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FOIE aprovat provisionalment per
unanimitat el Projecte de ilimitacid

del SòI Urbà
Poc més de deu minuts durà la

sessió plenaria municipal de dilluns
passat convocada expressament per
sotmetre de bell nou a aprovació el
Projecte de - D elimitació del Sòl
Urbà.

Obrí la sessió el Batle que llegí
l'acta de la Comissió d'Urbanisme
de dia 24, a la qual s'havia acceptat
una proposta del grup Coloms a la
Sala relativa a la incorporació d'una
petició a la Comissió Insular d'Ur-
banisme en el sentit de que estudias
Ia possibilitat d'inclusió de les ur-
banitzacions Lafe, Sa Punta 2 i Cas
Corso dins la delimitació.

Les intervencions foren breus, a
càrrec de Tomeu Obrador, Antoni
Grimait Pere Massuti. To tes -elles
mesurades. Tomeu Obrador ressalta
la voluntat del seu grup de desenro-
car el projecte amb la proposta
aportada, però sense deixar també
de significar que no s'ha variat
aquell. Grimait revel à unes consul-
tes formulades a la CIU i reitera la
voluntat del seu grup de que aques-
ta Comissió assumesqui l'actitud
més favorable, dins els limits legals,
vers les esmentades urbanitzacions.
Pere Massutí es limità a constatar
que s'havien resolt totes les allega-
cions d'acord amb els informes tèc-
nics emesos j que després no s'ha
introduit cap variació.

Tot seguit es passa a votació i per
unanimitat s'aprova el projecte en
els termes següents:

1.—Resoldre les allegacions pre-
sentades al Projecte de Delimitació
del Seel Urbà de conformitat als in-
formes emesos per l'equip tècnic.

2.—Aprovar provisionalment l'es-
mentat projecte.

i 3.—Demanar a la Comissió In-
sular d'Urbanisme que, en haver de
procedir a l'aprovació definitiva del
Projecte de Delimitació, estudiï amb
especial esment la possibilitat d'in-
clusió de les urbanitzacions de Lafe,
Sa Punta 2 j Cas Corso, donades les
seves especials característiques.

El públic no era gaire nombrós,
més aviat minso. Nomes els infor-
madors —també alguns de fora— i
no gaire mes d'una dotzena de per-
sones. I això ens va decebre. Sí, per-
què feia dies que se pressentia que
s'aprovaria aquest projecte i aques-
ta aprovació és una passa molt im-
portant per encarrilar la qüestió ur-
banística del poble. Moltes vegades,
quan s'ha pressentit una plenaria

tumultuosa i n
sala s'ha omplit
dubtat d'acabuss
una mena de m

Dilluns passat,
sim un poble
problemes —que
la sala hauria es
i una salva d'a
rubricat un acor
paços de firmar
integren l'Ajunt
poc dé banda fa
teressos particula
tituds mesurades
qiients, que des
dició de felanitxe
sim. Per damunt
l'actitud conciliadora que saberen
adoptar TOTS els grups davant un
problema que deMana a crits una

:•solució. Tant de 'fa que aquest fet,
gairebé inêdit d ns el transcórrer
politic de l'actual democracia, es pu-
gui repetir més s vint.

Cristòfol BennAssar brillant
campió del Circuit de les

Illes Balears
El jove tenista local Cristòfol

Bennassar Manresa s'adjudica la
setmana passada d'una manera es-
pectacular i merescuda la Gran Fi-

nal absoluta del I Trofeu del Circuit
de les Illes Balears, celebrat a Cala
Millor. Un gran partit que acabà
amb el resultat de 6-0 i 7-6, enfron-
tant-se al menorquí Joan Bosch.

A m b aquest important triomf,
Cristòfol Bennassar, el tenista amb
llicència catalana, puja notable-
ment el seu nivell, ratificant el bon
moment que està passant i el gran
futur que li espera.

M.T.F.

Nicolau Llaneras prego-
Der per St. Agustí

El nostre paisà, Nicolau Llaneras
i Manresa, Metge Psiquiatre i pro-
fessor de la Universitat de les Illes
Balears, pronunciara el Pregó de les
Festes de Sant Agustí, el proper dia
21 d'agost, a les 20 hores, des del
balcó de la Casa de Cultura.

Antoni Peña, 5è absolut
als Campionats dispa-
nya d'Atletisme

Diumenge passat, el nostre paisá
Antoni Peña assolí una nova con-
questa pel seu palmarés. Es procla-
ma 56 absolut (en totes les catego-
ries) a la prova de 5000 metres del
Campionat d'Espanya d'Atletisme
celebrat a Valencia.

Antoni Peña, que pertany al Club
Colonya de Pollença i es becari de
la Residência Blume de Madrid, va
batre el record de Balears en aques-
ta distaikia rebaixant els 14 minuts
establerts.

Ens congratulam una vegada més
d'aquest important triomf del jove
Antoni Peña, a qui auguram un glo-
riós esdevenidor esportiu.

Sant Joan Pelós
El passat dia 24, d'horabaixet,

Sant Joan Pelós posà la seva nota
alegre i colorista en els carrers del
poble. Enguany prengué el relleva-
ment en la figura del Sant En Toni
Adrover, que hem de reconèixer que
ho féu molt 1)6. Li volem fer arribar
la nostra enhorabona junt amb el
desig de que pugui perpetuar du-
rant molts anys aquest personatge
tan popular del nostre folklore.

L'acompanyament musical fou a
cárrec de Francisca Adrover (man-
dolina), Miguel Angel Muñiz (vio-
lí), Jaume Julia (flabiol), Luis Va-
quer i Marosa Cons (guitarra) i
Andreu Adrover (guitarró).

ativa a priori, la
de gent que no ha
r uns i altres amb
rbositat degradant.
si de veritat

reocupat pels seus
on molts i greus—
at de gom en gom
laudiments- hauria
que han estat ca-

tots els grups que
ent, deixant un

eres de partit i in-
s. Hi va haver ac-
i silencis molt elo-
de la nostra con-
s valoram moltís-
e tot ens interesa

Programa dels actes a celebrar
del 4 a I'll de juliol

El 29 de juny, al camp de futbol '«Sa Lleona» de S'Horta va
començar sota la direcció d'En Joan Tauler, l'«Escola de futbol
de S'Horta». L'activitat tendra lloc dos dies a la setmana i fina-
litzarà el dia d'agost.

Dia 5 co ençara el «ler. Campus de Bàsquet Ciutat de Fela-
nitx».

Direcció tècnica: Josep Maria Margall.
Del dia 5 al 12, activitats pels allots de 8 a 15 anys.
Del 7 al 10, activitat pels majors de 15 anys.
El Campus tendra lloc al poliesportiu de Sa Mola.
Organitza la Regiduria d'Esports de l'Ajuntament.

Diumenge; dia 5, a les 21,30, a la Casa de Cultura, Concert de
piano, a càrrec de Josep Ramon Hernandez Vich. Obres de- Satie,
Liszt, Scriabine, Carbonell, Scheimberg i Artigues.

Dimarts, dia 7, a les 17 hores, a la Llur del Pensionista de
Felanitx, inici del campionat de billar per a la Tercera Edat.

Divendres, dia 10, a les 22 hores, e l'Auditori Municipal, Con-
cert a càrrec çJe l'Orquestra Simfònica «Ciutat de Palma». Obres
de Mozart, Dragonettit i Mendelssohn. Solista: Martin Greeg.

Director: joan Ensenyat.

Dissabte, dia 11, Festa de Sant Cristòfol. A les 19 hores, a
l'església de S-ánt Alfons, Missa. A continuació, a la plaça de Pax,
benedicció de vehicles automòbils i concert per la Banda de mú-
sica.



Saló d'Estètica CUI
C/. Costa i Llobera, 5 baix.
Tel. 581384 Felanitx

CI. Assumpció, s/n.
(enfront Caf. Cosmos)

Tel. 825168 Es Port

Comunica a la seva clientel . la i públic
en general, l'horari que regirà de l'1 de
juliol a l'1 de setembre:
DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES: de 10 del mati a 6 de la
tarda a Portocolom.

DIMARTS I DIJOUS: de 10 del mati a 6 de la tarda a Felanitx.

PER A UNA MAJOR COMODITAT, DEMANAU HORA

electrónica 	

i----MOREY
VENTA Y REPARAC1ON DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
VIDEOS -- TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS
Caritat, 4 - Tels 583459 y 827182	 07200 FELANITX

FELANITX

FELANITX
Setmanari d'inkressos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

SANTOAAL

Dis. 4 Sta. Elisabet de
Portugal

Diu. 5 St. Antoni M.a Zacaria
Dill. 6 Sta. Maria Goretti
Dim. 7 St. Fermi
Dim. 8 Stes. Aquilla i

Priscilla
Dij.	 9 Sta. Verònica

Giuliani
Div. 10 St. Crist6for

LLUNA
Quart creixent dia 7

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners -
a les 6.45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 n Diumenges 1 fes-
tius, a les 8, 14 I. 19

Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15.45 i 20,30 h.

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

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

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

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

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365 . Policia local
582200

Funeraria Felanitx
580448-581144

Ambulanci3s
581715 - 580051 • 580080

Servet madic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580090
Servet de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

EL PROJECTE DE DELIMITACIÓ
DEL SOL URBA

En una sessió plenaria de quinze
minuts, ahir dilluns, l'Ajuntament
de Felanitx va acordar: Resoldre les
al-legacions presentades al Projecte
de Delimitació del S61 Urbà de con-
formitat als informes emesos per
l'equip tècnic. Aprovar provisional-
ment l'esmentat projecte. Demanar
a la Comissió Insular d'Urbanisme_
que, en haver de procedir a l'apro-
voció definitiva del Projecte de De-
limitació, estudii amb especial es-
ment la possibilitat d'inclusió de les
urbanitzacions de Lafe, Sa Punta 2
i Cas Corso, donades les seves espe-
cials característiques.

El Projecte de Delimitació del
Sòl Urbà de Felanitx, aprovat ahir
vespre, ha estat redactat per l'arqui-
tecte municipal, Sr. César Gonzalez.
L'Ajuntament, per unanimitat, va
acordar encarregar el nou projecte
el dia 19 d'octubre de l'any passat.
Des de que va esser encarregat fins
a la seva aprovació provisional han
passat vuit mesos i mig.
L'aprovació provisional es va fer per
unanimitat. El projecte passara ara
a la Comissió Insular d'Urbanisme
que l'ha d'aprovar definitivament.

De les 373 allegucions presenta-
des, 41 han estat estimades total o
parcialment i 332 han estat desesti-
mades.

LA NETEJA DE -LES ARXES
.

NATURALS
Aquesta setmana han començat

els treballs de neteja de les arecs
naturals del nostre terme (Sant Sal-
vador i Santueri) a càrrec de l'em-
presa «Servicios y Contratas» de
Campos. La neteja afectara iambe a
Ia zona de Sa Punta-S'Algar i el
Puig de Ses Donardes. Aquests tre-
balls corren a càrrec de la Direcció
General del Medi Ambient.

El camí de S'Alger ha estat objec-
te d'algunes obres per arreglar el
pis i les voreres. S'han tapat els
clots del camí vell del Port a Can
Gaia que no esta asfaltat i s'han fet
aportacions de grava a distints ca-
mins del terme.

D'altra banda continuen els tre-
balls als ambornals de distints car-
rers, per tal que els reixats de ferro
quedin al mateix nivell que el pis
del carrer, i a les palmeres de dis-
tints carrers.
BONIFICACIÓ

42 veinats tcndran una bonifica-
ció en la taxa de recollida del ferns
del setanta-cinc per cent.
L'ESTUDI D'IMPACTE
AMBIENTAL

Ahir vespre, a la reunió que cele-
brii la Comissió de Govern es va de-
cidir encarregar al Departament de
Ciències de la Terra de la Universi-
tat de les Illes Balears l'estudi d'im-
pacte ambiental que ha d'acompa-
nyar a les Normes Subsidiarics del
municipi que s'estan redactant ac-
tualment.
LA TELEVISIÓ

Els equips tecnics de Retevisió
estan trebailant a la muntanya de

INFORMA
Sant Salvador per a millorar la re-
cepció ciels canais de televisió Tele
5, Antena 3 i Canal +. Sembla que
aquesta setmana o la setmana que
ve quedara enllestida la installació
d'uns repetidors q u e milloraran
substancialment la recepció a una
vasta zona que va des de Cala Mi-
llor al terme de Santanyí i que, 16-
gicament, afectara a S'Horta, Por-
tocolom, Cala Ferrera i determinats
indrets de la nostra població.

Ajuntament de Felanitx
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA

COMISSIÓ DE GOVERN CELE-
BRADA EL PASSAT DIA 22 DE
JUNY

S'adoptaren per unanimitat els
següents acords:

S'aprova l'acte de la sessió ante-
nor.

S'aprova l'expedient núm. 2 de
modificació de credit per ampliació
de cri.dit.

S'aprova el projecte d'acondicio-
nament de la zona esportiva de l'es-
cola pública s'Algar de.Portocolom,
amb un riressupost d'11.863.776 pts.

S'aprova la pròrroga del contrac-
te de cura, neteja i vigilancia del
parc municipal de «La Torre», sol-li-
citada per la Sra. Francisca Vicens
Bennassar.

Es denega la sol-licitud d'Intress
de prèrroga del contracte del ser-
vei d'ajuda a domicili, donat que

aquest Ajuntament ha assumit el
servei amb personal contractat.

S'aprova i acorda el pagament de
la certificaciú núm. 1 de les obres
de la La fase cl'execució dc la refor-
ma del mercat municipal, per un
import dc 2.341.227 ptes.

S'accepta la renúncia del Sr. Fer-
nando Cercla Barco i s'anomena el
Sr. Pedro Serra Vich com a nou
membre de l'equip redactor de les
NN.SS.. de Felanitx.

Es dona compte de l'edicte de la
Junta d'Aigües sobre col-licitud de
Vall d'Or, S.A. de concessió d'aigües
clepurades procedents de l'EDAR de
Portocolom.

S'acorda traslladar a la Comissió
Insular d'Urbanisme els informes.

tècnic i juridic ciels serveis tècnics
municipals pel que fa al recurs pre-
sentat pel Sr. Antonio López Ramí-
rez contra l'acord de la Comissió
Insular d'Urbanisme de dia 31 de
març de 1992.

Es concediren dos nous terminis
per finalitzar obres autoritzades
amb anterioritat.

Es concedí Ilicència al Sr. Sebas-
tián Adrover Jaume per realitzar
obres de demolició al c/ Sant Mi-
guel, 2.

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

Vist l'informe de l'Arquitecte Mu-
nicipal soble el mal estat en que es
troben els solars sense edificar de
l'ampliació 85 del Cementiri Muni-
cipal, s'acordá que s'hi colloqui un
„omallazo» i faci un trespol; i
que es posi l'expedient de manifest
als interessats, en tràmit d'audièn-
cia.

Acaba la sessió a les 22:30 h.

VOLDRIA COMPRAR	 PRIMER
PIS o planta baixa amb portassa
a Felanitx.
Informació, Tel. 825036.
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Joan Fuster i la nació
Fins i tot la televisió de Madrid i els diaris forasters de Ciutat n'han

parlat: ha mort Joan Foster, figura cabdal de les Iletres catalanes, el Ines
important assagista del segle XX en el nostre idioma i 1177 ciels primers
noms del periodisme de tot l'Estat. No és la nostra intenció fer ara un
repas a l'extensa i variada obra de ¡'escriptor de Sueca, simplement vo-
lem retre-li el nostre modest homenatge, per haver-nos llegat una obra
tan rica i amena i de tanta qualitat i sobretot, per haver-nos fet veure clar
quina era la nostra nació: els Paisos Catalans: També ens ha ensenyat a
desconfiar d'aquells que tot proclamant-se nacionalistes, practiquen un

regionalisme claudicant que ignora que de Salses a Guardamar i de Fraga
a Maó, tots som catalans. •

°fern) a continuació un escrit de Joan Foster que tracta d'un ( -Ids
temes que més el van preocupar tot al llarg de la seva carrera d'escrip-
tor. 8s una bona mostra d'estil àgil i ame i de la perspicacia i lucidesa
(Vaguest autor així COM també de la seva vasta cultura.

En certa ocasió Foster va escriure: «l'escèptic s'inclina a practicar el
sarcasme, que com tothom sap, és una forma higiènica i eficient de la
caritat». Tant l'escepticisme que caracteritzava la seva personalitat, com
el sarcasme que se'n derivava, els ,podrem constatar en aquest escrit. A

Espipellades fusterianes
Hem confeccionat aquesta antologia de textos fusterians de

manera segurament massa atropellada, tanmateix creim que, com
a primera aproximació a la persona i al pensament de Joan Fos-
ter, pot ser d'alguna utilitat als lectors del Felanitx. A.M.

JOAN FUSTEll
Jo, des de petit, he conviscut umb capellans. A casa érem carlins,

de més a mes, el meu pare es dedicava a confeccionar marededeus i nos-
nostresenyors amb la gúbia. Tanta sotana al meu voltant, i en una infan-
cia perplexa no fou massa favorable a la meva salut «espiritual».

Jo sóc un veí suau, pague els meus impostos com cal o com m'acon-
sellen que cal fer-ho, alguna vegada vote, procure no incordiar massa, no
tinc cotxe, ni telaon, la mum pressió arteriar es relativament alta i el
meu colesterol deu ser més o menys superior a l'oportú, i prefcresc ig-
norar-lo...

Ja m'ho cleia el senyor Pia, de Palafrugell: «Vostè menja poc i és an-
tipatic; no podrà ser un bon politic».

Torne al meu terna: ¿què es •una
«nació»? Recorde vagament una fra-
se de POrs eastella: «Ni el Papa, Ili
Paul Valéry ni usted ni :vo ---sabe ?was
gué es una nación...». A Madrid sí
qvc diucn que ho saben, per la
identificació nació = Estat. Com a
Paris. I la cosa ve de lluny. Perà,
com no evocar aquella broma de
don Eugeni repsccte al Congo? En
un trosset del Glosan, l'Ors es bur-
lava dels colonialistes bel gues que
rapiciament parlaven de la «Marc
Patria», i no feia ni nou mesos que
els territoris africans havien estat
incorporats a Brusselles. Xènius ve-
nia a dir: «Home!, espereu-vos el
període normal de la gestació!» I
això ens duria a divagar sobre la
négritude: del postís colonial fran-
cés, i dels horribles versets (lc Sen-
ghor. ¿Què es una «nació»? Insns-
tesc. A banda la diversitat d'accep-
cions que, en els papers històrics,
té el terme «nació», ¿què pot ser
una «nació» ara? I parle d'una «nu-
ció» antagónica a l'Estat que la in-
clou. Potser el concepte de «nació»
cl'Stalin —que era idèntic al de Prat
de la Riba, per cert— ja no resulta
valid. Siga com siga, la «nació» es
una figura sociológica que reclama
una teoria especial, a la qual són in-
sensibles la majoria dels doctrina-
ris que en parlen.

Tota la «sociologia» nord-america-
na, i la imaginàriament esquerrana
i tot, no entendrà mai la problema-
tica de les «minories» europees. Un
ianqui té clavat en el cap que hi
ha, aIli on viu, molts «estats», perà
una sola «nació», sense que l'una

cosa i l'altra siguen incompatibles.
A Europa, dins un «estat», les «na-
cions» són diferents: són «nacions»
antiquissimcs. Colonials també, pe-
ró antiquissimes. Amèrica, de nord
a sud, es tota una altra aventura. 0
unes altres «formacions socials», a
base cl'exterminar pellsroges i d'im-
portar negres. Una «nació», com la
catalana, que s'estatueix entre el se-
gle X i el segle XIII, i que després
es dispersa per testaments reials i
per interessos feudals, es massa
complicada per a ser commemora-
da 1'1 1 de setembre. De Salses a
Guardamar, i de Fraga a Maó, tot-
horn és catala, i molts no saben que
ho són. La majoria. I no saber que
ho són, ¿vol dir que no ho són? La
pregunta és delicada. ¿Quants catu-
lans del Principat se senten primer
espanyols? I si això passa a la Cata-
lunya estricta, ¿què voleu que passe
a les Illes, al Pais Valencia, a la Ca-
talunya «francesa»?... ¿«Som una
nació»? ¿Quins i quants? I no obli-
dem aquella pintada —amb qui-
tra— de la guerra d'Espanya, en un
raval de Barcelona, que deia: «¡Vi-
va Catalu5a sin catalanes!» ¿«Som
una nació»? Parlem-ne.

(Publicat l'octubre de 1982 a
Serra d'Or.)

SE VENDEN PISOS en parte Adua-
na de Portocolom.
Informes, Tel. 825683.

CONDUCTOR, dia 11 de juliol
Ia teva festa. No hi manquis.

Totes les meves idees són provisionals, però que conste que no ho
dic amb orgull.

Ben mirat, d'ençà que escric, nomes he fet que escriure impertinèn-
cies: no vaig a deixar el vici ara, u les velleses.

ELS JURISTES
El mal és que majoritariament els juristes són de dreta: uns colos-

sals partidaris de la propietat privada i dels plets que la propietat priva-
da provoca. viuen. I de la Lid Hipotecaria. I de les altres Ileis
que ells o els seus antccessors inventaren al servei ciels rics: de la «classe
dominant». Jo també sóc llicenciat en Dret i sé de què va tot això. Em
conec el paño.

ELS POLITICS
Els <'polítics» són uns individus que ho aguanten tot, a condició de

continuar en el càrrec o a l'expectativa del carrec.

Una condició del politic —i no caldria remuntar-se a Maquiavel— es
la «pocavergonya».

La imatge que els «polítics parlamentaris» donen es la d'un tongo
idiota i capciós. Les seves disputes tenen un sostre: ¿tin «pacte»?

ns igual que presidesca el govern de la Monarquia don Adolfo Sua-.
rcz, o don Leopoldo Calvo Sotelo. I si em destrenyen gaire, don Felipe
Gonalez, i fins i tot don Santiago Carrillo. Un, de lluny, té la impressió
que tots són uns i els mateixos.

LA DRETA
Podria haver-hi hagut una dreta antifranquista: si més no desfran-

quitzaciora. Serien els «liberals» els «socialdemócrates» els «demócrata
cristians». Però no. Al País Velencia la «dreta» oficial no solament és
franquista: és feixista.

La dreta valenciana, a banda de ser subnormal i tendencialment fei-
xista, mai no ha pogut sentir-se valenciana.

La divertida sucursal de Fraga, abans de la manifestació «blavera»,
va fotre un comunicat en el quai deja que la «senyera-amb-el-blau» pro-
cedia dc Jaume I. Jo m'atreviria des d'ací a advertir al senyor Fraga que
és molt perillós fer el riclícul: una clientela d'analfabets no és rendible.

L'ESQUERRA
L'esquerra tradicionalment ha estat estúpida. ¿O no? Al País Valen-

cia, quan Blasco Ibáñez exercia cl'esquerra, feia riure i estafava les clas-
ses populars.

En general, l'esquerra parlamentaria del Pais Valencia es afablement
espanyola i sovint espanyolista: ho es perquè sí i ho és perquè els ho or-
denen de Madrid.	

(Passa (1 la pàg.  5)-

Electrónica SOLBIN
Emisoras homologadas marinas

Teléfono móvil

Telefonía y equipos complementarios

Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

C. Costa Llobera, O	 Tel. 827265

Restaurante Can Manuel
CALLE MAYOR, 7	 CAS CONCOS

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

Terraza-jardín
Y que pone a su disposición parrillada de pescado y marisco

o zarzuela, compuesta por serviola, calamar, mejillones y gambas
(1/2 docena). 0 bien greixonera de paletilla de cordero o parrilla-
da de carne compuesta por cordero, cerdo, polio y codorniz. Cada
uno de estos platos con pan, vino y postre, 1.500 ptas.

Sábados y domingos al mediodía, ensalada y paella, pan, vino
y postre, 800 ptas.

CONSULTE NUESTRA CARTA

Pescado fresco y carnes frescas a su disposición. Comprué-
belo Vd. mismo.
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Els Ermitans podrien deixar
Sant Salvador

tiltimarnent tornen prendre força
els comentaris i especulacions en-
torn al possible abandó del Santua-
ri de Sant Salvador per part de la
Congregació d'Ermitans de Sant
Pau i Sant Antoni. Aquesta possibi-
litat fa molt temps que planeja per
a sobre Sant Salvador i esta present
d'una manera mes o manco remota
a la ment de tots els felanitxers.

-
La crisi vocacional es la causa de

que la congregació d'ermitans —que
nomes compta actualment amb 12
membres— s'arreplegui a les ermi-
tes de la Trinitat de Valldemossa i
a la de Betlem d'Arta, que són pa-
trimoni de la congregació, i deixi
les altres.

Això es un procés que sembla ir-
reversible j, mes prest o mes tard,
els ermitans, que porten més
cent anys com a zelosos custodis del
santuari se n'aniran, amb molt de
sentiment dels felanitxers perqu
pensam que la seva pres&icia, per
molts conceptes meritíssims, sera
gairebé irreemplaçable.

Les Bodes d'Or religioses de Mn.
Pere i Sor Antònia Xamena

Diumenge . passat, la parròquia de
Sant Miquel acolli una celebració
que assoli una dimensió comunita-
ria prou evident, ja que fou gaire-
be tota la comunitat cristiana de
Felanitx que s'atansa al voltant d'a-
quests dos germans religiosos en re-
coneixement i en acció de gracies al
Senyor per cinquanta anys d'una
tasca precisament al servei comuni-
tari. Mn. Pere compila mig segle de
sacerdoci i Sor Antònia altra tant
de vida religiosa dins la Congrega-
ció de Terciàries Trinitaries.

L'avinentesa es rememora en el si
d'una Eucaristia concelebrada per
Mn. Xamena amb un grapat de sa-
cerdots de la contrada i d'altres in-
drets i amb la participació activa
de familiars i de tot el poble fidel.
Sor AntOnia renova els vots religio-
sos i Mn. Xamena pronuncia una
hornilla a la que centra la vocació
i la comesa religiosa dins l'entorn
familiar i social i resumí la seva ac-
titud present amb un cant d'acció
de gracies pet temps transcorregut
i un si generós per l'esdevenidor.

El Cor Parroquial dirigit per Mi-
que! Perelló i l'acompanyament a
l'orgue de Mateu Oliver donaren so-
lemnitat a la celebració.

Tot seguit, al convent de les Re-
ligioses Trinitaries s'o f cri un re-
fresc, durant el qual Mn. Pere i Sor
Antònia reberen la felicitació perso-
nal de tots els assistents.

Des d'aquestes planes reiteram la
nostra felicitació ais germans Xa-
mena i pregam a Deu que benees-
qui la seva tasca i els concedesqui
llarga vida al seu servei.

N'Arnau Pons treballa en un guió
cinematogràfic a libnia

Des ciel passat mes de maig, N'Ar-
nau Pons, juntament amb N'Agusti
de Villaronga, es troben a Kenia on
estan a punt de concloure el guió
cinematografic que va merèixer una
ajuda de tres milions de pessetes de
Ia Direcció General de l'Institut de
Cine (ICAA).

Arnau Pons, té a cura la part li-
teraria del guió, mentre que la part
técnica es a càrrec d'Agustí Villa-
ronga i hauran trebailat en el pro-
jecte uns vuitanta dies ja que a
mitjan juliol pensen entregar el tre-
ball al Ministeri de Culturd - a Ma-
drid.

Si ho recorden els nostres lectors
—pel mes de novembre n'oferirem
informació— aquest guió portava
per títol «El caso Orugo».

Laura Cantón, nova directora de
l'Institut da Batxillerat

El Director Provincial del Minis-
teri d'Educació i Ciencia ha nome-
nat Directora de l'Institut de Bat-
xillerat «Verge de Sant Salvador»
de la nostra ciutat, la professora
Laura Cantón.

Laura Cantón ha encapçalat l'Uni-
ca candidatura presentada per al re-
Ilevament de l'equip directiu del
nostre centre de batxillerat i ha es-
tat avalada per un sector majorita-
ri del claustre de professors, tot i
que en el Conseil de Centre no as-
soli per pocs vots la majoria abso-
luta.

Donen suport a la nova directora
un equip en el que figuren profes-
sors que ja en altres ocasions ha-
vien compartit la gestió del Centre.

Desitjam a la nova Directora una
encertada gestió al front del nostre
institut.

La festa de Sant Cristòfol
El proper dissabte dia 11 se cele-

brara a Felanitx la tradicional festa
de Sant Cristòfol, patró dels auto-
mobilistes.

Per a les 6,30 del capvespre esta
prevista la concentració de vehicles
al barri de Sa Torre i a les 7, a l'es-
glésia de Sant Alfons se celebrara
Ia Missa del Sant.

Després de la missa, a la calçada
central de la plaça de Pax es proce-
dira a la beneclicció ciels vehicles i

l'entrega de les banderoles carac-
teristiques. Durant la desfilada la
Banda de Música de Felanitx oferi-
ra un concert i un cop acabada la
beneclicció els assistents seran obse-
quiats amb un refrigeri en el pati
del Collegi de Sant Alfons.

La Creuada de l'Amor Divi, que
organitza aquesta festa, convida a
tots els conductors.

Concert de piano
Demi) diumenge, a les 9,30 del

vespre, a la Casa de Cultura, el pia-
nista mallorqui Josep Ramon Her-
'tanciez Vich oferira un concert de

piano.
Les prel erencies d'Hernán-

dez Via es decanten mes aviat cap
a la música prodificla des dc mitjan
seple oassat ença i així el progra-
ira d'aquest concert indult obres
d'Erik Satie, Alexandre Scribiane,
A. Sch6enberg i Listz, al costat
Ires de Xavier Carbonell i del nos-
tre paisa Bartomeu Artigues.

Aquest pianista és cleixeble
Joan Moll i ha seguit estudis
Xavier Carbonell, Carme Poch, Luiz
dc Moura, Castro, Manuel Carra i
Wolfgang Leibniz.

Exposició de treballs escolars
Des de divendres passat es troba

oberta, a la Casa de Cultura, una
exposició de treballs ciel Taller de
Ceraniica Call Vermell i de l'Estu-
di de dibuix i pintura d'Andreu Mai-
mó.

Prop d'una dotzena d'alumnes del
taller de ceramica i mes d'una tren-
tena del de dibuix i pintura mos-
tren els seus tempteigs o bd les se-
ves ja acurades realitzacions, que
tot junt són l'exponent d'unes in-
quietuds artistiques que troben en
aquestes escoles el camí adient per
a la seva manifestació. -

La mostra restara muntacia fins
demà a vespre.

El col.legi «Sant Gaietà) al pro-
fessor Josep Grimait Vidal

Dimarts passat el nostre paisà En
Josep Grimait i Vidal, de Cas Con-
cos, va ser objecte d'un homenatge
per part de la Direcció i professorat
del collegi «Sant Gaieta» de Ciutat
amb motiu d'haver-se complit vint-
i-cinc anys al servei del centre com
a professor.

Fou al final d'un dinar de cloen-
da del curs, que Josep Grimait rebé
juntament amb el testimoni d'a-
-, raiment sengles obsequis de mans
del Director Pare Pere Estelrich i
d'un representant ciel claustre.

Enviam l'enhorabona al nostre
bon amic Josep Grimait, en tan gra-
ta avinentesa.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
BILLAR.—Del dia 7 de juliol al 18

d'agost es jugara el IV TORNEIG
DE BILLAR «SANT AGUSTI», orga-
nitzat per la Liar amb patrocini de
l'Ajuntament. Les partides es faran
eis dies 7, 14, 21 i 28 de juliol i 4,
Il i 18 d'agost.

EXCURSIÓ.—Dijous dia 9, a Cala
Monclragó (platja), Cala Llombards
(dinar), Colonia de Sant
Preu 400 ptes. Es poden inscriure
els dies 4, 5 i 6 cil 1 a 13 h. a la
Llar de Felanitx i a la del Port. Pla-
ces limitades.

CAMPIONAT DE PETANCA.—Per
a associacions de la Tercera Edat de
Ia Comarca i lasers() dc Manacor.
Les partides es disputaran els dies
6, 13, 20 i 25 d'agost, a les 18 hores
al camp d'Esports de Felanitx. Ins-
cripcions fins cija 1 cl' agost a la
Llar.

El sorteig del Club d'Esplai
En el sorteig ciel Club d'Esplai

Albada, el número guanyaclor del
Purificador d'Aire Philips fou el
9971, del que resulta posseïdora An-
t6nia Adrover Sancho del carrer
Puig Verd, 3.

El premi anava en combinació
amb el sorteig de l'ONCE de dia 26
de juny.

vida social
PRIMERES -COMUNIONS

El passat diumenge a ,la Parrò-
quia de Sant Miguel, va celebrar la
seva Primera Comunió el nin Juan
Manucl Fernandez Garrido.

Felicitam al nou combregant, fe-
licitació que feim extensiva als seus
pares.

Diumenge passat horabaixa, a
l'església de Sant Alfons, va rebre
per primera Vegada l'Eucaristia la
nina Encarna Marcos Calderón.

Rebi la nostra més cordial felici-
toció que feim extensiva als seus
pares.

BODES DE PLATA
MATRIMONIALS

Dissabte passat, celebraren les no-
ces de plata matrimonials, els espo-
sos D. Miguel Masot Miguel i D.
Avelina Tejedor Berga, els quais,
juntament amb els seus familiars,
es reuniren en una missa d'acció de
gracies a la parròquia de Santa Te-
reseta de Ciutat i després en un so-
par, durant el qual reberen el testi-
moni de felicitació dels reunits.

Ens plau de transmetre-l's la nos-
tra mes cordial enhorabona.

NECROLÓGICA
Dissabte passat, descansa en la

pau de Deu a Felanitx, a l'edat de
84 anys i després de rebre els sagra-
ments, D. a Maria Perelló Vaquer
Vda. de Mesquida. Al cel

Rcitcram el nostre condol a la se-
va família i d'una manera especial
a les seves filles D. Antónia, D.a Co-
tonna, D.  Maria i D. Francisca.

Se necesita aprendiz pintor
de 16 a 18 años y pintores prose-

sionales.

Informes, Tel. 659005 (a partir de
Ias 19 horas.



El MIJAC informa
Als pares dels nins i nines que han

de participar al CAMPAMENT DE
BARCELONA 92.

Vos recordam i pregam la vostra
assistència a:
— DIADA DE PARES

(lia 5 de juliol.
Lloc: Son Serra de Marina (Esglé-

sia).
Hora: 10 del mati.

— DARRERA REUNIÓ PREPARA-
TORIA CAMPAMENT BARNA
92

(lia 17 de juliol
Lloc: Sala Vermella de la recto-

ria.
Heu de portar certificat de resi-

dencia del nin o nina.
Hora: 21,30.
Es donara informació i la llista

del Material necessari personal per
cada infant.
El grup M.I.J.A.C. vos desitja un

bon estiu a tots.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda 750

Derbi -FDS
— Benelli 250
— Variant Star
— Vespinos varios
— BMW K 75

CICLOMOTORES VARIOS
EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

ITAL BALEAR

Ventas y
servicio

COCHES NUEVOS Y USADOS CON GRANDES FACILIDADES
DE PAGO Y GRANDES GARANTIAS

CAMBIOS DE ACEITE EN GENERAL
REVISIONES PARA ITV

PIEZAS ORIGINALES
SIMONIZADO DE VEIIICULOS

Via Ernest Mestre, 43
	

Tel. 583070 	 FELANITX

I A TPEEM3
11AI Pa s si m'Ill NUEVA GAMA TIPO

PRUEBELO. SE LO PRESTAMOS.
Desde hoy todos los que quieran

pueden probar el nuevo Tipo, dar

una o mil vueltas en El, ponerlo a

prueba, comprobar su consumo o

medir sus prestaciones. Aar-

queje a su concesionario, pida

una cita y pruebe un coche que

lo incluye todo desde 1.387.000

pesetas. Precio Llave en Mano:

IVA, transporte, matriculación,

impuesto municipal, places de

matricula, gastos de globale.

IDENTI FIAT, 2 alios

de FLAT ASSEITAW

CE y promoclim.

Coco. siooacio Of iciol:

AUTOS MARTORELL, S. A.
Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.
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Espipellades...
(Ve de la pàg. 3)

Si un foraster espectador volgués entendre el «moment polític» ac-
tual del País Valencia hauria de reconeixer que l'esquerra amb tots els
seus vots, es una bona merda.

¿El PSOE es «esquerra»? ¿Ho es el PC? Jo em pense a mi mateix
com un «lliberal» i me'ls trobe a la meua dreta.

Quan les esquerres s'assemblen tan tremendament a le dretes, i volen
governar a mitges la cosa rués natural es que s'estenga la «decepció» en
una banda i en l'altra.

L'AUTONOMIA
Amb aquesta genial estafa política que és Espaiia de las auton'o-

mias», resulta que tothom seria autònom a la force: poc autònom es clar,
perquè rAdministració centra! i les seues sangoneres no estan disposades
a cedir «poders».

La trampa oficial és confondre «autonomia» i «descentralització».

L'ESTATUT
Aquest cagalló legislatiu pot ser mes nefast que el Decret de la Nova

Planta.
ELS BLAVEROS

Són eis castellanistes de sempre, els qui precisament, més clamen
sistemàticament en castelld— per una «llengua valenciana» que han aban-
donat i que desdenyen.

¿Lortografia dissident? Tant se val. No li augure un futur massa sò-
lid, encara que l'accepten oficialment les pròximes institucions autonòmi-
ques. Entre altres raons perquè no la utilitzaran: amb el castellá en
tindran prou.

ELS INDEPENDENTISTES
Hi ha la fauna epilèptica dels «independentistes», que no aixequen un

gat per la cua. També jo sóc independentista i no faig pallassades.
ELS POBRES

Els «pobres» solen votar les dretes desmesuradament. ¿Per que? ¿Per-
que tenen por a ser més «pobres»?

ELS FATXES
Una propensió ingènuament catalanesca s'inclina a creure que els fat-

xes són forasters. Doncs no senyora: són habitualment autòctons. Tan ca-
talans com vostè i jo.

ELLS
Els «nacionalistes», en realitat, no som nosaltres: els que estan en

contra de nosaltres precisament. Josep Pla ja deia que no hi havia cap •

diferencia entre un republica espanyol i un monàrquic espanyol. Ara és
igual. Tots són «nacionalistes» —1-Todos juntos en unión defendiendo la
bandera de la Santa Tradición!— els comunistes, els socialistes, la im-
mensa dreta, els capitans generals, les universitats amb «l'imno». Para
ofrendar...

«Eu s» no estan disposats a fer gaires concessions i només en faran
alla on no tindran mes remei. I poques. I planificaran «la solució final»...

VENDO VIVIENDA 2.. PLANTA (4
vecinos), 128 rn 2. Fabulosa vista
(se divisa media Isla). Sin proble-
mas de aparcamiento. Frente Ili-
per Felanitx.
Informes, Tel. 580827.

EL TIPO LE DA MIL VUELTAS
AL QUE QUIERA.

SE VENDEN BIDONES METAL!-
COS de 200 1. Interiores limpios,
500 ptas.
Informes: Tel 581912 (de 7 a 14
h.).

SE VENDE BARCA tipo llailt ma-
llorquín de 34 palmos. Motor
Mercedes. Muy buen estado.
Informes: Tel. 825213.

CLASSES D'ANGLES a Portocolom,
nivells EGB, BUP i COU.
Informació a aquesta Administra-
ció.



Agrainent
La família Palmer-Méndez,

clavant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Joan
Palmer Amengual i en la im-
possibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, mottes gracies.

.:4104.144,eet,01,01i4.1404.M:,:.2•

CC:717141 CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

Programació del Tercer Trimestre
EXPOSICIONS

Del 17 al 27 de juliol, Exposició de Ceràmica de Maria Ramis.
Del 21 d'agost al 6 de setembre, Exposició d'eines de fuster,

al primer pis. I de pintura a la planta baixa.
Del 12 al 17 de setembre, Exposició de Pintura de Bruce Je-

rome.

CONCERTS
Dia 5 de juliol, a la Casa de Cultura, Concert de piano a

càrrec de Josep Ramon Hernandez Vich.
Dia 10 de juliol, a l'Auditori Municipal, Concert de l'Orques-

tra SimfOnica de les Balears «Ciutat de Palma».
Dia 17 de juliol, a la Casa de Cultura, Concert de veu i piano

a càrrec de Maria Teresa Vent (soprano) i Joan Grimait (piano).
Dia 22 d'agost, a l'Auditori Municipal, Opera cômica en tres

actes de Wolfgang Amadeus Mozart.
Dia 29 d'agost, a la Casa de Cultura, Concert de piano a càr-

rec de Joana Ferrer.
CONFERENCIES

Dies 30 de juliol i 6 i 13 d'agost, Conferències a Portocolom.
EXCURSIÓ

Dia 26 de juliol, Excursió a Cabrera. Per a inscripcions, a la
llibreria «Ramon Llull» dc Felanitx i a Ca Na Massot de Porto-
colom.

PROJECCIÓ
Dia 9 d'agost, a la plaça de l'església dc Portocolom, projec-

ció dc l'Aucliovisual Estereoscúpic de Josep Martínez i Barca.

Ei canal 9 es torna a
rebre des e Balears

Tal com havia anunciat 0.C.B./
Voltor, s'ha recuperat cl senyal de
la Televisió Valenciana des dime-
cres cija 17, i en condicions tècni-
ques molt satisfactòries, escoltant
la demanda generalitzada dels habi-
tants i de les institucions del País
Balear.

La satisfacció ha estat especial-
ment intensa per ois residents ori-
ginaris del País Valencia, molt nom-
brosos a la nostra terra. Manuel
Carbonell, President de la Casa Va-
lenciana, ha confirmat als promo-
tors de la recepció el «gran reco-
neixernent i alegria» per aquesta
mesura, i ha anunciat que en una
propera visita al President Lerma
se li expressara aquest sentiment,
així com la petició d'una major
atenció informativa cap a les Illes
Balears, amb la creació d'una cor-
responsalia com ja té Televisió de
Catalunya, i la recepció del Canal 9
de radio. La TVV ja inclou en el
mapa i informació del temps i en
peu d'igualtat València i les Ba-
lears.

Fonts d'O.C.B. per la seva part
han incidit en la «gran importancia»
cle la recepció del Canal 9 per a una
«correcta intercomunicació i mutu
coneixement entre dues comunitats
del mateix ambit cultural i iingdis-
tic», i celebren que Retevisión hagi
cscoltat «el pes de l'evidencia i el
Sentit comú, accedint al dret i als
clesitjos ciels habitants de les Pies
Balears, que contemplen i segueixen
amb motta simpatia aquest medi in-
formatiu la producció pr.)pia del
qual, si més no, es totalment en la
nostra llengua».

ir maria pereltó Vaquer
Vda. de Nlesquida

va morir a Felanitx, el dia 27 de 1111V de 1992, a l'edat de 84 a 11•

havent rebut els sauts Sagraments i la Benedieció Apostôlica.

Al cel sin
Les seves tilles .1ntônia, Catali na, Maria i Francisca; fills polities Antoni Estelrich, An

Alema 11V, Salvador Escribano i Bartomeu Estel rich; néts Catalina Estel rich, Antoni i Valentina
Escribano i Antônia Pons; renta M. ° Glèria Nlargalida lei-el l; germana politica
AntOnia Ferragut; nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que volgueu tenir-la present
en les vostres pregaries.

Casa mortuòria: C. Da met°, 16

'-Vigr114,

Dra. Llucia Caldentey
Consulta particular .i d'assegurances

(ASISA, Aliança, Novornédic, Previasa,
Adeslas etc.)
HORARI DE CONSULTA DURANT ELS MESOS DE JULIOL I
AGOST

DE DILLUNS A DIVENDRES:

FELANITX: Matins, d'I I a 1
Horabaixes, de 7 a 8,30

PORTOCOLOM: Horabaixes, de 4 a 6

PER A AVISOS, Tels. 583464 i 824436

C/. Pelat, 61
	

C/. Juan de Austria, 4 baix
FELANITX
	

PORTOCOLOM
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Ð.C.B. Voltor volen garan-
ties de la retransmissió en
català i per Televisió dels
jocs olímpics al pais Balear

Obra Cultural Balear i l'Associa-
ció Voltor han demanat als Direc-
tors Generals de l'Ens Públic Radio-
tevisió Espanyola, Jordi Garcia-Can-
clau, i de la Corporació Catalana de
Radio i Televisió, Joan Granados,
les garanties precises per tal de que
Ia transmissió completa dels pro-
pers Jocs Olimpics de Barcelona es
puguin seguir en la llengua pròpia
de les Illes Balears al nostre territo-
ri. Consideren que, si no los així, hi
hauria una «discriminació intolera-
ble, en tant que un event esportiu
del maxim abast, d'aquells que es
donen un cop cada generació, amb
seu a la nostra area lingüística i
cultural, s'hauria de seguir, almenys
parcialment, en una altra llengua».

Com se sap, la Segona Cadena
TVE tenia previst els 15 dies de
l'Olimpiacia d'Estiu, una programa-
ció dedicada exclussivament a I s
Jocs, que a l'arca de cobertura del
Principat de Catalunya seria en ca-
tala. Però a la resta de l'Estat s'hau-
ria de seguir en casteila, i per altra
part TVE-Catalunya ja no es rep a
les Illes Balcars després de la re-
connexió amb el Canal 9 del País
Valencia, molt ben rebuda pels te-
leespectadors de l'Arxipelag.

Hi ha negociacions entre TVE i
Televisiú de Catalunya (TVC) per
tal de que durant els Jocs hi hagi
un aitomenat «Canal Olimpic» con-
junt en catala. Si aquest Canal re-
transmet es per la freqUiència del
C-33, els Jocs es podrien seguir ín-
tegrament en català al país balear.
D'altra manera, i aix.) es la preocu-
pació i petició de l'Obra Cultural i
Voltor, per part cl'ambclues televi-
sions públiques, i sobretot per TVE,
que té la propietat del senyal ciels
JJ.00., «s'hauria de trobar una so-
lució que satisfés el dret ciels habi-
tants de les Hies Balears de poder
seguir els Jocs en la seva Ilengua.
Situació a la que s'arribaria, una ve-
gada més, per l'absurd de l'exclusió
de la nostra Comunitat de la recep-
ció regular de TVE -Catalunya».

Agraiment
La familia Mesquida-Perelld,

clavant les nombroses mani-
fes'acions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Ma-
ria Perelló Vaquer i en la im-
possibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, molles gr:icies.

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

VENDO CASA en C/. Alou, 10 de
Felanitx (junto Mercado).
Informes, Tels. 580505 y 581574.



Ahora en Campos
40r ,
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L1RLICAMPOS
Antonio Maura, 67	 Tel. 652899

	
07630 CAMPOS

LE OFRECE LA CONFECC1ON DE:
Let reros luminosos
Rótulos por ordenador
Matriculas y nombres para barcas
Carteles
Placas magnéticas
Rotulación de furgonetas y coches
Adornos en hierro forjado

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

Demà diumenge, a les 9,30 clel vespre, a la

CASA MUNICIPAL DE CULTURA

Concert de piano
a càrrec de

Josep Ramon Hernández Vich

-92G9219---
Clinica de Ortodoncia

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

Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318

HORARIO DE VERANO:
Lunes a Viernes de 9,30 a 13,30. PREVIA CITA.

C/. Miguel Bordoy, 22	 Tel. 582623	 FELANITX

FELANITX

Carta del Batle

RESPOSTA DEL BATLE

Senyor Director:

El senyor Joan Estelrich, en una
carta que publicareu clissabte pas-
sat, s'ocupa dels contenidors de
ferns, una qüestió relacionada amb
Ja neteja de la població. El tema
m'interessa força, malgrat que al-
gun veinat hagi manifestat al «Dia-
rio de Mallorca» (30 de juny) que
ono es el meu plat fort».

Jo sé que els nostres nuclis ur-
bans, en general, presenten un as-
pecte poc edificant i que la nostra
ciutat no es una població que pu-
gui qualificar-se de neta. Ara be,
carregar tota la responsabilitat a
l'Ajuntament, com fa algú, no cree
que sia just, perquè la nostra no
sera una població presentable si la
collaboració dels veïnats falla. D'en-
tracia he de dir que l'Ajuntament
no disposa ciels elements humans i
mecànics suficients per a netejar
tots els carrers de Felanitx, Porto-
colom, Cas Concos, S'Horta i Cala
Ferrera. En conseqüência, la col1a-
boració dels veïnats hauria d'inten-
sificar-se volern• arribar a algun
resultat apreciable. Treure les bos-
ses a una hora adequada, poques
hores abans de la recollida, i fer-ho
en les degudes condicions, poden
csser clues mesures d'una eficacia
faci I ment comprobable.

Pel que fa referencia . als- conteni-
dors, no cree que, si be en alguns
Hoes puguin esser útils, sien la so-
lució idònia. Els contenidors, sobre-
tot a l'estiu, poden complicar enca-
ra més les coses. Un contenidor en
el que la gent hi aboqui les deixa-

Iles i el ferns en qualsevol moment
(lel dia, en qüestió d'hores, pot es-
devenir un focus de pestilencia in-
tolerable, que . els veïnats no voter'
clavant ea seva.

Per acabar, dues puntualitza-
cions. Sabem que hi ha falta de con-
tenidors, però la Corporació no ha
disposat fins ara de la dotació eco-
nbmica precisa per fer les compres
necessaries.

A la sessió plenaria de dilluns, dia
6, l'equip de Govern presentara una
proposta per habilitar un milk') de
pessetes per a la compra de conte-
nidors de vidre, piles i fems. Si la
proposta prospera, aquest tema,
que planteja el senyor Estelrich, al
qui agraesc el seu interès, en part,
sera resolt.

Miguel Riera i Nara

A QUË. JUGUEN ELS PPS?
Sr. Director:
Dilluns es va aprovar el tan ano-

menat projecte de Delimitació de
SO1 Urbà amb els vots a favor del
PP i del CDS (PP), segons vaig sen-
tir per la televisió Felanitxera els
papers eren els mateixos que no fa
gaire setmanes el PP i el CDS (PP)
havien votat en contra i a més ha-
vien provocat la dimissió de la Sra.
Consuelo. Aquest canvi del PP no
té sentit i sembla que demostra que
van a cop de pito i que el pito no
te sentit. Estaria 136 que el PP ex-
plicas als felanitxers a què juguen
retrassant l'aprovaciú d'una delimi-
tac ió amb pretensions d'incloure
urbanitzacions que menerien a la
desobediencia judicial. Del C D S
(PP) no cal saber-ne l'opinió,
l'eseolanet del PP.

Joan M.

INGLES recuperación septiembre e
iniciación próximo curso, espe-
cialmente 3", ti" y 7" EGB.
Informes,	 :-kS021I2

Dilluns d'aquesta setmana, la plc-
naria de l'Ajuntament va aprovar el
projec:e de Delimitaciú del 561
Urbà del Municipi de Felanitx.

Tot i que l'aprovaciú és només
provisional, perquè la definitiva es
competència de la Comissió Insular
d'Urbanisme, crec que és una bona
noticia d'aquestes que, per desgra-
cia, no se produeixen cada clos dies.

La manca d'una planificació ur-
banística adequada és, sense dubte,
un dels temes que més han preocu-
pat tota la gent sensible des de fa
temps i molts de vostès recordaran
que, ja a les primeres eleccions de-
mocratiques (i han passat més de
clotze anys de llavors ençá) un (lets
objectius prioritaris de l'Ajunta-
ment era el de substituir el Pla
general de l'any 1969 per una pla-
nificació realista, actual, i que per-
metes un desenvolupament normal
de totes les activitats própies d'una
coHectivitat coin la nostra.

Per'désgracia,..tót i ha'vent-hi in-
vertit molts de doblers, la cosa no
va tirar endavant. I, d'altra banda,
els municipis que no havien adaptat

El passat dia 23 de juny, descan-
sa en la pau de Deu en el convent
de religioses de la Caritat de S5-
Iler, Sor Maria Obrador Serra.

Sor Maria Obrador, era de Cas
Concos —bé que nascuda a S'Hor-
ta— i al llarg dels 35 anys de vida
religiosa s'integra succesivament
les comunitats de la Casa Cuna de
Ciutat (en dues Ocasions), la d'Inca,
de Pollença, la de Formentera, la de
Sóller i la de l'Escorial de Madrid,
a les quals alternara la tasca d'edu-
cadora dels infants amb la d'agom-
bolament dels ancians, fent en tot
moment de la seva existência un tes-

cls seus plans a la Llei 19/1975, per
poder donar permisos d'obra, ha-

vien cle ler una delimitació del sól
urbà que, a Felanitx, no ha arribat
a port fins avui.

El cavall de batalla de la delimi-
tació era la inclusió de tres urba-
nitzacions de Portocolom. I aquest
tema, davant la manca d'acord dels
grups municipals, s'ha deixat en
mans dc la Comissió Insular d'Ur-
banisme.

Voldria destacar la importancia
d'aquesta aprovaciá, que ha costat
moltes penes i treballs i que ara (la
delimitació no es un instrument de
planificació) s'haurà de completar
amb les Normes Subsidiaries que
esta redactant un equip especial i
l'avanç de planejament de les quals
esperam• poder presentar als fela-
nitxers dins un termini més be.
curt.

Per mi es una satisfacció poder
córii—tiiiicar que un dels dos temes
principals de l'urbanisme esta pràc-
ticament resolt.

Miguel Riera i Nadal

timoni viu de l'Evangeli.
Darrerament una malaltia posa a

prova el seu tremp i Ii dona ocasió
de culminar la seva entrega genero-
sa i confiada al Senyor, el qual la
crida al seu costat als 58 anys per
gaudir de la benaurança eterna.

Descansi en pau aquesta religiosa
exemplar i rebin els seus familiars
i gerifianes de congregació la nos-
tra condolència.

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

Sor Maria Obrador Serra

SOL BOUTIQUE
Fa saber als seus clients que demà

diumenge dia 5, comencen els DES-
COMPTES de la temporada.



8
	

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

. * Hoy vamos a ser breves ¡qué
remedio! con les máquinas de escri-
bir rotas no vamos a pedir peras al
olmo.

• El «Marlem Jazz» de "FOrt Pe-
tit de Cala d'Or ha vuelto aja-frecer
sus servicios. El Music Pub 6ranti-
za un sonido «Wonderful». 	 ,
. • Se casó el cazagoles Joan Man-
resa. Nnunca es tarde si la dina es
buena. El amigo Joan estuvo con el
C.D. Felanitx en aquellos gloriosos
tiempos de Don Nicolas, marcando
goleS y consiguiendo ascensos.

¡Enhorabona!
• Con una sensacional «fiesta

campestre» se celebró el bautizo de
la nieta del amigo Rai-el «Simonet».
Una espabilada niña que en las
aguas bautismales recibió el nom-
bre de M. Antonia (Tomas Ferrer).
De casta les viene a los galgos!
.• Toni Ramon (de «sa Sínia»),

tras feliz enlace, sigue interesado
el maravilloso mundo de la pintura.
Ya no sólo cuelga cuadros de Ma-
riscal o Miguel Barceló, para poner
un ejemplo, sino que también pro-
mociona nuevas promesas (consa-
gradas ya para mí) como es el caso
de Bernat Sansó y Rafel Joan.
¡Congratulationes!

• Merecido reportaje en «Diario
de Mallorca» al felunitxer Toni
Lluch Cardell, que aspira este año
aï primer puesto del «Rallie» Balear
de Automovilismo con su «Renault
5 Turbo GT». Todo gracias a la plu-
ma del infatigable y mejor amigo
M. Adrover C.
;,• Nuestro escultor Jaume Mir

fue premiado con el «Arts Humani-,
tats». En la finca de «Son Batte»
Ia pasada semana tuVo lugar la en-
trega de manos del presidente del
«Rotary Club de Mallorca» Vicenc
Guasp.

• Actuaciones a go-0 en Barce-
lona para el cantautor mallorquín
Tomeu Po.nya. Su elepé «Sirena» es
un éxito indiscutible. El disco fue
presentado estos días a los medios
informativos en plan formal.

• Tomeu Tejedor y Sra. en New

York estos clías disfrutando de
unas vacaciones que siempre sien-
tan de maravilla.

• Magnífica entrevista se le hizo
a Biel Bennassar (Borne) en la re-
vista «Perlas y Cuevas». Sin lugar a
dudas su trabajo fotográfico en la
«Expo» ha hecho correr ríos de tin-
ta. Incluso puede que salga en la
guía «Guinness» por lo insólito de
su tamaño. Me refiero a la foto,
claro.

• Ambiente fetén en el «Mi-
quels Pub» y en el remozado «Ca-
lipso», especialmente cuando hay
«guiris» al canto.

• ¿Saben dónde pueden beber la
extraordinaria birra importada «off
Mexico» marca «Sol»? La solución
Ia próxima semana...

. otra semana, les conte que
Se. prepara la Sexta . convención de
expicaciores locales. Digo. «ex?) por-
que la otra semana la cosa quedó
en picadores .simplemente y todos
sabemos que todos . ellos andan ya
retirados. ¡Qcie.,quede claro!

• Se acuerdan del culebrón que
les venía contando semana tras se-
mana sobre cierto picador que iba
a. eehar los tejos a cierta «femme»
relacionada con el mundo de la me-
dicina. Pues nada de nada. Tuve un
disgusto de espanto. Vino un tío
así de alto y así de ancho con unas
manazas y una estatura clignas de la
N.B.A. y me cogió por el pescuezo
y casi me mandó al 'otro barrio. Me
advirtió que como no dejase la co-
sa como estaba, se pondría serio
cOnmigo. ¡Todavía más! Así que he
decidido por cuenta propia y asu-
miendo el riesgo, que más vale ha-
cerme el sueco y que mi confidente
«deep throat» (garganta profunda)
si quiere guerra que vaya a «Cas Pa-
tró» y me lo cuente ella. Yo estare
esperando en mi «bunker» particu-
lar. ¡El pellejo es el pellejo!

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN
GARCIAS.

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

ES FAN CLASSES DE REPAS,
de Matemàtiques (nivell BUP i
COU), Física i Química (nivell
BUP).
Informació, C/. Quatre Cantons,
4 - Tel 580190 o C/. CristMor Co-
lom, 65 (vespres a partir de les
10).

VENC MOTO YAMAHA DT-80.
Informes: Tel. 580391.

Fútbol Sala

El pasado domingo, en el Munici-
pal de Sa Mola, tuvo lugar el I Tor-
neo Infantil, ESTIU'92, entre los
equipos APA, A. St. Alfons, APA B.
St. Alfons y S'Espinagar.

Brillante fútbol Sala Infantil, con
un excelente final para los dos
equipos Alfonsinos, recordando
aquellos magníficos Cruzados, que
tantas tardes de espectáculo depor-
tivo dieron. Hoy renace una exce-
lente cantem, de seguir así con esta
ilusión llevan camino de triunfar.

Se vio una gran técnica, labor a
destacar de sus preparadores. La-
mentamos no poder contar con más
equipos de chavalines, y admiramos
al novel equipo de S'Espinagar, del

. que otras zonas rurales debe-
rían tomar ejemplo. Seguro que hay

' cantera por descubrir, además de
ilusión, y su bienestar físico.
, La organización corrió a cargo
del «Mecenas» MARINO TALAVAN-
TE aupado por buenos amigos. La
deportividad, arbitrajes, y fraterni-
tat, tanto en el terreno de juego,
como en la entrega de Trofeos fue
sobresaliente.

RESULTADOS
APA, A. S. ALFONS, 8

S'ESPINAGAR, 3
APA, B. S. ALFONS, 5

S'ESPINAGAR, 2
APA, A. S. ALFONS, 2

APA, B. S. ALFONS, 2
CLASIFICACION

APA, B. 1.° POR PENALTIS.
APA, A. 2.°.
S'Espinagar,
Los organizadores agradecen la

colaboración de: Hiner Felanitx-Ca-
la d'Or, Restaurante Can Gustí, Pe-
luquería Kiska, Boutique Las Pal-
meras, Banco de Credito Balear y
Bar Cafeteria Cristal.

Antonio Vidal

Torneo Futbito Verano 92
ALEVIN INFANTIL

LOS CALAVERA, I
INSTAL CONFORT, I

Partido no apto para cardíacos,
durante el primer tiempo domina-
do por el equipo visitante con un
gol a su favor. En la segunda parte
llega el empate y el gran nerviosis-
Eno en el campo hizo levantar al pú-
blico de las gradas.
YOUNG STAR, 3

BAR CRISTAL, 4
Tuvo sus rachas de buen juego

POr parte de ambos equipos con un

resultado muy justo. La suerte
acompañó al ganador.
INSTAL CONFORT, 6

YOUNG STARS, 3
Gran victoria del equipo local con

los YOUNG STARS que estan de
mala racha y no la superan. Desta-
ca el jugador D. CAMPOS.
PLUS ULTRA, 2

LOS CALAVERA, I
Un partido muy competido. Final

con la victoria del equipo local que
supo aprovechar mejor las ocasio-
nes.
MATA HUS, 5

.	 LOS FOLLARRANAS,
Encuentro ciel que lo dice todo lo

abultado ciel resultado que consi-
guieron los MATA HUS.
PIPIOLOS IV, 4

SON MESQUIDA, 2
Otro gran partido el conseguido

por los PIPIOLOS IV con un SON
MESQUIDA que luchó todo el par-
tidy para conseguir mejor resulta-
do.

Para LOS CADETES ya ha finali-
zado cl torneo quedando así la cla-
sificación:

PIPIOLOS IV
	

11 Puntos
MATA HUS
	

10
ES GLOP
	

8
FOLLARRANAS
	

7
PUPUTS
	

4
SON MESQUIDA
	

1
CA'N MAIXURA
	

1
EL COMIT8

TORNEIG ESTIU 92

A partir del 27 de juliol i fins a
finals d'agost es disputara cl Tor-
neig de Futbolet Estiu 92. Per a
inscripcions poden acudir al conser-
ge del Camp Municipal d'Esports
del 5 al 27 ciel present mes de
I jot.

24 HORES DE FUTBOLET

Se celebraran els dies 18 i 19 de
juliol —dissabte i diumenge— a!
Camp Municipal d'Esports. Per a
inscripcions poden dirigir-se a la
consergeria.

PROFESSORS DONEN CLASSES
DE REPAS a Felanitx i Portoco-
lom, EGB, FP, BUP i COU.
Especialitzats en: Comptabilitat,
català, francés, angles, castella,
literatura i llatí. Noyes tècniques
d'estudi.
Informació: Tels. 824566 - 824414.

Diada Fútbol Sala Infanti!, Estiu '92
Excelente cantera

Panadería MIQUEL JUAN
Vos fa saber que a partir del proper
dimarts dia 6 estarà tancat per
vacances.

Perdonau les molèsties

Ilibreria RAMON LLULL
Comunicam al públic que durant els

mesos de juliol i agost, tendrem TANCAT
els DIUMENGES i DILLUNS.

Pardonau les molèsties



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
VIERNES 3-7-92

Sopa Juliana
Muslos de pavo dorado
Tarta aniversario
Vino Bach
Champan Delapierre c. negro
Café, copa y puro

2.300 ptas.

VIERNES DIA 10-7-92

Flan de verdura
Solomillo a la Salsa

Roquefort.
Tarta aniversario.
Vino Bach.
Champan Delapierre c. negro.
Cafe, copa y puro.

2.500 ptes.

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

Vedat de Son Nadal
Comunica als seus sods que poden abonar les quotes corres-

ponents a l'any 1992, a les oficines de la CAIXA RURAL del C/.

Miguel Bordoy.

FELANITX
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Ciclisme 	 Grup excursionista Cabrit
La darrera etapa de la III Cha-

llenge Comarca de Llevant es dispu-
ta dissabte passat i fou organitza-
da aquest cop pel Club Ciclista Sant
Llorenç.

S'inicia una vegada més amb mit-
ja hora de retard degut a la falta
dels dorsals a l'hora de partida. Su-
perat aquest petit entrebanc la cur-
sa es desplega sense cap altra anor-
malitat.

Una partida neutralitzada, duta a
mans dels ciclistes locals de Sant
Llorenç fins a la sortida del poble
on es dona l'inici oficial, va ser el
començament de la sisena i darrera
etapa.

Els ciclistes, ja amb ganes d'aca-
bar amb bones posicions a aquesta
darrera cursa, feren els últims es-
forços.

La primera prova puntuable fou
al Coll d' A r t à , on estava situat el
primer premi de muntanya. Aquí es
començaren a despenjar molts de
ciclistes, ja que aquest circuit s'ha-
via fet altres vegades, però en sen-
tit contrari. Aquest cop hagueren
de pujar un coll important. Després,
al pilot, sorgiren molts d'intents
d'escapada, pet-6 cap no tingué es-
pecial importancia.

L'altra premi de muntanya estava
situat a Son Carrió i les metes vo-
louts a Arta, Son Servera i Mana-
cor.

La cursa finalitza a la meta de
Sant Llorenç, després de 54 km. i
la victòria se l'endugué el ciclista
de Son Servera Antoni Vicens An-
dreu, amb un avantatge sobre el pi-
lot d'aproximadament un minut.
L'arribada del pilot fou quasi Mas-
siva i molt renyida. Lamentable-
ment hem de consignar la caiguda
sobre línia de meta, d'un corredor
per culpa del públic que intercepta-
va l'arribada.

Això no obstant, amb aquestes sis
etapes hem pogut comprovar que
l'afició cap aquest esport, com es
el ciclisme, va prosperant de cada

egada més.
Classificació d'Etapa

Joan J. Torralba, 1r. Cadet
Pere Artigues Mayol, 2n. Juvenil
Jaume Tugores, 5 Ark. Esp.
Gabriel Barceló, 6e. Afie. Esp.
Francesc Artigues Sagrera, 2n.
Veterà A
Guillem Oliver Taberner, 5 Vete-
rã A
Antoni Sagrera AcIrover, 4t. Vete-
rà A
Jean Elard, Ir. Veterà B.
Classificació General
Pere Artigues Mayol (J), 4t. 1h.
26'13"

Francesc Artigues Sagrera (V A),
5e. 1h. 26'13"
Jean Elard (V B), 24e. 1h. 27'31"
Jaume Tugores (A E), 25e., lh.
27'31"
Antoni Sagrera (V A), 26e., lh.
27'31"
Gabriel Barceló (A E), 29e., lh.
2731"
Guillem Oliver (V A), 366., 1h.
28'35"
Joan Jaume (C), 44e., 1h. 35'00"
A aquesta etapa partiren 59 corre-

dors dels quals n'arribaren 58. Vo-
lem destacar els dos primers llocs
de categoria d'etapa de Joan Jaume
i Jean Elard i una bona actuació
dels ciclistes Pere i Francesc Arti-
gues, que arribaren en primeres po-
sicions a la general d'etapa.

El mateix dissabte, al vespre, es
celebra la victòria dels participants
amb un sopar a un restaurant de
Porto Cristo, on es va fer entrega
a cada ciclista participant i als col-
laboradors d'un petit record de la
Challenge, i els habituals trofeus pel
liderat de categoria, que foren pels
locals Joan Jaume Torralba i Fran-
cesc Artigues.

A la classificació general es feu
entrega de la copa als tres primers
classificats: Josep Luís Mas de la
Rosa (que ha estat el líder), lr. del
Ciub Ciclista Manacor; Jesús Jai-
mez, 2n. del Club Ciclista Son Ser-
vera; Francesc Artigues, 3r. del Club
Ciclista Felanitx.

Enhorabona a Francesc Artigues
que queda Ir. classificat dels nos-
tres locals, a més d'obtenir un 3r.
lloç de la general j un : liderat de ca-
tegoria.

Així es posá punt i final a n'a-
questa Challenge, volem donar l'en-
horabona a tots els ciclistes per la
seva gran actuació i les gracies a
tots els collaboradors que h a n
aconseguit la bona marxa de la
cursa.

Club Ciclista Felanitx
Carme.

SE OFRECE CHICA de 17 años, ha-
biendo cursado 2 FP Administra-
tivo, para cualquier tipo de tra-
bajo.
Informes, Tel.' 582946.

VENDO BARRACA DE EMBARCA-
CION en Porto Colom en la calle
del Mar.
Informes: Tels. 580147 y 824387.

VENDO MOTO ' YAMAHA TZR 80
PM-BC, modelo garriga. Perfecto
estado. 12.000 Kms.
Informes: Tel. 824986.

Bon dial!, en primer lloc ens hau-
ríeu de perdonar per haver-vos tin-
gut clesinformats i sense cap tipus
cl'orientació, pet-5 darrerament hem
estat molt atrafegats ja que la
«cosa» va per molt bon camí.

Durant els darrers mesos hem fet
un poc de tot; començarem
que férem un sopar, a ca'n Moix,
per celebrar la constitució formal
del grup. Hi assistiren unes cin-
quanta animes, de les quals un bon
grapat es van afiliar. Per acomiadar
la muntanya, pujarem al puig de
Tomir; anarem d'acampada a les
cales d'Artà, tot un cap de setma-
na, on batejarem la nos t ra  pròpia
cala, cala Cabrit; ens vàrem «intro-
duir» dins .la travessia de cala' Gon-
ssalba cap a cala Murta, per la pe-
ninsula de Formentor, on tots els
participants, a més de gaudir d'uns
paratges excepcionals, demostraren
una envejable forma física i quími-
ca. Els més coratjosos, més tard,
anaren a descendir ci' torrent del
Gorg Blau i Sa Fosca; per les fes-
tes de S'IIorta, fa unes setmanes,
férem una exhibició d'escalada a la
façana de l'esglesia d'aquella locali-
tat, a càrrec de la nostra seed() d'es-
calada, on en Jaume Mestre i Por-
cel és el «manager»; aquesta fou tot
un exit de participació i d'expecta-
ció; etc... i etc..., com podeu veure
n'hi ha per tots els gustos.

Per ara tenim programat que, dia
27 de juny, la secció de mountain-
bike s'en va a Astúries a fer una
volta per aquelles terres, cis hi hem
aconsellat que no es «passin» amb
la sidra, si.és que volen tornar. El
dia II de juliol ens anirem a Cabre-
ra per refrescar-nos, ja que a la

muntanya, ara, hi fa molta basca. Si
no hi ha res de nou sortirem de
ca'n Moix cap a la Cokmia de Sant
Jordi; agafarem la barcassa cap a
Cabrera, seguirem un itinerari molt
variat, ens podrem banyar i a l'ho-
rabaixa tornarem cap a cases; cal
que cadascun dugui la «senalleta»
les pincioles pel mareig. Les places
són ilmitades i us hi podreu inscriu-
re a ca'n Moix abans del divendres
dia 10.

Més endavant tenim pensat, per
no deixar-vos de banda, durant l'es-
lin, fcr activitats recreatives de tota
mena i color,... un curset de rape!,
una passejada amb mountain-bike,
participació a curses de rem, de
vela, de footing, tramponada a n'es
Faraió d'en Fred, sopars, verbenes,
comitiva informal al Coso, etc...

Per . .acabar volem donar les gra-
cies a . tots aquells-es que d'una ma-
nera l'altra s'han afiliat al grup

suport en tots els aspec-
tes, .tant econòmicament com en
aportació d'idees, com en l'aspecte
purament esportiu. Gracies a tots.

El qui estigui interessat en afi-
liar-se al grup ho pot fer a ca'n
Moix o a traves de qualsevol sod de
l'entitat. El preu es de mil duros
tot l'any lo qual inclou una assegu-
rança, un descompte en les excur-
sions, un descompte del 60% del
preu de cost de qualsevol refugi de
muntanya de tot el món i la satis-
facció de pertànyer a un grup com
el nostre, el vostre, oi que ha sortit
ben be!!! Salut i sort.

Grup Excursionista Cabrit

FESTA DE SANT CRISTOFOL
dia 11 de juliol

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 dc cerd0, etc.

MENUS ESPECIALES —PRECIOS POPULARES

COMUNIONES y BODAS



FORD

Robustez, espacio,

confort, elegancia...

Un vehículo para trabajar de lunes a viernes y
disfrutarlo los fines de semana.

MOTOR FELANITX
P. R. !Ault, 18 y Alonso Rodriguez, 5 - Tel. 580331

.7rgerf

10	 FELANITX

Colon's a la Sala
LA DELIMITACIÓ A LA FI

Dilluns i per unanimitat es va
aprovar la Delimitació famosa i mi-
rau per on, es va aprovar talment
estava el dia 8 de juny que la va
rebutjar cl PP i en Lladá. 0 sigui
que el PP i en Lladó han votat a
favor del Projecte sense canviar un
punt ni una coma als documents re-
butjats cija 8 d'aquest mes de juny,
l'únic que s'ha fet ha estat traslla-
dar a la Comissió Insular d'Urba-
nisme (CIU) una petició per la qual
aquesta Comissió estudiï si les Ur-
banitzacions de Portocolom es po-
den incloure dins la Delimitació.
D'aquesta manera el PP i en Llació
l'únic que han aconseguit ha estat
retrassar l'aprovació prop d'un mes
mes. Però els que varen tenir ia ini-
ciativa per sortir de l'impas qtie
s'havia arribat amb l'actitud' del
PP, d'en Llació i d'altres que no cid-
nen mai la cara, va ser el nostre
grup, la proposta d'aprovació de la
Delimitació amb aquesta cua, va
sortir .precisament del grup de CO-
LOMS A LA SALA. El que no enten
ningú són les explicacions que va
donar el PP i en Lladó dilluns pas-
sat. El PP va «argumentar» que l'a-
provació del Ple era nomes un tra .

mit, pert resulta que dia 8 dc juny
era el mateix tràmit i va organit-
zar una diatriba en contra del pro .--

jecte. En Lladá ni va motar i dia
8 de juny argumenta que tenia «as-
sessors» que li deien coses que a
l'aprovació inicial no sabia.

De fet el que ha passat es que.

certs informadors dcl PP i d'en Lia-
dó  han tengut molt d'esment a «in-
formar» que les deficiencies de les
urbanitzacions, si s'inclouen com a
sòl urbi, repercutiran a l'Ajunta-
ment i als particulars propietaris
dels suposats solars, d'aquesta ma-
nera les urbanitzacions quedaran re-
bucles sense que els urbanitzaclors
hagin de complir amb els seus com-
promissos de dotació de serveis que
hi havia previst fer. A això els ur-
banitzadors, perdonau, els informa-
dors del PP no ho varen pensar a
dir als seus Regiclors i si que ho
varen dir els tècnics de l'Ajunta-
ment i sembla que aix6 ha fet que
els grans arguments hagin perdut el
tou de dia 8 i com molt be va dir
ei regidor del PP Sr. Barceló: «si
s' i nclouen les urbanitzacions en
comptes d'esmolar farem osques».

0 sigui, que la, Delimitació es va
aprovar amb els vots de tots els Re-
gidors talment s'havia presentat dia
8 de juny amb l'afegitó d'una sal-
citud a la CIU perquè miri si les
urbanitzacions són se)1 urbà o no.
Aquesta sollicitud així mateix te
molts d'arguments en contra com
són: dins la Delimitació feta inicial-
ment pet PP l'any 88 no hi havia
les urbanitzacions, hi ha tres sen-
tencies del Tribunal Suprem que
manen fer les clavegueres dins Cas
Corso i hi ha una sentència del Tri-
bunal Superior de Justicia que diu
que les urbanitzacions no sán
urbà. Esperarem a veure que en diu
la CIU.

ES DONEN CLASSES d'E.G.B. i
branca eiencies, a Felanitx.

Informes, Tel. 580025.

_
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• Indignat i sorprés vèrem al
president de l'Ateos. Porto-Colom,
ANTONI CUENCA. Segons comen-
tava, el club podia desapareixer en
un obrir i tancar d'ulls. Ens afirma
que si no rep més ajudes, pensa di-
mitir. Esperam que això no arribi
i poguem veure aquest problema so-
lucionat.

9 Seguint amb futbol, el presi-
dent de la Casa de Extremadura ens
comunica que muntaran novament
un equip de Futbol de Peñas que
competira a Manacor.

• Han vist com esta el carrer
Gabriel Vaguer?

M2

SE NECESITAN MUJERES para
limpieza en Cala d'Or.
Informes: Tel. 658000 (horas ofi-
cina).

VENDO DOS BICICLETAS (niño Y
niña). Las dos por 15.000 ptas.
Informes, Tel. 581242.

MESTRE D'ESCOLA FA REPAS
D'EGB a Felanitx.
Informació: C/ Ernest Mestre, 13.
Tel. 381365 (de 9 a 10,30 del ves-
pre).

CLASSES DE REPAS de Matemàti-
ques i Física de BUP a Felanitx.
Informació: Tel. 581455.

Bústia
I PREMI DE CONTE CURT

DE MONTUIRI

L'Ajuntament de Montuiri convoca
concurs públic per a la concessió
del I Premi literari Sant Bartomeu
de Ccute Curt, tema Inure, dotat
amb 25.000 ptes. i adreçat a escrip-
tors no professionals.

El termini per a la presentaciú
finalitzar 	cl dia 8 d'a-

got.

A FacIministraciú d'aquest setma-
nari disposam de les bases d'aquest
concurs que resten a la disposició
ciels interessats.

ALQUILO LOCAL COMERCIAL en
C/. Joan Alcover.
Informes, Tel. 825148.

ALQUILO PISO en Porto Colom zo-
na Cas Corso.
Informes: Tels. 581956 y 824081.

VENC UN ler. PIS AL C/. CALL.
120 m 2 .
Informació: Major, 40.

PSICOLOGA
CITA PRLVIA: Dc 13 a 16 h.
Manacor - Tel. 844263.

Se necesita
DEPENDIENTA

para SOUVENIR en Cala d'Or.
Informes, Tel. 643085.




