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Setrnit

El PP. rebutja un pacte tripartit amb
el PSOE i el CDS

Tal com apuntàvem al comentari
de la setmana passada, el Partit Po-
pular ha rebutjat la proposta cen-
trista per fer un pacte tripartit per
governar l'Ajuntament.

El CDS, davant la negativa del
PP ha manifestat que tampoc no es-
ta disposat a acceptar un govern de
centre-esquerra amb el PSOE, 'de

CAMPIÓ I SUBCAMPIO
DE BALEARS

El 18 de juliol se va celebrar a
Cala Ratjada el Campionat de Ba-
lears de Gran Fons en un dur re-
corregut, proclamant-se campió de
Balears Antoni Peña i Subcampió
Sebastià Adrover, amb un temps de
1 h. 10' el primer i 1 h. 25' el se-
gon. -

Guillem Timoner, sis vegades cam-
pió del món de ciclisme en pista, es
sens dubte l'esportista mallorquí
que més alt ha posat el nom del
país dins els ambits de l'esport
mundial. I, paradoxalment, en prin-
cipi el seu nom no sona entre els
que havien de portar la torxa olím-
pica per terres mallorquines.

En bona hora es va rectificar i el
nostre hexacampió havia de fer el
primer relleu del foc olímpic dijous
dematí a Ciutat.

L'itinerari de la torxa s'havia d'i-
niciar devers les onze del mati en el
passeig Marítim, de manera que ha-
via de ser en aquest indret on Gui-
Hem Timoner havia de portar la
torxa.

Arran del recorregut de la flama
a través de alguns esportistes
felanitxers havien de fer relleus. En
Joan Pons, En Jaume Binimelis, Na
Maria Monserrat i Na Francisca Rie-

-
manera que, de zoment, res no s'ha
aconseguit de cara a una alternancia
d'aquestes tres forces que propug-
naven en principi els centristes, res-
tant com a teló de fons, cada dia
més plausible la moció de censura
la qual, segons ei regidors populars
Grimait i Oliver ja es cosa quasi
feta.

La cursa fou dura pel seu recor-
regut i també per l'època de l'any,
i així de 168 atletes que començaren
la prova, tan sols 120 arribaren a la
meta.

Ens congratulam de l'exit acon-
seguit per aquests atletes felanit-
xers, i des d'aquf els donam l'enho-
rabona.

M.A.C.

ra (per delegació del seu pare N'An-
dreu Riera, conseller d'Esports del
CIM).

Stan adjudicat les
obres del Col.legi
J. Capti

A Madrid han estat adjudicade les
obres d'enderrocament de l'antic
edifici del CoHegi «Joan Capó»
construcció del nou. A la firma
«Contratas y Obras», li foren adju-
dicades les obres que costaran
372.735.536 pessetes.

El preu inicial de la subhasta era
de 423.563.110 peSsetes.

El nou edifici comptarà amb 24
unitats per E.G.B. i dues per a par-
vu Is.

L'empresa que havia contractat
l'actuació de «Ramones» per Fela-
nitx, el dia 5 d'agost en principi i
després per dia 19, ha rebut la res-
cissió del contracte.

Les notícies que sabem sobre
aquest assumpte es que el grup «Ra-
mones» ha suspès la seva gira per
Europa adduint una afecció de gar-
gamella d'un dels seus components.

pf ATLETISME

felanititers Antoni Perla i Sebastià Adrover
martel la diferència

Guillem Timmer feu el primer relleu de la
Torxa Olímpica       

Ajuntament de Felanitx

Programa d'actes a celebrar del 24 juliol al 7 agost
Divendres, dia 24, a la plaça des Corso, a Portocolom, Festa de

ball de bot, a partir de les 21'30. Actuació de S'Estol d'Es Gerricó.
Divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26 horabaixa; al .Jardí del

Rei, exposíció de fotografia submarina.
Dissabte, dia 25, Festa de Sant Jaume, a les 10 hores, a l'esglé-

sia del Carme de Portocolom, Missa. Hi assistirà una representa-
ció de la Corporació Municipal.

A les 17'30, pal ensabonat, al moll de la part de la Duana.
A les 22'30, a la plaça d'es Corso, verbena, amenitzada pels con-

junts «Lasser» i «Manhatan D.

Diumenge, dia 26, excursió a l'illa de Cabrera, organitzada pel
Centre Cultural. Sortida des del moll de Portocolom.

A les 22 hores, a la plaça de Sant Jaume, concert per la Banda
de Música de Felanitx. Director: Pascual V. Martínez.

Dilluns, dia 27, a les installacions esportives de sa Mola, a
partir de les 20 hores, començarà el «Torneig d'estiu de futbol-
sala» organitzat pel Comitè local de futbol-sala.

Dimarts, dia 28, a les 17 hores, a le Llar del Pensionista de Fe-
lanitx, continuació del campionat de billar.

Dijous, dia 30, a Portocolorn, primera conferencia, del cicle
Conferencies d'estiu al Port, organitzat pel Centre Cultural. A les
22 hores, al local del Jardí del Rei.

Divendres, die 31, a les 22 hores, projecció d'audiovisuals i
diapositives submarines a la plaça de Sant Jaume de Portocolom.

Dissabte, dia lr. d'agost, a les 17 hores, al local del Jardí del
Rei, a Portocolom, torneig d'exhibició de tennis-taula, , categoria se-
nior, entre el C.T.T. Felanitx i el C.T.T. Manacor.

A les 17'05 hores, començaran les proves del «lr. Rallye de la
comarca de llevant» organitzat per l'Escuderia Manacor. En aques-
ta hora es fera la prova Cas Concos-Felanitx pel Carreró Llarg.

A les 17'27, església de Son Valls-Vilafranca.
A les 19'12, Cas Concos-Felanitx pel Carreró Llarg.
A les 19'34, església de Son Valls-Vilafranca.
A les 22 hores, a la plaça de Sant Jaume, a Portocolom, pro-

jecció de la peHícula «En busca del arca perdida».
A les 22 hores, a Cas Concos, Concert de la Banda de Música

de Felanitx. Director: Pascual V. Martínez.
Dimarts, dia 4, a la Llar del Pensionista, continuaran les parti-

des del campionat de billar.

Dijous, dia 6, a les 18 hores, inici del campionat de petanca,
organitzat per la Llar del Pensionista, al poliesportiu de sa Mola.

A les 22 hores, al local del Jardí del Rei, «Conferencies d'estiu
al Port».

Divendres, dia 7, a les 18 hores, e Portocolom, primera jorna-
da de la II Regata a rem «Memorial Patró Esteve».
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«Ramones» ha suspès la gira
europea i no vendrà a Felanitx 
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Chapistería y Gruas J. Monserrat
Les comunica su cambio de re-de te-

léfono en Felanitx por el 827474

Disculpen las molestias.

'SERVICIO DE GRUA 24 HORAS.       

Disfrute de su piscina.
En COMERCIAL PALMER

encontrará los productos para su
cuidado y mantenimiento

delsa agua limbia, baño sono   

PIDA INFORMACIÓ
PLAZA COSTA
	

CALA D'OR 	 TEL. 657994  
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Joan Barceló Binimetis
va morir a Felanitx, el dia 19 de juliol de 1992, a Pedal de 78 anys,

havent rebut els sants Sagraments i la lienedieció A postõlica.

Al eel sia
La seva lilla Magdalena Bareeló	 germans	 Margalida, Mitten i Nadal (lillol);

fillol Mitten NIota; gentians polities, nebots, eosins i cis altres parents, vos demanen que volgueu
tenir-lo present en les vostres pregaries.

Casa morltienia:	 Pon de la N'ila, 3 baixos

2 FELANITX

FELANITX(riat,ressos focas-

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	2.125
Semestral a fora 	 2.325

S N'I'OstAL

Dis. 25 St. Jaume, ap.
Diu. 26 Sts. Joaquim i Anna
Dill. 27 St. Pantaleó
Dim. 28. Sta. Catalina Tomas
Dim. 29 Sta. Marta
Dij. 30 St. Pere Criseileg
Div. 31 St. Ignasi de Loyola

LLUNA
Lluna nova dia 29

COM UN I CACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de l'esta-
66: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges j 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, 9'30, 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 • Felanitx: A les 18'30
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Merest Tel. 582388

TAXIS PORTOCOLOM N ° 3
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

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

TELÈFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365. Policia local
582200

Funerària Felanitx
580448-581144

Ambulttncis
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 580096

Servei de Grua 827474
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

LES BANDERES BLAVES
DE L'INSTITUT DE
RELACIONS EUROPEES -

Dimarts passat, dia 14, a l'Escola
de Vela de Calanova de Ciutat va
tenir lloc l'acte d'entrega de les ban-
deres blaves que l'Institut de Rela-
cions Europees concedeix a les plat-
ges i ports de Mallorca.

El Batle va recollir les banderes
de les platges de Cala Marçal i Cala
Ferrera.

ELS ANIMALS DE COMPANYIA
El Gabinet de Premsa de la Poli-

cia Local ha facilitat un extracte de
l'Ordenança Municipal per a la in-
serció dels animals de companyia a
Ia Societat Urbana que reproduïm
a continuació.

Art. Ir. La present ordenança té
per objecte la regulació de la inser-
ció dels animals de companyia a la
socictat urbana.

Art. 2n. Es consideren animals de
companyia, als efectes de la present
ordenança, els domestics que con-
visquin o estiguin destinats a con-
viure amb l'home, no lucrativament.

Art. 42e. La tinença d'animais de
companyia a vivendes urbanes que-
da condiciorrada a les circumstan-
cies higièniques òptimes del seu
allotjament, a l'absència de riscs en
l'aspecte sanitari i a la inexistência
de inolêsties per als veïns.

Art. 44e. Si els cans haguessin de
rumandre subjectes a espais anne-
xos a la vivenda, la cadena de sub-
jecció de l'animal es disposarà de
forma que pugui correr al llarg d'un
fill'erro de la major longitud aplica-
ble, convenientment, tibat i subjec-
tat, a un dels seus extrems, a les
inmediacions del seu habitacle.

A les finques, rústiques que esti-
guin mancades de tanca o barrat,
els cans estaran subjectes aixi com
s'indica al paràgraf anterior.

Art. 46é. En tot cas, els propieta-
ris o posseïdors d'animals de com-
panyia adoptaren les mesures neces-
sries perquè aquests animals no pu-
guin acudir lliurament sense esser-
hi conduïts, a les vies i espais iliu-

res públics o propietats privades, o
les persones que hi circulin.
-Art. 47e. Eis propietaris o-possei-

dors de cans que habitin a zones ur-
banes, residenciais o de manifesta
densitat de població, seran respon-
sables de la contaminació sonora
ambiental que es produeix com a
conseqüència dels lladrucs, udols,
meulos, etc.

Art. 50è. El tracte que rebin els
animals de companyia sera regit, en
tot cas, per criteris humanitaris.

Art. 52ê. Queda prohibit l'abando-
nament de qualsevol animal de com-
panyia a les vies públiques i espais
Mures públics, zones rurals, etc.

Art. 54e. La tinença de cans desti-
nats a guciirdar ramats s'ajustarà al
que disposa el Ministeri d'Agricul-
tura en aquest sentit i al que s'esta-
bleix a la present Ordenança.
ES POU DE SON LLARG

Ha estat netejat i restaurat el pou

de Son Llarg situat a la carretera
que uneix Cas Concos i Portopetro.
L'any passat fou netejat l'aljub d'En
Mel i posteriorment un altre, dins
el case de la població, en el carrer
Major. Al pou de Son Llarg se li
posara una placa de ceramica amb
el seu nom.
L'ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA
EDAT DE CAS CONCOS

A la darrera reunió de l'Associa-
ció ðTa Té-re-erã—Eclat dc Cas Con-
cos va esser elegida presiderlta dc
l'entitat la senyora Catalina Bordoy
Grimait. Lu presidência havia estat
ocupada en eis darrers temps pel
senyor Antoni Gomila Obrador.
MOSSEN BARTOMEU
QUETGLAS I GAYA

La Llar del Pensionista de Fela-
nitx no fa 'gaire' va , reiterar la seva
petició de dia 10 de desembre de
1988 per tal que el senyor Bartomeu
Quetglas Gaya fos declarat fill pre-
dilecte de Felanitx. La passada set-
mana, un total de 23 entitats i col-
lectius -ciutadans s'han adherit a la
petició de la Llar del Pensionista.
En una propera reunió de la Comis-
sió Informativa, sera estudiat el te-
ma que, si té un informe positiu, se-
ra resolt en una reunió plenaria
l'Ajuntament.

MEMENEEMEEE11111E



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 cuines,
geleres, forns, etc.

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

Ajuntmant de Felanitx
ELS ACORDS DE LA COMISSIÓ

DE GOVERN DEL DIA 15 DE JUNY
S'aprovaren per unanimitat els se-

güents acords:
S'aprova l'acta de la sessió ante-

rior.
S'acorda incorporar remanents de

credit al pressupost de l'exercici de
1992.

S'acorda retnetre la sollicitud re-
buda per a l'ampliaciú del curs del
torrent de Can Alou a l'indret del
Pla de Sa Sínia de Portocolom a la
Conselleria d'Obres Públiques.

Es deixa damunt la taula l'acta de
Ia subhasta de ‘'elliCICS de data 21 dc
maig de 1992.

S'aprova cl plec de conclicions de
les obres de pavimentació d'una pis-
ta poliesportiva a Sa Mola.

S'aprova el plcc de condicions per
a la contractació d'assistència tècni-
ca per a la redacció d'un projecte
dc clotació de clavegueram sanitari
al nucli de S'Horta.

S'aprova el plec de condicions per
a la contractació d'assister-Ida tècni-
ca per a la redacció d'un projecte de
construcció de murs a la desemboca-
dura del torrent de la platja de Cala
Ferrera.

S'aprova el plec dc condicions de
les obres de repavimentaciti de di-
versos carrers de Cas Concos.

S'aprova el plec de condicions de
les obres de pavimentació de l'accès
al collegi S'Algar de Portocolom pel
camí de Cas Vicari Mestre.

S'acorda concedir el serveis d'aju-
da a clomicili al titular de l'expedient
núm. 40/92.

Es denega la sollicitucl del servei
d'ajuda a domicili al titular de l'ex-
pedient 41/92.

S'acorda remetre els informes
emesos pels serveis tècnics munici-
pals a la Comissió Insular d'Urba-
nisme referent al recurs interposat
pel Sr. Juan José Marin García.

S'acorda remetre els informes
emesos pels serveis tècnics munici-
pals a la Comissiú Insular d'Urba-
nisme referent al recurs interposat
pel Sr. Juan Oliver Solá.

Es concediren tres nous terminis
per a finalització d'obres autoritza-
des.

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

S'acorda aceptar l'oferiment del
Sr. Bernardo Obrador Artigues de

LLIBBES

«Els Pintors» de J. fgainio
D'entre eis 'libres que separes per

fruir durant els Heures estiuencs
—aquests heures quasi furtius que
arrabassen tenaçment dels deures
cada cop mes absorbents— he aga-

•at «Els Pintors», del bon amie Joan
Maimó.

Nomes la gran sensibilitat d'a-
quest poeta es capaç de fornir un
llibret tan deliciós, fruit del coneixe-
ment de dues branques de l'art que,
maigrit la seva afinitat, rarament
es dóna en una mateixa persona.

L'obra d'una quarentena cle pin-
tors o clibuixants s glosada de for-
ma tan plaent que par que fossis
guiat pel millor dels «ciccrons» car,
com qui no fa res, et mostra els
trets més específics de cadascun.

«Joan Mairná canta cl paisatge,
però no el paisatge de la contrada,
el penyasegat, l'obaga, la torrentera,
cl hose, la platja... sine) el paisatge
incorporat per un altre pintor, al
seu llenç». Així ho expressa Miguel
Pons al pròleg d'aquest llibre que
esdevé un esguard escrutador de
l'obra ciels pintors mes relevants
que han fet de Mallorca objecte o
inspiració del seu art, als quais atri-
bueix Maimá el mérit de desvetllar
als ulls no experts l'encís i la bellesa
de la nostra terra:
AllO que els ulls profans no

[endevincn
els irisats pinzells ho illuminen
i ho deixen bellament clarificat
i obrint de bat a bat vostres

[finestres
clonau el goig sublim als ulls

[maldestres
que poden veure el món

[ transfigurat.

Cadascun ciels poentes esta illus-
trat amb un dibuix de l'artista glo-
sat, de manera que el !libre, a mes
del seu valor literari, ens porta la
flaira d'aquells «albums» que tot
barrejant paraula i imatge han fet
tantes voltes les delícies ciels lec-
tors que es deixen seduir per la «be-
Ilesa» dels llibres.

T.P.
Joan Maimó, Els Pintors. Gràfi-

ques Llopis. Felanitx 1992.

cessió de part de la parcella 195 del
polígon 41 per eixamplar el canni.

Acaba la sessió a les vint-i-una ho-
res i cinquante minuts.

FELANITX

Tombats a la molsa

El català a la premsa
Un dia del juliol del 1982, vaig agafar els quatre diaris que es publica-

ven a Ciutat de Mallorca i em vaig dedicar a calcular l'espai real que ocu-
pava el català a les seves pagines. En el calcul dels centimetres quadrats
escrits en Ilengua catalana hi entraren articles, cartes al director, anun-
cis, ... Els resultats van ser depriments. Recordem-los:
14.07.1982

pagines 071 2 totals cni 2 català % català
Ultima Hora 40 33.150
Baleares 32 30.192 206 062
Diario cle Mallorca 36 35.315 45 009
El Dia 40 37.740

Total 148 146.397 251 0'17
Ilan passat deu anys dc llavors ença, per3 no uns anys qualsevols,

sin6 anys molt significatius per a Mallorca, tant en aspectes polítics, coin
lingüístics (Estatut d'Autonomia, Llei de Normalització Lingüística,  ...)
he volgut repetir l'experiencia amb els mateixos quatre diaris que encara
segueixen editant-se a Ciutat, per tal de veure la incidencia lingüística ciels
canvis que s'han produit, a les seves pagines. Els resultats, que no són ni
molt menys bons, experimenten variacions respecte del 1982, per?) deixen
en evidencia que el català a la premsa diaria té ben poca presencia, com a
conseqüència d'una situació socio-lingüística que no és, ni molt menys,
normal. Un cop mes han entrat en el calcul articles, notícies, anuncis, car-
tes al director, ...	 Els resultats són aquests:
08.07.1992

pagines	 cnz 2 totals CI11 2 catala % català
Última Hora 72 59 436 1.413 2'37
Baleares 56 46.486 13.092 28'16
Diario de Mallorca 56 53.924 1.485 2'75
El 	 Dia 	 16 55 48.563 429 0'88

Total 239 208.409 16.419 7'87
Comparant els dos resultats (separats per deu anys, recordem-ho) no

deixa de ser significatiu el considerable augment de pagines que hi ha
hagut, com tombé el percentatge comparativament tan elevat de presencia
del català que es detecta en el diari Baleares, corn a conseqüència del su-
plement Bon dia, eclitat amb el suport de la Universitat. En 10 anys hem pas
d'un 0'17% a un 7'87%, ben poca cosa que no arriba ni al mínim 50% que
establiria percentualment un equilibri lingüístic entre les dues llengües ofi-
cials que, segons la hei, tenim en aquesta illa. Es nota que hi ha hagut un
progrès en l'ocupació d'espai, però es tan petit i tan lent que no es pot
valorar de forma positiva. Si en tots aquests anys, les empreses perioclísti-
ques no han estat capaces de treure un diari escrit en llengua catalana es
ben probable que no arribent ci tenir-lo mai. Curiosament, però, ja fa molts
anys que a Mallorca s'edita un diari escrit exclusivament en Ilengua angle-
sa. Es veu que els catalanoparlants, o be no mereixem un diari, o be som
bons de conformar. M'inclin per aquesta scgona opció. Que ningú no digui,
però, que a Mallorca el català es una llengua normalitzada i que, per tant,
el procés de recuperació ja es pot considerar per acabat. Mirant un diari
es pot saber ben be quina es la realitat.

Antoni Roca

Club Nàutic Portocolom
Cursets de Natació i Optimist

Mesos de juliol i agost

INFORMACIÓ: Local social, de 5 a 7 del capvespre.

Tel. 824658. FAX 825399.  

CLINICA DENTAL

Dr. José Luis Bennássar Nicolau
MEDICO-DENTISTA

Col. 	 3.771	 289

Consultas: De lunes a viernes de 9 a 13
y de 15 a 20'30 h.

Cita previa.

C. Jaime I, 4-A
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Tel. 580709
Publicitat en camisetes, gorres, etc.

C/. Bisbe Miralles, 44 	 FELANITX

FELANITX

El ministre Solchaga a
Portocolom

Dissabte passat, el ministre d'Eco-
nomia Carlos Solchaga, que es tro-
}lava aleshores a Mallorca, concre-
tament al Port d'Andratx passant
uns dies de descans, resta unes ho-
res a Portocolom i se'l pogué veure
dinar a un hotel molt centric del
nostre port.

Avui s'inaugura oficialment la
Casa del Mar

Per avui divendres als voltants de
inigdia esta prevista la inauguració
oficial de la Casa del Nlar de Porto-
colom. A l'acte hi sera present el
Director General de l'Institut Social
de la Nlarina Sr. Jesús uela i el de-
legal del Govern Gerard Garcia.

L'estàtua de Santa Margalida
La setmana passada va esser col-

locada novament a la Font l'estàtua
de la patrona de Felanitx que va es-
ser destrossada fa uns mesos. La
restauració ha estat realitzada pel
senyor Jaume Mir i amb motiu
Ia festa anual aparegué, com sem-
pre, adornada amb raïms prime-
rencs.

Aquesta setmana l'estàtua sera
retirada i no sera collocada nova-
rient lins que estigui assegurada la
seva protecció.

Els cent anys de madõ Miquela
Sag rera

Dimecres de la setmana passada,
complí cent anys la madona Mique-
la Sagrera TugoreS (Moixa), cir-
cumstancia que dona peu a que fa-
miliars i coneguts Ii retessin una
festeta d'homenatge, a la que s'hi
sumaren els veïns del carrer de Son
Morei i a la que no hi faltà l'escal-
for d'una representació del Consis-
tori, en la persona del Batte, així
com el de la Banda de Música, que
obsequia la centenaria amb un com-
plit concert.

El vespre abans a la festa els vci-
oats de Son Morei s'afanyaren en
enramellar el carrer amb paperí i el
senclema espargiren murta per cm-
baumar l'ambient.

A les 7 del capvespre, la madona
Miquela, enrevoltada dels seus pa-
rents i amistats, assisti a una Missa
d'acció de gracies que celebra a la
capella de les Trinitaries Mn. Pere
Xamena i clespres a casa dels seus
nets del mateix carrer, 'The el testi-
moni de simpatia i estirnació de fa-
miliars i coneguts.

Cal esmentar l'excellent estat físic
i mental de la centenaria la qual,
malgrat l'inevitable traüll inherent a
Ia festa, complimenta amb tranc
alegre i afectiu tothom que s'hi
acosta per felicitar-la.

Des d'aquestes planes, Madó Mi-
quela, vos enviam la nostra mes cor-
dial felicitació. Que passeu en sa-
lut i alegria els anys que a Deli

I dc donar-vos de vida.

Dissabte que ve no sortirà el
cFelanitx»

La setrnaTin gut- ve; amb motiu -
(Rills dies de vacances que gaudirà
tot el personal de la casa, no hi hau-
ra edició d'aquest setmanari.

El dissabte dia 8 d'agost, si Deu
vol, ens tornaren posar amb contac-
te amb els nostres lectors.

Francesc Riera a les trobades
d'estiu de Ses Tarragones

Divendres passat el nostre paisà
i collaborador Francesc Riera i
Monserrat intervengue a la Trobada
de Ses Tarragones, un cicle de con-
ferencies i col-toquis que :.organitza
per segon any consecutiu la secció
de Mallorca d'Esquerra Republica-
na de Catalunya.

En aquesta ocasió es tracta el te-
ma «Antixuetisme a Mallorca» i
Francesc Riera intervengué junta-
ment amb Lleonard Muntaner i Mi-
guel Segura.

La festa del Carme
La festa del Carme, la festa dels

mariners, sembla que esperona la
temporada estiuenca, un poc remis-
sa enguany, i el Port comença a pre-
sentar l'animació que el caracteritza
per aquestes saons.

La Confraria de Pescadors honora
1 Pa trona amb cls actes tradicio-

nals, missa i processó marítima. Ile .

peti la diada ecoli,gica -de recollida'
de deixalles a la mar, a la que col-
la ho taren nombroses e in ha reacions.

La processó, que per cert a
l'hora d'organitzar-se hi manca un
xic d'ordre, posa la nota simpàtica i
espectacular a les aigües del Port.
Les embarcacions adornades i reple-
nes de gent, la música de la Banda,
repetiren l'estampa colorista de sem-
pre i enguany es \vie ressaltada amb

presencia dels nombrosos ultra-
Ileugers que solcaven el cel com si
fossin ocellots festius.

La pintada infantil damunt les ba-
rraques de ,Sa Bassa Nova desborda
totes les previsions de participació i
entusiasme.

Ceràmiques de Maria Ramis a la
Casa de Cultura

Fins passat dema diumenge, po-
deu visitar a la Casa de Cultura, una
exposició molt interessant de cera-
miques de Na Maria Ramis.

Les peces que presenta la ceramis-
ta atreuen l'atenció per la sòbria be-
llesa que es desprèn, a la par, de
llurs formes i materies. No es poden
separar ambdós conceptes i cada
peça impacta l'observador per la se-
va poderosa entitat, reveladora de
l'estil personal de l'autora.

ns interessant el text de Barto-
meu Mestre i Surecla que illustra el
eataleg de l'exposició.

El recital de M. Teresa Vert i
Joan Grimait

Aquesta parella d'artistes ens
acosta 1111 cop Ines —recordam gra-

tament un altre recital seu al Port
la uns anys— al camp meravellós
acts licders alemanys i de les can-
çons populars.

Maria Tcresa Vert, acompanyada
al piano cI Jo:.m Grimait, ens ofe-
rí una vetliada deliciosa, on la qua-
litat i disciplina cle la seva veu des-
grana un programa altament sug-
gestiu, integrat per cançons
Schumann, Montsalvatge, Morera i
.Falla,.un _mosaic-L.1474.-a - re prese.n to 644-
sens dubte.

Aqu,!.st matrimoni, que resideix
actualment a Viena, no ha deixat de
perfeccionar els seus coneixements
musicals, ella sobre tot en interpre-
tació de lied i tècnica vocal i ell en
piano, composició i direcció d'or-
questra.

Conferència Internacional*
IPMU '92

Del 3 al 10 de juliol, a l'Hotel Del-
ta de Cala Blava, se celebra la Con-
ferencia Internacional sobre el trac-
tament de la informació i de la in-
certesa en sistemes basats en conei-
xement, IPMU '92.

Es aquesta la quarta edició del
congres que amb una periodicitat
bianual, ha tengut anteriorment la
seu a Paris (1986 i 1990) i Urbino
(1988).

Enguany la comesa d'organitzar la
Conferencia va recaure en el nostre
paisà el Dr. Llorenç Valverde, Cate-
dràtic d'Informàtica de la Universi-
tat de les Illes Balears, en la seva
condició de Membre actiu destacat
dins la comunitat científica que hi
participa i que compren, amb més
de 200 participants, els països se-
güents. Franca, Espanya, Italia, Bèl-
gica, Regne Unit de GB., Suïssa,
Suécia, Hollanda, Alemapya, Poky-
nia, Txecoslovàquia, EE.UU., Cana-
da, Cuba, Brasil i Japó entre d'al-
tres.

Unes 150 comunicacions —rigoro-
sament seleccionades per un comité
internacional —foren presentades,
vuit de les quals foren elaborades
per professors de la Universitat ba-
lean

La festa de Santa Margalida
La festa patronal ha d'afrontar la

competència de l'atractiu estiuenc
del Port i ja fa temps que, malgrat
la brevetat del seu programa, no
aconsegueix gaire . més que omplir
Sa Font la vetllada precedent i la
del dia de la festa.

Enguany la vigília fou a carree-de
la Iguana, amb la .Nit dc foc», un
espectacle mes aviat adreçat al lo-
vent, ja que a la gent d'edat no li
plauen aquestes aventures. L'espec-
tacle ja s'havia muntat l'any passat
• l'explanacia del Sindicat i a Sa
Font queda més integrat clins el pú-
blic, que hagué de participar-hi més
o be fer-se'n fora.

El vespre de la festa, S'Estol d'Es
- .Gerricó i cls Sis Sorri amenitzaren

una ballade molt animada i concor-
reguda. Els focs artificials clogue-
rco, como és tradicional, la festa.

Andreu Julià fou homenatjat a
Andratx

Aquest passat cap de setmana cl
nostre paisà Andreu Julia Rosselló,
director de la Coral del 'Fort d'An-
dratx, feu l'estrena, en el decurs
d'un concert d'aquesta coral, d'una
peça a 4 veus titulada «Al bell port
d'Andratx». Es tracta d'una havane-
ra, un ritme molt apreciat pels an-
dritxols tota vegada que fou impor-
tat de l'illa cariberiya pels molts
emigrants d'aquest indret a finals
del segle passat i principis del pre-
sent.

Andreu Julia, en acabar el con-
cert, fou objecte d'un simpàtic ho-
menatge per part de distintes en-
titats del Port d'Andratx, que li fe-
ren obsequi d'una safata de plata,
en gratitud a la seva entusiasta de-
dicació a la Coral i per aquesta com-
posició,declicada a la seva terra.

Un llibre
no pot mancar
en el vostre equip
de vacances

Llibreria RAMON [LULL
Major, 25 Tel. .")8016() FELANrrx

SE PRECISAN MUJERES DE LIM-
PIEZA para la zona de Portoco-
lom, Felanitx y, Manacor.
Informes, Tel. 771961 (de 5 a 7
tarcles, Srta. Juana).
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Terra Iluenta

Permisos condicionats
A França han incorporat un nou

sistema per controlar els conduc-
tors de vehicles de motor caracte-
ritzats pel seu poc respecte per les
normes de circulació. Tots els per-
misos de conduir tenen deu punts
en depósit, i, a mesura que el con-
ductor es denunciat per cometre in-
fraccions, se li van descomptant
punts: tres si es una falta molt greu,
dos si es una falta greu i un si es
una falta lieu. Quan, finalment, el
conductor es queda sense punts, se
li retira cl permis. Aquesta nova
mesura ha provocat, de bon comen-
çament, el rebuig dels camioners i
dels taxistes francesos que, mentre
escric aquest article, tenen collap-
sades les carreteres.

El nou sistema per castigar els
mals coductors no es dolent en
absolut. H-i ha' un bon grapat d'in-
fraccions que no contemplen la reti-
rada del permis de conducció i, en
justicia, no esta be consentir que
persones avesades a botar-se les
normes de circulació, transitin
tranquiHament per carrers i carre-
teres. Botar-se un semàfor en ver-
meil es una falta greu i perillosa,
però encara es Ines greu quan l'in-
fractor está acostumat a no respec-
tar cap semàfor.

Tots els països d'Europa estan
molt preocupats pel tema de la
circulació. EIS accidents de transit
són, per desgràcia, noticia quotidia-
na, i l'obligació dels poders públics
és evitar-los. Cert es que en una
PUIPIPW"'"'

part dels accidents de transit que
es produeixen cada any hi han fac-
tors aliens al conductor, com ara
l'estat de les carreteres o la mala
senyalització, qüestions aquestes en
les quals les autoritats responsables
haurien de posar-hi més interès; pe-
t-6 tain be hem de reconeixerquegran
part d'aquests accidents es produei-
xen per imprudències i per manca
de respecte a les normes de circula-
ció. La Direcció de Transit espanyo-
la ha jugat fort aquest estiu amb
una campanya publicitaria agressi-
va, molt dura, realista i dramàtica,
dirigida a crear entre .els conditc-
dors una certa consciencia del pc-
rill que suposa no respectar les nor-
rues de transit o ser imprudents.
No se quins resultats poden donar
aquests anuncis, però per minsos
que resultin, han de ser ben rebuts,
perquè el que no es pot consentir
es la sagnia anual d'accidents que
patim.

Tanmateix les autoritats implica-
des en aquesta qüestió haurien de
jugar encara més fort, retirant de
la carretera vehicles de motor que
no estan en condicions, revisant els
conductors de forma Ines estricta,
prohibint la circulació "a aquells
conductors que són reincidents en
Infraccions al codi de circulació, en-
durint les proves d'accés al permis
de conduir, vigilant amb més cura
Ia conducció urbana, utilitzant
forma més continuada i efectiva els
mitjans de comunicació per crear i

conservar l'esperit civic en l'educa-
ció vial i, finalment, establint un
fort control entre els conductors de
ciclomotors i motocicletes, moltes
de vegades victimes o causants de
dolorosos accidents.

La mesura que han pres a Fran-
ça, la del permis per punts, no es
forassenyada, ni arbitraria. Es dura,
clar que ho és, com ho han de ser
les mesures que es prenen per con-
servar la vida de les persones i la
seguretat a les carreteres. Tots te-
nim cl dret d'equivocar-nos, pet-6 les
equivocacions a la carretera poden
pagar-se cares, molt cares. Si la
circulució perillosa no tingués cap
altra conseqüência que la d'arreglar
alguns cops en la carrosseria, el te-
ma no tendria cap trascendência; el
que passa és que a la carretera, al
pas de zebra o al semàfor, les equi-
vocacions poden costar vides i ab0
no es pot permetre, no s'ha de per-
metre.

Antoni Roca

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

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

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

HOME 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 - lr. Tel. 582316

07200 FELANITX
C/. Major, 4 C Tel. 650850

07630 CAMPOS
Av. del Mar, s/n. Tel. 658199

07660 CALA D'OR

91ISSENY.
Ha iniciado las rebajas .-de verano

con un 15%, 20% -y hasta Lin 30% 44

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.

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

NACIDAS PARA TRABAJAR.

DESDE 1.094.000 PTAS. LLAVE EN MANO.
Sea cual sea su equipaje, siempre habrá

una Fiorino que lo cargue, lo transporte

o lo lleve.

Con 2,7 m 3 de volumen útil y una capa-

cidad de carga de 500 kg, las nuevas

Fiorino pueden con todo. Usted elige: la

Panorama, acristalada y con asientos aba-

tibles que la convierten en un turismo de S

cómodas plazas; la Furgón, incansable y con

espacio para lo que quiera. Y con dos motori-

zaciones: 1.300 c.c. gasolina y 1.700 c.c. dike!.

Si lo quiere todo, esta es la suya. La nueva

Fiorino desde 1.094.000 ptas. Llave en Mano:

IVA, transporte, matriculación, impuesto

municipal, placas de matricula,

gastos de gestoria, IDENTI FIAT

y dos ahos de FIATASSISTANCE.

(Promoción incluida).

NUEVAS FIORONO FURGON Y PANORAMA MAW
Concesionario Oficial:

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



Ajuntament de Felanitx
Convocatoria de beca

CURSO 92-93
En cumplimiento de lo acordado

por la Junta del Patronato de la
Fundación Jose Gaya Sagrera, se
abre concurso para la adjudicación
de becas de estudios, 'con arreglo a
les siguientes bases:
BASE PRIMERA

Sc convoca una beca 41e 100.000
pesetas para ayuda de estudios Uni-
versitarios.

En caso de quedar desierta, se
concederán:

— Una beca de 50.000 pesetas para
estudios de Enseñanzas Medias de
los alumnos de los núcleos de po-
blación del Término de Felanitx, ex-
cluyendo los de Felanitx ciudad, y

— Dos becas de 25.000 pesetas
para estudios de Enseñanzas Me-
dias de los alumnos de Felanitx ciu-
dad.

Tendrán preferencia para la con-
cesión de las mismas los solicitan-
tes que en cursos anteriores hayan
disfrutado de dicha concesión siem-
pre que reunan los requisitos exigi-
dos de nivel técnico y recursos eco-
nómicos fijados en la convocatoria
de concesión.
BASE SEGUNDA

Las Becas de referencia serán
adjudicadas entre estudiantes en
quienes concurran las siguientes
circumstancias:
a) Ser natural y vecino de Fela-

nitx, residente en él con dos años
de antelación, como mínimo, a la fe-
cha en que solicita la beca.

b) Observar buena conducta mo-
ral y social, lo que acreditará con
certificación de la Alcaldía.

c) Carecer el aspirante y sus fa-
miliares de recursos económicos
suficientes para sufragar los gastos
de sus estudios, debiendo presentar
fotocopia de la declaración de la
renta y en caso de no hacerse, de-
claración jurada de los ingresos de
Ia familia.

d) No haber disfrutado en el
curso anterior de otra beca o ayuda
económica por razón de estudios, a
excepción de alguna de las de esta
Fundación.

e) Certificación académica de
Ias calificaciones obtenidas en el
curso 91-92.
BASE TERCERA

Las Becas se concederán por el
Patronato, previo detenido estudio
de las solicitudes por su Junta Rec-
tora, compuesta por:

El Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento de Felanitx D. Miguel Riera
i Nadal, que actuará como Presi-
dente.

El Rector de la Parroquia de Sant
Miguel de Felanitx.

El Director del Instituto Nacional
de Bachillerato «Virgen de San Sal-
vador», de Felanitx.

El Director del Centro de Forma-
ción Profesional, de Felanitx.

El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Juan Capó», de Felanitx.

El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Reina Sofía» de SlIorta.

El Director del Colegio de E.G.B.
«Sant Alfonso, de Felanitx.

El Director del Colegio «S'Algar»
de Portocolom.

El Director del Colegio «Migjorn»
de Ca's Concos des Cavalier.
Y como personas relacionadas

con la enseñanza, D. Guillermo
Obrador Arnau. Actuará como Se-
cretario D. Antonio Caldentey Julia,
Director dcl Colegio Nacional de
E.G.B. «Juan Capó» de Felanitx.
PRESENTACION DE INSTANCIAS

Las instancias dirigidas al Sr. Pre-
sidente del Patronato, se presenta-
rán en la Secretaria del Ayuntamien-
to de Felanitx, hasta el día 30 de oc-
tubre próximo, durante ;las horas
de 9 a 13.

A la instancia deberá acompañar-
se, debidamente cumplimentado, el
siguiente cuestionario:

— Nombre y apellidos del solici-
tante.

— Fecha y lugar de nacimiento.
— Centro docente donde figura

matriculado.
— Domicilio habitual del solici-

tante y de sus padres, justificado

por certificación de la Alcaldía.
— Nombre y apellidos de los pa-

dres y profesión de los mismos.
— Relación dc los bienes de toda

clase que posean los padres.
— Alquiler mensual de la casa

que habitan y caso de ser propie-
dad, valor catastral de la misma.

— Número de miembros que com-
ponen la familia, con expresión de
la edad y parentesco.
FORMA DE ABONO

Las cuantías de las becas se abo-
narán previa presentación del res-
guardo de matrícula y justificación
de asistencia a clase.

Lo que se publica paru general
conocimiento.

Felanitx, a 3 de julio de 1992.
El Presidente del Patronato

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

Electrónica SOLBIN
Emisoras homologadas marinas

Teléfono móvil

Telefonía y equipos complementarios

Distribuidor TELYCO (Grupo Telefónica)

C. Costa Llobera, 	 Tel. 827265

OPEL CORSA

6	 FELANITX

Este verano Cs más alcgre, más joven, más potente.

Es el verano más Corsa. Cóge le Cl ritmo.

En los Concesionarios Oficiales Opel tienes el Corsa

que va más con tu estilo.

Elige entre una gran variedad de motores, equipamientos

y colores. Elige entre la deportividad del Corsa Sport,

CI gran equipamiento del Corsa Swiney la versatilidad

del Corsa

Este verano sube a más. Súbete a un Opel Corsa.

Por MAO 97000 ptas!

• r, 	,i.d, p cl h	 I. Halrar,1 I IVINrOft, IS A IV,. 	 prt. cmft.F. Jr...cm° 1110171t k km.0 .nt lukto. \ 	 thmu "'mull./ a
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AUTOMOVILESCORMOTOR S.A. 	 , S.A.
Carrer Campos, s/n. FELANITX

GMfisd
OPEL

Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
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PUNTUALITZACIONS

Senyor Director:
A propòsit de ducs informacions

•aparegudes en aquest setmanari les
-dues darreres setmanes, referides a
una reunió per tractar de l'amplia-
-ció de l'edifici de l'Escola de Porto-
colom m'interessa fer les puntualit-
zacions següents:

El batle no va convocar cap reu-
nió per tractar de l'ampliació
l'escola «S'Algar». La reunió celebra-
da dissabte dia 11 de juliol va esser
.convocada pel President de l'Asso-
ciació de pares de l'Escola, que se
va posar en contacte amb els grups
politics del Cons;stori i els va avisar.
La reunió va tenir Hoc a l'escola

.. «S'Algar» de Portocolom i hi assis-
tiren representants del grup de go-
vern, del Partit Popular, de l'Asso-
ciació de Pares i dels mestres.

Si el president de l'Associació
pares va convidar el grup «Coloms
a la Sala» per «fer els ulls grossos.
.de cara a la concessiú d'una Ilicen-
cia, la responsabilitat es seva. El
Grup Socialista va assistir a una
reunió per trobar la soluciú més
adequada i mes'rapida al tema,-i -és
be d'entendre que si l'Ajuntament
convoca reunions, no les convoca a
l'escola «S'Algar».

Miguel Riera i Nadal

EL CARRER ASSUMPCIO

Sr. Director:
La zona on esta ubicat el carrer

de l'Assumpció, a Portocolom és
.sens dubte Parea de major densitat
demogràfica clel Port (el nombre
(l'habitants per km2). Si lo més im-
portant d'un municipi sán les per-
sones, la zona más poblada hauria
(fesser la més cuidada per les auto-
ritats municipals. Per') no es axí, ni
molt manco. Es possible que pensin
que els que viuen en aquesta zona,
no tenen dret a reclamar la protec-
ciÓ front a l'agressió continuada de
renous de motocicletes amb escap
lliurc, o músiques a volum intole-
rable de cafes i bars; perquè ja se
sap dc fa temps que aquest és el
carrer de la bulla. Si alguna autori-
tat municipal pensas així, ii recorda-
via lo clue cscrigue l'historiador an-
gles, R. Carr: «...els ghettos no sán
una comunitat ètnica, cultural o re-
ligiosa, són el resultat d'una discri-
minació feta des de les instancies
del poder». Tots els ciutadans tenin
dret a viure a ca-nostra, i les auto-
ritats han de vetllar per la qualitat
(le vida a tots els indrets.

Un felanit.ver divertit

LAS OBRAS DEL PUERTO

Las obras tenían que estar termi-
nadas a los cinco meses de empe-
zarlas y ha transcurrido mas de un
año y aún están sin terminar. Ade-
Inds se han desarrollado de la ma-
nera más molesta que e puede tra-
cer. ¿No estaba prohibido realizar
obras durante el verano en zonas tu-
rísticas? Si aún esta vigente tal pro-
hibición (Ipor qu(:! SC efectuan? ¿Es

Illateu Rosse[ló Vicens
(111113C'N.11.)

V a morir a Felanitx, el dia 22 de juliol de 1992, a l'edat de 79 anvs,
havent rebut cis sants Sagraments i Ia Ilenedieció ApostOliea.

Al eel sin

Els seus wrinans„laon i Francisea: fillola Isabel; nehots, Franeisea, Francisco. José NIanuel,
Atidreu, Llorené, Winne! i M" de la Salut i cis Ares parents vos demanen que olgueu encomanar
la seva itnima a Déu.

.

(asa niortuOria: C. Gabriel Vaguer, 54

•
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que Porto Colom no es zona turísti-
ca? Estamos a la nii!ad del nies de
j 111 io y no hace muchos (has que aún
se tux -o que soportar el ruido de lus
inolestos compresores abriendo zan-
jas y otros trabajos. ¿No es vergou-
Loso en pleno auge del turismo es-
tar la calles completamente a oscu-
ras? Hace unos pocos (Has que ter-
minaron de colocar y montar las l'a-
rolas y también hace unos pocos
(has que en parte, el primer, se en-
cendieron y el-segundo
casi la totalidad, pero luego se de-
jaron de encenderlas volviendo a la
completa oscuridad ¿Hasta cuándo
durará este ominoso estado? ¿A que
viene tanto desbarajuste? ¿Es que
los técnicos que las dirigen se han
vuelto a equivocar? Digo si se han
vuelto a equivocar porque he visto
en varios lugares que deshacían lo
que habían hecho para volverlo a
hacer. No se quien tiene la culpa
de tal desbarajuste, pero sea quien
fuere, y no me interesa en lo más
mínimo saberlo, creo que debería-
mos solicitar para el una medalla
aunque sea - de - bronce, por los gra-
vísimos perjuicios y molestias cau-
sados por su tardanza en la termi-
nación.

¿Qué dirán los turistas que han
pasado por nuestro Puerto cuando
vuelvan a sus respectivos domici-
lios? Estoy seguro que no volverán.

Además de los perjuicios y las
grandes molestias causadas, hay que
lamentar y criticar duramente las
deficiencias existentes en algunas
partes de las obras, una de ellas es
Ia movilidad de baldosas de las ace-
ras, debido a que cuando las colo-
caban nunca pudieron quedar bien
adheridas al hormigón por estar es-
te •serniseco o seco del todo y, ade-
más, hay muchos tramos que no es-
tan debidamente «abeurades», lo
que se observa cuando pasas sobre
las mismas. ¿Serán reparadas di-
chas deficiencias o quedarán tal co-
mo actualmente estan? Deberian ha-
cerlo porque para ello cobran y
nosotros los contribuyentes somos
los que pagamos.

Así lo espero.

Juan Estelrich y Barceló

VENDO APARTAMENTOS en CALA
FERRERA. Zona residencial. Ati-
'0, primer piso y bajos con jar-
dín.
Informes, Tel. 734093 particular
(noches).

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Jose Luis Adi -over
Cedeño i Mercê Prapar Estévez, han
vista alegrada la seva llar amb el
naixement del seu primer fill, una
nina preciosa, que rebrà el nom de
Yaiza.

Rebin la nostra mes cordial teli-
citació els novells pares.

PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat, a l'església

Sant Alfons, va rebre per primera
vegada la sagrada Eucaristia, la ni-
na M.a del Mar Oliver Rosselló.

I el sendema, a la mateixa esglé-
sia la varen rebre els germans Pere
i Miguel Cler Porcel.

També diumenge dia 19, en el Con-
vent de St. Agustí, la varen rebre els
germans Santiago i Manuel Sierra
Caña:

Rebin cis nous-combregants la
nostra felicitació, que feim extensi-
va als seus pares.

NECROLOGIQUES
Dimecres de la setmana passada,

descansa en la pau de Dal a Fela-
nitx, a l'edat de 62 anys, D. Fran-
cisco del Pozo Cabello. Al cel sia.

Reiteram el nostre condol a la se-
va família, i d'una manera especial
a la seva esposa D. a Carmen Ríos i
fills Carme, Francisca i Josep.

o—
Diumenge dia 19, entrega l'anima

al Creador a Felanitx, a l'edat de 78
anys, D. Joan Barceló Binimelis (Ga-
larí). D.e.p.

Enviam la nostra més sentida

condolencia a la seva filla Magda-
lena, germans D. Miguel, D.. Marga-
lida, D. Mateo i D. Nadal i als ¡litres
parents..

Secció Religiosa
ESGLESIA DE ST. ALFONS

FESTA DEL TITULAR

El dissabte dia 1 d'agost es la fes-
ta de Sant Alfons M. de Liguori. A
les 7 del capvespre hi haura solem-
ne Eucaristia, presidida pel P. Do-
mingo Andreu, qui dira la homilia.

La Comunitat de PP. Teatins con-
vida molt cordialment a tots els fi-
dels a aquesta festa.

Retails de premsa
D'un : article a «Diario	 31allatca»,

del bc#: periodista Sebaslia Vert, re-
produziu  el paragraf

«Céttament les llengües no caste-
llaneS; qüe els estatuts d'autonomia
estableixen inequívocament com a
oficiais, no són una competencia
exclusiva de les respectives Comuni-
tats Autònomes. Es en aquest sentit
que l'Estat, si de bon de veres vol
que Espanya respongui al model
descrit pel ministre de Cultura, ha
d'ajudar no nomes a potenciar les
politiques normalitzadores (le les
Autonomies, sinó a educar tot l'àm-
bit castellanoparlant perquè s'accep-
ti la deversitat idiomàtica. Així s'evi-
tarien :lets com el de Sevilla i que la
llengua pogués ser emprada com a
pretext' al servei de popularismes
que es dirigeixen Ines al cor que al
cap.»

ES CERCA CASA planta baixa per
a llogar.
Informació, Tel. 827093.

CERCLE RECREATIU
QUOTES SEMESTRALS 1992

Es prega a tots els socis que passin pel local del Cercle —Con-
serge—, per tal de liquidar les quotes semestrals de l'any present,
així coin la derrama aprovada per l'Assemblea en el mes de gener.
En total, 1.800 ptes. Si ho prefereixen poden ingressar-les al comp-
te current número 060-5162-44 del Banc dc Credit Balear de Fe-
lanitx.

Felanitx, 18 de juliol de 1992.
El President,

Gabriel Abraham
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RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DO`R
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

visTA PANORAMICA SOBRE EL MAR
LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

FELANITX

utocares

s.a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Demà dissabte Comencen els
Jocs Olimpics... Pere) a nzi, particu-
larment no m'interessen massa. Jo
som un poe raro si he de dir ver.
Pere) és que després de la pallissa
que ens han donat les televisions
amb ¡'Expo i les olimpiades, Ile de
reconèixer que abans de començar
tot aquest (rui m'han fatigat
La veritat, no perdré gens ni mica
de temps davant el televisor. L'a pro-
fitaré per fer altres coses... Amb
aquesta calor que fa, haver de con-
templar aquests atletes fer tants
d'esforços per una medalla. Més
d'un noranta per cent tornaran a ca
seva més emprenyats que un mixto.
Jo, abans ja estic fatigat. Que seria
de jo si m'lzagués d'empassolar to-
tes les proves esportives d'aquests
dies... Estaria tan rendit que no es-
taria a punt d'estrenyer-tne el chztu-
ró el pròxim mes d'agost. ¡Solchaga

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 afio de ga-
rantía.

wineclidas»! Diuen males llengues
que pel setembre només ens queda-
ran els ossos...

• MAGNIFICO resultó en la pla-
ça de Santa Margalida el ESPECTA-
CULO a cargo del grupo «LA IGUA-
NA», que bajo el título NIT DE FOC
sorprendió gratamente a todos.

• El C.D. FELANITX, el pasado
domingo, PRESENTO SUS PLANTI-
LLAS en el histórico «Es Torrentó».
Ya se sabe que por estas fechas pe-
dir a la gente que acuda, es como
pedir peras al olmo. La gente tiene
el ancla anclada, en Porto-Colom y
el calor apricta... El baño es más
refrescante. Así y todo el público
fue numerosísimo. Lo cierto es que
Ia NUEVA DIRECTIVA, como ya
dije en su momento, se ha tomado
Ias cosas en serio. La crónica del
evento nos la servirá el amigo Gori
Vicens, que no perdió ripio.

Por otra parte el clásico partido
correspondiente al «TROFEU CIU-
TAT DE FELANITX» tendrá que
disputarse contra el primer equipo
que nos toque en el Campeonato de
Liga de Preferente, a estas horas, to-
davía no había calendario y lógica-
mente lo desconocíamos. En cam-
bio se prepara un partido muy
atractivo REAL MALLORCA-FELA-
NITX, bajo los auspicios del nostre
Ajuntament, del que informaremos
con detalle en nuestra próxima edi-
ción.

• Ya saben que SERGIO DAL-
MA viene a las VERBENAS, uno de
los más famosos temas es «Esa chi-
ca es mia». El chico, aunque gua-

/

„	 *

Sobados de 10.00h. o 13'30h.

"'POKE PROP4ESTO

Aplicaciones en hostelería, comercios,
terrazas, invernaderos, piscinas...
Centenares de instalaciones en
Baleares avalan nuestros sistemas.

GE 2 ELE
TECHOS Y ACRISTALAMIENTOS MOVILES

peras (no le duele la cara por eso)
dice en la revista «SUPERTELE» de
Ia pasada semana: .Cacla dia soy
menos exigente y voy descartando
el prototipo de mujer ideal. Busco
chica dulce y cariñosa...». El can-
tante en la foto de rigor sale acorn-
pañado de dos bonitas muchachas.
¡Y una de ellas es ni más ni menos
que LOURDES COLOM («La Chica
de las Teles»), felatzitxera y muy co-
nocida por más señas. Es el precio
de la fama, porque la amiga Lur-
des no esta liada, ni mucho menos
con este «divo», se trata de una foto
de archivo de cuando aquello de
«Tele-5». No hay que ser mal pen-
sados, troncos.

• Las noches son cortas en Por-
to-Colom, el ambiente no da más
sí. Pero los hay que las saben alar-
gar si uno se une al tren del BAR
de MIQUEL «Es FIDEUER». La
charla es amena y uno puede me-
ter la nariz y refrescar el gaznate
con buenas birras. Desde la pilsen
germana, pasando por la mexicana
«Sol» hasta la belga «Le Fruit de-
f undu» , que sólo es apta para bebe-
dores con agallas... No es de extra-
ñar que las tertulias tengan ese sa-
bor especial, digo yo, vamos.

• Dije y mantengo que «CAS
PATRÓ» iba a ser uno de los loca-
les de moda. Y la verdad es que he-
mos visto desfilar por aquel un
montón de gente importante, ¡y la
que pasará por allí en el ferragosto!
Lo cierto es que el amigo opatró Mi-
guel» se lo sabe montar fetén, co-
mer bien, un esplendido panorama
y esplendidas bocanadas de aire...
¡Vamos, la repera!

• Eran casi las tres de la ma-
drugada cuando me disponía a es-
cribir esta sección y, ya se sabe que
«...Mds cornadas da el hambre».
Menos mal que el «Mesón OLE»
permanecía abierto, y el amigo Pc-
tras no tuvo inconveniente en ser-
virme un somero resopón... De lo
contrario esta semana leerían mi
esquela. Por cierto, el «mesón», pese
a la crisis, siguen en su línea habi-
tual y uno puede conservar las vir-
tudes (vicios) de antaño.

• El otro día el «GRUPO
SERRA» reunió a los ciclistas ma-
llorquines que han participado en
Ia historia del «TOUR DE FRAN-
CE», entre ellos un felanitxer, hoy
desgraciadamente olvidado: FRAN-
CESC JULIA, que supo dar la talla

como buen gregario.
J En el «BAR/RESTAURANTE

COSMOS» los amantes de la cocina
vasca y mallorquina disfrutan de lo
lindo. Un día de estos vamos a ca-
tar la paella, me cuentan que las ha-
cen de maravilla.

• La ASOCIACIO DE VEINATS
«ES RIUET DE S'ILLOT» me man-
dan un folleto del 1." CERTAMEN
DE PINTURA «S'Illot-92», cuyo pre-
mio es un CUARTO DE MILLON de
pelas. Pudiendo participar artistas
de cualquier edad. El plazo finaliza
el 31 de agosto. Para más informa-
ción llamar al 810034. De nada.

• Y hablando de arte, hay que
hacerse eco de. la EXPOSICION de
CERAMIQUES que MARIA RAMIS
que se presenta en la «CASA DE
CULTURA» hasta el 26 de julio.
voy a descubrir a estas horas a esta
gran ceramista que domina todas
Ias técnicas de este dificil arte v las
sabe aplicar con inusitada sensibili-
dad en estos bellos objetos, que son
fruto de su imaginación, que no es
poca. Recomendada, como diría,
Passarius.

• Y mañana 25 de julio, es cl día.
¡ORRIS KAMOY! Se celebrará en
PORTO-COLOM la SEXTA CON-
VENCIÓ DE EX-PICADORS LO-
CALS. La «Trobada» dará inicio a
Ias siete de la tarde en el histórico
.BAR HARRYS». ¡Aliglzi menei!
Para después trazar el croquis
lo que sera esta velada que se pro-
longará hasta horas intempestivas...

Kikil!!! Entre las ponencias
cabe destacar solicitar una subven-
ción para crear una «Academia de
nuevos Picadores» con motivo de
dar nuevos alicientes al turismo ba-
lear que anda de capa caída. AN-
CHULA, KULA, MAKAMBA, KILA
KULA MAHARA... Esperemos que
no falte nadie a esta importante
cita, de la que daremos cuenta den-
tro de quince días, ya que la sema-
na que viene nos tomarnos un me-
recido descanso, que nos vendrá de
perlas después de la «noche de cal-
do de gato» de marras. ¡¡¡ORRIS
KAMOY!!!

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS.

VENDO MOIIIIUDA CON moTon
ToliATsu 33 c.v.

n formes: lIar La Pro tee torn
o 'i'd. 5N1962

TELEFONO 7972 27-79 71 79
Calle Celieters, Parcela 131 Pol Ind de Marratxi 07141 Marratxi MaIlorca  Fax. 79 71 88 
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EN UN ABRIR Y CERR
DE TERRAZA
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C/. Plaça, 12 - Tel. 581821 - FELANITX

ATENCION,
a partir del
miércoles dia 29

- GRAN
REMATE
DE LAS
REBAJAS
Descuentos del
50 10
Aprovéchese

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 24-7-92 	 VIERNES 31-7-92

Entremese:i especiales
Salmón a las finas hierbas.
Tarta aniversario.
Vino Bach.
Champán Delapierre c. negro.

Café., copa y puro.

Ensalada C he
Redondo a la salsa cazadora
Tarta aniversario
Vino Bach
Champan Delapierre C. negro

Café, copa y puro
2.500 ptcs. 	 2.000 ptas.

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

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

Llibreria
Ramon Llull
Comunicam als
nostres clients,
que, per tal de
tenir uns dies de descans, tendrem tan-
cat del dia 25 de juliol al p d'agost.

Disculpau les molèsties

electrónica

L---MOREY 	 I
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

Dra. Llucia Caldentey
Consulta particular i d'assegurances

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

DE DILLUNS A DIVENDRES:

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

PORTOCOLOM: Horabaixes, de 4 a 6

PER A AVISOS, Tels. 583464 i 824436

CI. Pelat, 61
	

C/. Juan de Austria, 4 baix
FELANITX
	

PORTOCOLOM

FELANITX

El Torneig de Futbolet de Sant Jaunie
L'Escola de Partocolom té la pista impracticable

El mal estat de la pita provoca la tigui en aquest estat deplorable.
indignació ciels participants en el	 De seguir així a lo millor s'hau-
torneig de futbolet, els quais decidi- ria de plantejar fer una proposta al-
rén no continuar amb el campionat ternativa al programa d'Eclucaciú
si no es trobava una solució. Sem- Física ciel Ministeri, i anar a pescar,
bla que aquesta s'ha trobada i que remar, nadar, etc.
es farà a les pistes de l'hotel Cala
Marçal.

Hem de dir que les fernines no
s'asustaren i coneixedores del pro-
blema regaren prviament i així la
pista fou mes practicable. Els par-
las femenins es clesenTrollaren així:

Gran superioritat demostraren les
jugadores de l'equip ESPORT ES
PORT A, en front de les LLEONES,
les quais no tengueren gens de sort.
El resultat fou Esport Es Port A, 6 -
Ses Lleones, 1.

En el següent partit s'enfrontaren
el S'HORTA i ESPORT ES PORT B, al Moll.
les 'horterrines demostraren el seu	 CANVI D'HORARI D'ALGUNES
bon joc amb el nou fitxatge del País	 PROVES ESPORTIVES
ciel marisc «Laura», la qual marca Volem fer notar alguns canvis de
2 gols pel seu equip. El resultat fou: data i hora d'algunes proves espor-
S'Horta, 2 - Esport Es Port B, O. tives:

Esperam amb entusiasme la final.	 Rem «Patró Estev».—Dia 7 a les
Per últim \ ,olem fer notar que els 10 h.

allots de l'escola no tenen capacitat 	 Vela Llatina.—Dia 8 a les 16 h.
de protesta, habituats des del 6 any's	 Rem «Patró Estev?».—Dia 9 a les

menjar pois i a no tenir un camp 11 h.
en el que puguin practicar esports 	 Vela Llatina.—Dia 9 a les 11 h.
cómodament, sembla ser un ciels mo- 	 Windsurf.—Dia 9 a les 11 h.
tius de que el camp de l'escola es-

24 Horas de Futbito
«HORMIGONES FUMET»,

CAMPEONES
Un año mas se realizaron las 24

HORAS DE FUTBITO, con mucha
concurrencia por parte ciel público
durante todo el día y noche.

Los equipos fueron muy regulares
y deportivos, excepto algún que otro
mrviosismo por parte de público y
jugadores.

Quedaron campeones: IIORMIGO-
NES FUMET.

2.° clasificado: THE PAKS.
3.° clasificado: INSTAL CON-

FORT.
El equipo campeón, «Hormigones

Fumet» estuvo integrado por: Ma-

- -	 Altres esports
V CURSA DE SANT JAUME

Demà dissabte tindrà lloc a les 18
hores la V Cursa de Sant Jaume.
Les inscripcions poden fer-se 1/2
hora abans a la Llotja.

II CONCURS DE MONOP.ATI
Han desaparegut les rampes.
Sembla que una persona cansada

de sentir renou va dur-se'n les
rampes de la Plaça. Esperam.poder-
les recuperar abans de la competi-
ció, la qual tindrà lloc demà dissab-
te una vegada hagi acabat la Cursa

ties, Jaume, Gori, Felipe, Xisco, l'O-
ro!, Marino, Tia, Biel, Borras i Ma-
teu.

Agradecemos sinceramente la co-
laboración de:
Excmo. AYUNTAMIENTO DE FE-

LANITX
Policlínica LLEVANT
Cafeteria S'ABEURADOR
Café ES MERCAT
Café CALA FAVA
Auto reparaciones SANTUERI
Fotos JAUME MONSERRAT
Embotelladora «SA CARROTJA»
Floristería JAUME CAPO de Cala

cl'Or

El Comité



CHENDO i MILLA juntament amb
• ---- un company seu, en GOIKO. No tri-

ga gens en TONI a treure la batuta
de Chef i amb un pareil de fotogra-, •

afer. 	 )\	 fies dc record culminarem el dinar.
m2
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Cadascú mira per ell
o calem foc a l'esglesia o socor-

•am heretges, no hi ha terme mig.
Quart jo anava a escola i no en feia,
es mestres ens feien resar quan en-
travem a classe i quan en sortíem
a mes d'engegar tots plegats una
bomba ets horabaixes des mes de
maig. Després, amb menys vitriol
que en temps de sa República, dei-
xàrern de resar i despenjarem de
sobre ses pissarres marecledeus i
sancristos una mica a les sordes.
Ara que no vaig a escola més que
per fer-ne en som testimoni que no-
mes resen es mestres, d'amagat i
amb sa boca dosa, tot demanant a
l'Esperit que eis alliberi de depres-
sions. Es nies progressistes i es mes
esquerrans flastornen i roseguen pa-
raulotes que no es mes que una for-
ma de pregaria un poc mes  progre,
materialista i pedant.

Recordo aquelles processen,s ton
plenes de guàrdies civils elbjrri; d'a-
tatues ploroses i aquelles bancata-
des de battes, mostasafs i regidors
es dies de Pasqua i festes des po-
ble. També aquclles disbauxes fú-
nebres sota sa creu de marbre gri-
senc dalt des replà. Es poder civil
i ses forces militars eren, «mitad
monje mitad soldado*, al manco en
aparença, afeccionats a sa teologia i
hi havia pocs dubtes que no ho ha-
gueren fet tan be en es mitings i a
ses arengues com s'ho hagueren fet
damunt sa trona, cas de pujar-hi.
Era Montesquieu al quadrat. Ara
un bon politic ha de ser, si pot,
alergic a ses processons i en es
bancs des parents. I si no pot ser
()Il( no hi mostri massa delit
Igualment es capellans han d'estar-
ne lluny d'ajuntaments i de guer-
rers. Montesquieu té febre i Cons-
tantí ja es podrit.

També es poble s'ha fet lluny de

ses capelles i li entra tossina quan
arnollen encens. Van molt a sa pro-
cessá peri) ho fan (l'inc()gnit. Paguen
quotes per fer-ho i es fan carnets
si 1)0. no s'hi atansen si no es plens
de suor i confits camuflats d'enca-
pironat.

I així Limbe s'ha estesa sa pesta
a ses coses. No s'han pogut posar
aquells dos bancs de pedra marbre
ajaçats a sa façana des Convent. Es
bancs son pes poble i com que es
poble es . descregut i irreverend, se-
gons Maastrich, han trobat millor
que es bancs no toquin, ni per des-
cuit, sa paret de sa casa de Deu. I
no estan enmig des carrer pet - que
ha bastat que estiguin enmig de sa
cera. I com que es militars també
son part des poble han cregut que
sa millor estrategia és copiar sa tac-
tica de sa gent civil i han posat
aquell canée negre tan decantat del
Bon Jesús com es bancs. I no han
volgut tampoc que estas tombat
cap a sa paret tot i que hagués po-
gut ser signe de submissió. L'han
posat mes dret que un fus, més des-
afiant que un torero. Tinc noticies
que eixamplaran sa cera perquè es
catecúmens no travelin amb aguets
mobles quan vagin a l'Ofici Major
que ara té Hoc a ses dues grans bo-
tigues que fan sa competencia a
Sant Agustí.

P. Artigues

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

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

a El nostre paisà Antoni Peña es
pruclama campió absolut de Balears
de Gran Fons a Cala Ratjada. Una
gran prova on es reuní lo millor de
totes les illes. Aquest important
triomf, demostra altra cop el gran
moment que travessa el jove corre-
dor felanitxer.

• El jove equip HORMIGONES
FUMET, es proclama CAMPIO
les 24 HORES DE FUTBOLET d'una
manera admirable i amb tot honor,
derrotant el poderás equip THE
PACKS, que no li servi dc res fit-
Xa jugadors per la final. Endemés
de guanyar el torneig, cls jugadors
i les seves «dames» soparen de
raors, hermanos, pedaços i altres es-
pecies, en cl Bar CAN JUANITO,
gracies als mariners TIA PLORIS,
MATEU ALOU i BIEL PEDASSET.

• Ens decidírem passer un dia
complet a la platja. Cercant cercant,
arribarem a Cala Sanau, on fou gran
la decepció en observar a l'entrada
de la cala un munt de fems de gai-
rebé una tona! No es estrany que el
Sr. Cuenca protesti diàriament a
l'Ajuntament.

• No servi de res organitzar i
moure gent entorn a les l'igues de
futbolet senior, infantil i femení. La
falta d'installacions a Portocolom
fou el motiu de que no es dugués
a terme l'activitat. El nostre Ajunta-
ment no complí la promesa i la pis-
ta del collegi S'Algar segueix imprac-
ticable.

• A CAN GUSTI ens trobarem
amb els jugadors de l'equip blanc

VENDO CHALET adosado en Urb.
Cas Corso de Porto-Colom. Acep-
taría solar.
Informes, Tel. 824135.

VENDO LANCHA ARROW 5 m. es-
lora. Muy buen estado. Motor TO-
JAPSU 40 H.P.
Informes, Santos Taller Náutico.
Tels. 824266 y 824221.

VENDO CACHORROS PASTOR
ALEMAN con pecligr& y vacuna-
dos.
Informes, Tcl. 825263.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— 'fon (i a 750
— Delhi -1:1)S
— 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

¿Es su vehículo un RENAULT?
¿Sí?
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RENAULT FELANITX - Ctra. Campos, sn.




