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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX   

LES DAHHERES PLENARIES Per un pacte social de normalització
iirigiiisticaDia 23 del mes passat se celebrà

sessió plenaria extraordinaria" de
l'Ajuntament i dilluns d'aquesta set-
mana se celebrà l'ordinària del mes
d'agost. Els punts tractats en agues-
tes sessions han estat més aviat de
tràmit.

Aiximateix s'ha d'esmentar que a
Ia de la dia 23 s'estrenà la modalitat
que permet la intervenció del públic
entorn a temes determinats tractats
a la sessió. En aquesta primera ex-
periencia només s'acolliren al siste-
ma els informadors i a la sessió de
dilluns passar no es dona el torn
perquè el capitol de precs i pregun-
tes es perllongà més allà de les dot-
ze de la nit. Aix?) també cal esmen-
tar-ho, la sessió durà fins que s'es-
gotà aquest darrer capitol.

Tots els punts menys un que feia
referencia a la concessió de credits
extraordinaris i suplements de cre-
dits finançats amb majors ingres-
sos, foren aprovats per unanimitat
(faltava el regidor del CDS Sebastià

Diades
ecolágiques

Les «diades ecològiques» s'han po-.
sat a l'ordre del dia i hem vist com
a Portocolom dues entitats distintes
les han incloses dins els seus pro-
grames d'activitats.

Dia 14 de juliol, la Confraria de
Pescadors, amb motiu de les festes
del Carme, convoca els confrares i
devers una dotzena i mitja d'embar-
cacions, llaüts de pesca de la 3 •. Ins-
ta tots ells, acudiren a la crida i re-
colliren un bon nombre de bosses
de deixalles tot al llarg de la costa
del nostre terme.

Dissabte passat, el Club Nàutic
també celebra una «idada ecológica»
i més de trenta embarcacions es fe-
ren a la mar provistes de salabres i
netejaren la costa, mentre un es-
bart de gent a peu feu lo propi per
les voreres del Port.

El gest es simpàtic i tal volta més
testimonial que no efectiu, perquè
en un ni en dos dies no es poden
retirar les deixalles que la incúria
de la gent deixa dins la mar seguit
seguit. Pere) benhaja el testimoni,
perquè pot aidar eficaçment a crear
amb el temps una consciencia ecolò-
gica autentica i crear l'habit de res-
pectar més el nostre entorn marí-
tim.

Liado) i es deixa a sobre la taula el
que feia referencia a les retribu-
cions dels membres del Consistori.

S'acordà entregar onze sepultures
noves, en buc, a altres tants pro-
pietaris que perderen les seves a la
tormenta de l'any 1989.

Es planteja en caracter inicial i
obert una possible reforma del mer-
cat dominical i s'aprovà una model
urgent per demanar a Obres Públi-
ques unes millores per a la síquia de
la vila.

El grup del PP presentà dues mo-
cions que foren retirades per ells
mateixos. Una era sobre un aval de
50 milions de ptes. de l'empresa Ro-
daro i l'altre sobre la constitució
d'una comissió pel polígon indus-
trial.

Coloms a la Sala en presenta una
sobre el recobrament de l'ús públic
del canil' de S'Algar que fou apro-
vada per majoria amb Pabstenció
dels regidors del PP Rafel Barceló
Bernat Artigues i Joan Ruiz.

El Centenari cleis
Ermitans a Satrit
Salvador

La setmana passada, Televisió Fe-
lanitxera donava compte de que
s'havia passat per alt el centenari
de l'establiment dels Ermitants de
St. Antoni i St. Pau a Sant Salva-
dor.

Efectivament el passat mes de ju-
liol es compliren cent anys de la
segona i definitiva vinguda d'aques-
ta congregació, ja que l'any 1824 s'hi
havien establit per tornar-se'n des-
prés de 27 anys.

Aiximateix a l'edició d'aquest set-
manari de dia 25 de juny de l'any
1988 i amb motiu dels 300 anys de
Ia mort del fundador de la Congre-
gació, l'ermità Joan Mir, donarem
compte de totes aquestes dates.

El poble de Felanitx creim que
voldrà celebrar de qualque manera
aquest centenari i tal volta la festa
aniversari de la Coronació, del pro-
per mes de setembre, seria rocasió
adequada per a fer-ho. Cent anys de
custódia del nostre santuari, ben be
mereixen l'exteriorització d'un gest
d'agraïment que sabem be que es
present dins el cor de cadascun dels
felanítxers.

HEM D'EMPt.NYER LA
CAMPANYA

La Campanya de Normalització
Lingüística de les Hies Balears ha
superat una llarga fase preparatò-
ria de captació d'adhesions i d'esta-
bliment d'estructura organitzativa.
Ara ha d'entrar en una nova fase
de realitzacions i de major presen-
cia pública.

Convé recordar que va ser crea-
da per un acord institucional entre
el Govern Balear, els tres Consells
Insulars i l'Ajuntament de Palma, i
que posteriorment s'hi han adherit
quasi tots eis- ajuntaments, el mi---
nisteri d'Educació i Ciência, la Uni-
versitat balear, els partits politics,
els sindicats, la gran majoria dels
collegis professionals i un gran
nombre de centres d'ensenyament
i de coliectius diversos, de manera
que es pot afirmar que hi esta com-
promesa tota la societat balear, sen-
se distinció` d'ideologia, ni de Ilen-
gua d'origen, ni de procedência geo-
gràfica.

La comissió interinstitucional
(fermada per representants de les
institucions) i la tècnica (formada
per especialistes, de dins i fora de
les institucions) funcionen a dos ni-

Avui, sopar de

contra el Càncer
Avui vespre, a la barbacoa «La

Ponderosa», la Junta Local de l'As-
sociació Espanyola contra el Can-
cer celebrarà el sopar anual amb la
finalitat d'aconseguir fons per a l'As-
sociació.

Aquest esdeveniment sol rebre
sempre un ampli recolçament popu-
lar i es de suposar que enguany no
sera una excepció. L'època es pro-
pícia per reunir a l'entorn de la tau-
la de la solidaritat a molts felanit-
xers d'aquí i d'altres que, dispersos
per altres terres, es troben ara aquí
per passar uns dies de vacances.

No hi sol mancar tampoc una am-
plia representació dels estiuetj ans
que, de molts diferents indrets, aco-
deixen habitualment a la costa fela-
nitxera, de manera que tot plegat
sol propiciar una ocasió magnífica
per saludar els amics, per passar
unes hores en companyia d'aquells
coneguts amb qui només es coinci-
deix per aquestes saons.

Després del sopar hi haura sor-
teig i ball amb orquestra.

AI NA MOLL( * )

veils, autonómic i insular, i s'han
reunit diverses -vegades. S'han or-
ganitzat grups de treball i s'ha mun-
tat una oficina (carrer de Sant Mi-
guel, 18, 2on, 07002 Palma. Telèfon
717503, Fax 720650), on funcionen
regularment la coordinació i el se-
cretariat i uns serveis d'informació
i d'assessorament. Però el ritme de
tot plegat ha estat massa lent per a
la urgencia que les circumstancies
comporten.

Ara que entram en una nova le-
gislatura i els governs autonòmics i
locals, amb forces renovades, em-
prenen una nova singladura, es el
moment de planificar i posar en
marxa actuacions concretes que ens
permetin avançar, en pau i concòr-
dia i de manera segura, pel camí del.
recobrament lingüístic. Cada insti-
tució, cada cotlectiu adherit, i fins
i tot cada ciutadà particular que
vulgui respondre a la crida institu-
cional, ha d'establir el seu propi pro-
grama de normalització i prendre
les mesures adequades per posar-lo
en practica.

Es necessari que entre tots facem
realitat allò que estableix l'article 3
de l'estatut, en materia lingüística:
que la llengua catalana, pròpia de
les Hies Balears, sigui l'instrument
normal de relació dels seus ciuta-
dans, de manera que qualsevol tu-
rista o observador superficial, sim-
plement passejant-se per les nostres
ciutats i les nostres platges, mirant
els rètols i escoltant parlar els
illencs entre ells, descobresqui que
aquestes illes tenen una llengua
pia.
HI HA FEINA LLARGA PER FER

Tots sabem que som Iluny encara
d'aquesta normalitat. Sabem que el
castellà es tan clarament dominant
en els rètols i senyalitzacions, en
els mitjans de comunicació j en la
relació interpersonal dels ciutadans,
que es ben possible —i passa amb
freqüência— que un turista poc ob-
servador passi unes quantes setma-
nes entre nosaltres i se'n torni a ca
seva sense haver descobert que la
llengua pròpia de l'illa on ha passat
les vacances no es el castellà.

Tots sabem també perquè passa
això: la llarga etapa d'oficialitat úni-
ca del castellà, amb exclusió del ca-
talà de tota activitat i de tota pre-
sencia pública, ens ha duit a la si-
tuació aberrant d'una comunitat for-
mada majoritàriament per individus
analfabets en la llengua pròpia i'al-
fabetitzats en una altra (potser fins

(Continua en la paq 7)



SANTORAL

Diu. 11 Sta. Clara
Dill. 12 SL Hilari
Dim. 13 St. Pondit
Dim. 14 St. Demetri
Dij. 15 Assump. M. de Deu
Div. 16 St. Esteve d'Hongria
Dis. 17 St. Jacint

LLUNA

Quart creixent dia 17

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 1,

Palma - Felanitx des de l'esta-
eV): 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-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.

Portoeolom-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 I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

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

Amparo Truoba
Francesc Piña
Gava-Mens
Gava-Melis
Miquel-Nadal
Amparo Trueba

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

580448-581144
Ambulàncies

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

Pepe Joan Barat() Illaimó
mori a Barcelona, el dia 28 de juliol de 1991, a l'edat de 8 anvs,
havent rebut els sauts Sagraments i la Benedicció Apostidica.

Els sens pares Joan i laria; germana Cotonna; padrins Joan i A tigela; padrins de fonts
Jaunie Barcelô i Barbara Adrover, tios, cosins. i els altres parents vos demanen que volgueu
encomanar la seva anima a Deu.

Casa mortuòria: Ramon Hull, 21-2n- B

Illaria Obrador Llguet
(Amagat)

va morir a Felanitx, el dia :11 de juliol, de 1991, a l'edat de 85 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benediceió Apostnlica.

FELANITX

Premis injuve 01 de Mitjans de Commiraiti   
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Disposant l'Ajuntament de solars
per a sepultures al Cementeni Mu-
nicipal se convida a tots els inte- . .
rcssats a la seva concessió a que
presentin la instancia corresponent
a les oficines municipals abans del
dia 25 d'agost corrent, a fi de po-
der procedir a l'acijudicaciú de les
concessions, la quai cosa es farà
per sorteig properament.

Felanitx, 31 de juliol de 1991.

El Batte,
Miquol Riera i Nadal

L'Institut de la Juventud del Mi-
nisteri d'Afcrs Socials, a traves cie
la Direcció General cie Joventut dc
la Conselleria Adjunta a la Presiden-
cia del Govern Balear, convoca l'edi-
ció 1991 ciels Premis Injuve de Mit-
jans de Comunicació.

. Els premis, dotats amb un milió
- de pessetes per a cada modalitat,
estan adreçats a tots els joves me-
nors de 30 anys professionals dels
mitjans de comunicació que podran
participar-hi amb els seus treballs
sobre qualsevol temàtica en forma
d'article, reportatge, fotogralia, pro-
grames racliefOnics o documentais,
en funció de les següents modali-
tats: Periodisme escrit, pet - iodisme

gràfic, radio i televisió.
Aquests podran redactar-se en

qualsevol Ilengua oficial espanyola i
hauran d'haver estat realitzats,
mats i publicats o editats en qual-
sevol diari, revista, emissora o tele-
visió en un periode compres entre
1'1 de novembre de 1990 i Il d'octu-
bre de 1991.

Així mateix també es podrà con-
cedir un premi amb caracter espe-
cial a aquells professionals de mes
de 30 anys que s'hagin destacat per
Ia informació publicada, radiada o
televisada sobre temes de .joventut.
Aquest premi sera d'un milió de
pessetes.

Les bases i condicions per a la
participació en cl certamen i la but-
Ileta d'inscripció romanen a la seu
de la Direcció General de Joventut
al carrer Jeroni Antich, n.° 5 de Pal-
ma.

SE VENDEN PISOS
en Porto Colom. C. Marina.

PnEcio INTEBESANTE
Facilidades

Tel. 82•168:1

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

_

1   

Snack Bar ((EL PASO»
* Pepitos
* Platos combinados

Hamburguesas
e Pollos al ast (por encargo)

• • • 

Urbanización «Jardins dl Rei» 	 PORTO-COLOM

Al cel sala

El seu espós Jóan (Mirador; neboda Catalina Pons; (Ulula NI." rknlimia Artigues; germans
pol j ties, nebots i els altres parents vos demanen que la volgueu tenir present en les vostres
prega ries.

Casa mortuOria: C. de la lar, 61 (Can Turriscos)
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EL PAVELLÓ ESPORTIU

Benvolgut director del setmanari
FELANITX:

Ens agradaria que en la pròxima
edició (id l setnialiari vus pointesseu
fer el favor d'incluir aquesta carta,
dirigida al nou ajuntament, en la
que expressam la nostra preocupa-
ció pel conegut tema de la construe-
ció del pavellO.

Voldríem dirigir-nos al nou ajun-
tament per demanar-li que faci tot
el que sigui possible perquè el pa-
velló esportiu sigui construit lo més
aviat possible; fa tant de temps que
l'esperam... i es tan necessari... i a
rues dc la illusió que ens fa, pensam
que Felanitx es un dels pobles im-
portants de Mallorca que encara no
compta amb aquest tipus d'instal-
lacions.

Tots nosaltres s6m joves i espor-
tistes, i ja fa temps que patim les
inclemències del temps de l'hivern

FELANITX 	 3

Qua érem j ii! hem de ser
Les series que va cscriure, protagonitzar, dirigir i produir Michael

són discutibles, però del que no existeix el minim dubte és que
sempre ana,ren impregnades d'un missatge —gens subliminal— d'humanis-
me cristià; fàcilment assumible per qualsevol altra creença religiosa o
comportament ètic.

Michael Landon va fer tota la seva carrera professional a la televisió.
Es dona a conèixer com el Little Joe dc la serie Bonança fa un grapat
d'anys. Després, ell mateix dirigí , protagonitza, produí i escrigué series
com L.a casa de la praderia i Autopista COp al cel.

Landon va ser un bon actor. Probablement si s'hagués dedicat a di-
versificar la seva activitat professional, ara seria més famós i valorat, però
era un home amb unes fortes conviccions religioses i aquest compromis
el porta a dedicar-se a series on la justicia, la solidaritat i la caritat vers
el proïsme cren l'eix principal.

Fa mesos, els metges li detectaren un cancer irreversible. Digué que
no es donava per vençut i que pensava lluitar per la Vida fins que li que-
dassin forces. M'imagin que, internament, va patir molt, però de cara a
l'exterior es comporta com ho hagués fet en un dels seus telefims: vale-
rosament, tractant de servir d'exemple als altres.

La mort, finalment, se l'ha emportat. De pocs actors podrà dir-se que
iIaiiestat conseqüents en la seva professió amb les seves creences perso-
nals, com en el . cas '• de Michael Landon, Little Joe. De vegades, a Holly-
wood, no tot es cartó-pedra.

Antoni Roca

mentre practicam el nostre esport.
A vostè senyor batle i a vostès se-

nyors regidors e I s dona
Ia henvinguda coin a nou
consistori i	 I	 r i e in	 trobar
nos dins cosa de mig any per poder
inaugurar aquest desitjat i esperat
(fa molt de temps) pavelló.

100 firmes
ALGARROC

Benvolgut Tomeu,
Tot i que m'imagin que no im-

porta dir-t'ho, ni a tú ni a una bona
part dels que pretenient dormir a
Portocolom la nit del passat dissab-
te, 3 d'agost, no em pue estar d'es-
criure aquestes retxes per cantar les
magnifiques condicions acústiques
de S'Arenal respecte de la resta del
Port: Jo tenia vesa d'anar a escoltar
s'Algarroc i , yes per on, ho vaig sen-
tir millor des de ca meva —a prop
de s'Hotel— que a S'Arenal mateix
on, per cert, m'hi vaig acostar pas-
sacies les cinc de la matinada per
tal de fer-ho saber als organitza-
dors.

Qui sap com podria quedar de be
un recital dc la Coral —o d'En Ca-
rreras, Domingo, Pavarotti, etc.— en
un escenari natural tan escaient!
Tant que he pensat d'organitzar-ne
un per mi mateix i el que em passa

RESTAURANTE
ESMERALDA PARK

CALA D'OR

Banquetes, Bodas, Comuniones
y Fiestas

ZONAS MARIAN:11)AS, PARKING, PAROLE INFANTIL,
visTA pANoHANIICA souRE 	 N1AR

LOCAL CLINIATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

Informes: TEL 643085 - SR. RAMON

No teníem més de dotze anys
—cagonciena!— quan aquell home
baixet vestit amb una mudada obs-
cura a rattles amples que es figura-
va protegir amb un baverall —que
un dia fou blanc— de les calami-
tats d'un laboratori i del fenOmen
de la caiguda de la cendra del
«chester» que passejava d'un queix
a l'altre ens amolla embolicada
amb fum blavós una nova definició
de metre que ens va caure com un
tret.

El metre, digué ple de suficiencia,
no es ja la dcumillonessima part
del quadrant del inericlia. Ara el

es que no acab de saber on donen
els permisos pertinents. Per ventura
no en fa falta cap, pet-6, si es així
hem begut oli, ja que tenc un vcinat
que m'ha dit que pensa fer una fes-
ta de «Zarzuela» —començant a la
una de la matinada— el dia de la
Mare de Déu d'agost.

No voldria que ningú fes prose-
letisme politic a costa d'aquestes
observacions sobre un incident la-
mentable encara que intrascenclent:
tothom pot errar, sobretot si accep-
ta els seus errors, es disculpa i no
els repeteix. Perõ es pròxim a l'in-
sult declarar-se ecologista, canviar
delloc una manifestació com l'Al-

-garroc en base a raonaments preser---
vatius i castigar una bona part dels
seus veinats amb una forma de con-
taminació tan perillosa i emprenya-
(fora com es l'acústica.

De tota manera, no tot va ser ne-
gatiu eir aquella llarga nit d'insorn-
ni: vaig optar per agafar un llibre
—a l'atzar— i em va caure a les
mans «La Pell de Brau» de n'Es-
priu. Supós que no t'ho creuràs si
et dic que, també casualment, el
vaig obrir per la pagina correspo-
neat al poema XLVI: De vegades
necessari i forçOs... Ja et dic que no
esper que t'ho creguis, però trob que
hi diu.

Atentament,
Llorenç Valverde

Portocolom, 5 d'agost de 1991.

N. de la Direcció: Recordam una
vegada més als comunicants, que
per a la inserci6 de cartes en agues-
ta secció és imprescindible que va-
gin signades per l'autor (o autors),
Ia identitat del qual s'ha d'acreditar
amb el número del D.N.I. i l'adreça,
això sense perjudici de que puguin
apareixer publicades amb pseudò

-nim.

metre (•s tin nit
build sct-C('ntes-scj\anla-lI('si picodi•
vegades la Ilargaria d'una de la
franja taronja de l'isOtop de cript6.
Ens quedarem trasbzdsats. Fins lla-
vores el metre havia estat per not-
tros una cosa ferma. D'aquell ins-
tant en clavant tots perderem
vista la nostril estatura i la Ilargb-
ria del nas. Sebre que podia esser
en el futur un cottons llargs ja era
cosa més complicada puix que s'a-
tansava a la física nuclear i queja
quasi de ple clins la incertesa de la
quantica.

Han passat ¡nukes vet lacles de lla-
vores ença i tot s'ha anat compli-
cant. Ja no feint Foy enterra. Ja no
estimam la padrina ni feim Iladrio-
les. S'ha acabat la feina ben feta i
si hi hagués carros amb bisties to-
tes les someres i muls haurien de
dur alarma o pany de seguretat. En
el poble ja no feim vinya i prest
haurem de mirar els botifarrons a
qualque retrato engroguit. Els
cranes peluts ara s'afaiten i les oro-
miles no concaguen els intellectuals
de Sa Recreativa i voltants perque,
a més d'haver-n'hi pocs, pet carrer
no hi ha fane per fer nius. A Can
Ramis ja no fan sifons, el tren ja
no tragina botes i, de nit, un eclipsi
de supermercat apaga la fesomia dc

_ la teringa de molins. _

abans que tornem més foils, el
gabinet d'esmoladors ha • cregut •
que el més oportú seria, rdc mo-
ment, comanar una feina a Can'
Quietino. Perque, de fa un sexeni..
quasi tota la gent ha anat oblidant
la vertadera mesura, la normal en- 1

carnadura i el «bouquet» que ha de
tenir la cosa Ines escampada del'
món. L'escleveniment més quoticlia'
i nostrat ha anat progressivament •
perdent proporció i perspcctiva i ara
ja el fa tot-hoin de qualsevol manera
—vatuactell—, sense gracia ni sal(!- . '
ro. En comptes, idO, que potruem
tenir-ne un fanal, una bandera ina- 1

movible a Paris, al Museu de Peses
i Mesures, a Can Quietano o a Can
Guiem Mas —si es que ho fa rues:
barato—, ens faran un model, un
patró. Sa putada patró. Una putada
de platí iridiat que tendra l'aparen- ,

fatxa i flamaralla constant clins
un, certament respectable, marge •
de calor i sempenta d'aire.
rem al Museu de Paris dins una
motxilla on crec que hauriem . de
pintar-Iii flit ia dotzena de gerretes.

P. Artigues- .

Tombats a la molsa

Landon, Michael

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

PREVIASA, IMECO, etc)

També recorda la creació de PAR-
TIT MÈDIC.

PER A mns INFORMACIÓ, dirigiu-vos al C/. Pelat, 61
Tel. 583464
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Miguel Oliver Massutí, president
del patronat de Cabrera

En el darrer consell de ministres
celebrat pel Govern Central fou no-
menat President del Patronat der
Pare Nacional de Cabrera, el nostre
paisà Miguel Oliver Massuti.

Ens congratulam de que Miguel
Oliver figuri al front de l'ens que
ha de gestionar aquesta part del nos-
Ire arxip:Aag, que resta preservat
de la deeradaciú ecol32ica.

S'Algarroc
El festival de rock de dissabte

passat a S'Arenal aconsegui una
nombrosa audiência, una audincia
que gairebe no va decaure al llarg
de les quasi sis hores de durada.
Conjunts de rock felanitxers ocupa-
ren la tribuna al costat d'altres i els
«Hermanos Jonovoi» oferiren una
exhibició de foes ben interessant.

La vetllada, que feu les delicies
d'un sector, sembla que desperta les
ires d'altres degut a l'alt nivell
tic assolit. Vet ad un problema di-
heu de resoldre i que tal vegada
s'haurà de tenir en compte a l'hora
d'organitzar festes popular s. La
qüestió es mou dins el terreny cer-
lament lienagadis - de la tolerancia i
Ia intolerancia, l'excepcionalitat de
les festes populars, etc...

Autocross Felanitx
Pet dia 1 de setembre, a les 1530

h. i en el circuit de Ca Ses .Falies
de la carretera de Cas Concos, esta
prevista una prova d'autocross.

Les persones interessades en par-
ticipar-hi es poden inscriure fins dia
23 d'agost al Tel. 581145 (matins).

En Miguel Antoni Bordoy és a
Felanitx

El nostre collaborador Miguel An-
toni Borduy (Enginyer) arriba de
l'Argentina el dia de Santa Marga-
lida. Arriba en companyia de la seva
esposa i amb la intenció dc quedar-
se a Felanitx, amb la qual cosa es
fa realitat —segons diu— cl somni
de la seva vida.

Ens alegram de tenir entre nosal-
tres a Miguel Antoni Enginver i des
d'aquestes planes li donam la ben-
vingoda.

Final del Curs Studia
Com és ja un custom, a l'estiu, les

persones que han seguit durant el
curs les Ilicons de STUDIA, solen
reunir-se per cloure oficialment el
cicle amb una Eucaristia.

Aixi clones, el proper dissabte dia
17 cl'agost a les 8 del vespre, tindrà
Hoc aquest acte a la parròquia de
santa Maria del Mar de Cala d'Or.
Celebrara la Missa i dira l'homilia
el Director del Curs P. Antoni Oli-
ver, C.R. Cantara la Capella Tea-
tina.

Hi són convidats tots els que han
assistit al Curs Studia.

Comissió de Cultura de la Llar de
la Tercera Edat

Per a les properes festes de Sant
Agusti es te previst dc muntar una
exposició d'estovalles brodades de
punt mallorqui.

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

Llar de la Tercera Edat - lnserso
CIRCUIT CICLOTURISTIC.—Pel

dimarts dia 27 d'agost s'ha previst
el Circuit Cicloturistic de la 3.a Edat
de la Comarca de Migjorn. Per a
més details podreu consultar pro-
crames apart. Inscripcions de 1'1 al
15 d'agost.

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

Queden poques places.

Mañana será inaugurado el Club
Social Atléticos Portocolom

Mañana dia 11,a las 21 horas, ten-
drá lugar la inauguración del Club
Social Atléticos Portocolom, en su
sede «Mesón LA FE».

El Presidente y Junta Directiva
invitan a todos los socios del Club y
simpatizantes, y a todas las perso-
nas interesadas en fomentar cl de-
porte en Porto Colom.

El Capitol General dels Teatins
El passat mes de juliol es va ce-

lebrar a Roma cl Capitol General
dels Pares Teatins. Durant varies
setmanes, membres de l'orde d'ar-
reu del món estudiaren qUestions

referides a l'orde i a l'església en
general i finalment elegiren la nova
Cúria; la qual queda integrada de
Ia forma següent:

PrepOsit General, P. Gabricle Da-
rida, fins ara provincial clel Brasil.

Vicari General, P. Bartomeu Mas.
Consultors: P. Francisco Gil, P.

Luigi Palombi, i P. Gaieta Russell.
Ecônom General, P. Pascuale di

Pietro.
Secretari General, P. Gaieta Ros-

sell.
Diguem també que el nostre paisa

el P. Francesc Andreu ha estat recle-
git pci càrrec d'arxiver general.

No passa desapercebut pels obser-
vadors el fet de que hagi estat ele-
git Prepsit General el P. Gabriele
Darida, un home que, tot i esser
italià, procedeix d'un pais sudame-
Heir on ha exercit la seva tasca du-
rant molts anys. Aquesta circums-
tancia sera interpretada per molts
com a positiva, tota vegada que l'a-
portació que en general poden fer
les comunitats d'aquest indret del
món a l'església universal es pot en-
tendre com a saba renovadora.

vida social
NAIXEMENTS

Els esposos Francesc Juan Orfi i
Angela Huguet Páramo, han vista
alegrada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer fill, un nin que
en el baptisme rebrà el nom
Pere.

Enhorabona als novells pares.

Na Begoña Amez Mercadal, espo-
sa d'en Miguel Aclrover Alonso, ha
donat a llum el seu primer fill, una
nina preciosa que rebrà el nom de
Laura.

Felicitam al matrimoni Acirover-
Amez.

PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat, en el convent de

Sant Agusti, varen rebre per prime-
ra vegada l'Eucaristia, els germans
Jose M." i Estefania Duran Cañas.

I el mateix dia, al santuari de Sant
Salvador, la varen rebre eis gel-mans
Xavier i Miguel Angel Fontanet
Obrador.

Rebin tots cils la nostra enhorabo-
na que feim extensiva als seus pa-
res.

OPOSICIONS
Ha superat satisfactOriament les

Oposicions a professor d'Institut al
concurs celebrat recentment a Ma-
drid, el nostre paisà Joan MesquicLi
Manresa, llicenciat en Ciències OM-

miques.
Rebi la nostra enhorabona.

NECROLOGIQUES
El passat dia 28 de juliol, mori a

Barcelona a l'edat de 8 anys, des-
prés de que tots els mitjans de la
ciência u to pogueren retornar-li la
salut, el nin Pere Joan Barceló Mai-
mó. Al cel sia.

Reiteram el nostre més sentit con-
dol als seus pares, En Joan Barceló
Oliver i Na Maria Maim& germana
Catalina, padrins, oncles i als altres
parents.

Dimecres de la setmana passada,
entrega l'anima a Déu a Felanitx, a
l'eclat de 85 anys i després de yeti-
re's confortada amb els sagraments,
D. Maria Obrador Uguet, de Can
Amagat. Descansi en pau.

Enviam la nostra condoLmcia a la
seva farrnlia i d'una manera especial
al seu espbs D. Joan Obrador, nebo-
da Catalina Pons i f illola M.a Antò-
nia Artigues.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha 75() I.:
-- Yamaha RD 350
— Yamaha DT-80 LC
— Yamaha TZR-80
— Husquarma 125 Cross

— Honda MBX 80
— Honda XTII

— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 58C2S8
ALQUILER DE COCHES . -

Y MOTOS

ALQUILO PISO EN PORTO-COLOM,
arnueblado, en parte Aduana. Para
temporada o todo el afro.
Informes, Tel. 58 14 26.

VENDO CHALET en Porto-Colom,
4 dormitorios, 2 bafios, garaje y
jardin. 17 millones.
Informe:;, Tel. 824769.

CIIICA ESTUDIANTE, con piso pro-
pio en Palma, busca compañeras
para compartirlo el próximo
curso.
Informes, Tel. 58 08 83.

r

DR. JULIAN TICOULAT MESTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática

(ANSIEDAD, DEPRESION, TRANSTORNOS DEL SUERO, DES-

AJUSTES DE PERSONALIDAD, ENFERMEDADES PSICOSOMA-

TICAS O DE ORIGEN NERVIOSO)

IIORARIO DE CONSULTA Y PETICION DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX

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



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

Se venden pisos y
locales comerciales

APTOS PARA DESPACHOS,
OFICINAS, TIENDAS, etc.

Con o sin aparcamiento
Muy céntricos

Informes: Tel. 580235

-Q2121929-
Clinica de Ortodoncia

(Prevención y corrección de malposicioncs dentarias en
niños y adultos)

Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318
llorario de verano: Del 1." de junio al .15 de septiembre

Limes a viern('s, de 9'31) a 13'311. Pievia cita.
C/. Miqucl Bordoy, 22

	
Tel. 58262i 	 FELANITX

FELANITX

El centenari de la Providencia

Musk"' renovada El Nu petit i l'estrella de la nit
No fa molts dies vaig assistir a

Ia benechcció de la casa nova de les
monges. Va esser un acte preciús i
vos puc dir que cl meu cor fruia
•com quan era petita. Les parets, pot-
ser, ja no són les mateixes, peru
•calor humana que alla es vivia vos
assegur que no ha canviat. La ma-
teixa senzillesa, l'alegria compartida
per aquell gran moment, varen fer

•que cm sentis transportada per uns
instants a la meva infantesa.

Record que quan celebràvem la
lesta de la Providencia, tots, petits
i grans, ens hi esmena vem molt. Ca-
da any repetíem aquell mateix esde-
veniment, per?) amb una illusiú re-
novada. Tot estava preparat perquè

. aquell dia fos especial. Era agrada-
ble veure com el fruit que recolhem
en acabar la festa, no era només per
la illusiú d'uns quants„sinú per l'in-
teres i l'esforç de tots.

Les monges ens donaven amb mol-
la generositat part del seu temps i
amb paciencia esperaven que tot
sortis bé. Nosaltres les responiem
assajant però sense deixar mai de
riure i de passar-nos-ho d'allò més

,divertit. Tot estava preparat i només
Testava que els nostres pares i pa-
!rins admirassin la nostra actuació.

Amb molt d'orguil veiem com s'illu-
Tninaven els seus rostres i més d'una
Ilagrima d'emoció corria cara avail.
Veure aquelles cares era la nostra
minor recompensa a aquell petit es-
forç. I a la fi, hi havia aplaudiments
per a tots.

Avui, tornant a la realitat, cree
que aquesta escola que tants d'anys
ens ha donat sense esperar res a can-

vi, es mereix un fort aplaudiment,
ro pergik hagin acabat una repre-
sentaci6 més, sin() per totes les per-
sones que han anat deixant petjades
dins el cor de tots els qui hem estat
alla.

Ara començaran un capitol mes de
la seva história, de la que tots ens
sentim part important.

No podem pagar la labor de tants
d'anys de cledicació, pert) si que re-
coneixem i volem agrair l'entrega ge-
nerosa que un bon cha Na Maria Es-
cafes va fer i que grades a tants
«si» tient lega i servei han fet possi-
ble que aquesta escola tengui ja la
seva história.

Sota la mirada atenta i somricnt
de la Mare de Den de la Providen-
cia, esperem celebrar iquest cente-
nari, sabent que la seva ma ens guia-
ra i que en els nostres cors sempre
restarà viva la seva presencia.

Margalida Ex-alumna

Al meu net Xavier Trenclis i al seu
cosi Mateu en el- dia solemne de sa
primera co1J?1(ni6.

I ara que ja hen combregat, 	 la volgué dins el bressol.
—si la memória no em falla— 	 Sa Mareta, la Donzella,
contare una rondalla 	 a un angelú rosset
que és ben certa, és veritat: 	 li digué a eau d'orella
Això era un Deu petit	 que baixés la blanca estrella
que era immens, que era infin it	 per joguina del Fillet.
i tenia el jaç de palla.	 Sant Josep que no escolta
Aix6 era un Déu petit 	 s'enfila i amb una canya
i una nit cie meravella 	 Ia volia dcspenjar
que duia al front una estrella 	 i cl bovet es desferma
que brillava més que el sol.	 i saltant de goig, amb manya,
En cl cel... Oh quin estol

	
la km caure amb una banya

d'angelets i querubins!
	

i la mula la copsa.
Quin desmai de violins!

	
Aqui acaba la rondalla

Quina música més bella 	 i aquell Dáu petit, petit
penetrava cor endins 	 que és immens, que és infinit,
i emperlava la perpella!

	
ha trobát, niés tou que palla,

Cor-robat, el Déu petit,	 la candor del vostre pit.

per l'estrella de la nit
	

Joan Maim6 j Vade!!
que brilhava més que el sol

	
20 de juliol de 1991

Associació Espanyola contra el Cáncer
FESTA SOPAR

BARBACOA
La Ponderosa

Dia 10 d'Agost, a les 9 h.
Tiquet sopar 2.500 ptes.

Sorteig de regals, bail amb orquestra

VENDA TIQUETS
FELANITX:

MERCERIA CA'N NAVATA
EDITORIAL RAMON LLULL
DROGUERIA CA N'ALEIX
BANC DE CREDIT BALEAR

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



GADGMS

TALLER MUNTANER
C/. RodrigoW`'. -- 1° 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 LO 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.

EI Hotel Estoril
de Porto-Colom

ANUNCIA:
Que 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

6 	 FELANITX

Autocares

MALTs.a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

J El pasado domingo el C.D. FE-
LANITX jugó un AMISTOSO en VI-
LAFRANCA frente al equipo titular
cie la villa. E resultado a - tas al-
turas es lo de menos, (4-1) .,pero te-
niendo"en Cuenta que Muchos juga-
dores .habían participado en las ex-
haustivas «24 Horas de Futbito», la
cosa,Aigne cierta disculpa, es mas

:estuvo ausente de Ia. con-
frontación. Pero quien parece ,no es-
taba en demasía de acuerdo con el
rendimiento de los jugadores era el
mister PACO ACUÑAS, que espera
conseguir mucho más de sus pupi-
los. La l. parte fue aceptable (1-1);
el gol de ¿Alfonso?. Lo cierto es que
los localefren la It yparte espoleados
por el jugador Agustin, el ex-felanit-
xer en las filas meloncras, consiguie-
ron noquear a tos blancos. Eso se-
gún noticias callejeras que tampoco
tienen demasiado. _fundamento.

: A esperar que . dia j4 en SANT
LLORENÇ trente at'CARDASSAR se
pan dar ya una mejor medida de su
potenda11. 1,Un'amistoso que PrOpura-
remos ver para hacernos una idea
aproximada de la marcha del nuevo
Felanitx.

La prensa, siempre la prensa,
siempre con mucha mala «milk»,
pero a veces su mala uva tiene cier-
ta gracia. El pasado 6/8/91 pudimos
recortar esta gacetilla de la sección
«CONFIDENCIAL» de «EL DIA-16»,
que nos limitamos a transcribir sin
guitar ni una coma:

IApenas incorporado el nuevo al-
calde de Felanitx a su despacho, un
«colotn» entró por la ventana y se
instaló en la alcaldía. Ante los pro-
blemas que este verdadero «colom
a la Sala» planteaba fue expulsado
del despacho. Algtin felanitxer ha
querido ver en la anécdota tat signo
premonitorio.

Con lo que se demtuestra que el
amigo A.A. sigue con sus aires de-
rechistas. ¿O no?

I Negro anda el asunto de los
TOROS de «Sant Agustí». DOS MI-
LLONES Y MEDIO pueden ser la
causa de que la función no tenga
lugar. El AJUNTAMENT no está dis-
puesto a pagarlos, faltaría más; pero
es que montar la PLAZA PORTATIL
«La Verónica>' cuesta cinco millon-
ccjos de nada.

Esto de montar la tradicional fies-
ta taurina felanitxera con caracter
provisional, afio tras año, no condu-
ce a ninguna parte. Hay que buscar
soluciones definitivas. Hay que dia-
logar con la EMPRESA BALASIA dc
una vez, claramente. Si la plaza «La
Macarena» necesita una mano de
obra, hay que II evarla a cabo de una

vez, que incluso pudiera pagar nues-
tro Consistorio, pero eso sí, obligan-
do a que cada año tenga lugar el
acostumbrado festejo. Incluso resul-
taría más barato a la larga. Y TO-
ROS, en esta fecha tan señalada, tie-
ne que. haber en FELANITX. ¡Unes
festes sense toros no són festes ni
res!

• Hemos hablado con genie que
sabe, la gente que cada año sabía lo
que se cocía con las VERBENAS de
FELANITX con bastante anticipa-
ción, pero la verdad es que este año
todo el mundo se halla en ascuas.
Nadie sabe nada en concreto a la
hora de escribir estas columnas. Sa-
bemos que la papeleta ro era fácil
para los nuevos mandatarios, las
elecciones cayeron demasiado cerca
y ¡claro! no han tenido tiempo de
agarrar el toro por los cuernos... De
todas formas sabemos que algo se
trama, porque fiestas habrá, no ten-
go la menor duda. Y así bien mira-
do, en el fondo del «quid», creo que
este suspense improvisado, las va a
beneficiar enormemente.

• Dice el «slogan» ¡«ENCHUFA-
TE A TELE CINCO»! ¡Pues a mi no
rue (la la gana, oiga! Encima de los
culebrones (dc . eso todas las cade-
nas van surtidas, ¡que desmadre, hi-
jos míos!), los programas estivales
son de un cutre y un horterismo
singulares. Y de que te pongan un
montón de anuncios a los siete mi-
nutos de haber empezado una pelf-
cula... Esto no se puede aguantar,
para colmo los titulo- de credito fi-
nales los cortan por vía de . apremio,
la banda sonora por lo tanto tam-
Wen se va al garete... Si es verdad
que gozan de alta audiencia hay que
convenir que vivimos en un pais de
subnormales, sino, no se entiende.
¡Qué bajo hemos caído!

• El amigo JOAN PIÑA disfruta
estos días de unas largas vacaciones
en PORTO-COLOM como suele ha-
cerio cada año. El amigo Joan vive
desde hace ya unos cuantos lustros
en NEW JERSEY (N.Y.). Me cuen-
ta que allí no se vive mal pero que
aquí se está muy bien. Le deseamos
una feliz estancia.

• Hoy/ayer viernes debía tener
lugar la INAUGURACION de «CA
NA CATALINA», en Ia plaza Perda -
da. Un lugar especializado en toda
clase de repostería y otras exquisi-
teces. La invitación se extendía a
todas las personas, especialmente a
las delicadas y sensibles que saben
saborear la vida con fruición. Ya
saben.

• Me dicen clue también ha ve-
nido en plan de vacaciones mi ami-
go JAUME RIERA, recién llegado
de la REPUBLICA DOMINICANA
donde lleva ya algún tiempo estable-
cido. ¡Un abrazo fuerte y a ver si
lo celebramos, Jaume!

• Mi más cordial enhorabuena a
mis no . menos amigos MIGUEL
ADROVER ALONSO v su simpática
señora BEGOÑA que han sido pa-
dres de una preciosa niña. ¡Felicida-
des!

• A principios de este nies se
cumplieron la friolera dc ¡25 .AÑOS!
de la inauguración del bar de Cala
Marsal «LA ESCAPADA». ¡hay que
ver como ha cambiado en este tiem-

po el panorama por aquella playa!
¡Que tiempos aquellos! El bar sigue
en pie, pero totalmente transforma-
do. Le han salido vecinos como mos-
cas... Eran tiempos de juergas noc-
turnas interminables. El nombre tal
vez salió a consecuencia del film cie
Jean Luc Godard «A bout de souffle»
donde cl personaje central (Belmon-
do) tenía «su escapada final». Hoy
el amigo MIQUEL sigue al frente
del negocio, simpatico y feliz como
siempre, pero con muchos menos
pelos —ninguno porque se rapa a lo
Yul Brynner— y algo más en el bol-
sillo. ¡Salut!

• Me cuentan que el ALGARROC
del pasado sábado en S'Arenal fue
un EXITO TOTAL. Todo quisqui se
lo pasó fetén. Pero siempre hay la
nota discordante, algunos se queja-
ron de no poder dormir. ¡Vamos,
no es para ponerse así! Un día es
un día. Esta genie no sabe que si
quiere estar tranquilo en verano no
hay como quedarse en Felanitx,
tranquilidad absoluta, con el coche
siempre encuentras aparcamiento,
te vas a un bar y te sirven «ipso-fac-
to»... Y las noches son una delicia,
no se oye ni un alma en pena. Ah!
y de paso puede vigilar a los «cacos»
que siguen haciendo de las suyas día
tras día, y es posible que mientras
ustedes aguanten las inpertinencias
veraniegas de un Porto-Colom atibo-
rrado de personal, los «presuntos»
le estén limpiando la casa... ¡De

. nada!
• La madrugada del domingo pa-

sado en el Camp cl'Esports y mien-
tras se celebran las «24 bores de Fut-
bolet» nos llegó la feliz noticia de
que Xisco Juan acababa de ser pa-
dre de un robusto niño, en Pere
Parabienes a Xisco v a sti usposa
Angela Huguet.

• Es de agradecer a los intrepi-
dos pescadores PADASET, TIA PLO-
RIS, PASCUAL i MATEU ALOU, la
exquisita cena de RAOS que degus-
tamos en el BAR CA'N JUANITO,
para todos los jugadores del equipo
de futbolet TAIIURES DIESTROS
y... sus bellas princesas. Gracias pes-
cadores y Juanito por este «sopan-
Ilo».

• Y para terminar debo decirles
que MARINO TALAVANTE vuelve a
estar con nosotros tras su estancia
en ENGLAND. Algo habrá aprendi-
do porque le escuchamos pronun-
ciar «yds», síntoma infalible de que•
sabe ingles por los codos. ¡Ja, Ja,.
ja!...

JORDI GAVINA and MA/TA.

ES VEN EGUA creuacla d'àrab, co-
lor castany clar, de 2 anys d'edat i
estatura normal.
Informes, Tel. 580219.

....w.....■■•■■■•••■•••■•■•■•••■

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

compran palomos para tirada de pichón
Los interesados pueden ponerse en contacto con la Asociación

de Cazadores cle Felanitx, o bien llamar al teléfono 580362 los días
laborables de 9 a 14 horas. Buenos precios.

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

Telefonía y equipos complementarios.

C. Costa Llobera, fi 	Tel. 827265

FELANITX 

24 bores de futholet
['equip COOL Cahlerún de Felanitx, campió

Un any nies el Comité de Futbo-
let de Felanitx, organitza les ja po-
pulars «24 hores de futbolet». Corn
sempre, la gent respongué i foren 15
els equips que hi participaren. L'e-
quip de Construcciones Calderón,
que guanya l'any passat, torna reva-
lidar el títol, guanyant la final a
TAHURES DIESTROS per 4-2.

L'equip campió estava format per
Joan F., J. Campos, Guindi, Fil,
Pcpc, Cano, P. Mayoral i com a de-
legat, J. Martinez.

Com que els equips participants
eren nombrosos es feren dos grups
de set i vuit equips i les finals les
jugarcn el campió del grup A (Sam-.
ba do Brazil) contra el subcampió
del grup B (Const. Calderón), i el
.campió del grup B (Tahures Dies-
tros) contra el subcampió del grup
A (Fotos J. Montserrat).

GRUP A.-1. Samba do Brazil, 2.
Fotos J. Montserrat, 3. Bar Ca'n
Blanco, 4. Banyoles Gats, 5. Rubios,
6. El ABS del Jurgol, 7. La Unión.

GRUP B.-1. Tahures Diestros, 2.
Cons. Calderón, 3. La 5.a del Porka,
4. Los F.C. Unas, 5. El Caso, 6. Los
Tal i Tal, 7. Hobby Bar H. Sierra,
8. Viiiamiel «Salón de Bellesa».

SEMIFINALS
. Fotos J. Montserrat, 2 -

Tahures Diestros, 9
Const. Calderón, 2 -

Samba do Brazil, 1
3er. i 4rt. LLOC

Fotos J. Monserrat, 0 -
Samba do Brazil, 1

FINAL

Tahures Diestros, 2 -
Const. Calderón, 4

CLASSIFICACIÓ FINAL:
1. CAMPIÓ, CONST. CALDERÓN,

2. SUBCAMPIO, TAHURES DIES-
TROS, 3. Samba do Brazil, 4. Fotos
J. Montserrat, 5. La 5 • a del Porka,
6. Bar Ca'n Blanco, 7. Banyoles Gats,
8. Rubios, 9. El ABS del Jurgol, 10.
Los F. Cunas, 11. El Caso, 12. Los
Tal i Tal, 13. Hobby Bar H. Sierra,
14. La Unión i 15. Vifiamiel «Salón
dc Bellesa».

Aquestes 24 hores de futbolet fo-
ren patrocinades per l'Ajuntament
de Felanitx, Presupuestos y Contra-
tas Sureste, la Consergeria del Camp
Municipal cl'Esports «Sa Mola» i Fo-
tos Jaume Monserrat.

Finalment volem recalcar la se-
rietat i excellent organització del
Comité dc Futbolet de Felanitx, cosa
que es repeteix any rera any.

SE VENDE PLANTA BAJA en Por-
to Co lom, 3 dorm. dobles, 2 ba-
ños, sala-comedor, cocinar terraza
y jardín.
Teléfono y cocheria opcional.
Informes: Tel. 296310 (de lunes a
viernes).

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

Per raii pacte
(Ve de la pdgina

i tot amb títol universitari), i per
tant incapaços d'emprar la seva pro-
fessionalment i de posar-la a l'abast
&Is ciutadans que han vingut d'al-
tres comrades a compartir amb la
gent d'aquí treballs i esperances:
uns ciutadans, aquests, que se sen-
ten mallorquins, menorquins o ei-
vissencs d'adopció, perõ es mante-
nen privats del coneixement de la
nostra llengua, moltes vegades con-
tra la seva voluntat.

Aquesta situació dc fet -una lien-
gua «en la qual ens entenem tots»,
apresa a l'escola i Ilegicia i escrita
amb facilitat, que arracona i fa
iiníti/ la llengua del país-, frena
considerablement el procés de nor-
malització, en el moment en qu els
textos legals -Constitució, Estatut o

Llei de •Normalització Lingüística-
li han donat via lliure.

Per això és necessari que els
illencs, que hem sabut conservar
viva la nostra llengua quan li era
negat el reconeixement legal, i fins
i tot defensar-la i cultivar-la, en cer-
c les minoritaris, fins al punt de te-
nir ben viva una abundant literatu-
ra, siguem capaços ara de fer l'es-
forç collectiu necessari per assegu-
rar clefinitiyament aquesta supervi-
vencia.

Hem de ser conscients que ens
ha tocat viure una etapa difícil, però
decisiva per al recobrament de la
nostra identitat collectiva, i que te-
Him cl cleurc includible i el duet ji - -
renunciable dc conservar el patri-
moni cultural que hem rebut dels
avantpassats (que no es nomes nos-
t i:, sin() que pereany a la humani- .

tat) i de transmetre'l enriquit als
rostres descendents. Hem d'enten-
dre també que les dificultats actuals
són nomes transitòries: els nostres
infants aprenen el català a l'escola,
i d'aquí a ben pocs anys hi haura a
les Balears una generació que pos-
seira la nostra Ilengua en les moda-
litats parlada i escrita i podrà co-
municar-se en qualsevol de les dues
llengües oficials. Nomes l'actual ge-
neració adulta haura de fer un es-
Ion; notable per aconseguir la nor-
malització, i aquest csforç val la
pena, perquè sera compensat amb el
recobrament de la personalitat del
nostre poble.

No hem de perdre mai de vista
que els textos legals són insuficients
per a la supervivencia d'una llengua,
i que la nostra només se salvara
realment per a la posteritat si els
illencs ho volem. Tots els illencs:
els nascuts a les Balears i els vin-
guts de fora, els qui tenen com a
pròpia la llengua catalana i els qui
en parlen una altra (ben entes que
per a aquests l'adopció de la nos-
tra representa un enriquiment
gilistic i cultural, i de cap manera
tin rebuig o una postergació de la
SeVa Ilengua d'origen), els de dre-
tes i els d'esquerres, i de tota la
gatnma

NECESSITAT DE PACTE SOCIAL
Per aixô es necessari que acor-

dem entre tots unes normes de con-
vivencia lingüística:

1. Mentre el coneixement del ca-
tala i del castellà no sigui una rca-

iitat per a tots els ciutadans de les
Balears, els qui n'han • heretat
llengua han d'ajudar els conciuta-
dans de parla castellana a adquirir- •
la. Per això els han de parlar sem-
pre en rnallorquí, mcnorquí o eivis-
senc (ben clisposats a repetir, expli-
car o tracluir allô que convengui),
excepte quan el seu interlocutor ne-
cessiti que ho facin en castellà. .

2. Com que aquesta practica no
es deguda a cap voluntat d'imposi-
di(); sinó al propôsit d'ajticia, qual,
sevol dernanda d'emprar el castella
ha de ser feta i rebuda amb natura-
litat i cordialitat, i no ha de produir
conflicte. Igualment, la conversa bi-
lingüe català-castellà ha de ser con-
sicierad'á normal i ningú se n'ha de
sentir incômode,

3. Cada ciutadà ha de contribuir
en la mesura de les seves possibili-
tats a la normalització de la llengua
pròpia de les nostres illes: d'una
banda, millorant el coneixement que
en te (aprenent de. parlar-la, d'es-
criure-la o d'emprar-la professional-
ment, Ilegint les gran obres de la li-
teratura catalana, etc.), i d'altra ban-
da contribuint a la seva presencia
parlada i escrita al carrer i en totes
les activitats collectives.

Si som capaços de posar en pracL
tica aquestes convencions i de fer-ne
un veritablet pacte social, la norma-
lització lingüística de les Illes
!ears es farà amb tota naturalitat,
sense cap alteració de la tonvivt:ni-
cia ni grans sacrificis per part de
ningú.

El Govern balear, els Consells In-
sulars :1 ,éls ajuntaments de Mallor-
ca, Menorca, Eivissa i Formentera,
sense distinció d'ideologia, s'han po-
sat d'acord per treballar conjunta-
ment a favor de la llengua, i ens
convoquen a participar-hi. Ara toca
als ciutadans agafar-los de la parau-
la i respondre a la seva crida.

(*) Coordinadora general de /a
Campanva de Normalització Lingüís-
tica.

Agraiment
La família Barceló-Maimó,

clavant les nombroses manifes-
tacions dc conclol rebudes amb
nlotiu de la mort del nin Pere
Joan Barceló Mainió i en la
impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moltes gracies.

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

A 4 Km. de Cala Domingos, SE
VENDEN 2 CUARTERADAS
(14.206 metros cuadrados), rodeo-
dos de pared, magnífica vista al
mar, con muchos arboles: naran-
jos, perales, algarrobos, etc., con
pozo de agua propio, con casita
antigua . 1 'cle piedra. Lugar muy
tranquilo. Precio 3.000.000 ptas.
Informes: Tel. 552227.



Puertas Exlenstru;
Gaivanizaaas y
lacadas
sanos colores.

Persianas de Alumin70
Color Plata. Bronce y
lacadas sanos colores.

Cl F. A.07 204571
C/ EsIre , :a. 1 -Teloono 543 03 51
FELANITX (Mallorca)
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Con rrando a dtstante

Puertas Arrollables
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Puertas Basculantes
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Imaac,on madera.
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Vendo chalet en Porto-Colom
5 DORM. DOBLES, 2 BAÑOS, COCINA AMUEBLADA, SALON,

COMEDOR, GARAJE Y JARDIN. 25.000.000 ptas. FACILIDADES.

TELEFONO 837000, HORAS OFICINA (de 7 a 13 y de 1430 a 18).

1.Iibres de text del Collegi Jean Capó
Si feis la reserva a les llibreries

Cc:index. Et Linatten
obtindreu uns beneficis en tot el mate-

rial escolar durant el curs

Demanau informació

FELANITX
	41111

Co:onis a la Sala
S'ALGARROC DE S'ARENAL

Dissabte i dins el programa
festes de Sant Jaume, Coloms a la
Sala organitzarem s'Algarroc a S'A-
renal, atès, com ja varem explicar,

pque s'Algar s espai Natural. La fes-
ta va anar be, una gentada i molta
música, fins i tot un poc massa Ilarg,
hem de demanar disculpes a la gent
perquè el Port sembla que actua de
caixa de ressonància i dc matinada
va canviar el vent i «molesta» a un
grapat de gent. Demanam disculpes

que tambe comprenguin que un plc
a l'any tampoc es demanar massa.

Al començament i per recordar el
perquè de la festa i els fets recents
relacionats amb S'Algar 1 el , portell
hi va haver un parell de paratiles
que varen csser les que segueixen:

,<Enguany no som a S'Algar, pet -6
encara hi ha qui preten ésiar part
damunt la história i ens volen encor-
tar amb falsos discursos Proteccio-
nistes quan tots sabem, que l'únic
que cou es la butxaca dels especula-
dors i a aquest suposat mal ens el
volen fer pagar a nosaltres.

El fet que la setmana passada els
ciutadans indignats capolassim el
portell ha servit per demostrar que
sabem quins sen els nostres drets i
que no ens encorten els romanços
de la suposada protecció adminis-
trada des dc l'hegemonia del feuda-
lisme del segle 21. Laminei de la vi-
sita al portell, que el divendres no
es va dur a terme per haver-lo fet
desapareixcr el dia de Sant Jaume,
dins el programa de festes Va pro-
vocar excitació a un regidor de l'A-
juntament de Felanitx i apologia de
Ia violencia a un altre. És ben cert
que un anunci d'una visita a un por-
tell pot provocar reaccions molt di-
verses i es que en aquest men hi ha
de tot i gent que vol posar pau quan
ningú ha armat cap guerra.

Ja ho veis a força de roc i de fer
sentir la veu de moltes diverses ma-
neres hem aconseguit que s'Algar
s'hagi inclòs dins la Llei d'Espais
naturals i no s'urbanitzi, així i tot
no podem quedar dormits perquè
encara hi ha amanaces de canviar la
Llei i a mes hi ha altres Algars en
peril i molts de camells perillosos
que fan i desfan emparats en fakes
riqueses. Permeteu-me però dir-ho
en paraules manllevades d'un poeta
felanitxer, que en tenim - i de bons i
que intenti versionar o plagiar-lo
amb aquest poema que escau a
aquesta nit i tambe als fets viscuts
a S'Algar i que encara coegen pels
jutjats.

Diu en Miguel Bauça, Maravell:

Al final, s'ha comprovat, els camells
arriben a passar pel subtil cós d'una

[agulla.
Han batut el repte que els fu Crist
amb una sorprenent facilitat.
Els camel's un cop passat el cós

[d'una agulla,
s'estiren, s'espob . en, es fan netejar

[les potes,
fan mambellctes, demanen el diari,

• [el cafe, la copa,
el puro de la protecció, la colometa

[de la pau
i l'amnistia per tothom.
N'hi ha de camells segurs que, ben

[mudats,
ens somriuen, ens deixen ensumar

[la flor que duen al trau,
ens volcn crear riquesa i ens

[gratifiquen per Nadal.
Els camells insegurs, en canvi, fan

[mala cara,
a vegades fins i tot no donen la cara,
tiren potacles i duen el gep exitat.

[És cosa sabuda
que entre ells no es miren
amb massa bona cara. Tots es

[bell ugoen,
corren, es paren trampes, es foten

[la punyeta,
volen fer urbanitzacions de

[primeríssima qualitat,
s'associen, s'armen, es desarmen,
fan guerres, amnisties, armisticis,
fan mites, ens enganen, colonitzen,

[maten negres,
independitzen, fan negocis
i fins i tot, alguns,
fan portells i denuncien.»

Com ja sabeu tres Regidors de
l'Ajuntament, eis dos nostres i un
del PSOE, han anat a declarar al
Jutjat. De moment no direm res, es-
perarem a veure que passa. Hem
d'informar que hem presentat m6s
de dues-centes autoinculpacions de
persones que manifesten a la Jutge-
sa que participaren en llevar el por-
tell que feia nosa al cami de S'Al-
gar.

També volem informar que el nos-
tre grup presenta una mock') urgent
al Pie de dilluns pasast per restituir
l'ús públic del camí de propietat
municipal que uns fantasmes s'ha-
vien apropiat per mitja de meto-
des totalment illícits i la força del
fets consumats. L'acord es va apro-
va r amh Pabstenció dels regidors
del PP Itafel Barcele, Bernat Ar-
tigues Nicolau i Juan Ruiz Arenas;
ells sabran perqu è romperen la dis-
ciplina de vot.

VENC UNA CASA DE CAMP, a Son
Macia, amb 3.000 m2 de terreny i
corrent elèctrica.
Informes: Tel. 824884.

Esta per escriure la história com-
pleta de les lloances a la vila nostra
fetes pels mateixos felanitxers o
pels forans. ¿Com ens veim i com
ens han vist ? ¿Té una base objec-
tiva el que cleim i el que (linen de
nosaltres? ¿Quina part hi pren, en
el primer cas el xovinisme?

En general cl xovinisme no es bo i
convé fugir-ne com de la pesta. Ara
be, en un poble com el nostre, tan
apagat i en poques perspectives d'un
esdevenidor més polent, no pot fer-
li mal un aprofundiment en la prò-
pia consciencia. .I això pot començar
per la identificació amorosa i repe-
tida en la paraula que ens designa
com a comunitat diferenciada de les
Atres. Els nins, quan comencen a
sebre escriure, passen molt de gust
de posar a un paper, una i altra ve-
gada el seu nom. Aquests noms nos-
hes de l'avior tan entranyables com
Catalina, Bernadet, Vanesa, etc.

Els noms tenen molta importan-
- cia. Tanta que hi havia uns filòsofs
que venien a dir, mes o menvs, que
el nom fì.!ia la cosa. Quan dic nom
Lambe, vull dir Ilinatge, naturalment.
A mi, el llinatge que m'agrada més
d'aquest men es el meu. Esta rela-
cionat en l'etimologia che la paraula
que ens designa corn a comunitat
que, segons els entesos, ve de foena-
licius, que vol dir Roc on s'hi cria
o a on hi ha molt de fenas.

Tot això ve a tomb d'una tirallon-
ga de rètols d'establiments de tota
casta, empreses o serveis, que han
triat • per identificar-se el nom ma-
gic, únic, irrepetit —no en trobareu
altre d'igual en tota la bolla del
Món— de FELANITX.

Una poctesa sudamericana, peril
d'ascendència felanitxera, va publi-
car fa molts d'anys al programa de
les festes de Sant Agustí, un petit
poema dedicat a la nostra ciutat, on
hi havia aquest vers:

«10h Felanitx, tu nombre repetido
circula por mi sangre como un eco» •

Aquest eco retruny insistent, amo-
rós, inciesinenter, a una mala fi de
rétols que omplen places i carrers.
No se si me recordaran tots, peri, a
Ia memòr ia me ballen els següents:

Informática Felanitx. Cristalería
Felanitx. Cafeteria Felanitx. Tapice-
ria Felanitx. Afimbrería Felanitx.
Pastelería Felanitx. Pinturas Fela-•
nitx. Goias Felanitx. Fontanería Fe-
lanitx. Autolavado Felanitx. Hiper -

Felanitx. I crec que encara me'n
fatten alguris.

—¿Que tanmateix farieu propa-
ganda?

—Jo no faig propaganda de res.
Simplement constat un fet.

—¿I que deixau el setmanari FE-
LANITX?

--¡Oh quin descuit, perdonau, s e
-nyor Director!

— WO a mi en tants d'apellatius
com heu citat, encara me'n falta un...

—¿Com es arad
—ALGAR FELANITX.
—¿I no trobau que aquest, nom

o expressió esta un poc agafada pels.
cabells aprofitant la conjuntura?

—Tat vegada sí; perà tenia ganes
d'ajuntar aquests clos mots tan nos-
trats i ho he fet. Que cadascú s'ho
agafi com vulga.

MART! FELANY

VEND() PISO en la Pza. Pax, 1-1"-B.
Inf.; Tel. 821(128 (noches)

VENDO 0 ALQUILO TIENDA en-
Centro Comercial Cas Corso, Por-
to Colom.

Informes, Tel. 580133.

SE DAN CLASES DE REPASO,
EGB y BLIP. En Felanitx.
Informes: Tel. 580025.

[ils quatre cantons 
Felanitx, indesinenter

Molt hermosa és la nostra vila enrevoltada de turons...». «Poble d'a-
gudeses i de galania...». «Per lloar la cortesia, endreçada
oDeu vos salve Felanitx, regalada terra...». Etc., etc i ¡Amunt els cors
felanitxers!




