
Ajuntament de Felanitx

Programa d'actes a celebrar de 1'11 al 16 de juliol
Avui, dissabte, Festa de Sant Cristòfol, a les 19 hores, a l'església

de Sant Alfons, Missa. A continuació, a la plaça de Pax, benedicció
de vehicles automòbils i concert per la Banda de Música.

Demà, diumenge, al poliesportiu de Sa Mola, a partir de les
17 bores, finalitza el ler. Campus de Bàsquet «Ciutat de Felanitx»,
organitzat per la Regidoria d'Esports sota la direcció de Josep
Maria Mar gall i Sergi Valcleolnaillos, i que va començar diumenge
'dia 5.

Dimarts, dia 14, a la Llar del Pensionista, continuen les par-
ticles del Campionat de billar. 	•

Dijous, dia 16. Festa del Carme. A Portocolom, a les10, bores,
a, l'església del Carme, Missa.

A les 10'30, Diada ecològica organitzada per la eónfraiia de
Pescadors. Recollida de plastics i deixalles.

A les 12, al bar «Els Tamarells», aperitiu pels membres -ele la
Confraria.

A les 19, Missa en honor de la Mere de Déu del Carme, , a l'es-

glésia de Portocolom.
A les 19'30, prOcessó de les barques per l'interior del port. •
A les 22 hores, sopar de companyerisme organitzat per la Cori::

fraria de Pescadors.
' 	I 

Els Cavallets a l'EXPO '92 de Sevilla
La setmana passada els Cavallets

foren presents als actes celebrats a
l'EXPO'92 de Sevilla amb motiu del
dia de les Ines Balears. El grup fol-
klòric felanitxer escorta el presi-
dent Catiellas a l'acte oficial que
tingué lloc al Palenque amb l'assis-
tència del Ministre d'Agricutura i
del Comissari de l'Expo i executa-
ren la seva dança en aquest mateix
escenari juntament amb d'altres
grups folklòrics de les Balears.

Quan el president Cafiellas
el seu parlament es produí un fet
lamentable. Un grup de persones
de la peninsula el blasmà per ini-
ciar-lo en la nostra llengua, per be
que aquesta manifestació fou supe-
rada de cop per l'aplaudiment dels
mallorquins presents.

Malauradament seguim consta-
tant que a molts indrets de l'estat
no ens acepten tal com som i això,
ho repetim, es molt lamentable i diu
molt poc en favor dels que no ens acepten.

Avid, festa de Sant Cristòfol
Benedicció de vehicles a la plaça de Pax
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Un polígon de serveis a
Es va admetre la renúncia

Amb vuit vots favorables, els del
Grup Popular i del regidor del CDS
i l'abstenció dels socialistes i CALS,
es va admetre a la plenaria de di-
lluns passat la renúncia del càrrec
de regidora de Consuelo de Santia-
go, una dimissió que, com saben els
lectors, es produi el passat dia 5 de
juny. Inicialment només féu ús de
Ia paraula en el torn corresponent,
Sebastià 'Jade), qui digué textual-
ment les paraules que es reproduei-
xen a un comunicat del CDS que in-
sertam en aquest mateix número,
les quals motivaren sengles rèpli-
ques del Batle i de Tomeu Obrador.
Aprovat aquest punt el regidor Lla-
del demana permis per abandonar la
Sala.

La recuperació reafirmació de
públic del camí de S'Algar, així

com el requeriment als propietaris
dels terrenys confinants de no obs-
taculitzar-lo, només s'aprova .amb
els vots dels socialistes i Coloms a
la Sala ja que els populars s'absten-
gueren.

Tots els punts de l'ordre del dia
que requerien aprovació foren apro-
vats, onze dels quals per unanimitat
i quatre per majoria, d'entre els
quals volem destacar la delimitó
del polígon de serveis previst al po-

Qualificatiu ben merescut ja que
la seva proesa esportiva així ho de-
mostra.

En Sebastia. Adrover assisti al
CAMPIONAT D'EUROPA de Vete-
rans i va participar a tres proves,
entre les quals una era la marathe).

En totes les proves es classifica
PRIMER ESPANYOL i els resultats
foren els següents:

5.000 in. pista, amb un temps de
17' 14". Primer espanyol i 16è d'Eu-
ropa.

lo.000 m. pista, amb un temps de•

37' 18". Primer espanyol i 17è d'Eu-
ropa.

Marathe), amb un temps de 2 h.
56' 4". Molt de vent i un circuit
trenca cames.

La participació total fou de 1.380
atletes, entre els quals hi havia ex-
olímpics, i bona participació de rus-
sos i de repúbliques soviètiques.

Preparam el cava per a celebrar-
ho. Enhorabona 	 M.A.C.

Ia carretera de Campos
de Consuèh de Santiago

ma esquerra)
ligon n.° 6 cari etera . de Campos a

Pot ''mitigar la
demanda de ter renys de certs sec-

a el poligon indus-tors mentre es
una inidativa plan-trial. Aquesta és

tejada reiterada ent per Coloms a
Ia Sala i que, a 14 fi, ha merescut el
vist i plau de tots els grups per po-
sar-se en marxa.

La sollicitud al'Institut Balear de
Sanejament perqUè es faci  càrrec de
la conducció d'aigiies residuals de
S'Horta i Cas COncos fins a les de-
puradores, la reolució del concurs
de recollida de I ferns i l'aprovació
d'un nou plec Ide condicions per
aquest servei, l'cljudicació de les
installacions deI Parc, el plec de
condicions per al la contractació di-
recta de cantants i orquestres per
les festes i l'adinOicació de les obres
de pavimentació millora de le car-
retera de S'Horta. a Cala Ferrera fo-
ren altres tantes qüestions d'interès
que s'aprovaren.

De l'apartat de precs i preguntes
volem esmentar que CALS varen
treure a rotlo l'assumpte de l'edifi-
ci del Sindicat, clt tomb del qual el
•Batle assegura que contactaria im-
mediatament amb tots els grups per
tal d'adoptar alguna decisió.

les verbenes
D'un programa que han editat les

regiduries d'Esports, Cultura i Fes-
tes i d'Informació de, l'Ajuntament,
que recull gairebé tota la programa-
ció d'activitats de l'estiu, extreim la
confirmació d'un concert al Parc
Municipal, del farnós conjunt ame-
rica LOS RAMONES pel dia 5 d'a-
gost (dimecres), 4ixi com també tot
el repertori de 9onjunts i cantants
que amenitzaral les verbenes de
Sant Agustí.

Aquests seran els següents: Ser-
gio Dalma, Pimpinela, Tiempo de
Sombra, Rembrand, Tito Valdes,
Las Chicas del Caribe, L'Orquestina
de Petra, El Regreso, Big-Band Sa-
bor Tropical, l'Orquestra San Fran-

cisco, Quinta Esencia, Sangtraït, Lax
N Busto, La Puerta del Ruido, Te-
deum, Siniestro Total, Dinamita pa
los pollos, Aqui1e4 i Interminables.

Club d'Atletisme Opel Felanitx 	 «Ramones» j eis cantants
El «super-home» Sebas- 	 .

I conjunts fietià Adrover



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

C/. 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 11 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

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 DIA 10-7-92

Flan de verdura
Solomillo a la Salsa

Roquefort.
Tarta aniversario.
Vino Bach.
Champán Delapierre e. negro.
Café, copa y puro.

2.500 ptes.

VIERNES 17-7-92

Cock tai I ga mbas con aguacate
Salmonetes rellenos
Tarta aniversario
Vino Bach
Champán Delapierre c. negro
Cafe, copa y puro

3.000 ptas.
También podrá optar por nuestro servicio a la carta, y nues-

tras especialidades de CARNE A LA BRASA.

Rogarnos RESERVEN MESA los grupos de más de 12 per-
sonas. 	 Gracias

FELANITX

AIL ÁtAkt..134.FELAN1TX
Sarnanari d'intercssos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

SANTORAL

Dis. 11 St. Benet
Diu. 12 St. Joan Gualbert
Dill. 13 St. Enric
Dim. 14 Beat Gaspar de Bono
Dim. 15 St. Bonaventura
Dij. 16 M. de Deu del Carme
Div. 17 St. Aleix

LLUNA
Lluna plena dia 14

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma: Dies feiners.
a les 6.45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 1 18 n Diumenges I fes-
tius, a les 8, 14 4. 19

Palma - Felanitx des de l'esta-
cif,: 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
930, 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 • Felonltx: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 Merest Tel. 581922

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

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200

Funerària Felanitx
580448-581144

Ambulimcils
581715 - 580051 - 580080

Serve! mèdic d'urgències 580254
GuArdia Civil 	 520090
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885

EL T1TOL DE
GRADUAT ESCOLAR

La Direcció Provincial del Minis-
teri d'Educació i CiCncia ha cornu-
nicat a la Batlia que cl termini de
matrícula per a realitzar la Prova
de Maduresa per a l'obtenció del ti-
tol de Graduat Escolar de la convo-
catòria de setembre es de 1'1 al 15
de juliol a la Unitat de Programes
Educatius, carrer Friederich Wirde-
lin, 4, Ciutat de Mallorca.

Les proves se celebraran el 29 de
setembre a les 9'30 bores.

A l'Ajuntament facilitarem infor-
mació sobre el particular a les per-
sones interessades.

ESTIU 92
Diumenge, dia 5, varen tenir Hoc

els primers acres del cicle «Estiu»
92, organitzat per les rcgidories
Festes, Esports i Cultura. A les 5

del capvespre, al poliesportiu
Sa Mola es va iniciar el «Campus
de bàsquet Ciutat de Felanitx» que
dirigeixen Josep Maria Margall i
Sergi Vableolmillos.Es tracta d'una
activitat inèdita a la nostra pobla -
dó 	hauria de tenir continultat
en els propers anys.

Divendres varen sortir de la 1m-

INFORMA
premta Llopis els primers progra-
mes del cicle festiu que, a la nostra
població, a Cas Concos i a s'Horta,
seran clistribuits de casa en casa. A
Portocolom podran esser recollits a
distints punts: llibreries, comerços,
bars, etc.

BATL1A
Divcndres passat, el Batle va as-

sistir als actes que varen tenir Hoc
a Sant Llorenc des Cardassar amb
motiu de la celebració de l . primer
centenari de la segregació d'aquest
municipi del de Manacor.
ELS PROJECTES

El senyor Antoni Obrador i Cap')
redactarà els projectes de renova-
ció del clavagueram, restitució de la
xarxa d'aigua- potable, construcció
de voravies i reposició de l'asfalt
dels carrers Jaume Veny i Gabriel
Vaguer i cl projecte de dotació de
clavagueram al Collegi S'Algar de
Portocolom.

Aixi va esser acordat a la reunió
de la Comissió de Govern, que va
tenir lloc dilluns, dia 6.

LA PROCESSIONARIA DEL PI
Totes les persones interessades en

adquirir trampes per combatre la
processionaria, del pi, poden adre:

çc,r-se a l'Ajuntament, en hores d'o-
Ticino, abatis del dia 15 d'aquest
mes de juliol.

La Conselleria d'Agricultura faci-
litara gratuïtament les feromorr es
a totes les persones que varen col-
locar trampes en els anys anterior.
Els interessats també han de sol-
licitar la quantitat que necessiten a
les oficines de la Sala.

EL PLA D'OBRES I SERVEIS
DEL CONSELL INSULAR DE
MALLORCA, EL POLIESPORTIU
DE SA MOLA I LA RESIDENCIA
PER ASSISTITS

El President del Conseil Insular
ha comunicat a l'Ajuntament que
el Ple ciel Conseil, en sessió cele-
brada cl passat die 22 de juny va
acordar aprovar inicialment el Pla
d'Obres i Serveis per a l'any 1992,
en el qual hi figura inclòs el nos-
tre ajuntament amb les segLients
obres:

«Centre de maniobres E.T. i Alta
Tensió» per dotar d'energia electri-
-co suficient. al Poliesportiu i a la
Residência d'assistits. El pressupost
es de 14.186.973 pessetes; l'aportació
del Conseil 7.802.835.

«Dotació del serveis d'aigua pota-
ble i clavagueram als mateixos ter-
renys». Pressupost de l'obra: pesse-
tes 21.302.944. Aportació del Consell:
12.781.760 pessetes.

ALTRES INFORMACIONS
Pet Servei de Carreteres d'Obres

•PeibliqrieS•s'esta procedint a la cons-
trucció d'una rotonda a la confluen-
cia del carrer de la República Ar-
gentina i la carretera de Manocor.
El mateix servei ha començar a
renovar la senyalització informativa

. urbane,
La setmana passada varen esser

arreglades les faroles de l'avinguda
Tamarells de Portocolom, que va-
ren quedar inutilitzades en ocasió
de la ploguda torrencial del mes de
setembre de l'any 1989.

Al Babo, a Portocolom, ha estat
retirada una grua que, des de feia
anys, restava abandonada a un cos-
tat de la carretera de S'Arenal.

LA BECA DE LA FUNDACIÓ
GAYA SAGRERA

Aquesta setmana es varen reunir
els membres de la Fundació Guy:).
Sagrera per acordar la convocatória
de la beca que concedeix l'esmenta-
da Fundació pel curs 1992-1993.

El termini per a sollicitar la beca
fiwlitza el dia 31 d'octubre. A la
Sala es facilitará informació a tots
els interessats.

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

INGLE'S recuperación septiembre (•
iniciación próximo curso, espy-
cialinente 5", ti" y 7" F.G1t.
I n formes, Tel. S( )2(')_

SE OFRECE CHICA para cuidar ni-
nos. Dispongo de coche.
Informes: Tels. 582381 y 824246.

VENDO DOS BICICLETAS (niño y
niña). Las clos por 15.000 ptas.
Informes, Tel. 581242 y 8254SS.



1153:13
FIAI PI I '% SERVICE NUEVA GAMA TIPO MM

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

pueden probar el nuevo Tipo, dar

una o mil vueltas en kl, porteries a

prueba, comprobar su consumo o

medir sus prestaciones. Acár-

oued. a su concesionario, pida

una cita y pruebe un coche que

lo Incluye todo desde 1.3417.000

pesetas. Precio Llave en Plan

IVA, transporte, matriculación,

Impuesto municipal, places ' de

matricula, gastos de gestoria,

IDENTI FIAT, 2 arios

de FIAT ASSISTAN-

CE y promoción.

Comas:ambres Oficloa

El El

../I/MIUMNIMMINBIIMMIMMV011. .

AIAINI■MOIMMINIIMMIMMMIIIIMMIn■11111.11■•■■

/AIIIMIMMIMIIIIIINWIMMMINIIIIMINIIMUMM■1 11\ 	 q■41110IIIIIIM 	 41.Neak

AIMPAUW/MIIIIIMMIIIIMMININIMMINIUUMMI■■■■■

Pakititi
10'00h. a 133011.

Sobados de 

4#4:00PUPKVOE
Alrge/MPI=IEEPPRZIM
AMI AIW MIN IM	 MUE= MM	 III■

/

/
/
/

1 II
/

I

/
/
/
/

/

TI
/

//
//

II

/

/
/

//

/
/

EN UN AMR Y CERRAR
DE TERRAZA

Nuestros acristalamientos móviles de
aluminio anodizado le permiten aislarse
de lluvia y viento. Le libran de ruidos mo-
lestos y de suciedad. Actúan como una
cámara térmica que hace más eficaz su
calefacción. Rápida instalación sin
obras. Sencillo manejo. Un ario de ga-
rantia.

Apkaciones en hosielería, comercios,
terrazas, invernaderos, piscinas..
Centenares de instalaciones en
Baleares avalan nuestros sistemas.

E 	 E LE
TECHOS Y ACRISTALAMIENTOS MOVILES

TELEFON 79 72 27-7971 79
Calle Celleters, Parcela 131 Pol Ind de MarratxL 07141 Marratxi Madorca Fax 79 71 88 
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Trobades d'Estiu '92
Endreça

A mossem Pere Xamena

Mot a mot, ja fa mig segle,
ens rcsau la lletania
de noms i esdeveniments
que pouau a llum ciel dia
de l'avene de l'avior.
Senyorejau nostra Ilistõria
que per vós, s'irisa en flor,
i té esclats de mosaic viu
o be té de la gerrcta
cl floreig i el joc joliu.
Cavalcada, poble avall,
vós titi au el foc nou
del poblc novell que ovira
l'horitzó obert al vent...
Per ço Felanitx jubila
i el cor d'or de nostra gent
vos ret festiu homcnatge
de perenne agraïment.

Francesc Andreu C.R.
Roma, 22-VI-1992

Cafeteria CAS PATRO
C/. Asución, Local 2 	 PORTO-COLOM

Comunica a sus clientes y público en
general que el próximo dia 16 por la
noche, el local está RESERVADO.

PERDONEN LAS MOLESTIAS

EL TIPO LE DA MIL VUELTAS
AL QUE QUIERA.

AUTOS MARTORELL, S. A.
Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.

«CAP A LA INDEPENDENCIA»,
amb aquesta proposta començaren,
divendres passat, les Trobades d'Es-
tiu a ses Tarragones. «CAP A LA IN-
DEPENDENCIA» í!s la mateixa pro-
posta, és el inateix missatge en el
qual, l'any passat, Esquerra Repu-
blicana dc Catalunya presentava cl
seu programa juntament amb una
serie de conferencies de tota mena
i contingut.

Si l'any passat foren tot un èxit,
ton en l'aspecte cultural, politic,
com en cl d'espectació i populari-.
tat, enguany s'han iniciat amb tal
força que han desbancat totes les
previsions. Divendres passat fou
així, cl convidat ho requeria; l'acte
comença amb unes paraules de sa-
lutació, als presents, a càrrec del
president d'E.R.C. a Mallorca en
Jaume Santandreu, el qual presenta
el convidat de torn, el secretari ge-
neral d'E.R.C. Angel Colom.

Angel Colom enceta el seu reper-
tori fent una exposició del que fo-
ren les darreres eleccions al Princi-
pat, on el partit obtingué doble de
regidors al Parlament i on es con-
verti en la tercera força del Pais.
Segui disci - tant sobre la possibili-
tat que Catalunya pugui esdevenir,
abans del Dos Mil, un nou Estat In-
dependent i modern dins l'Europa
de les Nacions, dels avantatges de
Ia independência económica, de la
integració social i d'altres aspectes
socio-polítics.

Després de dues hores d'enraona-
ment tots eis presents pogueren
gauchi- d'un sopar fet a mida per
tal esdeveniment i a la mateixa ses
Tarragones. La festa acaba a un co-
negut abeurador de Manacor fins a
les tantes...

Cada divendres, durant cis mesos
de Juliol i Agost i a les 21.30, hi
haura diferents conferenciants amb
diverses temàtiques. Després de
l'acte hi ha servei de cuina, el preu
per a prendre-hi part és de mil-dues-
centes pessetes per persona.

Us hi anirem informant.
Esquerra Republicana dc
Catalunya.
Secció Local.

VENDO PISO GRANDE, 4 hab. 2
baños, salón con chimenea, coci-
na madera y aparcamiento. Bue-
na situación. Precio 13.500.000 pts.
Informes: Tel. 581590 (noches).

ALQUILO PIZZERIA - RESTAU-
RANTE BOB'S.
Informes: Pizzeria - Restaurante
Bob's. Plaza Cas Corso. Porto Co-
lom.

EN VENDA YAMAHA VIRAGO 535
XV. PM-AY. 21.000 kms. Perfecto
estat. Varis extres. Color blau cel.
425.000 ptes.



CENTRE' CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

DIVENDRES DIA 10 DE JULIOL, a les 22 hores
A L'AUDITORI MUNICIPAL

Concert
a càrrec de

l'Orquestra kaolin de les Balears
c(Ciutat de Palma»

SOLISTA: MARTIN GREGG
DIRECTOR: JOAN ENSENYAT

Ahora en Campos

UBLICAMPOS
Antonio Maura, 67 	 —	 Tel. 652899 	 07630 CAMPOS

LE OFRECE LA CONFECCION DE:
Letreros luminosos
Rótulos por ordenador
Matrículas y nombres para barcas
Carteles
Placas magnéticas
Rotulación dc furgonetas y coches
Adornos en hierro forjado

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Avui, festa de Sant Cristòfol,
solemua denedicciá de vehicles

Avui dissabte, se celebrara a la
nostra ciutat la festivitat de San
Cristòfol, celestial patró dels auto-
mobilistes, una festa ja tradicional
que resta unida a l'església de Sant
Alfons i a la Creuada de l'Amor
Diví que te cura de la seva organit-
zació.

Es regira d'acord amb el progra-
ma següent: A les 7 del capvespre,
a Sant Alfons, Missa solemne que
presidirà el P. Domingo Andreu, su-
perior de la comunitat, i que sera
en sufragi de les victimes ciels ac-
cidents de transit.

Després, a la calçada central de
la plaça de Pax, benedicció de ve-
hicles i entrega de banderoles. Men-
trestant, la Banda de Música de Fe-
lanitx oferirà un concert.

Un cop acabada la benedicció, en
el pati del Collegi, se servira un re-
frigeri, obsequi d'Hiper Mallorca i
Coca-Cola.

Es convida molt cordialment a
tots els conductors a aquesta festa.

Antoni Caldentey, nou director
del col.legi «Joan Capé»
Isabel Gutiérrez, ha cessat en el
càrrec

El passat dia 1 de juliol, es pro-
duí el nomenament, per part del Di-
rector Provincial del Ministeri d'E-
ducació i Ciencia, del; Organs Uni-
personals de Govern als Centres
Públics d'E.G.B. i la corresponent
presa de possessió dels càrrecs.

El professor Antoni Caldentey que
en les eleccions celebrades en el si
del Conseil Escolar, únic Organ Col-
legiat amb competencies per fer-ho,
obtingué la majoria absoluta, fou
elegit nou director del Collegi Joan
Capó de la nostra ciutat.

Formaran part del seu equip di-
rectiu els iambe professors Guillem
Monserrat com a cap d'estudis 1
Pere Artigues com a Secretari.

Desitjam al nou equip directiu

una encertada gestió en les tasques
educatives del nostre Centre.

El dia 30 de juny va deixar la di-
recció del Centre N'Isabel Guti6,-
rrez Roger°, qui l'ha vengut exer-
cint els cinc darrers anys.

No podem deixar passar la cir-
cumstancia sense reconèixer la bo-
na gestió duita a terme per N'Isa-
bel i el seu equip directiu, que han
conduit el centre cap a una puixan-
ça progressiva, tant en l'aspecte pu-
rament administratiu com en laca-
demie, maldant d'adaptar-lo en tot
moment a les reformes imposades
pel ministeri, així com a les necessi-
tats socio-culturals de la nostra co-
munitat.

I sobre tot, han hagut d'afrontar
alguns moments força conflictius,
com per exemple el d'haver de dei-
xar l'edifici escolar quan es declara
el seu estat ruïnós, i els mesos
provisionalitat per diversos locals i
reinstallació als actuals mòduls del
costat del Parc. Tot lo qual s'ha
encarat amb voluntat i esperit
superació per la Direcció del Col-
legi.

El concert de J.R. Hernandez
Vich

El concert d'aquest pianista esde-
vingué d'alguna manera una clara
exposiciú del n'On musical contem-
porani, ja que s'hi barrejaren com-
positors molt representatius dins el
desenvoltipament de la música des
dc principis del segle actual. Co-
mençant per Liszt que, tot i pertà-
nyer al segle passat, fou l'artífex de
Ia moderna técnica d'interpretació
pianística, s'executaren obres de
l'austríac Schoenberg, del rus Scri-a-
bin i del Prances Satie, tots ells pa-
ladins d'uns principis i tècniques
musicals decisives dins l'evolució
musical d'aquest segle.

Al costat d'aquests autors, J. R.
Hernández Vich interpreta Xavier
Carbonell i el nostre 'misa Barto-
meu Artigues, dos autors clarament
adscrits també al llenguatge musi-
cal actual.

Man Miquela Moixa compleix
cent anys

El proper dimecres dia 15, com-
pleix ceat anys la madona Miquela
Sagrera Tugores Moixa), la qual, si
Deu vol, celebrara l'avinentesa en
unes circumstancies de salut i ener-
gia certament envejables.

La celebració jubilar consistira
en una missa d'acció de gracies a
les 7 del capvespre, a la capella de
les Religioses Trinitaries, després
de la qual la centenaria, a casa dels
seus nets del carrer de Son Morei,
rebrà el testimoni de simpatia i fe-
licitació de familiars i amies.

Club Altura
Torrent de Pareis

Diumenge dia 19 de juliol tenim
previst fer el Torrent de Pareis ca-
minant i guaitada a la sortida de
Sa Fosca.

Aquest dia s'aprofita molt be per-
que també hi ha el concert de la
Capella Mallorquina a Sa Calobra.

Els qui vulguin, podran fer el tor-. '
rent i els que no, baixaran en au-
tocar fins a Sa Calobra, on espera-
ran els caminants per assistir tots
plegats al concert.

Vos pregam que vos apunteu
d'hora ja que les places són limi-
tades.

Per a mes informació, podeu cri-
dar al teR4on 580589.

La sortida serà a les 6'30 del mati
de diumenge dia 19 de juliol, de la
plaça d'Espanya. Es prega puntuali-
tat a la sortida.

Francisca Adrover exposa a
Benalmádena

El proper dia 16 de juliol, a la
Casa de Cultura Arroyo de la Miel
de l'Ajuntament  de Bena I madena
inaugura una exposició de pintura
Ia pintora felanitxera Francisca
Adrover

Aquesta mostra restara muntada
fins el 31 de juliol.

vida social
PRIMERA COMUNIÓ

Diumenge passat horabaixa, a l'es-
Sant A:funs, varen rebrc

per primera vegada l'Eucaristia, els
nis Olga Hernández i Félix Ga-
llardo.

Rebin els noucombregants la nos-
tra felicitació que feim extensiva
seus pares.

Pluviometria de Noria

Les quantitats de pluja registra-
des a S'Horta durant el passat mes
de juny, foren les següents:

I itres
Dia 1 3
Dia 3 0,5
Dia 6 - 2,4

Dia 10 0,6
Dia 13 0,5
Dia 15 1
Dia 17 3,9
Dia 18 1,8
Dia 19 0,4
Dia 20 5,9
Dia 21 6,9

Així doncs, durant el nies de juny
s'han recollits a S'Horta un total de
26,9 litres d'aigua per metre qua-
drat.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— I lofai 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

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



Restaurante Can Manuel
CALLE MAYOR, 7 	 CAS CONCOS

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

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

o zarzuela, compuesta por serviola, calamar, mejillones y gambas
(1/2 docena). O bien entrecotc a la pimienta verde o lechona asa-
da. Cada uno dc estos platos con pan, vino y postre, 1.500 ptas.
Durante el fin de semana y a diario.

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.

Rebajas - Rebaixes
Galerias FLORIDA

Electrònica SOLB1N S.L.
Vos comunicam que ens hem can-

viat al número 10 del mateix carrer Cos-
ta i Llobera, així com també que hem am-
ampliat

l'exposició, en cuines,
geleres, forns, etc.

C/. Costa i Llobera, 10 cantó Onofre Ferrande11 - Tel. 827265.

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DO'll
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

visTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 430 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL 643085 - SR. RAMON

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

Excursió a Cabrera
PER DIA 26 DE JULIOL

PER A INSCRIPCIONS: Llibreria «Ramon Llull» de Felanitx i «Ca

Na Massot» de Portocolom.

__ electrónica 	

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

EN GENERAL
VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

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

FELANITX

AL SR. ALCALDE

Sr. Alcalde: Le agradezco que me
haya contestado a las sugerencias
contempladas en mi Ultimo y ante-
riores escritos respecto al asunto
de los contenedores. Tiene mucha
razón de que sin la colaboración
los vecinos dificilmente se puede
llegar a que nuestras calles estén
en las debidas condiciones de lim-
pieza y salubridad. También tiene
razón de que hay personas que no
quieren el contenedor frente a su
casa; es muy natural. Los contene-
dores cuando carecen de limpieza
desprenden mal olor si están sin ta-
padera, pero si esta está tal como
debe estar el olor es mínimo. Si el
contenedor, en verano, puede cau-
sar un foco de pestilencia intolera-
ble como Vd. dice, también y con

mucho más peligro a infecciones,
mi pobre mod() de entender, son los
detritus y basuras, tanto sólidos
como líquidos, clue están desparra-
mados sobre la acera corno ocurre
diariamente donde las depositan en
el restaurante Mar Blau y que cau-
san un tremendo mal olor y mucho
más desagradable tener a la vista
sus inmundicias. En el caso concre-
to que le cite de dotar un contene-
dor al antedicho restaurante, hay
un lugar muy idóneo que es junto
a la pared de sostén del muro de
la calle l'Olarada a unos treinta me-
tros aproximadamente desde la en-
trada en dicha calle, por ser tal lu-
gar muy poco transitado. Creo que,
mientras tanto no sea colocado el
contenedor, convendría indicar y a
la vez obligar al mentado restauran-
te a qup deposite las bolsas en el
lugar que acabo de indicar y así se
evitaría el actual problema.

Aprovecho esta ocasión para indi-
carte nuevamente la necesidad del
pintado del paso cebra en la con-
fluencia de las calles Ronda Cruce-
To Baleares, Cala Marsal y l'Orada.
Además hacer todo lo posible para

conseguir que los motoristas y con-
cinctures de coches respeten la ve-
locidad marcada con grandes mime-
ros sobre la calzada clue es de 30
l.m. frente al muelle y 40 en la Ron-
da Crucero Baleares v caile Cala
Marsal, porque hay varios de ellos
que circulan a una velocidad de es-
panto, con gran riesgo para los
N'i andantes.

Repito, muchas gracias Sr. Alcal-
de por las molestias que se ha to-
mado en contestar a mis escritos y
darme las explicaciones sobre el
asunto en cuestión.

JUAN ESTELRICH BARCELO

EL BATLE NO PENSA MAI
EN TOT

Sr. Director:
La setmana passada el Batle ens

va tornar repetir per enèssima ve-
gada la història del Projecte de De-
limitació i quines coses! va tenir
prou esment de fer referència al
grup de Coloms a la Sala que va
ser el qui va tenir la idea per des-

embossar la situació en que es tro-
hava el tema El PSOE que havia
posat forquetes i no amollava, el
PP que volia incloure les seves ur-
banitzacions i En Lladó que deia
esperava mi altre vot. Justament el
grup de Coloms a la Sala, radical,
blasmat, que duen les ungles bru-
tes,... han estat els únics capaços de
fer una proposta a la qual ningú va
poder dir que no i ara tenim la De-
limitació aprovada provisionalment.
El Batle, a la seva carta, va tenir
massa esment a fer referència a
això. Quines coses que te aquest
Batle que no va pensar a dir res
d'això i quan va sortir a xerrar un
parell d'hores a la Televisió ens vo-
lia fer creure que ell havia fet dic-
tar sentència al Tribunal Suprem
sobre el Registre de la Propietat.

No tots els felanitxers ens xuclarn
el dit com per no veure que el Sr.
Rie-ra té moltes semblances amb
l'at*rior Batle.

Oliver
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• •Lleoó el verano? Por el Irk)c
que hace por las noches no lo pa-
rece. —Dijo una rutilante estrella
de la noche.

• Els felanitxcrs s'han trasilaciat
al Port després d'un llarg procés...
Fer la casa neta, acondicionar-la,
traslladar alguns mobles, portar al-
guns electrodomêstics... Ah! que no
falti el televisor, perquè sense ell
no podem viure. Així que ens anam
al Port a fer lo de sempre, a passar
els moments Mures davant la pan-
talla petita... Per això no faltava
moure's... No es d'estranyar que les
cafeteries, bars, restaurants, es quei-
xin de bon de veres. Els turistes
duen els duros de sempre, però la
vida aquí està molt cara. I lo que
ho sera! I els felanitxers fan lo que
fan a Felanitx-ciutat, veure la tele-
visió i cis concursos... Demanar que
surtin de la closca és demanar frui-
ta fora temps... Clar que hi ha al-
gunes excepcions... Però són amet-
Iles que s'adrecen.

• Da la impresión que por mor
de una baja que nadie quiere -lisu-
mir la ya famosa CONVENCION de
EX-PICADORS LOCALS podria pos-
tergarse hasta el 25 de julio. Lo
digo porque algunos quieren ver la
EXPO y aprovechan una scmanita
de vacaciones. De todas formas el
evento tendra lugar como ya es tra-
dición, falta que los máximos res-
ponsables de esta fabulosa iniciati-
va se pongan de acuerdo, cosa que
hoy en día no es nada fácil.

• Estuve el pasado domingo.en
CALA D'OR. ¿Dónde? Pues en «SA -
BARRACA», el restaurante de Mi-
guel y Antonia... Hay que reconocer
que TON-I GRIMALT senior es un
genio. Lo del JABALI ha sido un
EXITO. El otro die lo sacaron fuera
aprovechando el buen tiempo... ¡Y
Sc paró un montón de gente a verlo!
Algunos desaprensivos hasta creye-
ron que era un toro... ¡Vaya! Lo
cierto es que la nochecita de ma-
rras el local no disponía de mesa
libre, cosa casi increible en los
tiempos que corremos... ¡Vamos,
casi impensable!

Después de comer requetebién...
¡a las tantas...!, tuvimos una charla
de esas que nunca cansan, nada de
política ni tonterías... Se unió al co-
ro el amigo Xisco Llaneras y se-
ñora, algún que otro señor... ¡Lásti-
ma que la noche se derritiera como
Ia nata en agosto! Otro día le clare-
mos más caña al asunto, Miguel!

El viernes en cl «MESTRAL»
de Llorenç me entero de lo de Sant
Salvador. Un chaval comete intento
de violación y es detenido además
por robo. Lu víctima: una turista...

Uno no puede olvidar aquellos tiem-
pos en que, por las buenas, consc-
guíamos lo que queríamos y más...
;Hasta incluso te daban cl bolso pa-
ra que te hicieras cargo de las con-
sumiciones! ¡Cómo evolucionan los
tiempos!

• El empresario LUIS OLARRA
dice en la prensa canallesca: «Espa-
ña Sc va al carajo». Anda de vaca-
ciones por la Ilia. Añade que este
País empieza a parecerse a la Ar-
gentina de hace un par de años...
¡Jan mal van las cosas...?!

• Me gusta el folleto que ha edi-
tado el Ajuntament, conjuntamente
con el «Centre Cultural» y con un
sin fin de colaboraciones, bajo cl
título «ESTIU-92». Que te da una
información detallada de todo lo
que se va a cocer este verano en
nuestro «territorio». Inclusive las
VERBENAS. Así, de esta guisa, creo
que se ahorran un pastón largo. Y
los tiempos no está para derroches,
digo yo. Ahora bien lo de «LOS RA-
MONES» puede ser un estruendo,
he oído campanas y tocan sensacio-
nalmente. Las verbenas pueden ser
algo flojitas pero están enfocadas
requetebién, y así por !lo baratin
pueden hasta incluso resultar y
todo.

• Ha salido conjuntamente con
cl «BALEARES» un periódico (de
momento cuatro hojas) «BON DIA»
en catalán, el primero que se edita
diariamente si mal no recuerdo, ba-
jo la dirección de ANTONI PAL-
MER (Fabio). Por cierto que cola-
bora mi amigo RAFAEL FERRER
MASSANET, el «dire» de «PERLAS
Y CUEVAS».

• He visto estos chas en Felanitx
a mi amigo MIQUEL MAS tras su-
frir un terrible accidente. Y la ver-
dad es que le he visto bastante re-
cuperado. Ha sido una recuperación
terriblemente dolorosa... Pero la
verdad no creía que pudiera poner-
se usí. Me alegro enormemente. No
cabe duda, es que ha tenido mu-
chos amigos de verdad que le han
ayudado una barbaridad... ¡Y le
ayudaran todavía!
" • EXPERTOS DE ALTA IN-
FORMATICA se han reunido en el
«HOTEL DELTA» en nuevas jorna-
dos, correspondientes a la cuarta
edición de la CONFERENCIA IN-
TERNACIONAL sobre el tratamien-
to de la información y de la incerti-
dumbre en los sistemas basados en
el conocimiento. Más de doscientos
participantes de Europa, Asia y
América. Hoy se clausuraba la cosa,
que ha tenido un protagonista/pre-
sentador, el fclanitxer LLORENÇ
VALVERDE, catedrático de UIB.

• Bueno, MARINO TALAVAN-
TE, nuestro amigo, es asiduo de
«ES TAMARELLS» y lo comprendo.
El ambiente es sumamente acoge-
dor. dY la terraza!? Magnífica, só-
lo falta que el tiempo acompañe...

• El martes en «SA SINIA» es-
tuvo TOMEU PENYA con TONI
GONZALEZ y el fotógrafo JAUME
MONSERRAT, me imagino que en-
trevista al canto. Eso era al medio-
día, pero yo pase por la noche y
¡vamos...! No cabía ni un alfiler.
Crisis, sí, pero alguno queda al
margen. Ahí estaba la flor de la ca-
nela. Hasta vi al famoso ALBERTO,
el holandés, (finger-man), como al-
gunas malas lenguas han bautizado.

Fútbol Sala

A falto de poc temps per les fes-
tes de Sant Jaume, ja esta a punt
el torneig de futbolct cle les festes
patronals de Portocolom. L'organit-
zació és a càrrec de M. A. Calden-
tey, més conegut per «Morete».

En principi el nostre Ajuntament
es fara càrrec del patrocini i aeon-
dicionament de la pista municipal
del collegi S'Algar i es compte a
més amb la collaboració de diver-
ses cases i cntitats.

Tots els partits es jugaran a l'es-
mentada pista del collegi S'Algar
ciel 20 al 25 de juliol, els capves-
pres, amb el propòsit de que el dia
de Sant Jaume es disputi la darre-
ra jornada.
El termini d'inscripció ja es

obert. S'han establert dues catego-
ries, la ciels més grans, sênior, que
compte amb diversos equips ja ins-
crits, coneguts dins el futbol sala,
com són Bar Els Tamarells, The
Packs, Hormigones Fumet i Clasifi-
cados X. Dins l'altra categoria hi
prendran part jugadors nascuts els
anys 1979-80-81, corresponents a ca-
tegoria infantil. Aquesta petita Ili-
gueta ja compta amb uns quants
participants, tots ells coneguts i
d'una qualitat innegable: L'actual
campió de la Copa Conselleria i ter-
cer classificat de la lliga regular de
Balears, el Collegi ciutadà «Pedro
Poveda» sera l'equip conviciat. La
cafeteria Cristal presenta un equip
molt conjuntat format per Cosme,
Vidal, Alcolea, Sergio, M. Angel,
Simó, J. Vicente, Nico, Adrover, Ale-
jandro, Nadal i Joan, dirigits pel
mister Nino Simarro. Un altre
equip que veurem en acció sera
l'Instalconfort recentment crca t,
format pels jugadors Pedro, Cam-
pos, Jose, Toni, Ismael, Pinto, Oli-
ver, Francisquito i F. J. Ortega, en-
trenat per Joan Campos. El darrer
inscrit, es l'anfitrió cl'aquest torneig
i du el nom de Bar Els Tamarells i
sera entrenat per Marino Talavan-
te. Es un equip fort integral per
Paco, Colau, Tomeu, Rohan, Enri-
que, Jose Vicente, Andres, Nico,
Maim& Páramo i Domingo.

Un cop acabada l'emocionant II

Lo cierto es que era un contento
ver tantas caras simpáticas.

• Bueno, este mes se cumplen
ni más ni menos que ¡veinte años!
que empecé ias colaboraciones en
este «Semanario». En el tango —en
Ia canción— veinte (trios no son na-
da... ¡La de cosas que han pasado
durante todo este tiempo!, ¡madre!
Recuerdo que mi primera colabora-
ción, en julio del 72, era aquello de
,<ResionenlhistOrico evolutiu del Pi-
cadors Locals». Lo escribí en cata-
lan gracias a la magnifica colabora-
ción del Vice-Rector de UIB el ami-
go TONI BENNASSAR... ¡¡Lo que
ha llovido!!

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN
GARCIAS.

Lliga Festes de St. Jaume, el cam-
piú jugara un partit d'exhibició da-
vant la selecció formada pels juga-
dors mes destacats dels altres
equips. El seleccionador sera Mari-
no Talavante o Nino Simarro, se-
guns quedin classificats els seus
respectius equips.

Hormigones Fumet, únic
representant en el
Torneig de Campos

L'equip infantil format per un
gt up d'amics que pren part ara ma-
teix a l'important i competitiu tor-
neig de Campos esta donant una ex-
cellent imatge per la seva bona ail-
ció. En quatre partits jugats comp-
fa amb cinc punts, essent el scgon
equip més realitzador de cara al

Aquest combinat compta amb la
collaboració de Hormigones Fumet,
que es la firma que patrocina
aquests joves.

Acabada Ia higa de Campos, te-
nen la intenció de jugar el torneig
d'estiu a Felanitx, les famoses 24
HORES i el trofeu Portocolom que
es disputara per Sant Jaume i on
segurament la seva participaci6
sera notable.

Raspolín

Torneo Futbito Verano 92
ALEVIN INFANTIL

Plus Ultra, 6 - Young Stars, 3
El partido les salió muy bueno al

equipo local con un contrario muy
nervioso y desordenado, consiguien-
do que el resultado no fuera tan
abultado.
Bar Cristal, 2 - Instal. Confort, 1
Encuentro muy disputado por

parte de ambos equipos como lo de-
muestra el resultado. La suerte es-
tuvo a favor del ganador.

Plus Ultra, 3 - Bar Cristal, 3
Los dos equipos hicieron todo lo

posible por ganar. Empate justo.
Cabe destacar a TOMEU VIDAL.
Els Calavera, 2 - Young Stars, 4
Los CALAVERA no pudieron con

un YOUNG STARS que ganan su
primer partido. Esperemos que si-
gan así.

El Comitc'

AL.LOT ESTUDIANT dc 5è FP Ad-
rninistratiu, amb carnet de con-
cluir, CERCA FEINA. Temporackt
d'estiu.
Informació: Tel. 582491.

CLASES DE LATIN en Porto Co-
lom en C/ Asunción, 29 bj.
Informes: Tel. 825421.

SE OFRECE MUJER para trabajos
limpieza casas, por horas.
Zona Porto Colom, Cala d'Or, Fe-
lanitx.
Informes: Tel. 583495 (de 12 a
14 h.).

Ja està a punt ei II Torneig de Sant Jamie

EN VENDA SANGLAS 400-E. PM-G. 	
Bon estat. 100.000 ptcs. 	 SE VENDE 0 SE TRASPASA
Informació: Tel. 824764 (de 21 a 	 HOBBY - BAR.
23 h.).	 Informes: Tel. 580133.



.1

FELANITX	 7.

II Regata a Rem de Porto-Colom
«Memorial Patró Esteve»

Altra cop es torna cridar als va-
tents remadors i a les no gens me-
nys valentes remadores de Porto
Colom per tal de saber qui són els
mes rapids i aguerrits del Port.

Enguany la regata a rem es dis-
putara en dos dies. El divendres 7
d'agost a les 18 h. es disputaran les
tandes classificatbries de dos i qua-
tre rems i les finials d'aquestes dues
modalitats. El diumenge dia 9 d'a-
gost a les 18 h. es disputara una
prova de resistncia i quan acabi es
farà l'entrega de trofeus en un be-
renar.

Aquestes són les normes per en-
guany:

1) Podran participar tot tipus
de bots.

2) Tant a les proves de clos i
quatre rems com a la de resist2ncia
la tripulació de cada bot haura d'es-
tar forMada per dos remadors.

3) En la prova de resistència les
tripulacions podran fer servir dos o
quatre rems segons s'ho estimin
m6.s.

4) La inscripció, que tornara ser
gratuIta, s'haurà de formalitzar en
cl bar Els Tamarells abans ciel dia
31 de juliol, per tal de poder saber
amb l'antelaciú necessària quants
bots partigipara n . a cadascuna . de
les proves i poder programar mi-
llor les coses. En el moment de la
inscripció s'haurà de dir si es par-
ticipa a totes les proves o nomes a
alguna o algunes.

5) El termini d'inscripció ja es
obert.

6) El dissabte dia 1 d'agost a les
20 h. hi haura una reunió al bar Els
Tamarells a la que haura d'assistir
al manco un tripulant de cada bot.

En aquesta reunió es donara als
participants un número per cadas-
cuna de les proves, el qual hauran
de dur en Hoc visible. També es do-
naran a conixer els recorreguts de
cada prova, que es canviaran si les
embarcacions fondejades obligan a
fer-ho. En principi, les proves de
dos i quatre rems es correran d'Es
Babo a n'Es Mollet d'En Perei6 i
Ia de resist?mci• sortira d'Es Moll
i tendril l'arribada en Es Moll, es-
sent la tirada de s'Hotel la recta fi-
nial. A mes, entre tots fixarem les
mides que s'han de prendre per evi-
tar les collisions que tant varen des-
lluir la cursa de l'any passat. Tam-

s'acceptaran totes les suggeren-
cies que es facin per millorar qual-
sevol aspecte de la cursa.

Tennis
Cristòfol BennAssar guanyi
el Torneig de Manlleu

Mes bones noticies pel tennis lo-
cal. El felanitxer Cristòfol Benna-
sar, després que la setmana passa-
da s'adjudicara de forma brillant el
Circuit de les Illes Balears derrota
el barceloní David Valeriano per un
4-6, 7-5, 6-3 a la final, del Torneig de
M a nll e u, - on...concorregueren gran
quantitat de tennistes d'àmbit na-
cional.

Amb aquesta immillorable ratxa
de triomfs, Cristbfol Bennasar esta
afermant la seva posició clins el ran-
king tennistic -nacional.

JOVE DE 19 ANYS amb carnet dc
conduir cerca feina de temporada.
Informació: Tel. 827093.

Estiu Esportiu
Per aquest estiu es pi eparen les següents activitats esportives:
1.—V CURSA SANT JAUME (25 de juliol).
2.-11 CONCURS DE MONO1AT1 (25 de juliol).
3.—I TORNEIG DE FUTBOLET (25 dc juliol).
4.—VII TRAVESIA DEL PORT NEDANT (agost).
5.—II REGATA A VELA LLATINA (23 agost)
6.—II REGATA A REM «MEMORIAL PATRÓ ESTEVE» (7 i 9 d'agost).
7.—I TROFEU «FUN» PORTOCOLOM (23 d'agost).
8.—I TORNEIG «VOLE! PLATJA» (15 d'agost).
9.—IV PROVA DE RELLEUS MANACOR - SANT SALVADOR (4 oc-

tubre).
Per a informació dirigiu-vos al Bar «Els Tamarells» o al Gimnàs Es-

port Es Port.
M.A.C.

Electrónica SOLBIN
Emisoras homologadas marinas

Teléfono

Telefonía y equipos complementarios

Distribuidor TELYeb (Grupo Telefónica)

C. Costa Llohera, G	 Tel. 827265

Empresa de alquiler de vehículos

Precisa Secretaria
SE REQUIERE:

— Formación en Administrativo y Secretariado.

— Experiencia en idiomas. Inglés, alemán, etc.
— Edad de 18 a 25 años.
— Permiso de conducir.

INFORMES: Tel. 581336 (de 16 a 21 horas).

Restaurant MAR BLAU comunica als clients i amics que a partir d'avui obrim de

les 12 h. a les 16 h. i de 18 h. a 24 h. Vos reconianam la nostra cuina mallorquina i

especialment el nostre menú diari.

Pizzeria MARCO POLO: Obrim aquesta temporada amb la nostra

pizza «Matius» i les nostres «delicadeses» de sempre. Vos esperam

Telèfon d'emergència 82 49 15

Pizzes per endur-se'n.

També vos feim saber que hem obert un indret musical on servim begudes de tota

casta, inclosos uns sucs naturals de rara delectació.

Estam al carrer Assumpció.

DOMINGO'S BAR



j.Jn diseño de gran aerodinámica?
Si no es Opel Vectra, lo pagará caro.
j_Jn turismo deportivo totalmente seguro?
Si no es Opel Vectra, le saldrá caro.
¿Un vehículo completo en confort y equipamiento?
Si no es Opel Vectra, le costará muy caro.
Así es el Opel Vectra: Todo lo que un turismo
deportivo alemán debe ser, excepto caro.

AHORA CON
120.000 PTAS.*
DE DESCUENTO

•Promoción válida durante este mes.
'•Diferentes niveles de equipamiento según versiones.

OPEL VECTRA. EL PULSO
DE LA INGENIERIA ALEMANA

OPEL         

GA/1E 
OPEL    

CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Arta", Km. 49,400. Tel. 55 38 51

MANACOR (Baleares)

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.

JULIA AUTOMOVILES, S.A.
Carrer Campos, s/n. FELANITX

FELANITX

Co:oms a la Sala
CREIM QUE L'ESCOLA S'ALGAR
DE PORTOCÓLOM S'IlA DE FER
AIX' COM TOCA. JA ESTA 13 8. DE
NO RESOLDRE ELS PROBLEMES

Dilluns el nostre grup torna al
Ple de l'Ajuntament. Hi havia dos
temes importants. Per una part
s'iniciaven els tràmits per fer el po-
ligon de serveis a rentrada de Fe-
lanitx venguent de Campos i mirau
per on, aquesta idea de Coloms a
Ia Sala que de l'any 1989 l'anavem
proposant als Batles que hi ha ha-
gut i al mes de marc la varem tor-
nar incloure entre les necessitats
riles urgents de la Comissió Espe-
cial d'Urbanisme, resultava que a
l'expedient figurava com una inicia-
tiva del PSOE. Assistirem al Pie
per donar suport a la nostra inicia-
tiva i per deixar constancia histb-
iica d'un fet demostrable.

Però el que ens mena a l'Ajunta-
ment dilluns va ser el convit que el
mateix diiluns va fer el President
de l'associació de pares de, l'escola
S'Algar de Portocolom al nostre
Portaveu. El convit era per una reu-
nio per dissabte a l'escola omb tots
els representats dels grups politics
per tal de «fer els ulls grossos» a
l'atorgament de llicencia d'obra per
ampliar l'Escola. S'ha de dir que el
Ministeri d'Educació i Ciencia va
redactar un projecte i després de
retenir-lo un any, l'ha enviat a l'A-
juntament perquè aturOs. la Ilicen-
cia preceptive. El PSOE va adver-
tir a l'escola que les Norme Sub-
sidiàries redactades pel Govern Ba-
lear que permeticit urbanitzar s'Al-
gar, a la vegada bloquejaven qual-

sevol ampliació de lEscola S'Algar;
o sigui que el PP creia mes neces-
sari urbanitzar que escolaritzar
(ara diuen que això ja es pccat).
Però el grup del PSOE en un any
tampoc ha fet res per solucionar
el problema i la responsabilitat en
l'atorgament de Ilicencies ès exclus-
siva del Batle i davant el problema
no han tengut altra «soluciO» que
reunir tots els grups per implicar-
los amb un atorgament de llicencia
totalment improcedent. Davant un
fet que no podem compartir mai, al
Pie de dilluns varem presenter una
moció urgent, aprovada per unani-
mitat per la qual s'han iniciat els
tràmits per a la modificació de les
Normes que afecten a l'escola S'Al-
gar per tal que es pugui fer l'am-
pliaciO projectada. La celeritat en
que es tramitara aquesta modifica-
ció ja es responsabilitat exclusiva
del Batle de torn. Una altra vegada,
els dolents de la pellicule, COLOMS
A LA SALA, hem proposat una so-
lució davant la ineficacia remos-
trade.

Creim que les coses nomes es po-
den fer de dues maneres.: be o ma-
lament i el nostre grup esta a l'A-
'untament per intentar fer-eis 116.
La política de fer els ulls grossos
que han practicat tots els Batles de
Felanitx sempre te com a final la
ceguera mes absolute.

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

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

Centre Demotic i
Social - C. D. S.

Davant el fet dc la dimisi6 de la
Regidora que sorti elegida a la His-
ta del CDS i després l'abandona, to-
tes aquelles persones que creven en
la Democracia com la millor for-
ma social de convivencia han d'es-
tar contentes i d'enhorabona, ja que
després d'un any de les eleccions, a
Ia fi, el poble felanitxcr tendra a la
Sala la representació que veritable-
ment sorti dels vots emesos: dos
Regidors del Centre Democratic i
Social, per contra d'un que fins ara
n'hi ha tengut.

Aixi s'han restablert els resultats
oficials d'aquella confrontació i és
a partir d'ara (i no abans amb ague-
l la artificiosa i poc duradera Ente-
sa? que deixa el Govern Municipal
en mans d'una minoria), quan
pot fer possible un acord que dugui
al Municipi un Govern sòlid i esta-
ble, recolcat amb una majoria dels
vots dels ciutadans, tal com exigeix
l'esperit democratic. Es per això
que estam tots d'enhorabona.

S. Lladó
Portaveu Municipal del CDS.

'VOLVO
Venta y servicio.

AGENCIA EN MANACOR Y
COMARCA.

HERMANOS NADAL, S.A.
C/ Creuers, 30 - Manacor. Tel.
552177-551302.
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• Fent la rasca al BAR CRIS-
TAL, veim arribar prop d'un cente-
n ar cie «maquines», gairebé totes
elles de Felanitx i• Es Port, amb la
intenció de desplaçar-se al santua-
ri de Stnt Salvador, on el brusquer
fotògraf Jaume Monserrat hi era
amb la camera a punt. Tote agues-
ta moguda prove d'un grup d'amics
i sobre tot del «trencilla» Antoni
Moragues.

• El Comité dc Futbolet ja ho
16 tot a punt pel Torneig d'Estiu i
aleshores ja estan tancades les ins-
cripcions, tote vegada que la quota
esta coberta.

• La Directive del C.D. Felanitx
esta negociant amb els millors juga-
dors locals perque es quedin la pro-
pera temporada i un dels mes re-
gulars 16 una oferta molt bona del
C.D. SANTANYL

• Ben be, ben be quedarem des-
prés de berenar d'un pa amb oli cri
el bar-restaurant ELS TAMARELLS
de la ma del «chef» Miguel A. Cal-
dentey. Més tard, el capvespre, ens
trobarem amb l'amic MARGALL
fent una copeta i tinguì.',rem una
conversa prou interessant sobre bàs-
quet.

• El Rally Comarca de Llevant,
antic Rally d'Es Pla, ja esta a punt_
Els pilots preparen els seus motors
amb rapidesa i d'entre ells desitjam
sort als representants locals Zaca-
rias i Lluch.

M2

OPEL VECTRA

SI NO ES VECTRA LO PAGARA CARO.
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