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La dimissió	 egitiora Consuelo ð Saritiago

Molta expectació per una plenaria:
el resultat de la qual se sabia d'an-
telació. Un desplegament de mitjans
de comunicació i una assistència de
públic espectaculars que pensam
que responia més al clima creet per
l'afer de la dimissió de la regidora
independent que no pas pel possi-
ble resultat —ja previst—, ni per la
importància del tema —que malgrat
tot és capital per Felanitx—.

La Delimitació del Sòl Urbà no
s'aprovà provisionalment al final
perquè mancava un vot, el vot de la
regidora independent tal vegada.
Coloms a la Sala es reintegrà amb
els seus dos regidors per defensar i
donar suport al projecte.

S'inicia la sessió amb una inter-
venció del Batle, que féu un poc
d'història de la malaurada gestió ur-
banística del nostre ajuntament i
explicà el procés d'aquest darrer
projecte arranjat en poc més de vuit
mesos després de la suspensió del
projecte anterior pel Tribunal Su-
perior de Justícia de les Balears.

El regidor Sebastià Lladó, invo-
cant la situació transitória del seu
grup arran de l'abandó per part de
la regidora cessant, de l'escó que
els conferí les urnes, demanà que
l'assumpte es_deixAs a sobre la taula
i que mentrestant s'intentAs una
aproximació de criteris entre el grup
governant i el PP per tal de no co-
lapsar el sector de la construcció
mentrestant s'aprovin les Normes
Subsidiàries. Aquesta proposta fou
assumida també pel portaveu del
PP Cosme Oliver.

Tomeu Obrador de CALS, després
de demanar que la votació fos no-
minal i amb explicació del vot, refu-

Es procedí a votar la proposta de
Sebastià Lladó que fou rebutjada
amb el vot qualitatiu del Batle.

Seguint en el torn d'intervencions,
el grup Popular mitjançant el seu
regidor Antoni Grimait, deixà clara
la seva postura en contra del projec-
te i revelà sense embuts que Yob-
jecte de les seves discrepancies eren
les urbanitzacions de Cas Corso, La
Fe i Sa Punta 2. Maneja una sèrie
de suposicions entorn als percentat-
ges d'edificació i a la credibilitat que
li mereixien els tècnics de l'equip
redactor, i manifestà que el plane-
jament no oferia terrenys urbanit-
zubles.

Bartomeu Obrador, que fou allu-
dit per A. Grimalt, li demanà quina
metodologia aplicaria el seu grup si
en dotze anys no ha sabut solucio-
nar cap ni una de les qüestions bà-
siques de l'urbanisme de Felanitx.

Per últim el Batte explicà que in-
clús en el cas de voler incloure
aquestes zones dins el POSU, no veia
possibilitat de fer-hq en contra dels
informes d'uns tècnics i àdhuc d'una
sentencia del Tribunal Superior i al-
hora demanà als del grup Popular,
per què si tant d'interès hi tenien,
no varen rebre aquestes urbanitza-
cions durant els quatre anys del seu
mandat. Reiterà una vegada més
l'interès de l'equip governant per
desbloquejar l'urbanisme i denuncià
la tàctica dilatória emprada per l'o-
posició, que considerà dolenta pels
interessos generals de la població.

Divendres de la setmana passada,
poc abans de migdia, la regidora in-
dependent Consuelo de Santiago, va
presentar a l'Ajuntament la renún-
cia del seu carrec de regidora,i en-
seins la de totes les funcions.,que
exercia com a membre de govern del
consistori felanitxer. A l'escrit de di-
missió, molt breu, C. de Santiago no
addueix cap tipus de motivació i no-
més per posteriors manifestacions
del batte Miguel Riera, s'ha sabut
que en conversa mantinguda des-
prés de l'afer, aquella esmentà el
seu estat de salut.

El fet, lògicament, remogué tots
els Ambits politics locals, tota ve-
gada que queda oberta una situació
que possiblement desembocara en
un canvi en el govern municipal. De
fet el portaveu del grup Popular ja
ha manifestat la- intenció de plante-
jar al grup Centrista la qüestió
d'una moció de censura, la qual po-
dria tirar endavant tan aviat com
s'hagués incorporat a l'Ajuntament
el número 3 de la llista del CDS
Jaume Caldentey.

Quant als motius que han portat
a dimitir a Consuelo de Santiago en
aquest precis moment —motius que,
com hem dit, no han estat clara-
ment manifestats—, s'especula en
una nova embranzida de les pres-
sions sofertes per la regidora des de

gairebé la seva presa de possessori,
les quals ella mateixa havia revelat
reiteradament. És certament simp-
tomàtic que hagi pres tal decissió
names tres dies abans de la celebra-
ció de la plenària extraordinària
convocada expressament per apro-
var provisionalment el Projecte de
Delimitació del Sól Urbà i això ha
donat peu als observadors i comen-
taristes a fer aquestes conjectures.
Així les coses, s'obri una situació
nova a l'Ajuntament que fa pensar
en un proper canvi de presidència.
Un cop acceptada la dimissió de
Consuelo de Santiago, haurà d'acce-
dir a l'escó Jaume Caldentey, amb
la qual cosa l'espectre politic, amb
el reforçament del grup Centrista,
es mourà amb uns altres contrape-
sos. Si, com ha insinuat el grup Po-
pular, s'enllesteix una moció de cen-
sura, en el temps d'uns meSO's es
pot produir la sortida deMiquel
Riera de la batlía, que seria ocupa-
da altre cop per Cosme Oliver o pel
cap de llista del CDS Sebastià Lladó.

Aquí sembla que rau de Moment
i pel poble pla la incbgnita i3e1 mo-
tiu més viu de curiositat. Suposam
que a mesura que passi el temps i
es produeixin esdeveniments, s'anirà
perfilant el panorama i concretant
les possibles opcions.

L'oposició impedeix que vagi endavant
ta l'argument de S. Lladó afirmant
que el PDSU no era més que el re-
trat d'una realitat, constatada pels
tècnics i no el que voldríem que fos.

UN ANY DE GOVERN MUNICIPAL
El proper dimarts, dia 16, al complir-se el primer any de la

presa de possessió del govern municipal, integrat ara pels regi-
dors del Partit Socialista i la regidora independent senyora Con-
suelo de Santiago, l Batle, Miguel Riera, serà entrevistat davant
les cAmeres de la Televisió Felanitxera, per donar compte de la
seva gestió i contestar les preguntes que vulguin formular els re-
presentants dels mitjans de comunicació.

El proper 10 de juliol, concert de la Simfònica 	El President del Pariament Extremeny a Felanitx
L'Orquestra Simfònica de Balears

«Ciutat de Palma» tancarà la seva
temporada de concerts 91-92 el pro-
per 10 de juliol, a l'Auditori Munici-
pal de Felanitx, amb un programa
en el qual hi figuraran els noms de
Mozart (amb l'obertura de l'òpera
«Don Giovanni»), Dragonetti (amb
el famós concert per a contrabaix i
orquestra) i Mendelssohn (amb la
seva quarta simfonia, anomenada
« Italiana») .

Joan Ensenyat en serà el director
i el solista australià Martin Greeg
actuarà com a solista del concert de
Dragonetti.

Com esmentàvem, aquest sera el

darrer concert que l'orquestra oferi-
rà a Mallorca abans de les vacances
d'estiu i a modo de tancament de
l'actual temporada. La qual s'inicià
el passat setembre a l'Auditbrium
amb la novena simfonia de Beetho-
ven.

Al llarg d'aquest deu mesos, la
formació ha oferit és de vint i cinc
concerts a diverso
Balears, així com ta
tat a Madrid, amb
crítica especialitza
plèndit.

La temporada 92
que comenci el pro
tembre. I com a no

El President del Parlament de la
Comunitat Autónoma d'Extremadu-
ra, senyor Antonio Vázquez López,
acompanyat pel President del Par-
lament de les Tiles Balears, senyor
Cristòfol Soler i Cladera, i dels inte-
grants de les Meses de les dues ins-
titucions, visitaran la nostra pobla-

tacar un concert a Barcelona amb na
Maria del Mar Bonet, i un concert a
Sevilla dins el marc de PEXPO.

Quant a Música d'autors felanit-
xers, l'orquestra estrenarà una obra
de Josep Prohens i interpretara el
concert per a guiterra i orquestra de
Miguel Vicens.

ció el proper dimarts, dia 16 de
juny. A les 20 hores, seran rebuts a
l'Ajuntament i a continuació visita-
ran el local de la «Casa de Extrema-
dura».

Felanitx, com es sabut, es una de
les poblacions de l'illa amb un con-
tingent més nombrós de residents
procedents de la regió extremenya.
Els dos presidents han tengut espe-
cial interès en visitar la nostra po-
blació, en el transcurs d'una visita
de caracter institucional, amb la
qual es correspon a la que el Presi-
dent i la Mesa del Parlament Balear
varen fer a la Comunitat d'Extrema-
dura només fa uns mesos.

indrets de les
bé s'ha presen-

n concert que la
a qualifica l'es-

93, està previst
er mes de se-
ats podem des-
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.075

SANTOLAL

Dis. 13 St. Antoni de Padua
Diu. 14 Stma. Trinitat
Dill. 15 Sta. Miquela del

SSm.
Dim. 16 St. Francesc de Regi
Dim. 17 St. Jeremies
Dij. 18 St. Leonci
Div. 19 St. Romuald

LLUNA

Lluna plena dia 15

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma • Felanitx des de Pesta-
dó: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),0,30, 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, 14,15 i 17 h. Diu-
menges, a les 9, 12,30 i 17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 16 i 17,30
h. Diumenges, a les 9,30, 13 i
18,15 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diari a
les 6,30 h. Diumenges a les 11,15
h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18'30
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

S'llorta-Palma: A les 7,10, 9 i
16,25 h. (només dies feiners).

Palma-S'llorta: A les 14,45 h.
(nomes dies feiners).

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

TAXIS PORTOCOLOM
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

APOTECARIES DE TORN
Dissabte 	 Francesc Piña
D iumenge: 	 Gaya-Melis
Dilluns: 	 Miquel-Nadal
Dimarts: 	 Jaume Rotger
Dimecres: 	 Amparo Trueba
Dijous: 	 Cat. Ticoulat
Divendres: 	 Francesc Piña

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200

Funerària Felanitx
580448-581144

Ambulàncies
581715 - 580051 • 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Gutirdia Civil 	 520090
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885

L'EDIFICI DEL COL.LEGI
«INSPECTOR JOAN CAPO»

El Butlleti Oficial de l'Estat va
publicar, el dia 23 de maig, les bases
del concurs convocat pel Ministeri
d'Educació i Ciencia per adjudicar
cl contracte per a la construcció de
vint-i-una unitats d'Educació Prima-
ria i sis d'Educació Infantil a la
'lustra població.

El pressupost de licitació es de
423.563.110 pessetes i el termini d'e-
xecució es de dotze mesos. Les pro-
posicions podran presentar-se fins
el dia 19 de juny a les 13 hores. La
Mesa de Contractació obrirà les pro-
posicions el 6 de juliol, a la Sala
de Licitacions de la Junta de Cons-
truccions, installacions i Equip Es-
colar a Madrid.

POLICIA LOCAL

Durant el mes de maig, la Policia
Local ha realitzat els següents ser-
veis:

75 notificacions de desperfectes a
Ia via pública; 50 certificacions, in-
formes i notificacions; s'ha interven-
gut en tres pressumptes robatoris

INFORMA
en tres casos, han estai recuperats
diversos objectes robats. S'han reti-
rai, per la grua 4-nunicipal, - cinc ve-
hicles de la via pública i se n'han
desplaçat tres. La Policia local ha
intervengut en nou accidents de
transit sense ferits i en dos en que
hi ha hagut ferits.

S'han fet 91 denúncies referides
al transit i s'han recorregut 9.483
quilèmetres.

Altres serveis: Citacions judicials,
a Càrrec dels Jutjats de Manacor: 3.
Informes judicials, a càrrec dels Jut-
jats de Manacor: 7. Citacions sollici-
tades pel Jutjat de Pau: 25.

Alguns membres de la Policia han
assistit a cursets relacionats amb la
circulació i el transit i el control de
renous.

Altres serveis especials: Volta Ci-
clista de la Tercera Edat.

Marxa ciclo-turística cie S'Horta.
Cursa ciclista 30/05.
Obres als carrers de Campos i

Santueri.

DIMISSIO

El passat dia 5 va tenir entrada

a les oficines municipals un escrit
signat per la senyora Consuelo de
Santiago Murillo, regidora del Grup
Independent de l'Ajuntament, que
diu textualment:

En Felanitx a cinco de junio de
1992, Consuelo de Santiago Murillo
n.0 DNI 1.144.197 Concejala cle esta
Corporación Municipal por cl grupo
político C.D.S. independiente. Por el
presente escrito, renuncio al cargo

-que - vengo ostentando de concejala,
en cl Consistorio del citado Ayunta-
miento. De conformidad, con lo es-
tablecido en la vigente Ley Electo-
ral General.

BATL1A

El Batte va assistir, diumenge pas-
sat, a l'acte d'inauguraciú del Cen-
tre Cívic de Ca's Concos d'Es Cava-
lier i a la presentació de tres
números de la collecció .Coses nos-
tres».

Dijous d'aquesta setmana, convi-
dat pel President del Cofisell I.nsu-
lar de Mallorca, el Batle Miguel Rie-
ra viatjarà a França per conèixer
diversos sistemes de gestió i explo-
tació d'un servei d'aigua potable.
Durant els dies 11, 12 i 13 delegue i-a
les seves funcions en el primer Ti-
nent Batle, senyor Antoni Nadal
Cerda.

LES OBRES
A la reunió de la Comissió de Go-

vern celebrada ahir vespre va esser
aprovat el _projecte per a •pavimen-
tar una pista polideportiva 1 com-
plexe de «Sa Mola».

A la mateixa reunió va esser °pro-
vada la factura de subministrament
ciels nous orclinadors municipals. La
nova installaciú informàtica de la
Sala ha costat quasi set muions de
pessetes.

Actualment es fa l'installació dels
cables a totes les dependencies
(1.800.000 pessetes) que permetran
Ia connexió de les 23 terminals ad-
quirides, que han costat 5.100.000
pcssetes.

Comissió de Govern aiximateix
va adjudicar la construcció d'una
voravia al carrer del Carme de Por-
tocolom.

CAMPAMENTS D'ESTIU
Els nins felanitxers que assistei-

xen al centre d'Educació Especial
«Joan Mesquida» de Manacor per a
disminuïts, aniran a un campament
aquest estiu a compte ciels Serveis
Socials de l'Ajuntament. Són 9 en
total.

D'altra banda, 17 nins pertanvents
families que troben a casa seva un

ambiclit hostil, a causa de diversos
factors, acudiran a un campament,
promogut pel Club d'Esplai «Alba-
da», que tendra lloc del dia 13 al 19
de juliol a la Colônia de Sant Pere.
L'Ajuntament nimbe es farà càrrec
de les despeses.

Les dues propostes han estat for-
mulades pels serveis Socials de la
Sala que, al llarg de l'any, ha anat
treballant els expedients correspo-
nents.

TENC PER A LLOGAR CASA DE
FORAVILA, zona de Cas Concos.
Amb aigua i llum.
Informació a aquesta Administra-

ió.

!Lek_ SAOULA.



S'inaugurà el Centre Civic de Ca's Cocos
Diumenge passat horabaixa Cas

Concos, visqué unes hores d'especial
guabança perqu coincicliren alhora
ciiversos fets, tots ells de grata sig-
nificació. Per una banda, la inaugu-
ració ciel Centre Civic que l'Ajunta-
mcnt ha posat a la disposició ciels
concarrins per tal de suplir una
mancanrça prou evident, i per l'altra
la presentació de tres nous volums
(le la Collecció «Coses nostres».

Però encara se n'hi ajunta un al-
tre de fet que volem destacar. F.'s la
mostra de pintura del concarrí Mi-
guel Maimó, que estrena digníssima-
ment les parets ciel nou centre so-
cial. Alguns clibuixos i uns quadres
ceramics ens desvetllaren la vàlua
d'aquest artista ciel qual se'n poden
sentir molt orgullosos ,els concar-
rins.

«Els cent anys de les campanes>',
de Mn. Miguel Lladó, «La Galera en
el segle XIV», de. Jaume Obrador i
Escales i uns «Goigs a llaor cie Sant
Josep», dc Rafe! Borcloy i Pomar, fo-
ren . els nous • títols de la collecció
«Coses nostres» que dirigeix Josep
Grimait i Vida!, presentats al públic.
Foren els seus valedors En Miguel
Pons i Bonet, Mn. Pere Xamena
En Joan Mairn6 i Vadell respectiva-
!pent, els quals en sengles parla-
merits maldaren d'illustrar el bal-
boteig dels llibres nou-nats.

El batle de Cas Concos Joan Rigo
presenta l'acte i complimenta els
assistents i el batle de Felanitx Mi-
guel Riera el clogué amb unes pa-

rattles d'oferiment del non local —al
qual considera insulicient per be
clue abriga l'esperança de que es mi-

i amb unes consideracions
entorn al valor de la ressolució ciels
pobles clavant els sotracs de les
conjuntures económiques.

Item rebut les bases dels Premis
Literaris «Vail (le Sóller» 1992, els
quals comprenen Qls següents apar-
tats:

VI edició Vall d'Or, de poesia.—
lin premi cle 50.000 ptes. i trofeu
per al millor poema i 25.000 ptes.
trofeu per al finalista. •

III edició Guillem Colom i Ferrel,
de poesia.—Sols poden optar-hi els
ciutadans de la comarca de Seller.
Un premi de 25.000 pies. i trofeu
per al millor poema i 15..000 ptes.
trofeu per al finalista. •• • •

edició Joan Marquès Arbona, de
narració curta.—Un maxim de sis
fulls mecanograliats a doble espai i
a una sola cara. Un premi de 50.000
ptes. i trofeu per a la millor narra-
ció i 25.000 ptcs. i trofeu per al tre-
ball finalista. •

I eclició Pau Noguera (a) Sarol,
de glosa.—Un premi de 20.000 ptes.
trofeu per a la millor glosa .i 10.000 .

ptes. i trofeu per a la finalista.
El termini per a la presentació

d'originals finalitza el dia 7 d'agost.
A la nostra redacció tenim a la dis-
posició ciels interessats un exemplar
d'aquestes bases. . •

'

TECNOLOGIA LI DER

FELANITX

Església avui

Manuscrit de Déu
Aquest és el títol zimb que la revista «Newsweek» ciel 4 d'aquest mes

anuncia el descobriment ciels «plecs primordials que onegen en cis con-
fins de l'univers cies del començament del temps» o «dels primers pan-
teigs de l'univers tot just nascut» com diria un poeta... Es tracta del fa-
In s «Big Bang»: de l'explosió d'aquell ínfim «pessic» de cosmos conver-
tit, actualment, en el . nostre univers, aquest univers que no para d'ex-
pandir-se i de créixer...

Es a dir: l'univers ha tingut un començament. Quin desengany per
als que cl creien etern i, amb això, es pensaven que podien prescindir de
Deu!

Tanmateix, així i tot s'equivocaven perquè, ni que l'univers existís
des de tota l'eternitat, corn que és contingent (que vol cur que, de per si,
no té res que Ii exigeixi d'existir) des de tota l'eternitat hauria hagut de
menester qui o que el fes existir.

El descobriment ha estat let per un equip d'investigadors dirigits pel
profesor Smoot que, segons la revista, ha restat molt sorprès que «hi
hagi hagut éssers humans als quals se'ls ha acudit la teoria de la crea-
ció». Resposta: «Mayores cosas .veredes», professor si Déu us dóna vida
i salut... .

Ensems la revista toca un tema que es presta a discuti r . sense mai
acabar: cl tema de l'espai, perque,.si no hi ha rigor mental, horn confon.
la raó amb la imaginació. La revista puntualitza que l'explosió fou una
explosió de l'espai, i no pas en l'espai.,La raó. .. li dóna Ia raó...; la ima-
ginació, però, no es pot imaginar res si no es en o dins un espai... espai
que resulta purament imaginari, és clar!

NOTA PER A NOSALTRES CRISTIANS. Els cristians trobem Dal, no
en cl clescobriment i en l'actual verificació del Big Bang, sinó en la per-
sona de Jcsucrist amb cl qui entrem en .contacte personal units amb . elS
altres creicnts, es a cur, amb I'Església, mogutS per una força interior que
sabem que s'anomena Esperit Sant. No cal dir, pea), que ens alegrem
molt de l'esmentat descobriment i l'afegim a aquells altres que ja figuren
en aquell inventari —elemental, encara— que un salmista feu: «els cels
esbotnben la glória de Deu, i el firmament manifesta l'obra de les sies
mans...».

Nosaltres, clones, tranquils!
Quan uns tecnics de la NASA van insinuar que el «Sant Sudari» de

Tort havia . embolcallat un cos probablement «ingravici», i, per tant, po-
dia ser una prova d'un cos ressuscitat que, si no era el de Jesucrist, de
qui hauria estat... etc., etc., cl Pare Llanos, ornb Molt d'encert, va fer
aquest comentari, que ara, amb això del Big Bang, ve molt a to: «compa-
deixo aquells la fe dels quals depèn ciel que -digui la - NASA».

J. Rovira 'Tenas

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DO`R

SI ESTA BUSCANDO UN VEHICULO DE OCASION
PONGASE EN LAS MEJORES MANOS (

Vehículos de ocasiónBanquetes, Bodas, Comuniones
y Fiestas

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

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

Electrónica SOLBIN
Emisoras homologadas marinas

Teléfono móvil
Telefonia y equipos complementarios

Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

C. Costa Llobera, G	 Tel. 827265

FIAT UNO Turbo iE
	

PM-AX
OPEL VECTRA 2.01 A/A

	
PM-AZ

RANGE ROVER V-8
	

PM-BG
ALFA ROMEO 75 2.0 c

	
PM-AS

OPEL Corsa 1.0
	

PM-AW
MARBELLA Special
	

PM-AZ
FIAT UNO 45 S 5/P
	

PM-AX
FIAT UNO 70 SX 5/P

	
PM-AW

FORT FIESTA
	

PM-Y

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.
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Les festes de S'Horta
Avui dissabte, a les 22 h., TEA-

TRE. S'escenificarà l'obra «Qui no
l'ha feta de jove la fa de vell», ori-
ginal de CATALINA RIGO, interpre-
tada pel grup «Pou del Rei» dc SAI-
queria Blanca.

Derna diumenge.—A les 9 del matí,
al camp de futbol, torneig de petan-
ca.

A les 1030, partit de Minibasquet
5e i be.

A Les 1130, Futbolet 3r. i 4t.
A les 16, Recorregut incògnita per

a dues categories: menors de 18
anys i a partir de 18 anys. Equips
de quat.w.

A les 18, gran exhibició de cavalls
a càrrec de Jaume Rosselló d'Inca i
de cavallistes locals. Tindrà lloc a
Ia tanca de Can Mulet.

A les 21'30, ball de bot amenitzat
pel grup s'Estol d'Es Picot. Entre-
ga dc trofeus.

Exposició d'escultures de
Jaume Falconer

Dissabte passat fou inaugurada a
Ia Casa de Cultura una exposició
d'escultures de Jaume Falconer, una
mostra que recull una-mitja - dotzena
d'obres sota l'indicatiu d'Escultura
«fi».

A les escultures en fusta i ferro
d'aquest artista hi batega un gran
simbolisme que es manifesta no
tant en les formes de les peces com
amb la mateixa essència dels mate-
rials emprats.

El muntatge de l'exposició es molt
acurat i és illustrat pel mateix autor
amb uns esbossos pintats a les pa-
rets de la sala.

La mostra restara muntada fins el
proper. ..dia 21, Les., pot • visitar de
18 a 21 h. els dies feiners i d'll a 13
i de 18 a 21 els diumenges i f es-
tius.

Renovació de càrrecs directius. .a
l'Institut de Batxillerat

Fa uns dies que el Claustre de
Professors de l'Institut de Batxille-
rat dona suport a rúnica candidatu-
ra presentada per a la renovació de
Ia Direcció del Centre. Aquesta, en-
capçalada per la professora de Llen-
gua i Literatura Espanyola Laura
Cantón, aconseguí més de trenta
vots dels quaranta que foren 'erne-
sos en el Claustre.

Ahir divendres, aquesta candida-
tura s'havia de sotmetre a la consi-
deració del Conseil de Centre i, en
cas de ser acceptada, sera elevada
a la Delegació del Ministeri d'Edu-
cació i Ciencia que té, al cap darner,
Ia darrera paraula en aquesta qües-
t ió.

Exposició fi de curs de la Llar.
El passat cap de setmana, resta

oberta a les dependencies de la Llar
de la Tercera Edat, una exposiciú de
treballs manuals realitzats per les
associades durant el curs que tot
just finalitza.

Hi havia treballs dc l'Associació

de Felanitx i Campos i la majoria de
les peces exposades s'havien realitza-
des en els tallers de pintura damunt
roba i tall i confecció, essent totes
elles un exemple de destresa i fi-
nura.

L'embarcació de damunt el moll
Des de fa molts mesos el moll de

Ia Duana de Portocolom estava ocu-
pat parcialment per une vella • em-
barcació de ferro (un iot) que havia
estat decomisat a un súbdit estran-
ger arran de certes accions puniti-
ves. El iot, mentre ha durat el pro-
ces judicial, no podia ser retirat d'a-
quell indret, constituint .una nosa
i una ofensa a la vista, dofiat el seu
mal estat de conservació.

El Servei de Ports i Litoral ens
informa que a la fi s'ha clos cl pro-
cés judicial, que divendres passat
l'embarcació fou subhastada i que
molt prest sera retirada d'aquell in-
dret.

Ens n'alegram de deb?).

Robatoris
Des d'un mes ençà han tornat pro-

liferar dins el nostre terme els roba-
toris. Diversos establiments de Fe-
lanitx i'algunes - cases . de Portocolom
han estat objecte dels Iladres i la
nit de dilluns al dimarts d'aquesta
setmana intentaren entrar a l'IIiper
Gigante del Cantó d'En Massana,
per bé que no ho aconesguiren, mal-
grat haver destrossat un dels vidres
de seguretat de l'entrada principal
de l'establiment.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
BALL.—Dimecres dia 17,a les

17'30 ball d'aferrat amenitzat pel
conjunt NILA'S, patrocinat per «La
Caixa». -

COMISSIÓ D'ACCIÓ SOCIAL.—
Dijous dia 18 als voltants de les
19'30 aquesta Comissió visitara la
Residencia de Felanitx, on actuaran
els Sonaclors de la Llar.

EXCURSIÓ.—Dimarts dia 23, ex-
ctIrsiú a Valldemossa (berenar de
panada), Banyalbufar, Estellencs,
Es Grau (dinar), Andratx, Port d'An-
dratx, El Toro, Portals, etc. Sortida
a les 9 h. Inscripcions els dies 19,
20 i 21, d'l 1 a 13 a la Llar. Preu,
1.600 pies.

Pluviometria de S'Horta
Les quantitats de pluja registrades
S'Horta durant el passat mes de

maig, foren les següents:
'Ma 1, 	 0'2 Hires
Dia 2, 	 22'6
D 41 3, 	 25'5
Dia 19, 	 1
Dia 22, 	 02
Dia 24, 	 0'2
Dia 31, 	 3'4
Així ic16, tot sumat ens dóna un

total de 53'1 litres per metre qua-
drat.

Omissió
A la relació de collaboracions

la festa-dinar de fi de temporada del
Futbol Sala 91-92, varem cometre

una omissió que lamentam de debò
tota vceada que no esmentarcm la
Casa de Extremadura.

Valga la present nota per subsa-
aquesta distracció i per fer arri-

bar l'agraïment dels organitzadors a
la Casa de Extremadura.

Sorteo Gigante Jeans
En el sorteo correspondiente al

30 de mayo de la reciente creada
Tienda -Joven .. «Gigante Jeans» fue
agraciado el número 999, cuyo posee-
dor es Margalida Oliver Noguera
(C/. Arz. Miralles, 40) de Felanitx.
La ganadora podrá pasar por nues-
tra tienda a recoger sus vaqueros
Bonaventure.

Creuada de l'Amor Divi
MISA SUFRAGI

El proper dissabte dia 20, la missa
de les 7 del capvespre de l'església
de Sant Alfons, sera en sufragi de
Miguel Estelrich Juan.

vida social
PRIMERES COMUNIONS

El passat dissabte, al Convent de
Sant Agustí, va celebrar la seva Pri-
mera Comunió la nina Maria Antò-
nia Ramis Juan.

El sendema la celebra a la Parrò-
quia de Sant Miguel, Sergio Simarro
Marcos. Al Santuari de Sant Salva-
dor la celebraren els germans Mar-
galida i Lamle Monserrat Barcelú, i
a l'església de Crist Rei de Son Valls
Ia varen-rebre Arttoni -Galmés'Mont-
serrat i Maria Antònia Barceló Van-
reli.

Rebin tots ells la nostra felicita-
ció.

ESTUDIANT DE MAGISTERI dóna
classes de rcpas d'EGB al Port.
Informació: Tel. 580328.

VENDO VOLKSWAGEN Golf Diesel,
4 puertas 12/84. 180.000 km.
Informes, Tel. 827153.

SE NECESITAN PERSONAS para
ensartar perlas, hacer nudos y cor-
tar collares.
Informes, Tel. 580977.

SE OFRECE MUJER para trabajos
domésticos por horas.
Informes, Tel. 583462.

TENC PER A LLOGAR CASA DE
FORAVILA, zona de Cas Concos.
'Arab aigua i llum.
Informació a aquesta Administra-

ció.

Signatura vil
La signatura més vil
Cs aquella que promou la

[guerra.

Ciutat, juny 1992.

Un Concarri a l'exili

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

FESTA DE LA SANTISSIMA
TRINITAT

Avui dissabte a les 8 del vespre,
Missa solemne en honor de la San-
tíssima Trinitat. La Comunitat de
Religioses Trinitaries . ` vos convida
coralment a aquesta festa.

ALQUILO LOCAL apto para comer-
cio y oficinas, 100 m2 en Vía Er-
nest Mestre.
Informes, Tel. 580204 (horario ofi-
cina) y 825053 (sábados y domin-
gos).

ALQUILO PISO en Porto-Colom, en
parte Aduana.
Informes, Tel. 581103 (noches).

VENC UNA GELERA de dues por-
tes, quasi nova, per 30.000 ptes. I
LUTERA en somier de lamas.
Intormació: Tel. 827299.

VENC UNA CASA a Son Barceló i
17.500 m2 de terra. Una CASA
GRAN a Felanitx (C/. Bartomeu
Caldentey) i 3 SOLARS al C/. Xa-
loc (cruce de G. Vaguer).

Informació: Tel. 580902.

SE OFRECE CIIICA para cuidar

,
Informes, Tel. 582381.

SE ALQUILA PISO Y BAJOS en
Porto-Colom. Calle Santa Maria. Y
aparcamiento en Es Rossells.
Informes, Tel. 837021 de 21 a 23
horas).

NECESI'VAN VENDEDORES-AS
Dinámicos, entusiastas, buena pre
sencia, Para cubrir zona de Ma-
llorca, 'Frabajo todo el afio, Suet-
do lijo o a comisión.
Interesados Ilamar al Tel. 827182

SE ALQUILA BAR TOB0110 o
LOCAL COMERCIAL.
Informes, Tels. 581060 y 583181.

ALQUILO LOCAL COMERCIAL en
C/. Quatre Cantons, 12. Apto para
cualquier negocio.
Informes, Tel. 207430.

informació 

NECROLÓGICA
El passat dia 1 de juny, descansa CLASES DE. INQL,LS_ LEGEX.en la pau de Ddu a- Fe1anitx, a l'edat— 	 BUP). *Julio y Agosto (Recupera-

de 83 anyS i després de rebre els sa- 	 ción).
graments, D. Margalida Gomila Bar-

Informes: Tel. 580004.celó. D.e.p.
Reiteram la nostra més sentida

condolencia al seu espós D. Miguel
Gardes, fill Joan, filla pnlítica,Apol-
lOnia Estelrich i d'altres familiars.
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Stria: la paella, un any mis

OBRAS Y ASUNTOS
DEL PUERTO

Considero que debe ser una gran
preocupación el retraso en la ejecu-
ción de las obras comprendidas en
el denominado «plan de embelleci-
miento» de Porto-Colom que subven-
ciona la Comunidad Autónoma Ba-
lear, que actualmente se realizan.
• Las susodichas obras se, realizan

con tanta lentitud que creo tardarán
mucho tiempo en ser terminadas,
mucho más dei previsto, que segura-
mente está contemplado en el con-
trato suscrito al efecto por las par-
tes interesadas. No sólo se llevan a
cabo con tanta lentitud sino que, al
parecer, ha habido varias equivoca-

.ciones, no se si de los técnicos que
Ias dirigen o de un mal entendido
de los, obreros, lo cierto es que en
algunos lugares después de- haberse
efectuado han tenido que deshacer-
las y después rehacerlas, como ha
sucedido en la calle Trafalgar y calle
Cala Marsal,- resultando tiempo y
material perdidos: •

Si mal no recuerdo, en cierta oca-
sión, a propósito de la tardanza en
la terminación • de las antedichas
obras, el concejal Sr. Massutí, en-
cargado y responsable del Departa-
Mento de Urbanismo, manifestó que
se terminarían en junio, pero no se
si se refirió a junio del 92 o a junio

del 93, ya que con el ritmo que Ile-
van hay para mucho rato. r.1 lo sa-
brá.

Según manifestaba un albañil, el
embaldosado de las aceras, tal como
se ha hecho, dentro de poco tiempo,
ya habrá algunas que saltarán por-
que en su mayoría no estan pegadas
en su asiento. Aquí nunca se había
visto colocar las baldosas cuando el
hormigón está -semiseco o seco del
todo. Además, en varios tramos, no
han sido rellenadas las juntas de las
baldosas con cemento casi líquido,
tal como se acostumbra hacerlo
para que ester' bien unidas entre sí
para evitar su movilidad y su rotu-
ra. En varios tramos cuando pasas
sobre la acera, se nota cl movimien-
to de bastantes de ellas.

En varios lugares faltan contene-
dores para colocar la basura, de ha-
berlos, se evitaría que los perros y
gatos estropeasen las bolsas como
lo están haciendo para buscar comi-
da, quedando sus contenidos sueltos
por el suelo, causando un estado he-
diondo.

Se han oído comentarios de varios
turistas muy • negativos • para Porto-
Colom, debido a las molestias sufri-
das' por las obras .y ruídos de los
compresores, montones de escom-
bros en muchas partes y la comple-
ta oscuridad de la calle Cala Marsal
y calles adyacentes —algunos para
ver donde ponían sus pies, llevaban
una pila en la mano para evitar un
accidente—. ¿Volverán el año que
viene? Creo que no porque se ha-
bran ido asqueados. Todo muy de-
plorable para los felanigenses, por-
que afecta a la economía de muchos
que viven del turismo.

La gran paella de diumenge pas-
sat, dia 31, ha aconseguit un altre
any els seus propòsits: unir encara
ales un poble que es una gran fa-
mília i iniciar amb bon peu una
nova temporada de festes, ara que
el sol ja pica de valent. Treballar
dia rere dia a S'Horta es una expe-

¿Que pasa con las farolas de la
calle de l'Orada? Hace más de un
afio que debido a las obras del des-
vío del torrente de C'as Corso fue-
ron rotas en su totalidad y a pesar
del lapso de tiempo transcurrido
aun se encuentran en su mal estado,
estando dicha calle desde entonces
sin luz. quien corresponde su
arreglo? ¿La Comunidad Autónoma
o el Ayuntamiento?

He leído con satisfacción el acuer-
do tomado por el Ayuntamiento res-
pecto a. los animates de compañía
—no se que contempla el acuerdo—
pero supongo que es para regular la
tenencia de los mismos, especial-
mente los perros, de conformidad a
Ia vigente Ley. ¿Se hard ahora cum-
plir tal Icy? En España se legisla
mucho pero en muchas ocasiones se
queda abanado. Espero que se hard
cumplir para evitar que deambulen
por las vías públicas tantos perros,
muchos de ellos, con peligro para
los viandantes. No hace mucho que
el Sr. Alcalde, en una reunión, ma-
nifestó que tenía conocimiento de
mordeduras de perro a unas perso-
nas.

Juan Estelrich
(Passa a la pàg. 9)

riencia singular, sobretot al princi-
pi, quan un no acaba d'entendre
d'on surt tanta tranquil•litat i com
pot ser que les tensions i els renous
acostumants ja no hi siguin. Però
aviat l'acollida et compensa, entres
a formar part del poble i et sents
molt riles que qualcú de pas... La
impressió despres d'un diumenge
com aquest, quan les cares d'alegria
donen sentit a la festa, es de pro-
fund agraïment i admiració: la con-
vivência perllongada t'estira i t'iden-
tifica amb una gent que saps que. és
a prop teu.

L'arrbs,'com semprt, mes bo que
mel. La collaboració de tot-horn fa
que el dinar sigui cada any una ex-.
periencia que amaga la voluntat i
el sentiment - populars, mentre el ce-
rimonial de la paella esdevé -una
data que convendra mantenir. En-
horabona a tots 'cis que ho han fet
possible..

Moran ta

SE DAN CLASES DE REPASO
E.G.B. y Contabilidad. En Porto-
Colom.
Informes, Tel. 824716.

SE DAN CLASES DE REPASO, FP
Administrativo.
Informes, Tel. 580695 (a partir de
Ias 21 h.).

ALQUILO LOCAL COMERCIAL en
C/. Quatre Cantons, 12. Apto para
cualquier negocio.
Informes, Tel. 207430.

AHO CON
115.000. PAS.*T 

DE DESCUENTO

¡Sube a más! Si al completo equipamiento del Corsa Swing que
incluye: Faros halógenos/Luz antiniebla trasera 	 Neurnáticos I
R 13 -745S + Pre-equipo de radio stereo con 4 altavoces lo.artena

Asiento trasero abatible (3 y 5 puertas) Cinturones dc seguri-
dad delanteros automáticos y traseros 	 Retrovisores exteriores
controlables desde el interior... sumas todo esto:

Ic. CIERRE CEN't

o v .-cIRICOS
L 'I` EL E VA L U N NS „,1',"" - 1 2 is, D 0

'‘ NaIONES
V 	 1( CuE	 Ot OSNTARREN

E * CRISTALES VOND
El resultado es más: es la nueva versión

Opel Corsa Swing +.
Además, con modelos de 3, 4 y 5 puertas, Gasolina.

Diesel y Turbo-diesel... ¡no se puede pedir más!

* Oferta válida para este mes.

— Diesel y I O gasolin2 no incluyen cuentarrevoluciones.

COR SA )10Nor 	 •
OPEL CORSAram=
OPEL '€)"

CORMOTOR, S.A. JULIA AUTOMOVILES, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51

MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.OPEL

GM
Carrer Campos, s/n. FELANITX



PARA REPORTAJES
EN VIDEO

C. Pizà, 7 - 1.° (frente Gurugú)

VIDEO CERRO 
OBJETOS DE REGALO Y ELECTRONICA DE CONSUMO

Por cierre de su tienda

LIQUIDACION TOTAL
Ofreciéndole todos los

géneros a PRECIO DE COSTE
C. PARE CATANY, 4

(Junto Mercado y Bar Reclòs)

RESTAURANTE

CAN PEDRO
C/. Vapor Santueri, 73 	 Carret. Porto-Colom - S'Horta

Tel. 825441	 PORTO-COLOM

Les comunicamos que hemos añadido a nuestra carta:
CARNES: Lechona asada_paletilla de cordero, entrecot a la pi-

mienta, bistec, escalope, lomo de cerdo, etc.
MENUS ESPECIALES — PRECIOS POPULARES

COMUNIONES Y BODAS

.1

LosMejoresMuslosdelVerano
rPoi' muchas Raciones

Pollo Frito CHESTER FRIED,
En tu casa, en la mia o en
Regálate tiempo libre.
llévatelo de calle.

rápido y sano.

Ia playa.

Estamos a tu servicio en:

CAFETERIA "MAY"
C/. Sespalmador

Cala Ferrera
Cala D'or

CRUJIENTE V .4.13R0s()

Ya están
aquí las

rebajas de
verano

Aprové-
chese!

C/. Plaga, 12 - Tel. 561821 - FELANITX
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CICLISMEATLETISME

Es disputa, a Eivissa, eis dies 6 i
7 de juny; set atletes felanitxers ha-
vien aconseguit esser seleccionats

- per anar-hi, després de la seva actua .-
ciú a . la Final de Mallorca. Sis d'ells
són del Collegi i Club Joan Capó i
l'altre, Jaume . Barceló, es del Col.
Sant Alfons.

Aquesta - es hi resenya del campio-
nat:
I NFANTILS

L'única lemma, Maribel Sierra,
obtingué et subcampionat a llança-
ment de javelina amb una molt se-
gura i excellent actuació.

Antoni Nicolau queda campió a .

3.000 m. marxa amb un total domini
(el segon atleta de layrova queda a
tres minuts i mig darrere).

Joan A. 1?iera assolí el tercer Hoc
a 150 m. II., amb un gran crono.

Jaume Barceló, en mig d'unes con-

dicions meteorològiques adverses,
fred i vent, queda quart a alçada.

CADETS
Joan Bisquerra no va poder repe-

tir els grans resultats de Mallorca,
ja que els Ilançadors eivissencs i
qualque menorquí mostraren un al-
tíssim nivell; així i tot queda Ir. a
martell, quart a 110 m. tanques, pes
i disc i 5e. a javelina, amillorant en
només una prova el seu rendiment
respecte del Campionai de Mallorca.

Antoni Mas, afavorit pel vent,
aconseguí dues excellents marques
(11"5 a 100 m. 11. i 6.45 a Ilargaria)
que li proporcionaren nomes els
Hoes 6e i 3r, respectivamcnt. A tri-
ple salt logra el subcampióhat.

Hugo Diaz aconseguí els seus mi-
llors registres de la temporada a 110
m. t. (60 i a alçada (86).

Dissabte passat se celebra la se-
gona etapa de. la III Challenge Co-
marcal de ',levant, organitzada pel
Club Ciclista Arta.

El recorregut fou de 54 Kms. i es
realitza en una hora i mitja aproxi-
madament.

Partiren d'Artà 63 corredors, dels
quals, n'arribaren 60 a la meta situa-
da a Sant Salvador d'Artà.

En el recorregut, les metes volants
estaven situades a Manacor, Sant
Llorenç i Son Servera, en canvi els
premis de muntanya, a la Costa Tan-
jona i a la Costa Catiu.

Al ciclista del C.C. 1'0pr-tits. Jean
Elard, no el deixaren participar a la
cursa per no dur la indumentaria
adequada. En canvi el felanitxer Jo-
sep Miguel Oliver Ortiz, ha hagut
d'abandonar la Challenge per pro-
blemes físics.

L'etapa,fou realment dura, amb
especial importancia als darrers qui-
lòmetres, on un grup de nou esca-
pats prengueren la iniciativa, entre
els quals hi havia Francesc Artigues

Lucio Aceituno.
Aquesta escapada va permetre el

canvi de líder de la general, on la
malla groga passa de mans de Bar-
tomeu Vives Canovas a Miguel Tous
Alzina, líder dc la I Challenge.

Oferirn a continuació la classifica-
ció dels ciclistes locals:
Per categories (Etapa)

Joan - Jatime Torralba, Ir Cadet.

Pere Artigues Mayol, 5e. Juvenil.
Gabriel Barceló, 7e. Aficionat esp.
Jaume Tugores, 96 Aficionat espec.
Jaume Fontanet, I8 Aficionat esp.
Francesc Artigues, le Veterà A.
Toni Sagrera, 4t Veterà A.
Guillem Oliver, 6e Veterà A.
Lucio Aceituno, 76 Aficionat 1.3.

Classilicació d'Etapa
Fco. Artigues (V.A) 3r, 1 h. 2907"
Lucio Aceituno (A) 7e, 1 h. 29'14"
Pere Artigues (J) 22e, 1 h. 34'01"
Gab. Barceló (A.E) 25e, 1 h. 34'26"
J. J. Torralba (C) 29e, 1 h. 35'05"
J. Tugores (A.E) 30e, 1 h. 35'06"
A. Sagrera (V.A) 31e, 1 .11. 35'06"
G.	 Oliver 	 (V.A) 	 45e, 1 h. 36'36"
J. Fontanet (A.E) 52e, 1 h. 37'21".
Cal destacar a la general el lide-

rat de categoria de J. J. Torralba'
(Cadet) i de Francesc Artigues (Ve-
tera A).
'La fercera etapa es'`cliAptitiA:avui

a les 16 hores a Felanitx amb parti-
da situada clavant el Bar S'Abeura-
dor i meta a la Via Ernest Mestre
(passant per la Viu Argentina, Via
de Cintura, Passeig Ramon Llull,
carrer Guillem Timoner i Via Ernest
Mestre).

Un total de 63 Kms. i el següent
itinerari: Felanitx - Manacor - Sant
Llorenç - Son Servera - Porto Cris-
to - cruilla «El Bosque» - Felanitx.

Vos hi esperam.
Club Ciclista Felanitx

Carme

Campionat de Balears, infantil i cadet



- electrónica

MOREY
VENTA Y REPARAC1ON DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
VIDEOS -- TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

Caritat, 4 - Tels :-)83459 v 827182	 07200 FELANITX

MARMOLES
esgramar

Granitos, rnármoles, piedr‘a arenisca,
piedra Santanyí.

Pida presupuestos sin compromiso
• 

C/. S. Miguel, s/n. Tel. 554302 (FAX) MANACOR

Autocares J. CALDENTEY, S.A.
Linea Felanitx-Porto Colom-Felanirx

Horario que regirá a partir del día 19 de junio de 1992:

DIAS LABORABLES

SALIDAS de FELANITX.-7'00, 9*, 14'15, 17'00 y 20'30 h.
SALIDAS PORTO COLOM.-7'30, 9'-30, 16'00, 17'30 y 21'00 h.

DOMINGOS Y FESTIVOS
SALIDAS DE FELANITX.-9'00, 12',X0, 15'30, 17'00 y 20'30 h.
SALIDAS PORTO COLOM.-9'30, 131)0, 16'00, 18'15 y 21'00 h.

Felanitx, 10 de junio de 1992.

Restaurante
El Castillo del Bosque

les informa que tiene a su disposición

Salón para fiestas
comunionos, buffets, despedidas de
solteros, comidas de empresa, etc.

CAPACIDAD PARA 70 PERSONAS

TELS. 824182 - 824144

FELANITX

EL PP I EN LLADÓ IMPEDIREN
QUE ES DESBLOQUEIAS
LA SITUACIÓ

Sr. Director:
Dilluns hi va haver un ple a l'A-

juntament amb una absència. Pel
clue he mostrat la Televisió Felanit-
xera i han dit els diaris, el PP i en
Lladó conjuntats, impediren que s'a-

' provas la famosa Delimitació del
terme. Argumenten que s'han d'in-
cloure les urbanitzacions que els ur-
banitzadors no han clesarrollat se-
gons el Pla Parcial corresponent, o
sigui que defensen els qui han en-
ganat als compradors .de solars,

solars que no són edificables.
Això, curiosament, va lligat amb la
dimissió de la Regidora Consuelo de
Santiago i amb el que tots pensam
sobre la seva casual sortida d'escena.

Fa un any les eleccions castigaren
al PP per la seva actuació, que no
.•al recordar i gran part dels vots
tie castic anaren a parar al CDS. En-
cara no han passat vuit dies de la
dimissió de Consuelo de Santiago i
ja pasturen els dels PP i els del CDS
plegats..

Del PP de Felanitx ja sabem què
podem esperar, de moment han
ticonseguit que la Delimitació s'a-
Ilargui més de mig any més i d'a-
questa manera ha quedat clar qui
es que impedeix normalitzar la si-
tuació urbanística .de -Fglánitx, que
.sán els del PP amb l'ajuda incondi-
cional d'en Lladó i això no es per
altra raó que la de defensar els
interessos dels urbanitzaciors que
han enganat els compradors de so-

lars. M'agradaria saber com podran
introduir Cas Corso si hi ha tres
sentencies clef Tribunal Suprem que
diuen que cal que els urbanitzadors
facin el clavagueram per poder re-
bre la urbanització.

Estic totalment decebut dels poli-
tics i no crec equivocar-me si dic
als quatre vents que els nostres po-
litics són manejats per elements
aliens que compren la dignitat i cre-
dibilitat de la institució que es l'A-
juntament. Hi ha una mar de Ions
per tot arreu de corrupció i interes-
sos que no són del comú i això tam-
be ha empestat el nostre poble. La
sida de la política, aix6 de comprar
i vendre la dignitat deles :persones
per interessos econòmics i que pas-
sa alla i aquí, fu i alimenta el des-
anim i la credibilitat de les institu-
cions, i es que hi ha motius sobrats
perquè aixi sia. Tots varem sentir a
dir moltes vegades que: «el cariño

..,verdadero ; .ni se compra, ni se. ven-
de», per?) a Felanitx hi ha qui seria
capaç de demostrar tot el contrari
amb una maleteta.

Joan M.

A CONSUELO DE SANTIAGO
AI Director del «FELANITX»:

Ruego me permita plantear una
cuestión a Consuelo.

Creímos en ella y pensamos que
la historia que nos relató hace un
año junto a su esposo y visto con
el coraje que lo reSistiú, Sería defi-
nitivo.

Querríamos pedirte que rectifica-
ras la decisión que has tomado en
un momento de debilidad. Hay gen-
te que está contigo por lo que hicis-
te hace un. ario y piensa. que,la ,rec-
tificación que esperamos de tí, vale
mucho por los que aún creemos que
puedes ser fuerte y también para tu
propia dignidad.

Unos amigos

eAjuntament de F Infix
(Ve de la pàg. 10)

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA
COMISSIÓ DE GOVERN DEL DIA I

DE JUNY DEL 1992

A la Sala d'Actes de la Casa Con-
sistorial de la Molt Lleial Ciutat de
Felanitx, a les vint trenta hores del
dia primer de juny de mil nou-cents
noranta-dos, es reuní la Comissló de
Govern, en primera convocatória,
per celebrar sessió ordinaria, sota la
Presidència del Batte Sr. Miguel
Riera i Nadal i amb l'asssitencia
dels Tinents de Batle Srs. Pedro
Massuti Monserrat, Antonio Nadal
Cerdá, Francisco Garcia Perez i Con-
suelo de Santiago Murillo, assistits
pel Secretari Habilitat Sr. Jose Fus-
ter Mcsquida i per l'Interventor Ha-
bilitat Sr. Antonio Obrador Picó.

S'aprovaren. per unanimitat els se-
güents acords:

S'aprovaren les actes de les dues
darreres sessions.

S'acorda adquirir de l'empresa
Palma Salud mobiliari i material
instrumental per al centre sanitari
de Portocolom.

S'aprovà el plec de condicions per
a la contractació d'assistencia tec-
nica per a la redacció d'un projecte
d'installació i llicència d'activitats
del mercat municipal.

S'aprova i s'acorda el pagament
de la certificació núm. 1 de les
obres de restitució del clavegueram
ciel carrer Bennassar.

S'aprova i s'acordà el pagament
Ile la certificació de les obres addi-
cionals de la restitució del clavegue-
ram del carrer.Bennassar.

S'acorda prorrogar pel mes de
juny el contracte subscrit amb in-
tress.

S'aprova el projecte de repavi-
mentació de diversos carrers de Cas
Concos.

S'aprova el plec de condicions per
a la contractació directa de l'execu-
ciú de la 2.n Fase del projecte de re-
forma del mercat municipal.

S'aprova el projecte de pavimenta-
ciú de l'accés a l'Escola de Portoco-
lom pel cami de Cas Vicari Mestre.

Es denega el servei d'ajuda a do-
micili al titular cie l'expedient 17/92.

S'acorda realitzar les actions
oportunes per a l'ingrés de n'Anto-
ni Mascaró Gomila a la Residencia-
Hospici de Felanitx.

S'acorda concedir llicencia al Sr.
Vicente Marti Marcos, en represen-
tació de Coprodor, S.A. per a la
construcció de 10 vivendes i piscina
als solars 53 i 54 de Cala Ferrera.

S'acordà concedir Ilicencia ai Mi-
nisteri:d'Educaciú i Ciencia per a la
substitució cie la coberta i gimnàs
de l'Institut de Formació Professio-
nal..,
;; .S4cordà el traspàs de la Ilicacia
d'obres concedida a la Sra. Marga-
rita Barceló Manresa, a favor del Sr.
Ingeborg Welt.

S'assessora el Sr. Batle en afers
de la seva competência.

Acaba la sessió a les 21 hores i 30
minuts.

SE OFRECE

Contable
Deqlicación absoluta o a conve-

nir.

Responsable y con experiencia.

Informes, Tel. 657363

PORTO COLOM, PLAZA CAS COR-
SO. Alquilo locales nuevos. Precio
a convenir.
Informes: Tel. 734278 (de 10 a 16,

h.).
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Degut a que la nostra publica-
ció només surt a llum uh pie! cada
setmana, la meva introdueci3 ýa nie
l'han trepijada... Pere) aix 46 .

porta gens ni mica, perquè sempre
is lo més greu lo que val la-l-peria
contar, i si es precis Inatrizcal>7..

¡Vaig sentir molta de penal ¡In-
dignació! ¡Impotencia! Ridicul,amb
una paraula. ¡Quin Pais!

La fórmula dels dictadors se-
gueix essent efectiva dins les demo-
cràcies. Ja en temps dels romans 'te-
nia la seva efectivitat: «Pa i circ».

Ara ja no en parlem. ¡Si futbol,
esports... concursos, telenoveles i
reclams publicitaris a balquena!

Una trista societat de consum.
Diumenge el Barça guanyà la Lli-

ga! Va esser un altra festa. Eufria
total pels carrers. Claxons... Abans
el nzadridistes cantaven . victòria.
Uns enarborant banderes clèl Ma-
drid, altres del Barça. Mentires el
¡Mallorca devalla a la segona divi-
sió! Pert) a noltros els mallorquins
¡que ens importa! Pere) si el Barça
i el Madrid... lo nostre no ens inte-
ressa... Sencillament ¡penós!,

Ni a Madrid ni a Catalunya faran
res per nosaltreS, i menys si veuen
que no estiman ni la nostra cultura,
ni tan sols als'clubs que ens repre-
senten...
. ¿Què podem esperar? Res. Res de

res.
¡¡¡VISCA EL MALLORCA!!!
• Ya está en la calle la «GUIA

TURISTICA DE PORTO-COLOM».
Una espléndida edición de «Gráficas
Llopis», con magnificas fotos. Inclu-
ye un plano callejero de Porto-Co-
lom, amen de un magnifjco mapa
de la Isla de Mallorca. Faltan tal vez
algunos pequeños detalleS, pero por
ser la primera edición está la mar
de bien... La guía va precedida de
una introducción del felanitxer ca-
tedrático/historiador MIQUEL.BAR-
CELO, que aunque breve no tiene
desperdicio.

• Algo indispuesto se encontró
el otro día el amigo JAUME LLI-
NAS, gracias a Dios se halla del
todo recuperado. Y eso que el Ma-
drid de toda su vida perdió el titu-
lo tontamente, pero como gran fut-
bolista y aficionado que ha sido de
toda la vida, supo reconocer que su
equipo no merecía tal honor. Un sa-
ludo, Jaume. ¡Y a cuidarse tocan!

, •El pintor universal MIQUEL
BARCELÓ vuelve a ser noticia. Hace
pocos días, de incógnito, contrajo
matrimonio... Pues bueno, pronto
será padre. Según el doctor, su  mu-
jer se halla en estado de buena es-
peranza. ¡Enhorabona, Miguel!

Por otra parte el pasado jueves
CERRO el famoso «MOLINO» bar-

celonés para ofrecer una cena de
alto copete, responsabilidad que con-
trajo un conocido restaurante y pos-
teriormente se WO paso al ESPEC-
TACULO que ofrece diariamente la
conocida saki. Los invitados eran
genie conocida y famosa que antes
pudieron asistir a la inauguración
de su muestra pictórica en la Gale-
ría «SALVADOR RIERA».

• Estos dias puede ver en la
«CASA DE CULTURA» la EXPOSI-
CION de ESCULTURAS de JAUME
FALCONER, del todo recomendable.

• Muchos problemas atraviesa el
C.D. FELANITX. De ello les informa
en estas paginas el compañero y me-
jor amigo GORI VICENS. Según pa-
rece, en la primera reunión no se
aclaró absolutamente nada de nada.
Brilló por su ausencia el Concejal
d'Esports Binimelis, excusándose
que tenía otros compromisos, como
podrían ser las fiestas de su «tierra)).
Pues, nada. 	 - -

• Estamos comenzando la tem-
porada en Porto-Colom, y la verdad
que de turistas no andamos bien,
más bien lo contrario. En el «PUB
MIQUEL'S» me dice Manolo, que
sabe pinchar perfectamente los dis-
cos y al mismo tiempo colocarte un
cubata, que la noche se calienta bas-
tante tarde, mucho más allá de me-
clianoche... Igualito debe ocurrir por
el «CALIPSO» donde el amigo Mi-
guel ha efectuado una gran reforma
que ha hecho al local mucho más
acogedor... Esperemos que dentro
de un par de semanas se arregle,
porque con esas nos metemos en ju-
lio, y así, de esa guisa la temporada
sera la más chunga de todos los
tiempos. No podemos perder la fe
ni la calma.

• Como ya dije PEDRO PRIETO,
acompañado de JASON MOORE y
del fotógrafo JULIAN AGUIRRE
«camuflados» de turistas británicos
han venido contándonos en la pren-
sa «canallesca» un CULEBRON y
PORTO-COLOM ha sido protagonis-
ta. Dicen de nuestro puerto que es
un CONVENTO TURISTICO, pues
mejor, 'algunos lo preferimos así,
calma total, pero la realidad, que
cuando llegue el ferragosto no se lo
cree nadie, porque se pone de una
manera que casi no se puede respi-
rar, y es que hay que saber distin-
guir del Porto-Colon que vió y rela-
tó Prieto al que padeceremos den-
tro de unas semanas.

Lo triste del asunto es que vienen
pocos turistas, y pagan una miseria.
Vacaciones en Mallorca ¡Veintiuna
mil pesetas! Avión, traslados, hotel,
comida... ¡Incluídos! ¡Y luego se
quejan los dichosos turistas si la co-
mida es mala! ¡Apaga y vámonos!

• Me da en la espina que este
año se va a poner de moda «CAS
PATRÓ». Y mi olfato no se suele
equivocar.

• Me cuentan que este centro
deportivo «SQUASHBOL» de Mana-
cor funciona a toda pastilla. Me ale-
gro por el amigo Miguel, que tiene
un pastón invertido en el negocio.
¡Un alivio, vamos!

• Me llama la Sra. JEROME, a
Ia que conocí cuando era colabora-
dora do la revista inglesa que se edi-
ta en Mallorca el «DAYLY BOLLE-
TIN». Me cuenta que hoy sábado se
INAUGURA el Bazar, rastrillo, Flolz-
markt S'ORIGINAL VERD en el Hi-
per «Gigante d'Or» de Cala d'Or don-

Fútbol Sala

Result at:
COL. N1ONTISION «B» (Ciutat), 3 -
APA COL. ST. ALFONS/
PINT. MAR, 1

Setmana calorosa, on l'equip PIN-
TURAS MAR d'iniciació es desplaça
a Ciutat per enfrontar-se a un mo-
dest Montision. Els felanitxcrs des-
aprofitaren quantitat d'ocasions de
gol, en un partit on el porter ciuta-
cla fou la peca clau per a la victò-
ria. El gol de l'honor fou obra del
golejador Miguel. Es desplaçaren
Martine), Juanito, Tomeu, Kiko, Mi-
guel, Monserrat, Hayo, Alex i Juani.
Ara, avui dissabte, jugaran davant el
der Alaró dins Sa Mola. Un partit

que tancarà la temporada 91-92, on
els petits jugadors han batut re-
cords.

LO MILLOR.—L'entrega dels jut-
gadors d'iniciació, que avui tanca-
ran una temporada més que emocio-
nant, on han estat un dels equips
punters.

LO PITJOR.—Una altra vegada,
les instalIacions. Veim exposats uns
horaris al tauló d'anuncis del Camp
d'Esports: Pista I i Pista II. Ens de-
manam, on es la pista II?

Escriu: Marino Talavante

Felanitx '92
MONTESION BRILLANTE

VENCEDOR
El pasado sábado, en el Campo de

Deportes de Sa Mola, se celebró la
I Diada dc Fútbol Sala Juvenil, Fe-
lanitx '92, entre los equipos FIAT
Felanitx, MONTESION Polígono Le-
vante y SON AMER ciels Llombards.

El MONTESION, Campeón de Es-
paña en su categoría, hizo valer su
técnica y el SON AMER, resultó más
difícil de lo esperado. El FIAT FE-
LANITX, que hacía su presentación
al frente del único monitor felani-
gense federado, el joven «Salvador»,
luchó bravamente y a pesar de su
bisoñez, una vez compenetrado tec-
nicamente, puede ser una revelación
en la próxima temporada.

todo quisqui está invitado, si bien
no sé de que va el asunto en si, pero
pronto lo sabremos. El acto empie-
za a partir de las 3 de 14 tarde con
el grupo folklórico «ES MAJORAL»,
ya saben, bailes regionales, para des-
pués... finalizar a las 8... ¡Allí esta-
remos si algo no lo impide!

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

Cabe destacar la deportividad en
, 1 terreno de juego, y la magnifica
actuación arbitral, cerrándose el
acto con la entrega de trofeos para
todos los equipos, en un franco am-
biente de fraternidad.

RESULTADOS
SON AMER, 9 - FIAT FELANITX, 3
FIAT FELANIT, 2 - MONTESION, 3
MONTESION, 7 - SON AMER, 0

CLASIFICACIONES
1." MONTESION
2." SON AMER
3.. FIAT FELANITX

TONI VIDAL

Term] FiLta Verono.ÐZ
CADETES,.

LOS MATA MUS, 18 -
CA'N MIXURA,

Partido muy aburrido, conside:
rando la superioridad de los MATA
Hiis. La mejor: los goles. Lo peor:
Ia inferioridad numérica de jugado-
res cie CA'NI MIXURA.

YOUNG STAR, 1 - PLUS ULTRA, 2
Sólo con ver el resultado se adi-

vina lo emocionante del partido.
Muy buen juego de ambos equipos
y un resultado justo. Enhorabuena
para los dos.
BAR CRISTAL, 4 -

INSTAL. CONFORT, 1
Superioridad del BAR CRISTAL.

Buena técnica y muy bien dirigido
CI partido por su mister NINO, que
supo calmar cl juego en todo mo-

_Mento.
El Comité

SE ALQUILA APARTAMENTO en.
Porto Colom, para temporada ve-,
rano o todo el ario, 3 habit.
Informes: Tel. 825070.

SE NECESITA CHICA dc 16 a 
años para SUPERMERCADO.
TeMporada verano.
Informes: Tel. 825070.

Pinturas Mai caigE6 dins It:Attic WEr.tiE[in

ELS PUPUTS, 2 -
SON MESQUIDA C.F., Œ

Els Puput ganaron este partido
con un Son Mesquida que no pare-
cia ni mucho menos el equipo de la

I Diada Fútbol Sala. Juvenil primera jornada. Muy buen juego
ambos equipos. Ganó el mejor.
ES GLOP, il-

LOS FOLLARRANAS, 5
Encuentro abultado de goles. Mu-

cha lucha sobre el terreno de juego.
destacando el jugador SOLER.

ALEVIN INFANTIL

Depilación Paquita Surlier
(PENTINA)

Comunica a sus cliantes que para un
mejor servicio desde el 15 de Junio al 30
de Septiembre, los sábados y lunes les
atenderá en C. Cuartel, 54 de Porto-
Colom, y de martes a viernes en Felanitx



DEL BANC
SZERCA DE USTED

INAUGURAMOS UNA NUEVA OFICINA

EN C/. ERNEST MESTRE, 56

ABEL MATUTES

Restaurante CESAR
TEL. 825302 — PORTO-COLOM

COMUNICA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL
QUE CADA VIERNES TENDRA A SU DISPOSICION

UN MENU ESPECIAL CON MOTIVO DEL

25 ANIVERSARIO
DIVENDRES 19-6-92

Alcachofas rellenas con
ensalada

Merluza a la salsa verde
Tarta aniversario
Vino Bach
Champan Delapierre c. negro
Cafe, copa y puro

2.500 ptas 	 2.500 ptas.

También podrá optar por nuestro servicio a la carta, y nues-
tras especialidades de CARNE A LA BRASA.

,
Rogamos RESERVEN MESA los grupos de más de 12 per-

sonas. 	 Gracias

VIERNES 12-6-92
Mejillones «César»
Cordon blue de ternera

Tarta aniversario.
Vino Bach.
Champán Delapierre c. negro.
Cafe, copa y puro.
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Deis 204 socis que te cl C.D. FE-
LANITX, només 20 assistiren a
l'Ass;•mblea General de dissabte pas-
sat. Aquestes xifres demostren l'in-
teres que hi ha a Felanitx perque
el futbol no mori.

En primer lloc, el President Mi-
guel Puig, anuncia que no es torna-
ria presentar per ocupar la presiden-
eia del Club. Per part dels assistents
tampoc ho hi hagué nigú que es vol-
gués fer càrrec i criticaren la postu-
ra de l'Ajuntament, ja que cap re-
presentant de l'equip de Govern féu
acta de presencia on havien estat
convidats per part de la directiva.

El Secretari, Sebastià Oliver, pre-
senta el balanç de la temporada; el
deute puja a 95.000 Wit*. Iii ha ha-
gut uns ingressos de 2.825.000 ptes.
desglosats de la forma següent: Ta-
quilles, 509.000; Rifes, 345.000; Car-
nets de Socis, 1.148.000; Publicitat,
372.000; Loteria de Nadal, 150.000; i
l'única subvenció rebuda de l'Ajun-
tament puja 300.000 ptes. a comp-
ta del partit que es va jugar amb
motiu de les Festes de Sant Agustí
de l'any passat.

Per altra part, les despeses pujen
a 2.920.000 ptesfAls arbitres sel' hi
ha abonat 103.000 ptes; a la Federa-
ció, en concepte de fitxes i altres,
457.000; als entrenadors i massatgis-
ta, 800.000 pes; material esportiu,

328.000; i altres despeses menys sig-
nificatives que pujen fins als
2.920.000 ptes.

Però, a part d'aquest deute de
95.000 ptes., n'hi ha un altre de
525.000, de les quals unes 300.000,
corresponen a les sancions imposa-
des per la Federació al Club felanit-
xer arran (Ms incidents haguts en
el partit entre el Felanitx i el Cal-

' via. D'aquest deute amb la Federa-
ció, l'Ajuntament ha manifestat la
seva intenció de fer-se'n càrrec.

Com hem dit abans, cap dels pre-
sents volgué agafar el timó de la
Nau, per la qual cosa, de moment
segueix anant a la deriva. Si qual-
cú esta ..interessat  en assumir la
presidencia del Club felanitxer no-
més cal que es posi en contacte amb
En Miguel Puig, això sí, trobarà el
recoloment d'un grup de persones
per a poder «tirar el carro enda-
vant».

Miguel Puig, vol agraïr la collabo-
ració a totes aquelles persones que
desinteressadament han treballat al
llarg dc la temporada en be del fut-
bol felanitxer i d'una manera espe-
cial als entrenadors dels equips de

. ial- canter:.Fernando Lillo, Nino Si-
marro, Francesc Joan, Miguel Angel
,<MGrete», Joan Vidal i Matgí Vidal.

AI final, només s'arriba a la con-
clitiú de que un grup dels socis que

assistiren a la reunió, - un dia
d'aquests es reuniria amb alguns re-
gidors de l'Ajuntament per saber
quines ajudes pot aportar de cara
a la propera temporada que esta a
punt de començar. Mentrestant, ja
ho sabeu, les portes per accedir a
Ia presidencia del Club estan ben
obertes. Molt prest, tornara convo-
car-se una nova assemblea per a de-
cidir el futur del Club de la carrete-
ra del Port.

Gori Vicens

3. REGIONAL

C.S. Atco. Porto Colom, 2
Atco. Baleares, 2

Los Porteños, con un pie
en segunda

Alineación: Pedro Torres, Pedro
Ballester, Fruti, Morales, Domingo;

Sierra, Dani Cano, 'Castro; Gonzálei,
Toni, Mariano y Paco.

Partidazo entre dos de los gran-
des. Bastante público se dio cita en
((Es Torrentó» para presenciar un
«match» en el que el ascenso a Se-
gunda era el objetivo. El saque de
honor lo efectuó la sobrina del pre-
sidente ANTONIO CUENCA, que
nos visitaba en viaje de novios.

El partido fue muy brillante y los
locales supieron frenar al histórico
Atco. Baleares, que no cesó de lu-
char en.todo el encuentro. Los go-
les fueron obra de A. Morales y
Toni.

El próximo partido se enfrentarán
al Lloret y de ganar subirán a Se-
gunda directamente.

Rasputín

BENJAMINS
Dissabte es va donar per acabada

la temporada futbolística pel que fa
a l'equip de categoria benjamí del
C.D. Felanitx; i no podien acabar
forma mes brillant, ja que en aquest
darrer partit golejaren, ni més ni
manco, que per 11-0 a req9ip de
Sant- Llorenq d'Es- Cardassar thus el
camp d'Es Torrentó.

Pel Felanitx varen jugar, Oscar,
Alejandro, Jose Luis, Miguel Angel,
Juan, Tomeu Nadal, Campos, Sergio,
Tomeu Vidal, Alcolea i Juan Adro-

Trot felanitxer
ELS COMISSARIS PRIVAREN
NACHITO DEL TRIOMF

1.0 Ruberian 1 '24"0
2.° Nebulosa l'25"2
3.° Poltrello l'28"5
1.0 Quito d'avril l'22"5
2.° Quilady (F) l'22"8
3.° Morlene (F) l'23"3

PREMI «CIUTAT DE MANACOR»
1.0 Tretum	 l'20"5
2.° Nachito (F)	 1'22"2
3.° Peter Prince 	 l'22"S
Els comissaris de carrera impedi-

ren que el cavall felanitxer Nachito,
conduit per A. Bonet, aconseguís el
triomf, del «Premi Ciutat de Mana-
cor». La dotació dels premis era de
195.000 ptes. pel primer classificat
95.000 :ptes. pel segon que, com veis,
se'n dugué Nachito. El públic pro-
testa molt la decisió dels comissaris
itjtItgeS de carrera.

Joan Mas

ver. També jugaren: Cosme, Toni
Oliver, Francisquito, Jose Garcia,
Juan V. Martin i Toni Fernandez.

Els gols varen esser marcats p'Ert
Tot-nett Vidal (5), Pedro Alcolea (2),
Toni Oliver (2), Juan Adrover i Da-
vid Campos.

Altres resultats dels darrers par-
tits:

Avance, 1 - Felanitx, 4. Els 4 gols
foren marcats p'En Tomeu Vidal.
Barracar, 2 - Felanitx, 6. Gols: To-
meu VIcial (4), Sergio Moreno (2).
Ses Salines, 4 - Felanitx, 12; Gols:
Tomeu 'Vidal (7), David Campos (3),
Francisquito i Nico.

Al.tllarg d'aquesta temporada han
jugat 34 partits d'una lliga integra-
da per 18 equips, aconseguint que-
dar al Roc 3r. de la classificació.
Han guanyat 27 partits, n'han empa-
tat 3 i han encaixat 4 derrotes, en
total 57 punts. Els jugadors felanit-
xers han foradat la porteria contra-
ria 179 vegades i han rebut 43 gols.
El maxim golejador ha estat en To-
meu -Vidal amb 76 gols.

Enhorabona a tot l'equip per
aquesta brillant temporada que han
duit a terme i també al seu entrena-
dor, Nino Simarro.

Gori

FUTBOL

LE! C.B. Fe!mitx a punt de desapar6ixer
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• Veim unes paperetes anunciant
el I Concurs de Poesia, organitzat
per la revista comarcal «Pobles de
Llevant», del qual sembla que el seu
director T. Picó (Capri) ha agafat
les regncs. Les obres hauran de pre-
sentar-se abans del 30 de ¡Lino!, a
l'esmentada revista.

• Tastarem una nova cervesa
CORONITA de Mèxic, una beguda
que nomes serveix a la Cerveseria
Portomar el famós i trabucat FI-
DEUER. És una cervesa dolça i suau
que en poc temps s'ha posat	 mo-
da entre el jovent. Fide, Fide!

• Si no bastava amb les obres
del carrer de Campos, ara el Port
està tot aixecat. Ni aceres: Pi res,
només pols i brutor. Oh!

• Em vaig trobar amb el 'meu
amic Morete a la Discoteca CALIP-
SO, on varem celebrar el nou fitxat-
ge rel futbol sala fclanitxer de l'es-
trella Miguel Caldentey. Un nou ju-
gador per la quinta blaugr,ana de
Julia Mairriú. Enhorabona als seus
pares Miguel Angel i Maria.

• Acabat ja el temps de cria
dels canaris, vcim astorats la gran
exposició enllestida pen Miguel Cas-,
tejón que, com cada any, compta
amb centenars • clé nous canuriets•
dins la seva gigantesca «posada».

• El jugador dels benjamins del
C.D. Felanitx TOMEU VIDAL OBRA-
DOR esta d'enhorabona. Al llarg del
Campionat ha aconseguit Iaincreï

-hie	 de 76 gols. Molt be Tomen.
• Tots els poblcs ja comencen a

dur importants grups de rock, que
ens dura el nostre Ajuntament?

• Els aficionats del Barça torna-
ren celebrar el triomf del Campio-
nat de Lliga, alguns però tornaren
donar una trista nota, espenyant
bancleres a joves aficionats del Real
Madrid.

m2

SE TRASPASA

Boutique SHELIA
—C:31 de Marzo,-20
Precio interesante
Tel. 582643 noches

VENC UNA BARRACA de volta, a
Sa Bassa Nova del Port. .
Informació: Tels. 580353 i 824545.

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL,
al lado del Bar Gomila.
Informes: Tel. 580536.

REPAS D'EGB, Matematiques BUP
i ANGUS tots els nivells.
Informació: Tels. 581946 i 824771.

EXTRACTE DELS ACORDS DE
LA COMISSIÓ DE GOVERN DEL
DIA 25 DE MAIG DEL 1991

A la Sala d'Actes de la Casa Con-
sistorial de la Molt Lleial Ciutat de
Felanitx, a les vint trenta hores del
dia vint-i-cinc de maig de mil nou-
cents noranta-dos, es reuni la Co-
missió de Govern, en primera con-
vocatória, per celebrar sessió ordi-
naria, sota la Presidencia del Bat-
le Sr. Miguel Riera i Nadal i amb

l'assistència ciels Tinents ile Batle
Srs. Pedro Massuti Monserrat, An-
tonio Nadal Cercla, Francisco Gar-
cia Pérez i Consuelo de Santiago
Murillo, assistits pel Secretari Ila-
bilitat Sr. Jose Fuster Mesquida i
per l'Interventor Habilitat Sr. An-
tonio Obrador Picó.

S'aprovaren per unanimitat els
següents acords:

Es deixa damunt la taula l'apro-
vació de l'acta de la sessió anterior.

S'aprova el plec de condicions
per a la contractació d'assistència
tècnica per a la redacció d'un pro-
jecte de renovació del clavegueram,
restitució dc les xarxes d'aigua po-
table, construcció de noves vora-
vies, escarificar i nova pavimenta-

ció del carrer Jaunie Veny,
S'aprova cl plcc de condicions

per a la contractació d'assistencia
tècnica per a la rcclacciú d'un pro-
jecte de renovació del clavegueram,
restitució de les xarxes cl'aigua po-
table, construcció de noves vora-
vies, escarificar i nova pavimenta-
ció del carrer Gabriel Vaguer en cl
tram comprés entre els carrers
Bartorneu Caldentey i Pelat.

S'aprova el plec de condicions
per a la contractació d'assistència
técnica per a la redacció d'un pro-
jecte de clotació de clavegueram al
collegi s'Algar.

S'aprova la certificació núm. 9
de les obres de xarxes d'aigua po-
table i clavegueram a la part de Sa
Capella de Portocolom.

S'aprovà la certificació núm. 9
de les obres de reforma del Mercat
Municipal.

S'acorda concedir una ajuda no
técnica a la titular de l'expedient
núm. 69/91.

Es concediren drets funeraris als.
Srs. Manuel Sierra Risco i Antonia
Oliver Artigues.

Es concedí un improrrogable ter-
mini d'un any per a finalització

obres autoritzades als següents-
particulars: Juan Marcos Sierra,
David Howard Ball i Andreu Obra-
dor Soler.

Es concedí Ilicencia al Sr. Andres
Gonzalez Genova rt per realitzar
obres al c/. Son Pinar, 103.

S'assessora el Sr. Batle en der&
de la seva competencia.

Acaba la sessió a les 22 hores.
(Passa a la pàg. 7).

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
- Honda 750

Derbi -FDS
— Honda 	 ti00

Variant Star
— Vespinos varios
— BMW K 75

CICLOMOTORES VARIOS
EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 58C268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

VENDO CASA (2 viviendas) con co-
chería.
Informes: Tel. 582088.

ALQUILO APARTAMENTO planta
baja. Zona Arena!. Porto Colom.
Informes: Tcl. 280269 (noches).

VENDO SOLAR en Porto Colom, zo -
na LA FE, 1.377 m 2, valla, agua y
luz.
Informes: Tel. 825123.

OCASION, por marchar a la Penin-
sula VENDO PLANTA BAJA. 110-
m2. Sin corral. Precio 6.500.00 pe-
setas.
Informes, Tel. 583085.

Restaurante Can Manuel'.
CALLE MAYOR, 7	 „ CAS CONCOS

Comunica a sus clientes y público en ge-
neral que ya está abierta su

Terraza-jardin
Y que pone a diario (incluso festivos) a su disposición sus

platos especiales de pescados.

Bien zarzuela de pescado y marisco, o parrillada, con pan,
vino y postre, 1.500 ptas.

0 su menú de 800 ptas. compuesto por 2 platos, pan, vino
y postre.

CONSULTE NUESTRA CARTA
Pescado fresco y carnes frescas a su disposición. Comprué-

belo Vd. mismo.

Guia de Porto-Coloin. Consultau-la




