-
tam.

El dia de sant Jaume, a les 12
del matí, responent a una convoca-

':- tõria del" grill) muriicrpal «Cdfoms
a la Sala», un grup prou nodrit de
ciutadans, i per tal d'enderrocar-lo,
es congrega a l'entorn del portell
construit iHegalment per un sector
dels propietaris de Sa Punta —la fa-
mília Elena-Rosselló tingué cura de
fer avinent que ells no hi tenien
part en la malifeta— en el camí de
S'Algar, amb el qual, un cop amb
una cadena i després amb una barra
metallica, s'intenta tancar el pas als
vehicles en direcció al caló esmen-
tat.

L'acte esdevingué una mena de
festa i alguns acudiren al Hoc pro-
veïts (le picons i picasses per tal de
collaborar.

Abans de res, els regidors Barto-
meu Obrador (CALS) i Antoni Gri-
malt (PP), comprovaren amb una
cinta mètrica si el portell es trobava
dins 1a franja dels sis metres com-
prats per l'Ajuntament de Felanitx
fa 123 anys.

Un camió, un compresor i les
eines de percussió esmentades per
una part i el recolzament moral d'un
grup de ciutadans que en alguns mo-
ments superaren el nombre de dos-
cents per l'altra, foren els mitjans
que permeteren en poc més de se-

Fou enrunat el pone!! de S'Algar

Coln Barceló at Golf It* ant -una expedició -
de Green Peace



SANTORAL

Diu. 4 St. Joan M.3,. Vianney
Dill. 5 M. de Déu de les Neus
Dim. 6 Trans. del Senyor
Dim. 7 St. Gaieta
Dij.	 8 St. Domingo
Div. 9 St. Roma
Dis. 10 St. Llorenç

LLUNA

Lluna nova dia 10

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de lesta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),S,30, 13,15,45 1 19,30
h. Diumenges I festius, a les
9,30, 15.45 i 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 12, 1415, 17 i
2030 h. Diumenges, a les 7, 9,
1230, 15'30, 17 i 20'30 h. -

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 930, 12'30, 14'45,
1730 i 21 h. Diumenges, a les
730, 930, 13, 16, 1815 i 21 h.

Felanitx • Cala d'Or: A les 630
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11.15 h.

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

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

Jaume Rotg:er
Amparo irue.ba.
Francesc Piña

Fina
Gaya-Melis
Jaume Rotg:er
jaurne Rotger

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

580448-581144
Ambulancies

581715 - 580051 - 580080
Serve! mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580090
Bombers	 581717
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	582385 
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.325

agenda

Joan Obrador Oliver
moil en Es Carritx6, el dia 27 de juliol de 1991, a l'edat de 90 anys.

ha VC n t rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al eel sia

La seva germana Margalida (Religiosa de la Puresa); nebots Iaria i Antoni Ad rover i
NIontserrat, ?la i - ia i Catalina Galines; nebots politics, eosins i els altres parents vos demanen que
volgueu encomanar la seva anima a Wu.

Casa mortuôria: 4.a-Volta, 21-1 - Cau-Gerrer

Miguel Maim() Juliet
va morir a Felanitx, el dia 27 de juliol, de 1991, a Pedal de SO anys,

havent rebut els sants Sagraments i la Henedicció Apostõhea.

Al cel sia

La seva esposa Magdalena Oliver; fills i1ntoni i Mateu; lilla polilica Margalida Vaguer; ni..ta
M:' Nlagdalena; cony:Kies, nebots, eosins i els altres parents vos demanen que el volgueu tenir
present en les vostres pregiries.

Casa mortuOria: Son Pinar,	 lr. (Can F ) nt)

2	 FELANITX
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Ajuntament
Felanitx
LLUITA CONTRA LA
PROCESSIONARIA

Per la present es comunica a to-
tes les persones interessades en la
lluita contra la processionaria del

que, a partir del dia 1 d'agost,
podran adreçar-se al local de la Cam-
bra Agraria qualsevol dia feiner;ex-
cepte els dimecres, de les 9 a les 13
bores, per a retirar les dosis de fe-
romona i les capscs corresponents.

El preu de la capsa es de 200 pes-
setes, mentrc que les dosis de fero-
mona es faciliten gratuïtament. L'A-
juntament, mitjançant la Cambra
Agraria, facilitara també fcromona a
les persones que retiraren les capses
en anys anteriors.

Les capses han d'esser. voHocades
a cinc-cents metres una de l'altra i
cobreixen una zona de 10.000 m2.

Felanitx, 29 de juliol de 1991.
El Bade,

Miguel Riera i Nadal

SERVEI DE RECOLLIDA DE
FEMS

Renovat el contracte per a la pres-
tack') del Servei Municipal de reco-
Ilida i tractament de residus sòlids
urbans, a la sessió plenaria de l'A-
juntament del passat dia 23 de ju-
liol, es recorda a tots els veïnats del
niunicipi que la recollida es farà
d'acord amb el següent calendar:

1

A FELANITX CIUTAT„ tots els
dies ci la setmana, exceptuant
dissabtes i la víspera dels dies fes-
tius.

A PORTOCOLOM i a les seves ur-
banitzacions, Cala Ferrera i Cala Se-
rena, diiiriament de 1'1 de inaig al
31 d'octubre, i en dies alterns, tres
vegades a la setmana la resta dc
l'any.

A STIORTA, CAS CONCOS i CALA
SA NAU, en dies alterns, tres cops a
Ia setrnana.

El primer i el tercer clissabte de
cada mes, es farà la recollida de mo-
bles espanyats, electrodomèstics,
etc. Els veïnats hauran d'avisar prè-
viament a la Policia Municipal. Si
algun d'aquest dissabte es festiu, la
rccollida es farà el clissabte se-

Felanitx, 30 de juliol de 1991.
El Batle,

Miguel Riera i Nadal

ANUNCI

La Comissió de Govern, en sessió
celebrada cl dia 29 de juliol de 1991,
acorda contractar directament
plotació de les instal-lacions i ser-
veis en cl recinte del Parc Munici-
pal de «Sa Torre».

L'expedient es troba de manifest
a les dependencies de Secretaria i
es podran presentar les ofertes fins
al dia 7 cl'agost.

QUEDAN ANUL.LADES I SENSE
EFECTE LES SOL.LICITUTS PRE-
SENTADES FINS A LA DATA PER

OBTENIR QUALSEVOL PARADA
LLOC DE VENDA AL PARC.

Felanitx, a 30 dc juliol de 1991.
El Bath:,

Miguel Riera i Nadal

VENDO CHALET en Portocolom en
Urb. Ca's Corso.
Informes, Tel. 580871.

	 ■I■ I. W. ••=fl•

N'ENDO PIS() en 1:1 iza. Pax,1-4."
Inf.: Tel. 821628 (iiodles).

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE . OCASION
-- Yamaha 750 1.; -
— Yamaha RD 350
— Yamaha DT-80 LC
— Yamaha TZR-80
— ilusquarma ,.125. Cross

— Honda MnX 80
— Honda X .1 . 11

— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, -33—Tel. 580258
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS



Electrénica SOLBIN
Distribuidor TELYCO 	 T,d,q(nica)

Telefonía y equipos complementarios.

C. Costa Llohcra, 	 Tel. 827265

Instalaciones eléctricas - Ant..TV
Fontanería — Calefacción

Piscinas, etc.

Jaume _Vidal - Jaume Ballester
José Alou
FAX 837194

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

RESTAURANTE
ESMERALDA PARK * * *

CALA D'OR

Banquetes, Bodas, Comuniones
y Fiestas

ZONAS AJARDINADAS, 	 PAIIQUE INFANTIL„
VISTA PANORANIICA S013111:: EL

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 4541 PERSONAS

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

Dra. Llucia Caldentey
Consulta particular i de Segurs

(ASISA, ALIANCA, NOVOMEDIC,
PREVIASA, IMECO, etc)

També recorda la creació de PAR-
TIT MÈDIC.

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

El Hotel Estoril
de Porto-Colom

ANUNCIA:
Clue en su comedor, con más de

200 plazas de capacidad, le organiza-

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

FELANITX

ID memoriam

El P. Guillem
<<I, del Castañar al cielo», escrivia

- un dia Gabriel y Galan. Y . des de El
Castañar de Bejar, d'un sot bot, se
n'es partit cap al cel el P. Estrany.
El hot no deu haver estat massa
Ilarg. El P. Estrany vivia surran de
la frontera. I no sols des del dia d'a-
quell any de 1984 en que fou elegit
superior de la casa de Sant Alfons
i tingué l'avinentesa de guaitar al cel
dins els ulls clars de Nostra Dona
de Sant Salvador. Ja molt abans la
seva vida dc teati, oberta corn tina
escomesa, a la confiança en un Du
tot ple de providencia i d'amor,
s'era encaminada cap a aquell punt
on es besen el blau de la mar i el
blau del eel.

De ben jove, a Italia, s'havia de-
dicat a l'estudi del llatí i del grec
amb tanta força que n'arriba a do-
minar tots els recursos i ensenya les
llengües classiques a un enfilall de
generacions que en feren la seva eu-
rolla. El seu mètode d'ensenyar era
auster, implacable; per?) de la seva
escola se'n sortia posseïrit tota la
potência i la glória del món i de la
llengua que feren la cultura medi-
terrania. El P. Estrany era un gran
mestre.

Però era també un gran músic.
Llegia i interpretava de forma per-
fecta, precia, evocadora. Dirigi du:
rant anys diferents grups musicals
que, sota la seva batuta, assolien un
exit rera l'altre. El P. Estrany era
un esperit plc de mñsica.

Perú era, encara, un gran forma-
dor. Per molt de temps fou prefecte
d'estudiants. Tots ells ara senten cl
dol de la seva partida; com si ha-

Estrany, C. R.
guessin perdut el Seu pare. 'Mai va
fer estabeig.el P. Estrany ni mai es
va gloriar de les seves qualitats emi-
‘nent; treballava a l'ombra i en-el si-
lenci: Pere) -el seu treball era eficaç
CCITI la bona • Rayon Avui sobre els
seus soles s'hi pot recollir una anya-
da que faria vessar graners.

I amb tot això, encara tingué un
dia el gest d'anar-se'n a les missions
del Burundi i d'estar-se alla vint
anys. I ell, que no tenia problemes
per als idiomes, n'apreligut la parla
i n'arriba a conèixer les peculiari-
tats i el cor; i n'estima la manera de
ser tan diferent de tot allò que era
Ia seva pròpia formació.

Quan en va tornar, ja no fou mai
mês el mateix. Tots notarem i ad-
vertirem que la seva persona havia
canviat radicalment. Just com si tot
el feix de la seva immensa riquesa
personal s'hagués estimbat de cop
clins la fondària del seu esperit, horn
entenia que les seves curolles eren
unes altres. Com si una llengua nova
i una música nova li cantas alla en-
dins, com si dins les coses de la
terra s'hi obris cairn l'eternitat, com
si més crilla d'una vida tan plena
sentis ell la remor de Déu que s'a-
tança.
- I- un--bon -dia,-el--P.-Estrany se -
n'ana, en silenci, sense fer frui ni
'Trion, just com s'apaga en el cel
una estrella.

Pere) la seva claror i el seu gest
han fet un miracle: Darrera el seu
pas, aquest món nostre es mes so-
nor i més net que abans d'arribar-
hi ell.

LA PAU

Per més que he dedicat moltes
hores a -pensar-hi, no . he aconseguit
formar-me una opinió clara respecte
de la presencia oficial cie les autori-
tats civils en{ els actes de culte:
¿quin sentit te avui que les autori-
tats civils d'un estat no confessio-
nal ocupin un lloc destacat dins cl
temple?, ¿no es un residu de con-
cepcions antigues poc dignes d'esser
enyorades? Clar que també ens po-
dríem demanar si té sentit que unes
comunitats no confessionals conser-
vin com a patrons unes figures del
santoral catòlic.

El let es que la nostra corporació
municipal assisteix solemnement i

d'una manera que podem anomenar
oficial a certes solemnitats annals
catòliques amb l'aprovació tacita,
quan no amb la collaboració mani-
festa, dels responsables dels temples
on aquelles se celebren.

Pens aleshores que, si acceptant
aquesta situació de fet, ha d'esser
amb totes les conseqiiències: Per
això trob que no estaria gens mala-
ment que, en tais ocasions, el ce-
lebrant, després l'oraciú per la
pau, aprofitas el moment per acos-
tar-se a donar-la a les autoritats quc
mint alla en representació del poble.

Com que havia vist observar
aquesta pràctica amb
em va venir de nou la seva omissió
a l'ofici de Santa Margalida d'en-
guany, justament quan s'estrenava
un ajuntament de signe distint dels
anteriors. Aleshores se fa inevitable
Ia suspicacia: el procedir del cele-
brant, ¿responia a una intenció es-
pecial?, ¿i a quina? Seria interessant
conèixer-ne les respostes.

El banc del bade



29 de julio al 4 de septiembre de

1991
La Lonja. Palma de Mallorca.

UN SIGLO DE JOYERIA
Y BISUTERIA ESPAÑOLA

1890-1990

SE VENDEN PISOS
en Porto Colom. C. Marina.

pitEcio INTEitEsANTE
Facilidades

'rel. S2.168:1

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

El sopar de l'Assniació contra el
Cancer

Pel dissabte dia 10 d'agost, a la
barbacoa «La Ponderosa», te pre-
vist l'Associació Local de Lluita con-
tra el COncer dur a terme el sonar
que celebra anualment per recaptar
Ions per a la seva obra benemè-
rita.

Les persones interes3acies en as-
sistir-hi podran aconseguir els tí-
quets a la Merceria de Can Navata,
a la Llibreria Ramon Llull, a la Dro-
gueria de Ca N'Aleix i al Banc de
Credit Balear, a Felanitx. I a Porto-
colom a Comestibles Este!rich, Bar
d'Es Moil i Llibrcria Ca Na Massot.

Nous rapmentants de la Batlia
als nuclis de població del terme
A l'edició anterior, des de Cas

Concos ens informaven de que s'ha-
via procedit a l'elecció del represen-
tant de la Batlia en aquella pobla-
ció. Avui podem confirmar que el
Batte ha ratificat aquella elecció,
que recaigue en la persona de Joan
Rigo Obrador i a més ha nornenat
els representants a Portocolom, An-
toni Juan Albons; a S'llorta, Andreu
Rig() Rotger; a Son Mesquida, Anto-
ni Julià Vade11; i a Cala Ferrera,
Joan AmenguaI Rigo.

La Premsa Forana acomiada el
P. Vicedo

Dimarts de la setmania passada, a
un restaurant de Sant Joan, l'Asso-
ciació de Premsa Forana de Mallor-
ca dedica un sopar de comiat a Fra
Salustià Viccdo, Franciscii de la Co-
munitat de Sant Bernardi de Petra,
un dels pioners de l'Associació, grd-
cies al qual han vista la llum nom-
broses revistes d'aquesta Associa-

El P. Vicedo, que és natural (PM-
fafara (Valencia), fa vint-i-dos anys
que passà a integrar la comunitat
petrera, des d'on ha portat a terme
una tasca vastíssima i de caires ntolt
distints. Per una banda ha estat un
divulgador abrandat de la J igura i
obra de Fr. Juniper Serra, alhora
gm:. ha potenciat el resorgiment i
restatiració del convent francisca de
Petra i per Paltra i des de la seva
condició d'escriptor i editor ha tret
a hum un gran nombre dc llibres i
publicacions, entre les quals hi figu-
ren molts periúdics de la part fo-
rana.

El P. Vicedo se'n va destinat a la
Comunitat franciscana de Cullera.
Des d'aquestes planes acomiadam a
Fra SalustiO Vicedo per qui sentim
tuna sincera admiració.

Nota per a les ex-components Ce
l'estudiantina de les Trinitaries

Fa estona que tenim ganes de rea-
Mr totes les «nines» que als voltants
dels anys seixanta formarem la tu-
na del collegi dc les Trinitaries. Ara,
que ja hein passat a la història grit-
flea local, a través del Ilibre «Fela-
nitx ahir II» creim que arribat cl

moment oportú. Per això hem orga-
nitza un sopar a un restaurant del
port el proper dia 15 d'agost, festa
de la Mare de Déu, i ens agradaria
que no n'hi faltOs ni una.

Volem cur també que l'estudian-
tina no és mes que una fita, per5
que totes aquelles condeixebles que
no formaven part de la tuna i en
aquells anys compartiren amb nos-
altres el casal del carrer cie Son Mo-
rei, les esperam igualment amb els
braços oberts.

Per a més informació i reserva de
dirigiu-vos a «Souvenirs Ec-

ho» ciel Port, Tel. 825244 o a aquesta
administració, Tel. 580160, abans del
dia 10 d'agost.

La Comissió Organitzadora

El Ill Curs Internacional de
Música «Vila de Santanyí»

Del 15 al 24 de juliol es desenvo-
lupà el III Curs Internacional de
Música «Vila de Santanyí» que en-
gunny se celebrà a Cala d'Or.

Aquest cicle. dirigit a músic -; ini-
ciats en algun instrument, assolí na-
turalment un caracter intensiu i
combina la fund() docent amb audi-
cions a càrrec dels mestres profes-
sors i alumnat.

L'assisncia d'uns cent vuitanta
aiumnes evidència l'exit d'aquest
curs i la seva consolidació quan va
:u per la seva tercera edició.

Llar de la Tercera Hat - Inserso
EXCURSIÓ EN BARCA. — Di-

marts dia 13 d'agost. Sortida a les
9 del Port i visita a Cala Barques
(berenar a compte propi). Porto
Cristo (dinar incluit. al Club Nàu-
tic) j l'horabaixa tomb fins a Cala

Preu, 2.900 ptes. Inscripcions
del 2 a l'll d'agost. Segons el nom-
bre de participants hi ha possibilitat
de reduir cl preu.

CIRCUIT CICLOTURISTIC.—Pel
dimarts dia 27 d'agost s'ha previst
el Circuit Cicloturístic de la 3.a Edat
de la Comarca de .Migjorn. Per a
rues details podreu consultar pro-
crames apart. Inscripcions dc 11 al
15 d'agost.

TRES DIES A MENORCA.—Els
dies 25, 26 i 27 (le setembre. Pensió
completa a l'hotel «Los Gavilanes»
de Cala Santa Galdana, autocar,
guia i passatges cie Felanitx a Fe-
lanitx 19.700 ptes.

Queden poques places.
EXCURSIÓ A AQUACITY.—

Aquesta excursió que s'havia anun-
ciat pel dia 20 de juliol s'hagué cie
suspendre per mor de la vaga d'au-
tocars. Ara la tenim prevista pel pro-
per dia 10 d'agost.

Germandat de Donants de Sang
La unitat mbvil d'extracció de

sang d'aquesta Germandat es cies-
plaçard el proper dilluns dia 5 a Por-
tocolom per tal de facilitar la (Iona-
ció voluntària de plasma. Les extrae-
dons es faran al convent de les Ger-
manes de la Caritat a partir de les
18 bores.

I els dies 6 i 7, dimarts i dimecres,
al Centre de Salta cie Felanitx, a
partir també de les 18 h. podran fer
!es seves aportacions voluntaries els
clonants de Felanitx.

Joan Tailler ja s entranader
nacional

Recollim amb satisfacció la noti-
cia de que cl nostre paisd Joan Tau-
ler acaba d'obtenir ia titulació d'en-
trenador de futbol en categoria na-
cional, després de superar satisfac-
tòriament les proves imposacies pel
Collegi d'Entrenadors.

J. Tauler, seguí aquesta tempora-
da passada el curs impartit per l'Es-
cola del Collegi amb la finalitat d'as-
solir aquesta especialitat.

Ens alegram de la nova i felicitam
a J. Tauler.

Comissió de Cultura de la Llar de
Ia Tercera Edat

Per a les properes lestes dc Sant
Agustí es té previst de muntar una
exposició d'estovalles . brociacies de
punt mallorquí.

Es prega a totes les persones que
vulguin collaborar-hi que es posin
en contacte amb algun (leis mem-
bres cie la Comissió de Cultura o cri-
din als Melons 825192, 824859 i
581962 (Llar 3.' Edat).

Secci6 Relighna
ESGLESTA DE ST. ALFONS

FESTA TITULAR

Anti clissabte clia 3, se celebrarà
en aquesta església la festa del seu
titular Sant Alfons M. de Liguori.

A les 7 del capvespre .hi haurO so-
lemne Eucaristia presidida pel P.
Domingo Andreu, qui (lira la homi-
Iia.

La Comunitat de pares Tcatins de
Sant Alfons convida a tots els fidels
a aquesta festa.

SE NECESITA SRA. para trabajos
domesticos (tardes) y cuidar per-
sona mayor algunas noches.
Informes, Tels. 824727 (de 3 a 5)
y 824844.

Se venden pisos y
locales comerciales

APTOS PARA DESPACHOS,
OFICINAS, TIENDAS, etc.
Con o sin aparcamiento

Muy céntricos

Informes: Tel. 580235

informa clã
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Terra Iluenta

Ms preA o iris tard, Eslovénia
sera per moltes amenaces sér-
bies i per moltes indecisions dels
eurogovernants que quedin en evi-
clencia. I qui diu Eslovénia, diu
Croacia, Lituania, Estónia, i algu-
nes altres mes.

En el proces de creació d'EURO-
PA UNIDA SA, el reviscolament (lets
moviments nacionalistes ha estat
inevitable. Si en un estat amb ten-
ciéncia unitaria, com ho sún tots cis
europeus, cl retrobament de la per-

iirttlitat nacional e.; un fet natural
I runt a l'homogeneització, clavant
dci super-estat clue està dissenyant-
se es ales que lògic que les nacions
que vertebren la geografia humana,
cultural i econ:Jmica del continent,
vulguin deixar ben definida la seva
personalitat.

On Ines força han prcs cis movi-
ments nacionalistes, ha estat, empe-
r), als països que formaven l'Euro-
pa de l'Est, com a conseqüència de
la caiguda de la ideologia i ciel sis-
tema econòmic que fins ara mante-
nia la unitat política, de forma ben
artificial, tal com s'han encarregat
de demostrar els fets. Els casos riles
simptomatics, l'URSS i Iugoslàvia,
han deixat en evidì.mcia que ni les
dictadures ideològiques (comunis-
me), ni les personals (Stalin, Tito),
ni tampoc els sistemes desfressats
de fecicralisme, serveixen per man-

Dimecres dia 7 d'agost partirem
cap a Biniparraix (Menorca) per tal
de viure el campament d'enguany
que es perllongarà fins dia 16.

Mitjançant aquest escrit volem
recordar, especialment als pares, els
horaris de partida i arribada dels
vols,. ja que, degut a que som - ce-nt
persones, hem hagut de fer dos
grups.

Així, clones, hi haura un primer
grup que partira a les 545 del pas-
seig d'Ernest Mestre (Bar Toboso)
i arribara dia 16, a les 7'15 al„ ma-
teix lloc de la partida.

El segon grup sortira a les 12 h.
tzanbe del Bar Tobosó i tencira l'ar-
ribada dia 16 a les 24 h. al mateix
I loc.

Pregam puntualitat.
Com cada ans', partim molt Hitt-

sionats d'experimentar tot el que
ens ofcresquin aquests dies, que
sempre ens enriqueixen d'una ma-
nera distinta. En aquest sentit, des
de fa temps l'anam preparant per
tal que sia una vivéncia el maxim dc
profitosa tant pels nins com pels
monitors.

Un campament no es nomes uns
dies de nedar i correr. Un campa-
ment ofereix als infants tota una sé-
rte d'experiéncies ciderents a les que
es tenen en la vida quotidiana. Així
els nins aprendran a conviure, a re-
lacionar-se amb els nitres nins i mo-
nitors. També aprendran a organit-
zar-se cils mateixos i a l'espai que
els envolta. D'aquesta manera, a me-
sura que passaran els dies, !Infant
s'anira deshinibint i mostrant-se tal
com es, alhora que acceptarà el que
els altres ii ofereixin.

tenir units pobles que ben difícil-
ment poden identificar-se amb ob-
jectius cornons.

L'URSS i Iugoslàvia eren, fins no
fa massa anys, dos exemples a se-
guir per fecieralistes-socialistes ben-
intencionats de les nostres latituds.
En realitat les aparences enganya-
ven. Les constitucions soviética i
iugoslava parlaven (parlen) de la so-
birania nacional, cie la Inure feciera-
ció, i bla, bin, bla. Paraules, sim-
ples paraules clue s'han quedat en
això, en paraules, sobretot quan han
intervingut els tancs. Aquestes supo-
sacies fecieracions, no eren altra co-
sa que repúbliques on una nació
--Rússia, Sèrbia— hegemonitzava
l'estat atorgant determinades con-
cessions, especialment en el camp
cultural i educatiu, a les repúbli-
clues minoritàries o minoritzades.

Iugoslàvia es desfarà, més prest o
més tard, i donara pas a noves na-
cions —estat que expressaran de for-
ma més clara la vertadera persona-
litat ciels pobles que les conformen.
Europa, i també Europa Unida SA,
ha d'estructurar-se a partir de les
nacions i no ciels estats, si es que
vol ser un projecte de futur. Les
reticències actuals no són altra cosa
que murs a la mar, en un procés
que ja es imparable.

Antoni Roca

En aquest sentit s'ha preparat
aquest campament; només aixi 'evi-
tarem el «fer per fer» i aquests deu
dies seran més que unes vacances.

Amb una paraula, esperam que
cada moment siguin un caramull de
records únics per a cada un de .nos-
altres i estam segurs de que tor-
narem molt rnés contents ciel que
partirem.

Llibres
El «Libro del Oceano» de
Miguel Barceló
i Enrique Juncosa

Fil passat flies de juny s'acaba
d'imprimir el !fibre que han realit-
zat conjuntament cl pintor Miguel
Barceló i l'escriptor Enrique Junco-
sa, una obra titulada «Libro del
Océano», que sembla que es una
creaciú literaria entorn al dOu de
l'oceà Neptú.

Aquest Ilibre sera presentat jun-
tamert aml -) els originals cle les se-
ves illustracions, el proper dia 12
de setembre, a la galeria «Soledad i
Lorenzo» cie Madrid i posteriorment
—el 19 de setembre— restara expo-
sat a la Fundació Joan Miró de Bar-
celona, per viatjar després al Mu-
seo de Bellas Aries de Malaga, on
es previst que sia mostrat a partir
del 26 de setembre.

El text de l'obra s'ofereix alhora
en castella, francés i anglés.

Les festes del Port

Au! -:aiz...7:-/ftiba saarunc
a &head

Portocolom ha estat en festes
aquesta setmana passada, unes fes-
tes que no han acabat ciel tot per-
qué encara resta un festival de Rock
avui vespre a S'Arenal i una here-
nacia (le la Tercera Eclat, amenitza-
da musicalment, per dia 17 d'agost.

Els infants i els esportistes han
estat els vertaders protagonistes,
perqué en el programa se'ls dedica-
va una atenció especial a anibdús.
Aixi el concurs de eastells d'arena i
la })i 1)  mantingueren

participació d'anys :interiors;
i no parkin de la cursa popular, que
(.• s sempre una prova que,aglutina
ter: N.. 01 - S at(Mies de totes les edats.

El Club Nàutic, amb les proves
d'Optimist i l'Associació d'Amics de
la Vela Llatina posaren també uns
punts d'animació a la mar. El pal
ensabonat es un aprova «clàssica»
que resisteix el pas dels segles i des-
perta sempre expectació.

Quant a la part musical, que tam-
hé te el seu Hoc dins cl programa,
resta a càrrec de la Banda cle Mú-
sica clitimenge passat a vespre, així
com ciels conjunts que amenitzaren
Ia verbena i el sopar a penyes, i
Sis Som, S'Estol des Picot i S'Es-
tal d'Es Gerricó, que animaren la
hallada de Cas Corso. -

L'Ajuntament de
Felanitx informa

Convocatòria de beques per allot-
jament i . manutenció a l'Alberg de
la Platja de Palma el curs 91-92 per
estudiants de 14 a 25 anys de la
Part Forana que hagin de cursar es-
tuciis Universitaris, Formació Pro-
fessional o altres especialitzacions a
Ciutat de Mallorca.

El termini per a sollicitar agues-
tes beques comença dia 29 de juliol
i acaba dia 9 d'agost.

Per a sol-licitar-les s'ha de dirigir
una instancia al Conseller Adjunt a
la Presiciéncia acompanyant la se-
güent documentació:

1.—Declaració jurada que l'estu-
chant ha de cursar estudis univer-
sitaris, F.P. o altres cl curs 91-92.

2.—Certificat d'empadronament.

3.—Fotocópia compulsada de
l'IRPF de 1990 cie tots els membres
computables de la família.

4.—Fotocópia compulsada cie les
notes obtinuticies els clos cursos an-
teriors.

5.—Fotocòpia compulsada Si per-
tany a família nombrosa.

6.—Fotocpia ciel DNI ciel pare o
tutor i ciel sollicitant (le la beca.

Les sollicituds s'han de dirigir a
la Direcció General de la Juventud
C/. Venerable Jeroni Antich, 5-2on.
Ciutat.

Delegació d'Infornzació

vida social
PRIMERES COMUNIONS'

El passat cija 21 de juliol, a la Par-
ròquia de Sant Miguel, va rebre per
prmiera vegacia l'Eucaristia, la nina
Antònia Monserrat Acosta.

El clissabte dia 27 horabaixa, en
el Convent cie Sant Agustí, la va re-
bre la,nina Eva Marin Gallardo.

I et - diumenge cija 28, a la parrõ-
quias la rebé la nina Ines Luadat
Lambert, i en el Convent (le Sant
Agusti el inn Jesus Herrero Cabrera.

Rebin cis nou-combregants la nos-
tra que feim extensiva
als Seus pares.

Fl DE CARRERA

• ACaba d'obtenir la llicenciatura en
Ciències Econòmiques i Empresa-
rials, especialitat Acturial, a la Uni-
versitat cle Barcelona, la nostra pai-
sana Francisca Aina Mas Barceló.

Reb i . la nova economista, la nos-
tra mé s . cordial felicitació.

NECROLÒGIQUES
Dissabte passat, entrega l'anima a

Deu a Felanitx, a rectal de 80 anys i
després de veure's confortat amb
cis sants sagraments, D. Miguel Mai-
mó Julia, (le Can Font. Al cel sia.

Reiteram et nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial a
Ia seva esposa D.. Magdalena Oliver,
fills Apibni i Mateu i filla política
Margalida Vaguer.

Dis sabte passat va morir en el seu
Carrit:45 nadiu, a l'edat de 90 anys,
En Joan Obrador Oliver, de can Ger-
rer

En Yoan Gerrer, que a la seva jo-
ventut . exerci de pastor, tocava cl
flabiol I 'la guitarra amb una espe-
cial destresa i durant molts anys
forma part del s'eguici musical que
acompanya Sant Joan Pelós.•

La geva edat, ja molt avançada,
l'havia retirat fa anys d'aquesta her-
mosa comesa, pert) els que no som
tan joves recordam amb simpatia la
seva figura cscardalenca sonant amb
vigor el flabiol i no era estranya la
seva preséncia a les vetilades cam-
peroles de la contracia on, guitarra
en ma, sabia abordar amb veu s&-
bria perf:, ben trempada les can-
çons pròpies de la nostra terra.

Otie.clescansi en pau en Joan Ger-
rer. Rebin cis seus familiars la nos-
tra condolencia.

Diccionari
Foll

ETERNITZAR
Sinènim de burocracia.
EUROPEU
Peu d'Europa.
EVADIR
Esport financer.
EXACTE
Acte ¡a realitzat.
EXALTAR
Antic altar.
EXCEf■ITRIC
Antic militant d'un partit de centre.

Film a h mar

Mijac - Campament



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

teléfonos:

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

Disculpen las molestias

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

Limpieza dc automóviles y motos a mano.
- Limpieza de tapicerías en seco.
- Cambios de aceite y filtros y mecánica en general.

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

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

PRECIOS ECONOMICOS 	 OS ESPERAMOS

FELANITX

Iv Convención de Ex-Picadors Felanitxers

Autocares

GNAW,s.a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El C.D. FELANITX comenzó
una nueva campaña el pasado saba-
do. Tanto el presidente MIQUEL
PUIG, como sus hombres de con-
fianza SALVADOR VIDAL y JOAN
FULLANA se hallan ilusionadoS con
este nuevo proyecto. El entrenador
PACO ACUÑAS se muestra optimis-
ta, confiando que los chicos .• se lo
tomen en serio. FICHAJES ya son
COLAU VENY, TERUEL, P.J. SAN-
S() y se espera incorporar a NAN-
DO SEMINARIO si se recupera de
Ia lesión que sufre en estos momen-
tos. Por otra parte hay NUEVO SE-
CRETARIO el amigo SEBASTIA
OLIVER BENNASAR, que releva en
el cargo a MATEO BORRAS, que
sigue en la directiva, pero que los
asuntos personales no le dejan tiem-
po para más. Hay ganas de traba-
jar y esto es siempre bueno y de
agradecer.

• Por cierto, el C.D. FELANITX
jugará su primer partido
so el próximo día 14 en SANT LLO-
RENÇ, frente al CARDASSAR,
po que jugará el día 28 el tradicio-
nal «TROFEU DE SANT AGUSTI».

• El próximo viernes se inaugu-
ra «CA NA CATALINA», allá en la
Plaza Perelacia, cerca del «Pare 'Mu-
nicipal». Un lugar donde uno . puede
degustar toda clase de virguerias ya
que estará especializado en HELA-
DOS - PASTELERIA - XOCOLATE-
RIA - DELICATESSEN. Seguro que
si hay verbenas habrá «over-bu-
king». ¡Suerte, Pepito!

• Y eso se pregunta el personal
y de las ¿VERBENAS, QUEE? Na-
die sabe nada en concreto. Si bien
sabemos que se prepara algo, que
habrá unas FIESTAS SONADAS se-
gún me cuenta un pajarito. Ah! y
ios cici «COSO» van a dar el callo,
van a salir con más marcha ,que
nunca.

• PEDRO del «PUB-SOLYMAR»
es un especialista en la cloina dc ca-
ballos y tiene una escuela de equi-
tación donde son un montón los pi-
ques que van a practicar este
deporte. Pot- cierto se han fijado lo
bien que le funciona el negocio? Ver
para creer.

• En las fiestas porteñas me
cuentan que «ELS NOSTROS», el
conjunto musical de RAFEL «SIMO-
NET», brilló a gran altura. ¡Y es
que Rafel es único!

• El otro día en la terraza del
«Oasis» me topo con dos ex-«GITA-
NOS», los amigos TOMEU VIDAL y
PEDRO «TwisT, bien acompaña-
dos y reponiendo fuerzas ya que Ile-
van negocio a medias, cl restauran-
te«PORTADOIIES» y tienen (pie tra-
bajar de lo lindo para sacarlo a flo-
te. Un día de estos les haremos un
«rende-vous»,

• El ex-presidente del C.D. FE-
LANITX, el no menos amigo MI-
QUEL OLIVER, cada afio sigue
aportando su ayuda al equipo fela-
nitxer. Este año les ha surtido de
un equipaje para los entrenos. Me
obsequia con una camiseta «made
de la casa» «ARTESANIA OLIVER».
Ya saben, publicidad en camisetas,
gorras... ¡Thank-you!

• Indignación total por la desa-
parición de «RADIO-4» de RNE. La
única emisora que llegaba a todos
los rincones de Les Illes y que emi-
tía en catalán. ¡Ordenes de Madriz!

• Debo felicitar al amigo GAS-
PAR SABATER por su magnIfica ex-
posición en la «Casa de Cultura».
Ah! por cierto sabían que Gasparín
también fue «picador» allá por
DEIA en - sus tiempos de juventud!

• Un año más, en el «pati de Can
Nou Sous», hubo mini-concierto con
motivo de la onomástica del «Dire»
de la CORAL, JAUME ESTEI,RICH.
Un trío de viento (Pascual Marti-
nez, Pascual Martinez jr. y Tomas
Picornell) interpretó a Bocherini,
Bach, Di Roser y Mozart. Y, natu-
ralmente, la Coral puso su nota vo-
cal. En suma, una tarde deliciosa.
Molts anys, Jaume!

• Plies si, parece que hahrti 'M-
HOS el dia de SANT AGUSTI.
PLAZA POIITATIL «La 'Verónica»
vendrii a Felanit x . gracias a la mis-
teriosa empresa que rigen los POLS
11110'111E11S, según informaciones
rad ioca Ile.

• ' Cambio en las filas de «MUR-
DER IN THE BARN», batería por
batería; un joven chaval de 17 años
ha cogido los «palillos» y dicen que
se porta bastante bien.

• Leo en «PERLAS Y CUEVAS»
en la sección «GASTRO-MANIA»
que firma el amigo PERICO POMAR
un monográfico dedicado a «SA SI-
NIA». Alabanzas más que justifica-
das.

• Y para cerrar dire que los EX.
PICADORES tuvieron su TRADI-
CIONAL «NOCHE DE CALDO DE
GATO». El comité de la convención
agradece vivamente la colaboración
de «SA SINTA», «B RIGHT 'S
LIGHT» y de «PUB-MIQUEL'S».
Por cierto, en este pub tuvo lugar
el colofón de la fiesta en un ambien-
te sensacional. Lástima que no pu-
dieran estar XESC FORTEZA y
MARGALUZ, que por motivos labo-
rales, no pudieron. Era la sorpresa
de la nochecita.

SUPLENTE.

VENDO CHALET en Porto-Colom,
4 dormitorios, 2 baños, garaje y
lanho. 17 millones.
Informes, Tel. 824769.

CHALET PARA ALQUILAR
Busco en zona Ira nquila en Ire
Cala Serena y Cala Egos con
3 -1 dormitorios
PAIIA TODO El, AS. 0
con o sin muebles, a prin. de
noviembre, con telefono o posi-
bilidad de instalarlo.

Tel6fono: 65-75-04

Fue el pasado día 19 cuando tuvo
lugar en Porto-Colom la anunciada
CONVENCION de EX-PICADORS
FELANITXERS.

Era ya de por sí un día especial,
yo diría que magico.

Hay que tener ahora cuarenta
afíos, por lo menos, y haber vivido
aquella epoca prodigiosa para sen-
tir los mismos cosquilleos que sin-
tieron nuestros personajes. Una ju-
ventud inquieta en busca de la aven-
tura prohibida.

No eran todos los que fueron,
pero sí eran una representación bas-
tante importante y válida de lo que
fueron aquellos años de euforia en
que se fundían los viejos y,tradicio-
nales moldes, al son' de Elvis, «Ja-
valoyas», «Beach Boys», «Beatles»,
«Animals», «Emerson,' Lake and Pal-
mer», la voz desgañitada y tremenda
de Janis Joplin, «Mody Blues», las
canciones del verano «Sabare di
sale», Alberto Cortez, «Pink . Floyd»,
Leonard Cohen y sus intimistas can-
ciones de habitación, «Deep Purple»
rock sinf ónico, los románticos
aguardaban los amaneceres de Por-
to-Colonz con .Astrud Gilberto, «Ro-
lung's », «laron Buterfly», llegando
al paroxismo con «King Crimson»,
luego la cosa se fue tornando tonta-
rrona con «Venus», «In the Mittle

-in -the-road», «Redbone»... -etc. por-
que dejo a muchos de los importan-
tes en el baul de Jos recuerdos
Mientras tanto vivíamos en la dis-
tancia las guerras del Vietnam y de
Camboya, el hambre de Biafra, los
mundiales cle fútbol, el Mayo del 68
y los episodios nacionales. Primero
bailamos con los pioneros «Los
Acroamas, y luegos con los «Mar-
blau», «Gitanos », «Dayana's», «Los
cinco del Este», los «F-5», «Diaman-
tes Negros», los más viejos con

«Lorin and the cries», que luego se-
rían «Los Bravos»... Primero bohe-
Mios, luego existencialistas, después
se empaparon en la filosofía hippy,
y finalmente la hindú... Algunos poi-
falta de prudencia sufríamos mul-
tas por actos inmorales, los disgus-
tos familiares, purgaciones de gara-
batillo... Ya digo, eran otros tiem-
pos. Ahora, con las canas al airy
tengo la sensación de que «nos han
robado la cartera y el piano».
;;;Orris Kamoy!!!

La convención resultú sencilla,
se trataba dc descubrir ni inventar
nada nuevo, simplemente pasar una
velada agradable en compañía de
viejos amigos. Metimos la nariz en
los aperitivos dialogando en el vie-
jo «Harry's Bar», luego seguimos
trapicheando con los vasos en el ex-
terior de «Sa Sínia». Nos sentamos
diez, y, al final fuimos los doce anun-
ciados..

Calamarines fritos, pimientos de
Padrón... ¡Y una caldereta de Ian-
gosta fetén! Helados, frutas, souflée,
acompañados de los mejores caldos
nacionales, si bien me quedaría con
uno de la casa «Viña Sol» (Wal-
trau?). Cava «Codorniu» y rascas a
tutiplen... Todos vestíamos nuestras
mejores galas.

La .comitiva hizo un pasacalles
por el Puerto para ver «in situ»
cómo está hoy el panorama. «Cala
Barbacana», «Pub-Solymar», «Oasis»,
algunos «Calipso», «Bright's Light»
y marcha a I opc para los bailongos
en «Pub-Miquel's». Una autentica no-
che de caldo de gato. Cuando me en-
tere amanecía. Doy gracias a T.V.
Felanitxera por su presencia, hasta
el próximo año si Dios quiere.
¡¡¡Orris Kamoy!!!

Torneu Colonz, julio-91.



ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA
EL CANCER

FESTA SOPAR
BARBACOA

LA PONDEROSA
Din ao d'Agost, a les 9 h.
Tiquet sopar 2.500 ptes.

Sorteig de regals, ball amb orquestra
VENDA TIQUETS

FELANITX:
MERCERIA CA'N NAVATA
EDITORIAL RAMON LLULL
DROGUERIA CA N'ALEIX
BANC DE CRV.DIT BALEAR

PORTOCOLOM:
COMESTIBLES ESTELRICH
BAR D'ES MOLL
LLIBRERIA CA NA MASSOT 

Club Náutico Porto Colom
En colaboración con Náutica Palma

Escuela Náutica

Curso Patrón de embarcaciones
de recreo

PARA INFORMES E INSCRIPCIONES EN NUESTRAS MCI-
NAS, TELEFONO 824658.	 ,       

TALLER MUNTANER
C/. Rodrigo de Triana, 12 - Tel. 825218 - PORTOCOLOM.

OFRECE:

Seguridad en su vehículo por poco
dinero.

MONTANDO UNA CUBIERTA NUEVA, LE REVISAMOS
LOS FRENOS CON EL FRENOMETRO.

NO 1.0 OLVIDEN, TENEMOS UN SURTIDO DE NEU-
MATICOS CON DESCUENTOS DE HASTA EL 55%.

PARCHES GRATis DURANTE UN AÑO DE LAS CU-
BIERTAS QUE MONTAMOS.

LE CAMBIAMOS EL ACEITE DE SU VEHICULO SOLO
POR 1.500 PTAS.

FELANITX 	 7

Toy° lugar el pasado sábado

Presentacbn Oficial del C. D. Fo/anit
iran éxito ðe I Torneo
Li Porto-Colom»

Pobre expectación bajo un calor
.soportable, con las camaras de T.V.
Felanitxera presentes tuvo lugar la
PRESEN'FACION OFICIAL del C.D.
FELANITX. Un club que inicia una
nueva andadura bajo la batuta del
nuevo presidente Miguel Puig, que
por cierto se ha tomado la cosa muy
a pecho y quiere hacer las cosas
bien, pese a que no acumula expc-
riencia en demasía. Lo cierto es que
en el seno del club felanitxer hay
much.' inquietud v preocu1)aci6n, la
mano derecha del nuevo mandata-
rio, Joan Fu liana y la izquierda re-
presentada por Salvador Vidal (ésto
no tiene nada que ver con el espec-
tro politico) le están apoyando de
una manera totalmente generosa y
eficaz.

El acto comenzó con cierto retra-
so, lógico. Sólo el concejal Toni Na-
dal vino de parte del Ayuntamiento
a ver como se fraguaba la cosa; un
interés que no tuvieron otros pre-
bostes.

Algunos ejercicios gimnásticos y
después un mini-partidillo entre los
JUVENILES, que entrena el cono-
cido DOMINGO A ZNAR que, pese a
que son pocos, dieron la talla, de-
mostrando que son bien avenidos,
ya que pusieron las cosas harto difí-
ciles a los titulares. Al final un 3-1
que no puede significar nada en par-
tidos de este tipo. El gol de los ju-
veniles fue de magnífico disparo.

El C.D. Felanitx de Preferente dió
a conocer los siguientes jugadores:
Matías Roig, Jaime Roig, Cosme Rie-

ra, Antoni Sagrera, Colau Veny,
Maimú, Nicolas Julia, Felipe

Risco, Mateo Borras, Juan Aznar,
Fernando Aznar, Diego Arcos, Gre-
gorio Juan, Biel Artigues, Sebastiá
Oliver, Biel Gelabert, Isidro Teruel,
Pedro Juan Sansú, oNancio» Semi-
nario (ausente por lesión), Antonio
Sunyer, Pedro Leandro (enfermo),
Juan Carlos y Alfonso Hernandez.

ENTRENADOR: PACO ACUÑAS.
PREPARADOR FISICO: MANOLO
TI MON FR.

parte de los JUVENILES se
presentaron: Basilo Martin, Pere
Galmes, Antonio Cano, Evaristo Sau-
gart, Felipe Gómez, Jos(: M. Gon-
zalez., Jose A. Acosta, Jose A. Roque,
Sebastiá Serra, Juan Pons y Jaume
Barceló. Ott -os por diversos motivos
no pudieron estar presentes.

Al final se invitó a un exquisito
«lunch» a todos los presentes. Re-
frescos, vino y cava, combinado con
frutos secos, una surtida variedad
de embutidos, cocas saladas y cocas
dulces, etc... Gracias a la esplendi-
da colaboración de «RAMADERS
AGRUPATS DE'VELAN ITX».

MAIKEL

ALQUILO PLANTA BAJA grande y
reformada con jardín. Apta para
despacho, en lugar céntrico.
Informes, Tel. 580197.

ES VEN EGUA creuada d'àrab, co-
lor castanv clar, de 2 anvs (Veda t i
estatura normal.
Informes, Tel. 580219.

Con las fiestas patronales de Por-
tocolom ha iniciado su andadura cl
Club Atléticos Portocolom'- que, a
contra reloj, elaboró un pkrama
deportivo que en principio se pensó
que tendría un caracter de entrena-
miento. Pero sucedió que a la hora
de competir las cosas se tomai-on
muy en serio.

De todo ello cabe destacar la •fie-
bre del MONOPATIN, una modali-
dad que va viento en popa, el .FUT-
131TO, en el clue hubo más de quince
equipos y en ATLETISMO la - gran
lucha entre benjamines.

CLASIFICACIONES:
FUTBITO - Seniors
1.° Banans Club
2." Farderos

Atco. Veteranos

Infantiles
1." Es Glop
2» Cala Murada
3." Ateo. Portocolom

Alevines
Atco. Portocolom

ATLETISMO
1.0 Xisco Marcos

MONOPA TIN
1." J. Monserrat
2» M. Castejón

Hay que agradecer la colaboración
del Avuntainiento de Felanitx, de la
Dirección del Collegi S'Algar, Mue-

hies SAMU, Mercería MARTA, Mo-
tor SPORT, Bar ES TAMARELLS,
Mesón LA FE, la CAIXA y NOU ES-
PORT.

Estamos en la tarea de fichajes y
reiterarnos a todw; aquellos niños de
10 años en adelante que el CLUB
ATLETICOS PORTOCOLOM les es-
pera.

Gavilán

VENDO CHALET DE LUJO en Por-
to-Colom, 5 dormitorios, 3 bafios,
garaje, jardín. 30 millones. Facili-
dades.

Informes, Tel. 824769.

SE` VENDE COCHERIA EN POR
.TOCOLOM.4-
t Informes, Tel. 296310.

NE—CFSITO CHICA MAYOR DE 18
XÑOS, para cafeteria en Cala
d'Or. U,rgente.
Jnfármes, Tel. 1;582:17 (Miguel),
1t4 10.a 23 h.

SE VEANIDE PLANTA BAJA en Por-
to Colom, 3 dorm. dobles, 2 ba-
ños, s'aIN-comedor, cocina, terraza
y jardín. ;,4i)
Teléfono y cochería opcional. in ,.
Informes: ;Tel. 296310 (de lunesliP
iCt ,:f



Forn Miguel Juan (fill)
després de les acostumades vacances,

torna estar a la disposició de la seva
distinbida clientela.

C. Plaça, 7	 Tel. 580333

Camp Municipal de Sa Mola

TORNEIG DE FUTBOLET 24 HORES

Avrzi dissabite dia 3 i demà diu-

menge dia 44

Bilbau, Madrid, Sevilla, Valencia,
Valladolid i Saragossa.

ALQUILO CASA DE CAMPO en
Campos, 3 hab., cocina con chime-
nea, bafio, colacluria y porche.
Agua corriente.
Informes, Tel. 580053.

VENDO SOLAR en Porto Colom, en
Urb. Cas Corso.
Informes, Tel. 580133.

VENDO CASA planta baja con fa-
chada a 2 calles, 2 barrios, zona
Parque Municipal.
Informes, Tel. 583085 (a partir 8
tarde).

VENDO O ALQUILO TIENDA en
Centro Comercial Cas Corso, Por-
to Colom.

Informes, Tel. 580133.

SE NECESITA MUJER para traba-
jar en cocina de cafeteria, de 16 a

23Informes, Tel. 657042.

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

FELANITX

Cans a la Sala
NATURALMENT PARLAREM DEL

PORTELL

El dia de Sant Jaume una munió
de felanitxers indignats, -convocals
per Coloms a la Sala, restablirem
la propictat pública de l'accès al ca-
mi de S'Algar. La feina es pot qua-
lificar de ben feta i la convocatòria
un exit.

Per?) hi ha coses que hem de dei-
xar escrites per si mai algú les vol
recordar.

Al Plc de dimarts es va informar
de la situació i no es prengué cap
acord, però no deixa cie sorprendre
Ia intervenciú del Sr. Cosme Oliver
que per una part increpa al Batie
actual en cl sentit de no haver ac-
tuat amb contundencia des del pri-
mer moment, per despres treure
una cópia d'una escriptura privada
de donació de l'any 1892 que segur
no l'havia treta d'investigacions que
el Sr. Oliver dugués pel seu' compte.
Queda clar que volia embullir la
troca i precisament cie part dels que
diuen són propietaris i estones
diuen que no ho són i de hit fan el
que després altres desfan. 0 sigui
que el Sr. Oliver després de dema-
nar contundencia es decanta per po-
sar en dubte l'evident propietat mu-
nicipal. Però el que si va ser digne
de les mamballetcs del públic i dels
presents va ser la intervenció del
regidor Sr. Grimait que manifesta
que trobava més violent el que
sava una pedra al mig del camí per-
que la gent traveli que .el que la
/leva perquè la gent no es faci

Investigacions de ciespres ciels fets
ens han confirmat que el Sr. Cosme
Oliver tenia coneixement que algú
procediria a tancar el camí dc S'Al-
gar, o sia que segueix fent el .que
feia quan feia de Batie, segueix po-
sant cara de circumstancia i volent
fer veure que no sap res quan en
sap el net.

I arribà el dia de Sant Jaume
com sabeu, es va procedir a esmico-
lar el que ningú sabia de qui era,
ni corn havia aparegut.-Hi havia gent

de totes les edats i condicions i re-
presentació de tots cis grups poli-
tics, Ilevat del CDS. I tot va anar
be, nomes un jove exaltat que in-
tenta emportar-se les cines que per
esmicolar la poca vergonya havíem
duit al 'portell. Poc temps després,
el mateix personatge exaltat, més
calmat, es va identificar com autor
&Is fets i va demanar al nostre por-
taveu que intervingués per tal que
l'Ajuntament tornas un aval de
50.000.000 de ptes. que tenen dipo-
sitat, j que del mes d'abril tenen
sollicitada la seva devolució. Alegí
que el tancament del camí obeïa a
Ia no clevolució de l'aval i no a la
protecció de S'Algar com havien vol-
gut justificar a la premsa.

A la fi, sabem la veritat. A la fi
no tenim cadenes, ni barres i teni m .

l'accès a S'Algar 'Sense impediments
maliciosos i fantasmals. Ara també
ha apareguda una denúncia als Jut-
jats. Han dcnunciat ais nostres dos
regidors i al regidor del PSOE Pere
Massutf, a l'altre regidor del PP Iam-
bé present i que va coliaborar a la

,desfeta, n'Antoni Grimait, no l'han
denunciat. Quines coses! Aquesta
setmana i fins dilluns recollim les
signatures de la gent que hi va as-
sistir o s'autoinculpa dels fets del
dia de Sant Jaume. Com varem dir
n'assumim la responsabilitat popu-
lar, creim que era l'única possibili-
tat d'acabar amb aquesta fantasma-
da que atempta contra -la dignitat-
del nostre poble. Ara la Justicia dira
si això es pot fer així i donara la
raó a una de les parts. De moment
Ia indignació 'popular ha resolt el
terna que duia camí de ser etern
per tenir una part que volia allargar
i una altra part que no acursava res.

Be, avui dissabte a les 12 de la
nit farem la festa de S'Algar S'Are-
nal. El perquè la feim a S'Arenal es
ben ciar. Aquesta festa es va ini-
ciar per reivindicar aquest bell pai-
satge net d'urbanitzacions, ara que
s'ha aconseguit, fer-hi Ines renou se-
ria anar contra eis nostres propis
actes. Ja ho sabeu, ens veurem a
S'Arenal.

Un segle de joieria i bisuteria espanyula
El passat dia 29 de juliol, a les

1900 h., a la Llotja de Palma, s'inau-
gura l'exposició «Un siglo (lc joye-
ría y bisutería española 1890-1990».
La inauguració de l'exposició fou a
càrrec ciel President de la Comuni-
tat Autónoma de les flies Balears,
Gabriel Cariellas, i a l'acte hi foren
convidats SS.MM. els Reis cl'Espa-
nya.

L'exposició esta organitzada per
l'Institut Balear de Disseny que de-
pen de la Conselleria de Comerç i
Indústria del Govern Balear. Comp-
ta amb el patrocini de «Sa Nostra»
Caixa de Balears i la collaboració
ciel Centre de Promoció del Disseny
i Moda del Ministeri d'Indústria,
Comerç i Turismo.

La imatge de l'exposició l'ha rea-
litzada en Javier Mariscal, que s'ha
encarregat del disseny gràfic dels
cartells, tríptics, invitacions, etc. La
distribució i el disseny de l'espai in-
terior es obra de l'arquitecte i in-
teriorista català Dani Freixas.

El visitant d'aquesta mostra con-
templara més de 1.600 peces selec-
cionades per un comitè tècnic espe-
cial. Concretament, en l'apartat de
joies d'artistes es podran veure les
realitzades o dissenyades per Dalí,
Picasso, Miró, Durrio, Chillida, Hu-
gué, Gargallo,

- -EI----pre.ssupost de l'exposició es
d'uns 100 milions de pessetcs i l'iti-
nerari s'ha concretat a: Barcelona,

Vendo chalet en Porto-Colom
5 DORM. DOBLES, 2 BAN-10S, COCINA AMUEBLADA, SALON,

COMEDOR, GARAJE Y JARDIN. 25.000.000 ptas. FACILIDADES.

TELEFONO 837000, HORAS OFICINA (de 7 a 13 y de 14'30 a 18).

ALGARROC a S'ARENAL
AVUI DISSABTE, 3 D'AGOST, A LES 12 DEL VESPRE

Murder in the Barn
Juanito Percha y los Colgaos

Psicoanàlisi
Rots d'All
The Birbes

I L'ACTUACIO ESPECIAL DE

de «Hermanos Jonovoi»
ACLAIUMENT: Per mohos nics que evidents, la festa que hem ce-
lebrat cada any per reivindicar la preservació de S'ALGAR, en-
guany i atis quo aquest territori s'ha qualiticat com ESPAI NA-
TURAL dins la Llei del mateix nom, hem decidit celebrar la lesta
a S'Arenal.

COLONIS A LA SALA




