
Ajuntament de Felanitx

Programa d'actes a celebrar del 17 al 23 de juliol.
Divendres, dia 17, a la Casa de Cultura, a les 20'30 hores,

inauguració de l'exposició de ceràmiques de Na Maria Ramis.
A les 22 hores, a la Casa de Cultura, concert a càrrec de la

soprano Maria Teresa Verd i el pianista Joan Grimait.
A Portocolom, al Mollet d'en Perelló, a les 22 hores, Festa

amb ball amenitzada pels conjunts «Mallorca connection».
Dissabte, dia 18 el poliesportiu de Sa Mola, una nova edició

de les «24 hores de futbol-sala» organitzades pel Comité de Futbol-
sala. Els partits començaran a les 12 hores i finalitzaran a les 12
hores del diumenge.

A les 18 hores, al local del  Jardí del Rei, a Portocolom, tor-
neig d'exhibició de tennis-taula, categoria infantil, entre el C.T.T.
Felanitx i el C.T.T. Manacor.

•A les 18 hores, a la Casa del Mar, exposició, informació i de-
mostració d'equips electrònics per a la navegació, organitzada per
Ia Confraria de Pescadors de Portocolom.

A s'arenal de Portocolom, sopar a penyes. A partir de les
21'30, actuació dels conjunts «Ritme Blau», «San Francisco» i
«Fora d'es sembrat».

Focs artificials.
Diumenge, dia 19, a Portocolom, pintada infantil damunt les

barraques de la ronda del «Creuer Baleares». Actuació d'un grup
d'animació i repartiment de regals als participants.

A Felanitx, a les 11 hores, Cercavila a càrrec. dels Cavallets
i Dimonis.

A les 22 hores, a l'església Parroquial, Completes amb assistên-
cia de la Corporació Municipal. Processó a la Plaça de sa Font.

A les 22'45, a la plaça de Santa Margalida, presentació de
l'espectacle «Nit de foc» a càrrec del grup la Iguana. –

Dilluns, dia 20, Festa de Santa Margalida, a les 20 hores-; a
l'església Parroquial, Missa. Hi sera present la Corporació Muni-
cipal. La Coral de Felanitx cantara la Missa del Pare Auli i
l'himne a Felanitx del Pare Capó.

A les 22 hores, a la plaça de Santa Margalida, ballada popu-
lar amenitzada pels grups «S'Estol d'Es Gerricó» 	 «Sis som».
Foes artificials.

Del 20 de juliol al 15 d'agost, a les pistes de l'Hotel Vistamar,
a Portocolom, torneig de tennis «Sant Jaume» organitzat pel Club
de Tennis Felanitx.

Dimarts, die 21, a la Llar del Pensionista, continuació del Cam-
pionat de billar.

Dimecres, dia 22, al pati del collegi S'Algar de Portocolom, co-
mençarà el «Ir. Torneig de Futbol-Sala» organitzat pel bar Els
Tamarells.

NOTA: A causa d'uns problemes tècnics, el grup La Iguana no
podrà presentar, tal i com estava anunciat al programa general
«Estiu 92», l'espectacle «Myotragus». Al seu Hoc es farà una re-
presentació de «Nit de foc» adaptada a la plaça de Santa Marga-
lida.
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El CDS proposa un pact : a tres
bandes per governar 	 ntament

Batlia per part dels representants -
dels partits sign ts.

3.—Definir I d signar les brees de
govern que des egaran els compo-
nents dels parti s signants segons
cl pacte de pr rama, per als tres
anys, que se red tara en un annexe
adjunt al document present.

4.—Quant a 1 Area d'Urbanisme,
donada la seva special conflictivi-
tat, proposar la contractació, com
assessor, d'un expert en la materia,
independent de 4ualsevol grup
tic, capaç d'arti ular tècnicament
les postures dels diferents partits.

Sembla que aquesta proposta ja
ha merescut la resposta de l'execu-
tiva del PSOE, a la qual es mostra
disposat a tractar amb el C.D.S. la
qüestió i reunir-se totes les vegades
que sien necesshnes per tractar d'es-
tablir les directrius que regirien la
línia de govern, xjepartiment de res-
ponsabilitats j 4'altres particulari-
tats.

El Partit Pop lar no havia res-
post a la proposició i per les impres-
sions que hem pogut recollir no es
mostra gaire partidari perquè sern-
bla que tenia paetada amb els cen-
tristes la moció de censura contra
el batle i, sobre tot, perquè l'atreu
més un pacte a dues bandes amb el
C.D.S. que no pis a tres amb el
PSOE.

El PSOE ha proposat incluir en el
pacte un punt que exigeix la renún-
cia per part de tots els grups fir-
mants d'utilitzar ,la moció de cen-
sura durant la resta de la legisla-
tura.

Partint d'una iniciativa del cap de
llista del C.D.S. de Felanitx Sebastià
Lladó —que sembla qüe ja havia
plantejat verbalment als grups muL .

nicipals del PP i PSOE—, el Co-
mite Federal del Centre Democratic
i Social ha proposat els respectius
comités del PP i el PSOE un pacte,
Ia finalitat del qual seria la governa-
bilitat de l'Ajuntament de Felanitx
durant els tres propers anys, per tal
d'aconseguir una tasca de govern es-
table en benefici de la població.

La proposta textualment diu així:
PROPOSTA DEL C.D.S. PER
A PACTE DE GOVERNABILITAT
A L'AJUNTAMENT DE FELANITX

Donada la situació actual de l'A-
juntament de Felanitx, i inestabi-
litat del qual en el govern municipal
és evident, deguda no només a la di-
missió de la titular del en el seu dia
vot trànsfuga, sinó a la falta de su-
port dels CALS i tota vegada que
dels resultats de les eleccions muni-
cipals de maig del 91, cap dels par-
tits politics integrants de l'actual
consistori pot arrogar-se la repre-
sentativitat democràtica del nostre
Municipi per si mateix i essent el
més important el poble de Felanitx,
reunits els representants dels par-
tits signants del present pacte, s'a-
corda:

1.—Dimissió de l'actual Batle per
a facilitar la formació d'un nou Go-
vern Municipal que desenvolupi una
tasca de govern estable i amb

objectiu de servir el Poble de
Felanitx.

2.—Establir una alternancia en la

Demà diumenge, en el camp de
futbol d'Es Torrentó, tindrà Hoc la
presentació de les plantilles dels
equips que formen la gran familia
del Club esportiu Felanitx i que du-
rant la propera temporada portaran
el nom de la nostra població a tots
els indrets de l'illa.

L'acte començarà a les 6'30 del
capvespre i es desenvoluparà amb
el següent ordre:

MINI PARTITS entre els equips.
A les 19 hores, BENJAMINS i IN-
FANTILS. A les 19'30, CADETS i
JUVENILS. A les 20'30 hores, selec-
cions de S'HORTA, CAS CONCOS,

PORTOCOLOM i C.D. FELANITX.
Després dels pail-tits hi haura coca

de verdura i d'albercoc i pa amb ca-
maiot fins que s'acabi.

Hi haura un servei d'AUTOBÚS
gratuit des de Portocolom que sor-
tirà del Moll de la Duana a les 17'45
i retornara un cop acabat l'acte.

REGAL DE CAMISETES i GOR-
RES.—La firma MOLIVER, S. A.
obsequiarà amb aquestes prendes
als 100 primers nins que entrin en
Es Torrentó.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL C.D.
FELANITX, convida tota l'afició fe-
lanitxera a agues presentació.

Collaboren a la festa: Mares dels
nins jugadors, Forn de Can Picor-
nell, Forn de S'Arraval, Forn de Can
Roig, Forn de Can Vica, Forn de la
Soledat, Forn de Can Padasset, Forn
de Can Rafel, Bar S'Abeurador, Su-
per Binimelis, Vins Bernat, Aldi Es
Convent, Comestibles Can Gaspar,
Foncal, Rellotgeria Brújula, Auto-
cars Caldentey i Moliver, S. A.

A partir d'octubre, AUTOCARES
GRIMALT obsequia al C.D. Felanitx
amb un servei d'autocar fins al
Camp d'Es Torrentó i retorn per a
les persones de la Tercera Edat. Els
punts de partida seran la plaça d'Es-
panya i la de S'Arraval.

FEIS-VOS SOCIS DEL C.D. FE-
LANITX. RECOLLIU EL VOSTRE
CARNET DEMA DIUMENGE!

Demà, presentació dels equips
del C.D. Felanitx
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Schuanari d'intoress( s lucals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

SANTOKAI.

Dis. 18 St. Frederic
Diu. 1-9 Stes. Justa i Rufina
Dill. 20 Stu. Margalida
Dim. 21 Sta. Praxedes
Dim. 22 Sta. M. Magdalena
Dij. 23 Sta. Brigida
Div. 24 Sta. Cristina

LLUNA
Quart minvent dia 21

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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 1 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 1415, 17 1-20'30 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'llorta-Palma: A les 7,10, 9 i
16,25 h. (només dies feiners).

Palma-SlIorta: 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 	 Cat. Tieoulat
D iumenge: 	 Gaya-Melis
Dilluns: 	 Gaya-Melis
Dimarts: 	 Miquel-Nadal
Dimecres: 	 Amparo Trueba
Dijous: 	 Amparo Trueba
Divendres: 	 Cat. Ticoulat

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200

Funerària Felanitx
580448-581144

Arribulhnci
581715 - 580051 - 580080

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

LES OBRES DEL MERCAT
MUNICIPAL

A la sessió que. Ye celebrar la Co-
niissió de Govern, el passat dia 6,
varen esser adjudicades les obres
de la segona fase de la reforma del
Mercat Municipal a l'empresa Ma-
Ilorquina de Contratas S.A. Les
obres de la segona fase costaran 21
milions de pessetes; la Conselleria
d'Indústria i Comerç paga un se-
tanta per cent d'aquesta quantitat,
o sia 14.700.000 pessetes.

ASSISTENCIA SOCIAL
Els serveis d'Assistència Social de

l'Ajuntament repartiran durant el
mes d'agost diverses quantitats d'a-
liments a les families neet"Ssitades
del intinicipi. Aquest repertiment,
amb productes facilitats per la Creu
Roja Espanyola, es fa mensualment
i la quantitat d'aliments que es re-
parteixen varia d'un mes a l'altra,
segons les necessitats.

En aquest mes de juliol es repar-
tiran 208 litres d'oli, 69 paquets
formatges, 63 quilos de carn, 618
quilos de pasta i 50 quilos de ga-
letes.

NETEJA D'ESPAIS NATURALS
Aquestes setmanes i per l'empre-

sa «Servicios y Contratas» de Cam-

INFORMA
pos s'ha procedit a la neteja de les
muntanyes de Sant Salvador i San-
tueri. Actualment s'està trebellant a
la zona de S'Algar i Sa Punta.
LA PROCESSIONARIA DEL PI

Totes les persones interessades en
adquirir trampes per a lluitar con-
tra la processionaria del pi, poden
adreçar-se a la secretaria del Batle,
en hores d'oficina, per encarregar
les quantitats que necessiten. L'A-
juntament faciIiti.ri , gratuïtament,
les feromones que han d'esser col-
locades a les trampes, per?) també
s'ha d'avisar prèviament.

El termini per a sollicitar tram-
pes i feromones s'ha perllongat fins
el die 28 d'aquest mes.
L'IMPACTE AMBIENTAL I LES
NORMES SUBSIDIARIES

A la reunió de la Comissió de Go-
vern del passat dia 29 de juny, tal
i com anunciarem la setmana pas-
sada, s'acorda encarregar al Depar-
tament de Ciències de la Terra de
Ia Universitat de les Illes Balears
l'estudi de l'impacte ambiental de
les Normes Subsidiaries del Muni-
cipi de Felanitx.

Aquest estudi costara 1.695.000
pessetes. •
PERSONAL

Una volta realitzades les proves

selectives pertinents, sera nomena-
cia assistenta social, amb caracter
laboral temporal, la senyora Maria
Antònia Artigues rons, que s'incor-
porarà properament a la plantilla
municipal.

LA POLICIA LOCAL
Serveis realitzats per la Policia

Local durant el mes de juny.
Notificacions i informes varis: 38.
Retirada de vehicles de la via pú-

blica: 9.
Denúncies robatoris: 2.
Recuperació d'objectes robats: 3.
Recollida de cans i trasllat a la

canera municipal: 2.
Accidents sense ferits: 10.
Incidricies varies: 8.
Precintat un vehicle.
Comprovació d'un arrest domici-Hai

Citacions del Jutjat de pau: 21.
Informes judicial pels Jutjats de

Manacor: 4.
Accidents amb ferits: 2.
Denúncies del Codi de la circula-

ció: 54.
Morts fortuites:

SERVEIS ESPECIALS
Prova ciclista de la Tercera Edat.
Festes de s'Horta.
Fogueró al Camp d'Esports.
Visita oficial dels Presidents dels

Parlaments de les Illes Balears i
Extremadura.

Festivals fi de curs.
Cursa ciclista d'aficcionats.

Ajuntament de Felanitx
ANUNCI

Fins el dia 24 de juliol serà temps
babil per a la presentació d'ofertes
que optin a la contractació directe
per a ia concessió d'installacions i
serveis al• pare municipal de la Tor-
re. El 1 ipus de licitació, a l'alça, i
les garanties provisionals que s'hau-
ran de depositar, són les detallades
al plec de condicions.

L'expedient es troba de manifest
a les oficines de la Secretaria de la
Sala. Les ofertes s'hauran dc pre-
sentar en sobre tancat i ajustades
a les bases ciel plec de condicions.

El que es l'a públic per coneixe-
ment dels possibles interessats.

Felanitx, 10 de juliol del 1992.
El Batle,

Afiquel Riera i Nadal

SE VENDE 0 SE TRASPASA
HOBBY - BAR.
Informes: Tel. 580133.

Electrònica SOLBIN 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 coins,
geleres, forns, etc.

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

Al eel sia

Francisco dei Pozo Cabetto
Va morir a Felanitx, el dia 15 de juhol de 1992, a Pedal de 2 anvs,

haven t rebut els sank Sagraments i la Benedicció ApostOlica.

La seva esposa Carmen Rios Ilamos; 'ills Carmen, Francisca i	 fills polities A ndreu
Ilamon Ilamis, 1.1orem: C:maves Ilordov i M." lagdalena Mora (laratr, in'ts Joan,	 i A nI)ni;
germanes Remedios i laiisa (absents); germans politics, nebots i els altres parents, vos demanen
que volgueu tenir-lo present en les vostres pregaries.

Casa inortii6ria: C. Bisbe ltiig , 1S-lr.

. 't 	 4- v.-- 	'14.447A`".:',"*-1,V-'''"*.A, -10 1144::-.,11-*IÁV



Restaurante Cai Manuel
CALLE MAYOR, 7	 CAS CONCOS

Les ofrece el menú fin cle semana: Ensalada de aguacates con
gambas en salsa rosa. Solomillo al grill con tomates y patatas asa-

das. Pan, vino y postre, 1.500 ptas.
O nuestros platos especiales: Parrillada o zarzuela de pescado

fresco con serviola, mejillones, calamares y 1/2 docena de gambas.
Y en carnes, la greixonera de paletilla de cordero. Cada uno de
ellos, con pan, vino y postres, 1.500 ptas.

Sábado y domingo 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.

Dra. !Juda 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'il 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

FULL EQUIPE.

\ AIRE ACONDICIONADO, DIRECCION ASISTIDA,
ELEVALUNAS ELECTRICOS...

FELANITX	 3

Per la bona merdia de D'Hem Ban* 	 Tot a punt al repetitior de Sant Salvador per
a la recepció dels canals privatsi per consol de Na Maria Ankmia,

la seva esposa, i els seus fills.

Guillem:
Permet que et remeti, a través

les ales de l'enyorança i de l'harmo-
nia de l'esperança i de la fe, el tes-
timoni de la nostra amistat, sorgi-
da i vinguda als nostres cors des del
treball que durant tres anys va so-
plujar el ilustre Collegi «Costa i Llo-
hera», ciel que tu en fores el primer
director.

Vulguis no vulguis; confessaré, i
clavant tothom, la meva admiració
per tu, que . em posa la cara alegre
quan pens cn les nostres converses
i plena de gratitud —a bon comp-
te— quan record que vares csser tu
un dels pocs que m'obriren el camí
a la confiança mentre, desconcertat,
resistia eis dubtes punxants que so-
freix qualsevol capella quan diu
ccem vulleasar» i canvia d'estat,  es-
maperdut durant molt temps front
de la societat.

—o--
Sota el signe d'aquarium, nasque-

res a Felanitx el 3 de febrer de l 'any
1942. No es idà estrany que els teus
ulls fossin sempre atrets per la mar
i enfonsats i ferits per amagats gar-
fis dins la teva sensibilitat que cap
a la mar t'encativaven.

Tots els caps de setmana i sempre
que la carrega se't feia fatigosa, per
contemplar el cel, et feies mar en-

- dins i els vents mariners besaven la
teva calba i la bromera de les ones
t'alleugerava el pes assenyalant-te la
pesquera.

Avui, que has arribat a bon port,
Ia teva barca descansa de les seves
danses que amb tu aferrat a ella, ba-
Ilava en mig de la mar, aquella mar
ampla, immensa, inquieta, escoltant
els sons diferents de melodies mai
tocades per mans d'home i, anco-
rada al moll, punteja ara molt suau-
ment un minuet que li siula el ma-
rejol i que li envia, abraçant-la, el
bell Port de Felanitx.

o 
¡Ai!, però la mar es com la dona,

Ia que estimam, que et guanya i et
fa seu, perquè sempre és nova, sem-
pre t'espera, sempre se te dóna, no
té per tu frontera, és mansueta a
vegades i a cops tempestívola, aco-
llidora, altiva, amiga, valenta, sere-
na...

¡Ai!, Na Maria Antònia, la leva
esposa, el teu amor, la companya de
treball, la ve'ina de classe, la teva

meitat, que des d'aquell 24 de juny
de 1968, amb cl «Si et vull» clavant
la Mare de Déu de Sant Salvador,
al santuari del nostre puig, t'ha
acompanyat i l'has acompanyada de
tal manera que l'insaciable escoltar-
vos i mirar-vos, el tendre polsar-vos
els ocults i secrets batecs ciels cors
han pogut fer el miracle meravellós
d'un amor —el qual jo pue testimo-
Mar— engrandit de cada dia i mul-
tiplicat i fet catit en els vostres fins
Joan i Maria Antónia.

Ara, Guillem, des de l'altra banda
de la ribera, ja mires aquest amor
huma com si fos una mar divina,
sempre a trenc d'alba, reflex etern
de l'abraçada que sols la fe ens pot
fer sentir a nosaltres des de la nos-
tra vorera.

Ara, Guillem, des de l'altra riba
on ets, LA PARAULA que crea la
mar i la terra, podrà pagar-te cl jor-
nal de tanta feina com has feta dins
l'ensenyança a Calvià, a Santa Maria
i a Palma, quasi sempre com a di-
rector. Jornades feixugues des d'on,
cansat, tornaves a ca teva cregut
que duies les xarxes buicles, tota ve-
gada que la tasca d'educar guarda
analogie amb la sembra d'un arbre,
que un cl planta i són els altres qui
en cullen els fruits.
:Guillem, salpa en la Pau de Dai

i, per Deu, davant Du, no deixis
que els temporals puguin en contra
Ia teva esposa i els teus fills, ni els
que ens sentim els teus amics.

Tu que vius, ja, la vida complida
d'oposats horitzons, tan distant,
mira els teus que has deixat dins la

[vida
per camins, sens camins, caminant.

Seras sempre una flama que crema
i alliçona com fa la claror,
com ho fa un nou cant d'un poema
que l'escriu qui be estima, amb

[amor.

El vent passa i se'n du tantes coses
que amb elles se n'aporta l'amant;
mes, les flors que veuràs on reposes
!A:nt l'amor, nostres cors tot resant.

Agustí Serra i Soler

Fornalutx, 24 de juny de 1992, en
el 24 aniversari de les teves noces.

(*) Mort el 20 de juny dc 1992.

Dissabte horabaixa es donaren
per acabats els treballs d'installació
clefs nous transmissors de senyals
que des del repetidor de Sant Salva-
dor garantitzaran la recepció de les
cacienes Antena 3, Tele 5 i Canal
Plus a tota una zona que restava a
l'oombra» de la serra de Llevant.

Els treballs s'han portat a terme
per tècnics de Retevision, els quais
el dissabte horabaixa i diumenge
mail feren nombroses comprova-
cions des de diferents punts de la
franja que va desde Cala Murada
fins a Cala d'Or, les quais donaren
uns resultats òptims.

...Y un largo etcetera que va des. ,

de los faros antiniebla al mando

de apertura a distancia. Todo lo

que hay que tener lo tiene, de

En Miquel Nicolau, encarregat
ciels repeticiors ens ha tengut infor-
mats en tot moment del curs d'a-
questes obresi ora ens confirma que
tot esta a punt, però que falta l'or-
dre dc posar-ho en funcionament, la
qual ha de niurar l'ens Retevision.

Esperam ara que es tot a punt,
que eis entrebancs burocratiCs no
enterboleixin aquesta millora tan
suspirada per la zona llevant-xaloc.

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

serie, el nuevo Tipo [lit.. Un
	 al más alto nive', el Tipo Elite

coche a la altura de los mis
	

Con un equipamiento que Indu-

exigentes. 	 ye además asientos de piel y vo-

Y para los que llevan la exigencia
	

lante de madera. Todo un placer.

TIPO ELITE.
ofici.i:

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



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 17-7-92 	 VIERNES DIA 24-7-92

Cocktail garnhas con agit:lente
Salmonetes rellenos
Tarta aniversario
Vino Bach
Champan Delapierre c. negro
Café., copa y puro

3.000 ptas.

Entremeses especiales
Salmón a las finas hierbas.
Tarta aniversario.
Vino Bach.
Champán Delapierre c. negro.
Café, 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-
sonos.	 Gracias 

Disfrute de su piscina.

En COMERCIAL PALMER
encontrará	 productos para EU

cuidado y mantenimiento

delsa agua limbia, baño sono
PIDA INFORMACIÓ

PLAZA COSTA
	

CALA D'OR
	

TEL. 657994     

Electrónica SOLBIN
Emisoras homologadas marinas

Teléfono móvil
Telefonía y equipos complementarios

Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica) 

C. Costa Llobera, G 	 Tel. 827263

Empresa de alquiler de vehículos

Precisa Secretaria
SE REQUIERE:
— Formación en Administrativo y Secretariado.
— Experiencia en idiomas. Ingles, alemán, etc.
— Edad de 18 a 25 años.
— Permiso de conducir.

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

FELAN1TX

El concert de la Simfònica
Divendres de la setmana passada,

l'Auditori Municipal fou de bell nou
el marc d'un concert de l'Orquestra
Simfònica dc Balears «Ciutat de
Palma».

Sota la dirccció del mallorquí
Joan Ensenyat es feu l'obertura de
Don Giovanni de Mozart, el concert
per a contrabaix i Orquestra de D.
Dragonetti i la Simfonia «Italiana»
de Mendelssohn.

Del programa, que fou executat
amb molta correcció, en volem des-
tacar el concert de Dragonetti, amb
Ia magnífica intervenció com solis-
ta de contrabaix de Martin Gregg.

L'avinentesa d'aquest concert ens
feu pensar en les remors sobre els
problemes de finançament de l'or-
questra en el futur i creim que se-
ria una vertadera llàstima que una
agrupació d'aquesta mena es vin-
gués abaix per unes qüestions cre-
matístiques d'una importáncia molt
relativa.

Pliés de 600 vehicles reberen
Ia benedicció

Més de 600 vehicles desfilaren per
Ia Plaça de Pax dissabte passat amb
motiu de celebrar-se la festivitat de
Sant Cristòfol, patró dels conduc-
tors, un nombre mult considerable
si el comparan amb la cinquentena
que acudien els primers anys que la
Creuada celebrada aquesta festa.

La Banda de Música dona relleu
a la celebració interpretant durant
Ia benedicció diverses peces a la
plaça de Pax i un cop acabada aques-
ta oferí un breu concert en el pati
de Sant Alfons mentre es servia un
refrigeri a la concurrencia.

liar de la Tercera Edat - lnserso
FOGUERO DE PALMA.—Dia 1

d'agost. Preu, 2.900 ptes. Inscrip-
cions els dies 27, 28 i 29 d'l 1 a 13 a
Felanitx i Portocolom. Places limita-
des.

EXCURSIÓ A MENORCA.—Pels
dies 6, 7 i 8 d'octubre. Informació,
Miquel Sastre, Tel. 582434 i a Porto-
colom, C/. Aduana, 31.

S'ha sus* el concurs de
fotografia submarina

El concurs de Fotografia Subma-
rina anunciat dins el programa d'ac-
tivitats d'estiu, s'ha stipes per mor
dc la prohibició per part de la Co-
mandancia 'de Marina del buceig,
degut a l'avaria de la cambra hiper-
barica.

Adoració Nocturna
Dijous dia 24, a les 9 del vespre,

al convent de Sant Agustí, Vigilia
d'Adoració Nocturna.

Creuada de ¡'Amor Divf
La comissió de La Creuada de

l'Amor Diví —Festa de Sent Crista-
fol— queda molt agraïda amb la
coHaboració de les firmes: HORMI-
GONES FUMET, S.A., MORTEROS
Y CEMENTOS DE BALEARES, S.
A., PRODUCTOS FONTANET, S. A.,
HIPER MALLORCA, COCA-COLA,
CRISTÓBAL BENNASSAR, S. L.,
'AUTOCARES GRIMALT, S. A., RE-
NAULT FELANITX, i als mitjans
de comunicació: SETMANARI FE-
LANITX y T.V. FELANITX, per la
celebració de la Festa de Sant Cris-
tõfol.

Pare Jaunie Durán

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-

pre, a la capella de les Germanes de
Ia Caritat, hi haura Vigilia
rack') Nocturna femenina.

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).

vida social
PRIMERA COMUNIO

Diumenge passat, al Convent de
Sant Agustí, va rebre per primera
vegada l'Eucaristia, el nin Joan Ra-
mon Veny.
. Rebi la nostra felicitació que ..feira
extensiva als seus pares.

FI DE CARRERA
Ha obtingut la llicenciatura en

Ciències Econimniques i Empresa-
rials a la Universitat Central de Bar-
celona, Na Maria Marqués Calden-
tey.
• Rebi la nostra mes cordial enho-
rabona.

BODA
Dissabte passat horabaixa, a la

parrOquia de Sant Miguel, s'uniren
en matrimoni els joves Cesar Cór-
doba Herrero (aparellador) i Antò-
nia Albons Monserrat. Beneí l'enlla;
i celebra l'Eucaristia Mn. Pere Xa-
mena. Feu les lectures sagrades la
nina Margalida Pons Sureda i por-
taren les arres els seus nebots Da-
vid Córdoba i Victòria Eugenia Al-
bons.

Apadrinaren els nuvis els seus pa-
res respectius, D. César Córdoba
Sanchez i D.. M.a Josefa Herrero
Rodríguez; D. Antoni Albons Obra-

dor i D.a Margalida Monserrat Mon-
serra t .

T(.‘s: i I icaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus germans Antonio,
Tomas i Amado, el seu cosí Pedro
Sanchez i Felipe Rubio: per la nu-
via ho feren els seus germans Barto-
meu i Pere Joan, les seves germa-
ries politiques Francisca Llompart i
Dolores Moreno i la seva padrina de
fonts Catalina Surecla.
•-.Després de la cerim44ia-els-con--
vidats es reuniren en un sopar en el
Restaurant Esmeralda Park de Cala
Ferrera i la festa es perllonga a la
discoteca «Boogie-Boogie» sota l'ani-
mació del grup «Caroka y sus mu-
latas».

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells esposos.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
FESTA DE SANTA MARGALIDA
Denth diumenge dia 19, a les 10 del

vespre Completes solemnes en
honor de Sta. Margalida.

Dilluns dia 20. Festa de Sta.
Margalida, Patrona de la nostra Ciu-
tat. A les 8 del vespre Missa solem-
ne concelebrada. Assistència de les
Autoritats. Cantara la Coral de Fela-
nitx.

Dissabte dia 25. Festa de St. Jau-
me. Es dia de precepte. A les 10'30
Missa solemne.
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VENTA Y REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS
EN GENERAL

VIDEOS -- TV — RADIO — ETC.

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

electrónica

MORE

Chapistería y Gruas J. Monserrat
Les comunica su cambio de n° de te-

léfono en Felanitx por el 827474

Disculpen las molestias.

SERVICIO DE GRUA 24 1IORAS.

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

cultural

DEL 17 Al. 26 DE JULIOL, A LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA

CERIIMIGUES
DE

Maria Ramis

Club Nàutic Portocolom
Cursets de Natació i Optimist

Mesos de juliol i agost
INFORMACIÓ: Local social, de 5 e 7 del capvespre.

Tel. 824658. FAX 825399.

CENTRE CULTURAL
Ajuntament de Felanitx

Excursió a Cabrera
PER . DIA 26 DE JULIOL

Recorregut per l'illa. 	 Pa a ta leca. 	 Preu, 1.5(X) pies.

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

Na Massot» de Portocolom.

FELANITX
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PINTADAS

Sr. Director:
Como cada aio, vengo con mi se-

ñora y los niños a pasar unos chas
de descanso en este rinconcinto de
nuestra geografia española y las re-
laciones con los isleños siempre han
sido de lo más cordiales y entraña-
bles.

Pero en los últimos años hemos
notado un cierto recelo hacia los de
la capital, cuando, nuestro respeto
por vuestra idiosincracia regional
siempre ha sido absoluto.

Lo que me ha empujado a escri-
bir estas lineas ha sido la indigna-

ción que me ha producido el des-
agradable hecho acaecido en una
casa de Porto-Colom conocida por
«Villa :Vladrid», la cual ha .arnaneci-
do con unas insultantes pintadas,
fruto del fanatismo y de la xenofo-
bia dc un grupo de salvajes incon-
trolados.

Desde aqui nuestra más enérgica
repulsa por estos hechos, que en
nada ayudan a la imagen que que-
remos dar al turismo.

Un veraneante

EL COMUNICAT DEL CDS

Sr. Director:

Tant aquest setmanari com els al-
tres mitjans de comunicació, quan
heu tractat el tema, ho heu fet amb
una prudència i delicadesa dignes
de millor causa. Amb aquest escrit
em propôs parlar clar, sense deixar
de banda la prudência que s'escau
en aquests casos.

Doncs bé, tots els felanitxers que

no són sords, han sentit dir que la
diinissió dc l'ex-regidora Consuelo
de Santiago no ha estat espontania,
sinó que ha estat «incentivada» per
certs «poders» que pretenen coman-
dar a la Sala sense passar per les
urnes, i mantenint-se en el mes te-
nebrós anonimat. Tumbé hem sen-
tit dir que aquesta «dimissió incen-
tivada» ha beneficiat les arques de
dos partits politics .¿Proves d'això
que he dit? Cap ni una; tanmateix
m'atreviria a dir que, excepte el Sr.
Lladó que figura que bada, la resta
de felanitxers no necessitam l'auxili
de l'Esperit Sant per creure en la
certesa dels rumors.
• Per tot això que he dit, pens que
el CDS, que s'ha estat de desmentir
cap ni un dels rumors que fa mes
d'un mes circulen per la vila, ben
hé s'hagués pogut estalviar el sar-
casme 'del • comunicat que va perpe-
trar la setmana passada en aquest
mateix setmanari.

En Tia Xoriguer

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— honda 750
— Derhi - 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,
nivells EGB, BUP i COU.
Informació a aquesta Administra-
ció.

SE NECESITA MUJER LIMPIEZA
todos los chas en Cala d'Or. De 10
a 17 h. con coche propio.
Informes, Tels. 582448 y 824800
(noches).

SE DAN CLASES DE CONTABILI-
DAD, QBASIC, COBOL, procesa-
dores de textos y hojas de cálculo.
Informes, Tel. 827206 Felanitx

OU° vZ)
etuctte Yós

IIOME I DONA

HORARI D'ESTIU
— De dilluns a divendres:

Matins, de 9'30 a 13 h.
Horabaixes, de 15'30 a 20 h.

— Dissabtes: De 9'30 a 16'30 h.

C/. Major, 27 - Ir. Tel. 582316
07200 FELANITX

C/. Major, 4 C Tel. 650850
07630 CAMPOS

Av. del Mar, s/n. Tel. 658199
07660 CALA D'OR

9•DISSENY.
Ha iniciado las rebajas de verano

con un 15°,13, 20% y hasta un 30%
de descuento.
Esperamos tu visita en:
Major, 23 Tel. 580748 FELANITX

S'OFEREIX JOVE OPERARI de
pintor, jardineria o repartidor.

Carnet Bl.
Informació: Tel. 824818.

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

ESTUDIANT UNIVERSITARI de Ir
D'INFORMATICA, amb carnet de
conduir, CERCA FEINA DE TEM-
PORADA.
Informes, Tel. 827093.

Un llibre
no pot mancar
en el vostre equip
de vacances

Llibreria RAMON [LULL
Major, 25 Tel. 580160 FELANITX
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FELANITX

ne montada en la sala de «SALVA-
DOR RIERA» en Barcelona con mo-
tivo de la Olimpiada Cultural y es
sencillamente magnifico.
a La semana pasada les conta-

ba que TOMEU PENYA se había so-
metido a una «entrevista» en el Res-
taurante «Sa Sínia». Pues saliú pu-
blicada el pasado domingo en cl dia-
rio/suplemento que se edita en ca-
talan «BON DIA», bajo la firma del
amigo GARY COPEO (pseudónimo
al canto) y foto del también amigo

sa JAUME MONSERRAT.
• MIQUEL (Philips) NICOLAU

nos dijo que ya no habría proble-
mas en PORTO-COLOM para ver los
CANALES PRIVADOS. Ya saben,
ANTENA-3, TELE-5 y el de pago
CANAL PLUS. ¡Ya era hora! Han ex-
clamado con razón los porteños.

• Pues sera definitivamente el
día 25 de julio cuando tendrá lugar
Ia SEXTA CONVENCION de EX-
PICADORES LOCALES. Los intere-
sados deben ponerse en contacto
conmigo, ya que con tanto trajín ve-
raniego es difícil coincidir en los
lugares de costumbre... ¡ANCHULA,
KULA, MAKANBA...! ¡¡¡Orris ka-
moy!!!

• Bueno, Porto-Colom ha exten-
dido sus alas en la noche, ahora al-
gunos ._bajan hasta la zona de «Sa
Capella», a tomar una copa, el fres-
co o a jugar una partida de truc o
futbolín, bien en la «XARXA» o
«TAMARELLS». Lo cierto es que al
salir de allí con un amigo en el co-
che nos vimos atrapados en un con-
glomerado de direcciones prohibi-
das, con algunas copas de más, y mi
chófer optó por pillar la calle más
recta pese al rótulo de prohibición;
era de madrugada y la cosa no en-
trañaba demasiado peligro... Pero
sería nuestra sorpresa mayúscula al
ir a enlazar con la via principal y en-
contrarnos con un ¡«Ceda el Paso»!
Y es que lo tienen previsto todo,
¡hasta para los que circulamos al
revés!

• El amigo/confidente/compañe-
ro ANTONI GONZALEZ es además
de corresponsal del «Diario-16» y un
sinfin de cosas más, desde hace unos
días CORRESPONSAL en MALLOR-
CA de «RADIO INTERCONTINEN-
TAL» de RNE que se emite desde
Madrid en frecuencia 918 Mz (Onda
Media). Actualmente podemos escu-
charle en un programa veraniego los
lunes, martes y jueves. Aporta sa-
brosos comentarios sociales, even-
tos musicales y espectáculos vera-
nicgos que se dan a cantidubi estos
días por nuestra Illa.

o La disco «CALIPSO» organiza
estos días su «3.° TORNEO DE FUT-
BOLIN». ¡Casi veinte mil duros en
premios! Visto el éxito de las pa-
sadas ediciones nos imaginamos que
Ia expectación y la animación presi-
dirán todas las partidas.

• Mc topo con el amigo MI-
QUEL («Squahsbo/») SUNYER y
tomamos un combinado en el «TRO-
PICO», ya saben el bar de PILI y
LOLI, que sabe a perlas. Un lugar
que ofrece una cocktelcría especial.

• Según comentarios de fuentes
• MIQUEL BARCELÓ, estos bien informadas, en un lugar en el

días, EXPONE en unu MUESTRA campo, a la salida de FELANITX
COLECTIVA en HOSPITALET (Tit- hacia la carretera que conduce a
pies, Guinovart...). 	 Manacor, se celebran MISAS NE-

Fue en «SA SINIA» donde pude GRAS. En las noches de luna llena,
ver el libro que se ha editado con un grupo de personas, gente dicen
motivo de la EXPOSICIO.SI que tie- que muy conocida, practican RI-

TUALES SATANICOS de tono muy
subido. Los vecinos del caserío no
quieren hablar del asunto, tal vez
por miedo cie que Satan les pille
sin confesar.

• Ha llamado la atención estos
días en los medios informativos que
a la hora de pasear la ANTORCHA
OLIMPICA se hayan olvidado de
GUILLEM TIMONER —con un pal-
mares difícil de superar y seis títu-
los Mundiales—. Las quejas han si-
do unánimes. Lo curioso del caso es
que la Conselleria de Cultura haya
exigido a un atleta no ciclista que
haga el recorrido con la antorcha en
bicicleta... ¡Vamos, que si vamos a
un	 «Concurso Mundial de Ton-
tos» no nos podremos presentar por
no entender las bases de la compe-
tición!

• Por TELEVISION FELANIT-
XERA vi el programa ESPECIAL
dedicado a la EXPO 92 con motivo
del día Balear en el pabellón de les
Illes, que ha realizado la FEDERA-
CIO DE TELEVISIONS LOCALS.
Entrevistas de MIQUEL JULIA als
felanitxers MIQUEL SAGRERA, MI-
QUEL OLIVER y BIEL BENNAS-
SAR, que se desplazó a Sevilla para
tal ocasión. Por cierto que le yi Ile-
gar de tornada y me comentó que
Ia cosa era muy bonita, pero que se
habían tirado miles de millones de
pesetas tontamente.

• Polémica al canto, según leo
en la prensa, acerca del MURAL que
pintó hace un montón de años MI-
QUEL BARCELÓ en el INSTITUTO
de Felanitx, que con el tiempo ha
quedado encuadrado en la sala de
juegos gimnásticos. No es de extra-
ñar que la conservación del mural

. sea lamentable. Algunos abogan por
la demolición, otros —profesores—
con cierta sensibilidad, se están mo-
viendo a contrarreloj para que la
barbarie no se consume y se pueda
restaurar esta obra de diez metros,
que algo valdrá ¡digo yo!

• El pasado sábado rue desplace
a la COLONIA DE SANT JORDI
para colaborar en el programa de
MIQUEL ADROVER titulado
«TEMPS D'ESTIU» que emite T.V.F.
avec cl amigo BERNAT O. RICART.
Por cierto las noches allí estan ani-
madísimas y hay marcha a tutiplén.
Fue una ocasión maravillosa para
saludar al amigo MATIAS «alma-
muter» del complejo «LOS PINOS».
En cl piano-bar cada noche música
y espectáculos desde los «Four
Tops», pasando por «Los Platters»...
El sábado vimos el «Flamenco-
Show» de DIEGO AMAYA y la CAR-
META. No cabía ni un alfiler.

Copyright:
MIGUEL ANGEL JUAN GARCIAS

dor Vidal, riles conegut amb el mot
de «Tore».

—Salvador, quin temps dura el
curs de monitor?

—Tres mesos.
—Quants d'alumnes el seguiren?
—Una quarentena.
—I, quants l'aprovaren?
—Catorze.
—Fou molt dur el curset?
—No et regalen res. Prova

ás l'alt percentatge de suspesos.
—Quines assignatures s'imparti-

ren?
— Educació física, Reglament, Psi-

cologia, Medicina esportiva i Técni-
ca i Tàctica.

—Fins quin nivell abraça aquest
carnet federactiu?

—Nivell nacional.
—Salvador, quins són els objec-

tius immediats?
—Un equip que actualment ja es-

ta entrenant a fons i que prendra
part als torneigs de Sant Jaume del
Port, Sant Agustí de Felanitx i a tots
aquells torneigs de la comarca on
ens convidin.

—Qui vos patrocina?
—En principi tenim el suport de

NAUTICA GOMILA del Port. Men-
trestant estam estudiant les possi-
bilitats per a la Lliga, perquè do-
biers sempre en. manquen. Esperam
que l'Ajuntament ens ajudara i es-
tam obert per a la collaboració amb
qualsevol.

—Amb quins jugadors comptau?
—De moment disposam d'un

equip meravellós integrat per Cano,
- Roque II, Pedro, Calderón, Franci
Jose, Risco, Roque I i Caña. N'hi
ha d'altres que estan a la Ilibreta de
notes pen') s'hauran de guanyar el
lloc.

Bé, idò, amie «Tore», molta sort
i endavant. De qualque manera es
comença. Toni Vidal

Torneo Futbito Verano 92
CATEGORIA: ALEVIN INFANTIL
ELS CALAVERA, 4 - B. CRISTAL, 2

El equipo de Els Calavera consi-
guieron una importante victoria con
Ain BAR CRISTAL luchador y muy
joven. Cabe destacar al portero de
ELS CALAVERA, muy seguro en su
in
PLUS ULTRA, 7 - INS. CONFORT, 1
Gran pallid() de los PLUS ULTRA,

ganando con una máxima superio-
ridad, 10 que les otorga et titulo de-
CAN1PEONES.
INSTAL coNronT, 4 -
ELS CALAVERA, 4 -

Ambos equipos con muy buen jue-
go, muy igualado y un resultado
justo.
II. CRISTAL, 4 -YOUNG STARS, 6

Los YOUNG STARS ganan su se-
gundo partido. Un poco tarde para
mejorar su clasificación, pero rnas
vale tarde que nunca. Les faltaba
un MISTER.

Con esta breve crónica finaliza
nuestra información. Hasta próxi-
mas competiciones. El campeón del
torneo: PLUS ULTRA.

Nuestra enhorabuena. El Comité

Fútbol Sala

Felanitx comptarà aquesta temporada amb
un equip federat

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. ES0246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• No hi ha cap menu de dubte
que estanz travessant una greu si-
tuació econòmica. I el Govern creu
que Ptinica solució és augmentar la
pressió fiscal. La despesa pública
ens menja. Jo crec que pujar ¡'IVA

altres taxes no farà més quo■am-
pit jorar aquesta situació. Es 4. ispa-
rara la inflació i això frenara* in-
versió i retallarà ostensiblement el
poder adquisitiu... Diuen,que estam
a Europa, que som europeus, però
cada dia estam més lluny de les co-
tes de Maastricht...

• El posado martes por el CA-
NAL FELANITXER pudimos ver y
escuchar una amplia ENTREVISTA
a los nuevos mandamases del C.D.
FELANITX los conocidos industria-
les MIQUEL OLIVER (presidente)
y VICENTE MARTIN (vicepresi-
dente). Bajo las preguntas del ami-

'go MIQUEL ADROVER see mostra-
ron bastante eufóricos de cara el
futuro, dentro de ciertas pOsibilida-
des, claro. Parece que sera baja CO-
LAU VENY pero vendrán Caras nue-
ves como es el caso de ANGEL CRU-
CERA más conocido por «Giiindi»,
amen de otras que se están nego-
ciando. De todas formas es bueno
que habrá fútbol en Felanitx, que
se apoyará a la cantera y que el club
tendra un aire de seriedad.
- • Bueno lo de «LOS RAMONES»
ha sido un impacto. Pero la cosa
tiene cola porque la fecha se retra-
sa; podría ser el 19 o el 20 de agos-
to el «Día D». Una lesión en el brazo
del bajista es la causa. Las entradas
ya están a la venta, si las compran
gon anticipación hay una sustancio-
sa rebaja... De todas formas el lle-
no está super-asegurado ¡aunque
llueva, leche!

• Se cumplieron 25 AÑOS del
RESTAURANTE «PENSION CE-
SAR». ¡Cuánto tiempo ha pasado...!
Eran aquellos días del verano del
67, el comienzo de una nueva era en
Porto-Colom. Los picadores eran ya
legión; noches interminables de cal-
do de gato, de algarabías, bajo el
lema que lo importante era vivir in-
tensamente sin pensar en el maña-
na... ¡Ai Déu meu, quins records...!

• TOMEU PENYA va a lanzar
un DISCO con CANCIONES en IN-
GLES... «Ha llegado la hora de am-
pliar horizontes», dijo cl cantautor
vilafranquer. ¡Toma del frasco, Ca-
rrasco!

Es palesa l'afició que hi ha a Fe-
lanitx pel futbol sala o lutbolet, tan
se val, jocs que s'identifiquen ara
mateix amb l'indicatiu FUTSAL i
tot i que tenen un reglament un poc
diferent pertanyen a la mateixa fe-
deració.

Hem cregut oportú mantenir una
conversa amb el recentment apro-
vat monitor d'aquest esport Salva-
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FELANITX

Bàsquet
I Campus
«Ciutat de
Felanitx»

Josep M .

Margall,
mans de
professio-
nal

Després d'un dematí de feina,
aprofitarem l'estada entre nosal-
tres d'una de les grans estrelles del
bàsquet espanyol de tota la histò-
ria, per conversar sobre aquest es-
port per tal d'oferir-ho als nostres
lectors del «FELANITX».

L'ex-jugador del Montigala Joven-
tud i component .d'aquella Selecció
Espanyola que aconseguí la plata
olímpica a Los Angeles el 1984, ens
dedica uns minuts del seu temps de
descans. Actual jugador del recent-
ment ascendit C.B. Andorra, es tro-
ba a Felanitx per dirigir, juntament
amb Sergi Valdeolmillos, el primer
Campus «Ciutat de Felanitx» de bàs-
quet.
_ Josep Mar:gall, cl nostre inter-
locutor, va néixer a Malgrat (Bar-
celona), dins una família «basquet-
jadora» i comença a practicar
aquest esport des (le nin arribant,
corn veim, a situar-se a una altura
privilegiada dins aquest esport.

D'una intelligneia i techica depu-
rades, el seu prestigi esportiu con-
rasta amb la seva senzillesa i sim-
patia. Es una persona oberta i de
tracte agradable que ha posat per
uns dies els seus coneixements a la
disposició del bàsquet local per tal
de millorar-lo.

Comencam la nostra entrevista:
—Arnie Margall, del C.B. Andorra

a la roqueta mallorquina, veritat?
—Sí. Des del meu noble, Malgrat,

i per la mcva condició de jugador
del C.B. Andorra, un cop que els
nanus acabaren el collegi, em sorti-
ren alguns treballs i vet ad que
vaig decidir venir a Félanitx amb els
meus amics.

—De vacances o a promocionar el
bàsquet?

—No, de vacances res de res. To-
ta la morenor que port es del sol
que aplec a les pistes. Soc aquí per
intentar millorar el bàsquet de la
comarca d'una manera practica,
aprofitant —Os clar— l'època de va-
cances. Començam la feina a les 8
del mati i l'acabarn a les 10 o Ics 11
del vespre.

—Quin es l'objectiu principal del
Campus?

—Com, he dit, el cle miilorar el
nivell clel bàsquet, ensenyant a Is na-
ruts la seva practica, però tot això
dins el maic d'una setmana de va-
cances. Els nois han de gaudir d'uns
dies plens cl'experiencies esportives
amb companvia tie tots nosaltres.

—De qui sorgí la idea d'aquest
Campus cle Basquet?

—A un curset crentrenadors na-
cionals cle basquet celebrat a Pal-
ma, coincidirem arnb Pere Mayo!,

Andreu Lladó i Andreu Server. D'a-
quí sorgí una arnistat, que despres

ens porta a plantejar la pos-
sibilitat del Campus, el qual s'en-
carrega de tramitar, naturalment,
En Jaume Binímelis.

—Una setmana es suficient per
realitzar un campus complet?

—Complet •'mai. Nornés pretenem
que els nanus restin una setmana
amb nosaltres aprenint a jugar el
bàsquet sota el nostre control.

—Quins són els que integren l'e-
quip del Campus?

—En Jaume Binimelis, En Sergi
Valdeolmillos i jo. Llavors tenim els
monitors i collaboradors, que són
meravellosos, Na Maria, En Tomeu,
En Joan, En Pere, En Cesar, N'An-
dreu Lladó i 'N'Andreu 'Server. Tots
junts formam un equip de treball
molt conjuntat.

—De qui heu rebut ajudes per
celebrar aquest campus?

—D'això se n'ha encarregat En
Jaume Binimelis. Per sembla que
ha rebut ajudes de l'Ajuntament,
del CIM i d'altres entitats i cases
collaboradores.

—Quina es la teva impressió so-
bre el bàsquet felanitxer?

—Esta molt verd. Tot esport esta
lligat a una serie de mitjans que fa-
voreixen el seu desenvolupament,
com es ara monitors, installacions,
etc. Aquí les installacions no són ni
suficients ni adequades per possi-
bilitar el bàsquet cle manera satis-
factòria i també es fa sentir la man-
ca d'entrenadors i monitors qualifi-
cats. No basten un parell d'entrena-
ilors amb títol nacional. També
s'haurien de promocionar els cam-
pus, reunions atlètiques i d'altres
manifestacions de caire esportiu.

—Que trobes de les installacions
del nostre poliesportiu?

—Són molt deficients. No corres-
ponen al nivell del poble. A la fi es
construeix un pavelló, però s'hi hau-
rien d'afegir piscines i una pista
cl 'atletisme.

—Quina es l'edat ideal per a ini-
ciar els Ines jovenets a l'aprenen-
tatge del bàsquet?

abans comencin, millor.
Ara mateix, al Campus tenim nois
de 7 i 8 anys que ja comencen a
dominar la pilota.

—Quina es la teva impressió d'a-
quest campus?

—Molt positiva. Tal vegacia cl
). 1 -ttp ciels petits ha estat poc nom-
brós, peril) el grup ciels majors han
respost riles i l'inters ha estat gai-
rebé absolut.

—Que consideres més important,
la tenica o la preparació física?

—Ambdues són molt importants
;o curia que no es poden separar.

La técnica es fonarnental pel has-
quet, pet-6 la preparació física tam-
be és imprescindible si 1)6 reconec
que aquesta es pot adquirir amb
más facilitat que la técnica.

—Deixem ara l'esfera local i par-
lem d'altres qüestions. Quan comen-
cares a practicar cl bàsquet?

—Es una qiiestió familiar de llar-
ga tradició. A ca nostra nomes es
parlava i es respirava el bàsquet.
trem tres germans i tots jugarem a
la Penya on ferem la nostra car-
rera.

—Apart del «deport de la teva vi-
da», n'has practicats d'altres?

—Quasi tots, ja que de jove era
cl porter de l'equip de futbol del
meu collegi. També he practicat el
handball, el . ping-pong, el, ciclisme,
etc.

—Que es això de «matracus»?
—Dories es un malnom que ens

posaren als tres germans quan ju-
gavem amb el Joventud, perquè pro-
cedim d'un poblet petit nomenat
Malgrat.

—Fas comptes jugar molts d'anys
més al bàsquet?

—No. Acabaré la propera tempo-
rada amb l'Andorra i llavores em
retirare.

—Com veus el bàsquet de les Illes
en aquest moment?

—Al cap curull de tot hi ha el
Prohaci, l'ascens del qual depèn ara
del Granollers. Enguany comença
molt be, però a lo darrer es des-
trempa i s'afluixa el tren per a l'an-
siat ascens.

—I al bàsquet espanyol femení?'
—El veig be. Enguany té possibi-

litats de cara als jocs olímpics de
Barcelona. Jo, no es que sigui un
seguidor del bàsquet femení, pet-6
mire...

—Quins són els teus colors?
—Home, el verd i el negre.
—Llàstima que el Joventud no as-

solís la Copa d'Europa.
—Fou una llàstima. Tinguèrem

molt mala sort i, endemés, jugarem
malament. També aquella cistella
al darrer segon costa el títol a la
Penya. Com tots sabem, fins al xiu-
let final hi ha partit.

—Sabonis, sera la salvació blanca
o aquest fitxatge ha estat per conju-
rar critiques?

—Pens que es el millor pivot de
tota Europa, amb diferencia. Pere.

falta saber quina sera la resposta
del seu'«tenció

—Quina es la teva opinió de cara
a la qUestió ciel «tercer estranger»?

—Jo soc particlari de que cap
equip no tingués estrangers. Ara be
reconesc que ens han aportat mol-
tes coses positives, pet-6 trob que
amb clos ja en sobren.

—Quin concepte et mercix cl pre-
parador nacional Díaz Miguel?

—Noi, es el seleccionador que he
tengut tota la meva vida i enclemes
niai no parlo ciels meus entrena-
dors. Tota persona humana te coses
bones i dolentes.

—Per a la propera temporada per
quins colors apostaries?

—Sempre he apostat pels matei-
xos colors, però cal tenir en compte
els blancs amb Sabonis com a pivot.

—EE.UU., clars favorits dels Jocs
Olímpics, 92?

—T$'. , tin equip potentíssim. Comp-
ta amb?totes les estrelles de la NBA.
És gaifebé un equip invencible.

—A nive1i mundial, qui es per a
tu actnalment el millor jugador?

per ara, Jordan, amb dife-
rencia.

—I l'entrenador?
—No n'hi - ha cap. Si ets espavit-

lat aprens la virtut d'escoltar
aprendre. Als - entrenadors els - fan
els jugadors fent feina.

—Actualment, quin seria el teu
cinquct inicial per a la selecció?

—No ho se. Tots els cinquets van
lligats a l'adversari que te al davant.
Segons el rival agafes un jugador .

o un altre.
—Pet últim, diguen's, quina ha

estat la teva millor cistella, la més
important i clecissiva?

visc d'una cistella, situ') que
m'agrada viure del bàsquet, gràcies

Déti:
—Sort i gracies, amic Margall.

Escriu: Marino Talavante

SE NECESITA MUJER LIMPIEZA,
todos los días en Cala d'Or. De 10'
a 17 horas, con coche propio.
Informes, Tels. 582448 y 82480a,
(noches).

SE OFRECE CHICA para cuidar
Dispongo de coche.

Informes: Tels. 582381 y 824246.

ALQUILO LOCAL COMERCIAL en
C/. roan Alcover.
Informes, Tel. 825148.
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Persianas de AluminiCo
Color Plata, Bronce y
igodas variOS Colore&

CARPINTERIA VIETALICA

C; 14,t7.204574
Cr. Estrella, 1 .Teléfono 58 03 si
FELANITX (Mallorca)

Puertas Extensibles
Galvanizadas y
lacadas
varios colores.

s. a.
TALLERGS
MECANICOS                        

wtog                                                                  

eUertas Arrollables
Galvanizadas y lacadas
Vanua l y mando a otslancla

1'.Puerlas Cancela
Kerro y Aluminio y
Coo mando a d■stanCia

Puertas Basculantes
Galvanizadas, lacadaq
IrrntacRin madera.
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Colon's a la Sala
CORRECCIÓ D'ERRADES

Al darrer comunicat dèiem, que el
President de l'Associació de pares
de l'escola S'Algar de Portocolom
havia convidat el nostre Portaveu a
una reunió per «fer els ulls grossos»
en l'atorgament de l'impossible Ili-
cència d'ampliació de l'esmentada
escoLl. El mateix President ens ha
assabentat que el convit no era ini-
ciativa del President si no del Bade
Miguel Riera perquè no sabia altra
solució que «fer els ulls grossos»
per atorgar una llicencia que féia
un any que sabia que no es podia
atorgar.

Vagi per tant aquesta nota corn a
correcció de l'errada involuntaria
que cometeren a l'escrit passat.

SE VENDE PISO, 2.a planta, 128 m2,
vista fabulosa, con chimenea e
instalación calefacción y radiado-
res. Con posibilidad de agrandar
25 m2 más.
Informes, Tel. 580827.

a Es remou la creació d'un Club
Federat de Petanca a Felanitx. Un
grapat d'aficionats cerque suport
d'un patrocinador per poder compe-
tir a nivell nacional.

• L'APA del Collegi Sant Alfons
ha presentat a la Casa de Cultura,
tina exposició de treballs dels alum-
nes que han pres part al curset de
pintura que ha dirigit Aina Rigo.

• Les «24 hores de futbolet» ja
són aqui. Els equips ja estan a
punt ... i alguns com el SAMBA DO
BRAZIL, (liven que tenen prepara-
des més de 200 cerveses pels seus
jugadors. No ferem llarg?

• Setmana rera setmana surt a
rotllo certa cafeteria, per?) deixam
d'esmentar els seus «personatges»:
Rafel, Rito, Biel, Jaume i el «Ma-
gic Te•fol», creador dels famosos
GRANITZATS.

• Veim el programa de les Fes-
tes d'estiu, per?), on es la pujada a

ATLETISME

LA VI CURSA «SANT JAUME»
A PORTOCOLOM

Aquesta prova, organitzada pel
Club Opel Felanitx, en collaboració
amb l'Ajuntament, sota el patrocini
del Consell Insular de Mallorca, ten-
(Ira lloc el dissabte dia 25 de juliol,
a partir de les 18 hores.

Les inscripcions es faran mitja
hora abans dc la prova, al moll de
la part de la Duana.

Categories:
Menys de 8 anys (mas.-fem.) del

Club Nàutic el moll.
De 8 anys a 11 (mas.-fem.) del

Bar Tamarells al moll.
De 12 a 16 anys (mas.-fem.) volta

pel Rivet6.
De 17 a 35 anys (fern.) volta al

Port (10 quiIómetres).
Més de 35 anys (fern.) volta al

SANT SALVADOR per cotxes?
• Altre cop tornaren fer acte de

presencia els lladres a Felanitx. Con-
cretament a la Plaça de les Palme-
res. Qué hem de fer?

• La prestigiosa revista MAN,
que recull a les seves planes les dar-
reres novetats en roba masculina, al
costat dc les més prestigioses fir-
mes del mercat, presenta el banya-
dor «ABAOAQU» fabricat per la fir-
ma felanitxera Confeccions Despuig.

M2

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

EN VENDA SANGLAS 400-E. PM-G.
Bon estat. 100.000 ptes.
Informació: Tel. 824764 (de 21 a
23 h.).

Port (10 quiIómetres).
De 17 a 21 anys (masc.) volta al

Port (10 quilúmetres).
De 22 a 29 anys (masc.) volta at

Port (10 quilómetres).
De 40 a 49 anys (masc.) volta al

Port (10 quilómetres).
Mes de 50 anys (masc.) volta al

Port (10 quilómetres).
Premis pels vuit primers classifi-

cats a la general i els tres primers
locals.

Fútbol Sala
Festes de Portocolom

Sant Jaume '92
Just falta arreglar la pista

Dins les festes del Port, els clife-
rents torne jos de Futbito han estat
un exit contundent, gracies en bona
part al capdavanter de l'organitza-
ció M.A. Caklentey «Morete», que ha
estat perfecta.

A la categoria d'allots s'han apun-
tat quatre equips, Supermercat Can
Ribot, Bar Els Tamarells, Instalcon-
fort i Bar Cristal. Aquesta lligueta
comença ahir divendres amb el par-
tit Bar Els Tamarells- Instalconfor,
a les 17'30 h. al Collegi S'Algar.

També es una novetat la lliga fe-
menina que ha ajuntat altres qua-
tre equips: S.D. S'Horta, Sport Es
Port AiBi Ses Lleones. Creim que
sera força interessant.

La categoria senior masculí ha su-
perat qualsevol pronòstic. Un total
de 13 equips disputaran una mala
fi de partits. Els equips que ara per
ara sabem que hi prendran part
són: Els Tamarells, Const. Mifíarro,
The Paks, Los Diablos, Hormigones
Fumet, Es Redàs, Clasificados «X»,
Nàutic Gomila i AtIco. Porto Colom.

M2

¿Es su vehículo un RENAULT?
¿Sí?

lfrAlf Arh 
o
A

RENAULT FELANITX - Ctra. Campos, sn.




