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ESTIU
Ajuntament de Felanitx

Programa d6actes a celebrar del 15 al 21 d'agost
Dissabte, dia 15. A les 17 hares, comença el' «lr. Torneig de

Volei-Platja» a Cala Marçal organitzat pel Club Esport Es Port.
A les 22 hares, a la plaça de Sant Jaume de Portocolarn, ses-

sió de cinema..Projecció de la pellícula «Raiman».
Dimarts, dia 18. Final del campionat de billar a la Llar del,Pensionista:
Dijous, dia 20. Continua el campionat de petanca a la zona po-

liesportiva de «Sa Mola».
Divendres, dia 21. Comença el cicle festiu de Sant Agustí a Fe-

lanitx.
A les 17 hores, cursa popular «Sant AguStí» organitzada pel

club «Joan- Capó».
A les 20 hores, des del balcó de la Casa de Cultura, Pregó de

les festes a càrrec d'En_ Nicolau Llaneres. A continuació, palo i
vi del país.

A les 20'30hores , inauguració de les exposicions:  «Eis de
fuster, mestre d'aixa i boter», a la Casa de Cultura, muntada„per
Ia Llar del Pensionista.. «El pavelló a l'Expo 92, a la- Casa de
Cultura.

A la sala de «Sa Nostra», exposició collectiva de pintura d'Al-
faro, Pla i Caldentey.

A les 23 hores, al Parc Municipal, Verbena amb Sergio,Dalma,
Pimpiniela, Tiempo de 'sombra, Rembrand i Sinto Serra j e seu
grup.
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Roda de prelims entorn
mociú de censura

Dilluns passat a vespre, tingué
lloc una roda de premsa a la Cesa
Municipal de Cultura, durant la
qual el grup local de la coalició PP-
UM i el recent format grup Indepen-
dent explicaren als mitjans de co-
municació els acords subscrits per
tal de presenter la moció de censu-
ra contra el batle Miguel Riera i ges-
tionar després l'Ajuntament sota la
presidencia d'Antoni Grimalt Mas.

Andreu Riera, president del Partit
Popular de Felanitx, Antoni Grimait,
Secretari de la mateixa agrupació i
Sebastià Lladó portaveu del Grup
Independent, foren els que integra-
ren la taula.

Andreu Riera, que parla el primer,
rebate les recents declaracions a la
premsa del secretari del PSIB Joan
March, que insinuaven possibles so-
bonis i afirma que en el pacte subs-
crit amb els regidors del Grup Inde-
pendent, names s'havien manejat
ofertes • polítiques. Fou molt dur
amb J. March, del que digué que
names insulta, provoca i intenta
confondre l'opinió pública. Quant al
fracassat pacte a tres bandes, A. Rie-
ra, explica que G. Cariellas no s'hi
havia inmiscuït i que ho havia dei-
xat en mans de l'agrupació local. Di-
gue que aquest no era necessari per
assolir una majoria, ja que amb els
nou vots reunits n'hi ha prou per
donar estabilitat a l'Ajuntament. I
per últim digué que agraia la poll-
tica practicada per J. March, ja que
amb ella el PSOE mai no tornaria
governar aquesta comunitat.

Sebastià Lladó feu una clara acu-
sació contra el CDS, amb el qual di-
gue que s'havia acordat una total
autonomia pel municipi. Denuncià
Ia seva passivitat davant els esdeve-
niments post electorals i la seva in-
terferencia a l'hora d'aconseguir el
pacte a tres bandes i evitar la mo-
ció de censura. Quant a la moció,
digué que no s'havia de dramatitzar,
que no es tractava de censurar nin-
gú, sinó de donar pas a una nova
majora (9 vats), que tenia ganes de
treballar per Felanitx. I per últim,
nega que dins el seu grup s'hi ha-
gués practicat el transfuguisme, ja
que ningú no havia estat mai afiliat
al CDS, eren independents i que és
el grup en bloc que ha signat la for-
mació del Grup Mix i la moció de
censura. ts tot el grup —digué—
que se'n va; el CDS-vingué a cercar-
nos unes hores abans de tancar la
llista electoral.

El candidat a batle Antoni Gri-
malt parlà en darrer lloc. Digué que
s'havia arribat a Uri acord arnb...eis

a la

pendents per dur
ma amb una ade-
per tal d'optimit-
de l'Ajuntament.
lítica de personal
p governant, que
ament gravosa i

que era necessari revisar. I manifes-
ta la necessitat d recabar l'aporta-
66 maxima de h institucions per
alleugerir les des eses privies. Per
últim justifica la moció de censura
pel fet de que exiSteix una nova ma-
joria i creu que os lògic gestionar
els assumptes des del principi en
comtes d'haver de donar suport a
unes qüestions gestionades pels al-
tres.

Ja en el diàleg final es .revelà que
el primer tinent batle seria Sebas-
tià Lladó.

Un cop acabada la roda de prem-
sa, fou entregat a s informadors el
text següent:

Acords sobre gestió municipal
Grup Independent i PP-UM:

1.—Direcció i organització munici-
pal basada amb una adequada pla-
nificació per tal d optimitzar la uti-
lització dels reci4rsos disPosables
sense augment de la pressió fiscal.

2.—Recionalitzac 6 de l'adminis-
tració i dels servis municipals, fi-
xant la plantilla rjiunicipal d'acord
amb estudis rigor sos fets per em-
presa especialitzada, tot això enca-
minat a donar el nillor servei al mi-
nim cost possible.

3.—Creació d'un servei municipal
de neteja de vies públiques.

4.—Cercar la collaboració de l'A-
juntament amb les entitats, asso-
ciacions i agrupacions locals per tal
d'assumir la problemàtica d'aques-
tes, i, entre tots, mirar de trobar les
solucions adients.

5.—La planificació urbanística
anirà dirigida a aconseguir un ús ra-
cional del territori, posant especial
cura de millorar ' lo que est à fet
abans d'afavorir naves urbanitza-
cions, amb una especial atenció a la
preservació del medi ambient i a
afavorir la regeneració de les zones
degradades.

6.—Es continuarà la millora de
les zones turístiques.

7.—Es potenciara l'activitat nàuti-
ca, tant esportiva com de serveis a
Porto-Colom.

8.—Es seguirà will) la millora de
les comunicacions: carretera de Ca's
Concos a S'Alqueria, Ronda Porto-
Colom, Via circurnvalació a Fela-
nitx (pendent de NN.SS.) i es se-
nyalitzaran els camins- vdnals.

•9,—Es clatarà de-N61 industrial a

La tradicional prova atlètica de
les festes se celebrarà el divendres
21 d'agost a partir de les 17 hores.

El Consell Insular de Mallorca i
l'Ajuntament de Felanitx la patroci-
nen i l'organitza el Club Joan Capó.

El programa començarà amb un
pròleg de marxa atlètica sobre 1.000,
2.000 i 3.000 metres, segons edats.I a
partir de les 17'30 es faran corregu-

Felanitx d'acord amb les necessitats.
10.—Ja que les activitats esporti-

ves de participació nombrosa que-
daran cobertes a Felanitx amb el Po-
liesportiu de Sa Mola, es dotara
d'espai a aquelles altres de partici-
pació menys nombrosa. Concreta-
ment s'adequarà l'edifici de l'escor-
xador veil a tal efecte. A Porto-Co-
lom es dotarà d'un poliesportiu
compatible amb l'escola i un camp
de --Futbol.

11.—Es cercara la coordinació en-
tre les diverses entitats que promo-
ven activitats culturals.

des per a totes les categories. Co-
mençaran el minis (84 i posteriors)
que correran 500 m., i acabaran els
seniors (8.850 m.).

Els recorreguts prevists són eis de
sempre, pels voltants de la Plaça
d'Espanya. Hi haurà premis per a
tots els locals sempre que s'hagin
inscrit en el termini assenyalat. Per
tant els interessats han d'anotar els
dies i hores d'inscripció. Sera a l'A-
juntament els dies 18, 19 i 20 de les
18.30 e les 20.30 hores.

Paper per
reciclar

A la Casa Hospici Hospital s'hi
pot portar el paper que la gent no
ha d'utilitzar (revistes, diaris, etc.)
i que Jaormalment s'entrega al ser-
vei de recollida de fems. Aquest pa-
per, el cartró no interessa, deguda-
ment reciclat, pot esser novament
utilitzat i proporciona uns ingressos
a diverses entitats benèfiques.

dos regidors ind
a terme un prog
quada planificaci
zar els recursos
Desqualifica la p
adoptada pel g
considera excessi
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Dis. 15 Assump. de la Verge
Diu. 16 St. Esteve d'Hongria
Dill. 17 St. Jacint
Dim. 18 Sta. Elena
Dim. 19 St. Joan Eudes
Dij. 20 St. Bernat
Div. 21 St. Pius X

LLUNA
Quart minvant dia 21

COMUNICACIONS
A UTOCaRS

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

Palma • Felanitx des de l'esta-
cié: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

Felanitx-•ortocolom: Dies fei-
ners, a les 7,.9, 14'15, 17 i 20'30 h.
Diumenges i festius, a les 9, -
12'30, 15'30, 17 i 20'30 h.

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

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

TAXI FELANITX
Tel. 582388

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

APOTECARIES DE TORN
Dissabte

iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Francesc Piña
Gayà-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365 . Policia local
582200

Funeraria Felanitx
580448-581144

Ambulanci
581715 - 580051 • 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil 580090

Servei de Grua 827474
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885

Catalina fuster Pomar
N'da. de Valls

va morir a Felanitx, el dia 	 d'agost de 1992, a l'edat de 71 anys,
haven t rebut els sants Sagratnents i la Benedicció ApostOlica.

AI eel sin
La seva tilla Aina :\laria; fill politic Sebasti:) l'arera; iit Sebasti:i; germana Nlagdalena;

genitalia politica largalida Picó; nebot Josep, eosins i els :titres parents, vos demanen que vol-
gueu tenir-la present en' les N - ost res preg:tries.

Casa morttiOria: C. Sa Plaça, 10
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FELANITX

FELANITX
Setwanari d'interessos locals

PREU DE SUBSCRIPCIC.
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

LES VERBENES
A la reunió de la Comissió de Go-

vern celebrada ahir vespre es va
acordar el següent:

El dia 23 la verbena sera de franc.
Els preus ciels abonaments i les

entrades pels altres dies seran:
Abonament individual 	 2.500
Abonament individual per

a pensionistes 	 L500
Entrada de la verbena 	 1.500
Entrada a la verbena per

a pensionistes 	 1.000
Entrada de la verbena en

venda anticipada 	 1.300
Les entrades de la verbena en ven-

da anticipada estaran a la disposi-
ció del públic a totes les oficines del
Banc de Crèdit Balear - de - Mallorca.

La venda dels abonaments es bra,
a Felanitx, a Can Aleix, al carrer Ma-.
jor, a Can Rafael Simonet, al carrer
de la plaça i a l'esparteria de Fran-
cisca Nadal al carrer Santueri.

A Cas Concos, al supermercat Fer-
rer.

Al Port, al Bar Es Moll, a la part
de La Duana.

A S'Horta, al bar S'Estel.
ELS REGIDORS DEL CDS
HAN GICAT EL PARTIT

El passat 4 d'agost va tenir entra-
da a l'Ajuntament un escrit signat
pels regidors Sebastià Lladó Llom-
part i Jaume Caldentey Obrador,
en (pa. es deia segiient: Els sota-
signants, Sebastia Liadó Llompart
i Jaume Ca Identey O br a d o r,-
com a regidors de l'ExceHentíssim
Ajuntament de Felanitx, fins ara pel
grup del CDS (Centre Democratic i
Social), manifesten que deixen vo-
luntàriament de representar aquest
grup i passen a formar Grup Inde-
pendent.
LES OBRES

A la reunió de la Comissió de Go-
vern celebrada ahir dilluns, varen
esser adjudicades les obres següents
al contratista senyor Emili Marín:
Condicionament d'una pista polies-
portiva al Collegi «S'Algar» de Por-
tocolom per 9.984.814 pessetcs i tan-
cament d'un tram del camp de de-
ports de Cas Concos per un milió
quatrecentes cinquanta-sis mil vuit-

INFORMA
centes tretze pessetes.
LES PALMERES

La setmana passada varen finalit-
zar els treballs, que la brigada d'o-
peraris de l'Ajuntament va iniciar fa
uns mesos, per tal d'arreglar les
palmeres del carrer de la República
Argentina, eliminant les parts se-
gues. La mateixa operació s'ha rea-
litzat a algunes palmeres situades a
zones públiques de Cas Concos.
LA MOCIÓ DE CENSURA

Dia 5 d'agost va tenir'entrada a la
Sala un escrit dels regidors del Par-
tit Popular-Unió Mallorquina i del
Grup Independent que diu textual-
ment:

Els sotasignants, regidors electes
de l'Excellentíssim Ajuntament de
Felanitx dels grup3 Partit Popular-
Unió Mallorquina i Grup Indepen-
dent, constituint majoria legal de la
Corporació, formulen, amparant-se
en lo establert a l'article 197 de la
Llei Orgànica Electoral General, Mo-
ció de Censura contra el Batle Don
Miguel Riera i Nadal, per motiu del
canvi de composició de l'Ajunta-
ment, proposant com e candidat a
Batle, al Regidor electe de la Cor-
poració, D. Antonio Grimait Mas.

Felanitx, 5 d'agost - de 1992.
Segueixen les signatures dels se-

nyors Sebastià Lladó, Cosme Oliver,
Antonio Grimait, Rafael Barceló,
Bernardo Artigues, Catalina Picó,
Juan Ruiz, Maria Binimelis i Jaime
Caldentey.

ELS SERVEIS
D'ASSISTENCIA SOCIAL

La setmana passada va començar
a prestar els seus serveis a l'Ajunta-
ment, en cl departament d'assistèn-
cia social, la senyora Maria Antònia
Artigues.

A partir del proper mes de setem-
bre, aquests serveis d'assistència so-
cial descentralitzaran les seves fun-
cions i quedara establert el següent
horari:

Dilluns, de les 8 a les 15 hores,
a Felanitx, a la Sala.

Dimecres, de les 8'30 a les 11'30 a
Portocolom. De les 13'30 a les 15 ho-
res a Felanitx.

Divendres, de les 8'30 a les 10'30

Cas Concos. Dc les 12'30 a les 1430
a S'Ilorta.

Les assistentes socials atendran al
?úblic a la Casa del Mar de Porto-
colom, al Centre de la Tercera Edat
de S'Horta i al Centre Civic, al car-
rer Major, de Cas Concos.
EL PROGRAMA «ESTIU 92»

Els actes del programa editat per
l'Ajuntament, que recull totes les
activitats que tenen lloc al terme
municipal al llarg de l'estiu 92, s'han
anat desenvolupant amb tota regu-
laritat. En alguns casos, però, hi ha
hagut algunes modificacions impo-
sades per diverses circumstàncies.
S'ha canviat el local de les confe-
rencies d'estiu, que han passat del
Jardí del Rei a la Casa del Mar, per-
que la installació primera resultava
calurosa i renovera. El conjunt «Ra-
mones» va suspendre la seva volta
per distints països d'Europa i la
projecció dc diapositives anunciada
pel dia 9 i les proves de Windsurf
varen esser ajornades a causa del
vent que bufava amb massa contun-
dencia.

Pel que fa referència al programa
de - les festes de Sant Agustí hi ha
uns actes prevists que no figuraven
al programa general de l'estiu que
seran anunciats oportunament.
PLENARIA EXTRAORDINARIA

Avui, dia 11 d'agost, el Batle ha
convocat una reunió plenaria extra-
ordinaria de la Corporació Munici-
pal per debatre i votar la mock') de
censura al Batle Miguel Riera i Na-
dal, presentada pels regidors del
Partit Popular-Unió Mallorquina i
els del Grup Independent. *

La sessió se celebrara dissabte,
dia 22 d'agost, a les 20'30 hores.

COMPRARIA .UN ESTUDIO a ser
posible con garaje, o alquilaría.
En Felanitx.
Informes, Tel. 581673 (de 19 a 22
hores).

BUSCO FINCA en condiciones para
cría y explotación de ganado.
Informes, C/. Santanyí, 1 - 1.°

BUSCO CASA planta baja para al-
quilar en Felanitx.
Informes, Tel. 827173 (de 12 h. en
adelante).

VENDO PLANTA BAJA grande, con
corral- grande. Salida a 2 calles.
En Felanitx.
Informes, Tel. 580651.
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Terra Iluenta

El candidat
Per P. Xamena

Mentre a Nova York el Partit De-
mòcrata triava candidat a Bill Clin-
ton, cl multimilionari texà Ross Pe-
rot, el tercer candidat a la presiden-
cia dels Estats Units, anunciava que
es retirava de la cursa electoral. La
seva retirada ha cstat oportuna i
prudent: Ross Perot era un perill,
no tan sols per als altres clos candi-
dats a les eleccions, sinó per al sis-
tema democratic nord-americà .que,
si be no es un exemple de perfecció,
almenys funciona amb una relativa
eficiencia.

Perot era un home de negocis que
es llanca a la cursa electoral amb
l'únic suport dels seus doblcrs, però
sense una idea clara del que volia i
podia oferir. No comptava ni amb la
infrastructura, ui amb la ideologia
de cap dels dos partits politics que
als Estats Units (EUA) es repartei-
xen l'electorat. El seu missatge era
senzillament populista, amb impor-
tants concessions a la clemagógia, fa-
cil d'acceptar per sectors sense ideo-
logia, per desencisats de la política
i pels anomenats «indecisos», però
sense una base política ferma,
gida a proposar solucions possibles
als problemes econòmics, politics,
militars i diplornatics dels EUA.

De candidats independents, és a
dir, no adscrits a cap partit politic,
n'hi ha a totes les eleccions que es
celebren als països democràtics,
com és natural, n'hi ha de bons, de
menys bons i de declaradament do-
tents. És positiu que n'hi hagi de
candidats independents, però s'han
de saber triar. Tots hem pogut com-
provar que, de vcgades, aquests can-
didats abusen dc la demagògia i aca-
ben ridiculitzant el sistema que pre-
cisament cis permet donar-se a co-
nèixer. Un exemple el tenim en el
d'un còmic francès (Coluche, em

pens que es deia), que es presenta a
les eleccions presidencials del seu
país i, fins que es retira, convertí la
cursa electoral en una farsa.

El cas de Perot era significativa-
ment molt mes important perquè,
volguem o no, la política nord-ame-
ricana afecta la política mundial, i
les decisions que es prenen a la Ca-
sa Blanca tenen repercusions molt
lines enila del riu Grande, de la pe-
ninsula de Califòrnia i clel llac Onta-
rio. ¿Com pensava el multimilionari
solucionar els greus problernes eco-
nòmics i socials que tenen plante-
jats ara mateix els EUA? .¿Quina es-
trategia pensava seguir amb Rúsia i
Xina? Amb demagògia? Seguint cl
seu instint? Usant el populisme elec-
toral? Sense un programa ideològic,
sense una estructura de partit, es
difícil actuar en polítca, perquè tot
i que cis tecnòcrates són molt im-
portants, el politic seguix essent una
peça clau en el sistema. Cert es que
hi h-a partits que no funcionen així
com haurien de fer-ho, perquè són
massa vegades protagonistes d'es-
càndols, perquè arriben a esdevenir
maquines electorals amb l'únic ob-
jectiu de perpetuar els seus candi-
dats en el poder, perquè són pro-
pensos a practicar el nepotisme i
perquè es demostren moltes de ve-
gades incapaços d'acomplir les pro-
meses electorals que fan, per6 en
els actuals sistemes democràtics,
són les estructures que millor han
cicmostrat funcionar tot i el; clefec-
tes que, uns rues que altres, han dc-
mostrat. Entre partits politics tradi-
cionals i candidats demagogs com
Perot, l'elecció no hauria d'oferir
dubtes. A no ser, clar, que hom si-
gu partidari del macabre joc de la
ruleta russa,

Antoni Roca

1914

Juny, 19.—Carrera de bicicleta de Palma a Manacor i retorn (Campio-
nat de Balears) entre Bartomeu Roig de Palma i  Simó Febrer de Felanitx.
Guanya En Simó Febrer que cmpra tres bores, set minuts, 19 segons.

Juny, 21.—Festa extraordinaria de Sant Antoni de Padua. Predica don
Antoni Truyols. El capvespre sorti una carrossa allusiva al Sant.

Juny, 24.—Festa de Sant Joan. L'han tornada restablir aquest dia.
Juny.—Els albercocs van a 6 i 7 ptes. el quintar.
Juny, 30.—Els carabiners mataren devers Llucmajor un home de Fe-

lanitx; Joan Gomila Oliver. Conduïa un automòbil amb tabac de contra-
ban.

Juliol, 5.—Festa de Sant Miguel dels Sants a la capella de les mon-
ges trinitaries i beneclicció d'un retaule nou pagat per D. Cosme Bauca.

Juliol, 5.—Festa d21 Cor de Jesús a S'Horta. Feren processó. Predicà
el P. Jaume Rosselló.

Juliol, 12.—Vetllada literaria organitzada per la Congregació Mariana.
Representaren la comedia «La pesta groga» de Pere d'A. Penya.

Juliol, 19.—Inauguració de la nova plaça de toros.
Juliol, 20.—Festa de Santa Margalida. Predica el P. Roberto -Rectal,

dominic.
Juliol, 25.—Festa de la Mare de Deu del Carme en el Port. A l'ofici

predica D. Guillem Femenias, vicari de S'Horta.	 •	 . •
El capvespre, carreres i amollada de globus. El vespre, foes artificials.
Agost, 2.—Festa de Sant Alfons. Predicà D. Jaume Surecla.
Agost, 5.—Les novícies de les monges de la Caritat es traslladaren de

Felanitx al nou Noviciat de Son Roca.
Agost.—La farina ha pujat a causa de la guerra europea.
Agost.—Pregaries per la pau a totes les misses.
Agost, 26.—Funeral a la parròquia per al papa Pius X.
Agost, 28.—Enguany es suprimiren les festes populars de Sant Agustí

per indicació del govern civil com a dol per la mort del papa.
Agost, 30.—D. Miguel Capllonch dona un concert de piano a Ca D. Ma-

teu Caldentey.
Setembre, 5.—Repicaren per l'elecció del papa Benet XV.
Setembre, 8.—D. Ernest Mestre dona una conferencia sobre vinifica-

ció, a l'Estació Enológica.
OM.

Club Nktic Porto Wpm
Dissabte dia 22, a les 9 del vespre, SOPAR a l'explanada de la

dàrsena deportiva.

Per a reserva de tiquets, fins chia 16 d'agost en el Bar del Club.

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 HORAS.

*et, P'64,-47:•A't.. 	 1' •

fpancisca Boyer SagPera

va morir a Eelanitx, el dia :31 de juliol de 1902, a Pedat de 62 anvs,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

AI eel sia

Vendo apartamento
PORTO-COLOM

ZONA SA PUNTA, 3 habitacio-
nes dobles, cocina, salón-co-
medor, terraza y jardín pri-
vados, piscina comunitaria.
Plaza parking.

FACILIDADES
Telefono 555059 (mañanas
de lunes a viernes).

El seu espós Mateu Mestre Segrera; tills Nlateu i Catalina; fills politics M." Rosa Mas i Rafe!

Garcias; in4s Antoni, NI." Angels, Ramon Alejandro i Patricia; Aermana Antóma; germa politic

Josep Nlanresa; nebots, eosins i els altres parents vos demanen que volgueu encomanar la seva

anima a Déu.

Casa mortuoria: C. Hells, 25

•

	 imaimmos#4

SE VENDE o SE TRASPASA HOB-
BY BAR, Paseo Ramon Llull, 21.
Informes, Tel. 580133.

CERC PER A LLOGAR planta baixa
amb corral, a les afores de Fela-
nitx.
Informes, Tel. 655233.



Plaza de Toros «La Macarena»
Felanitx

Abrirá sus puertas el día de
San Agustin tras una gran reforma.

Toda una gama de
MOTORES ECOLOGICOS

CON 16 V.

MOTOR FELANITX
C. ..1.1onso Rodriguez„; - Tel. 581031

FELANITX

El Campament 92 del MIJAC
Diumenge passat retornaren a Fe-

lanitx un grup del MIJAC integrat
per 71 allots i 35 animadors, els
quids han passat vuit dies d'esplai a
la casa de vacances de La Ruca
(Manresa) en un campament on
s'ha combinat el treball i la diver-
sió.

Els -expedicionaris tornaven molt
contents, cl que ens la pensar que
el temps els resulta curt.

Concurs de fotografia subaquàtica
El Centre Cultural de Felanitx

amb la collaboració del C.A.S. Tri-
ton, ha convocat un concurs de foto-
grafia subaquàtica la prova del qual
se celebrara diumenge dia 16 d'a-
gost a la zona costera compresa en-
tre 3es Partions de Cala Murada i
Cala Serena. La selecció del material
fotogràfic es farà dia 20 d'agost i la
projecció i entrega de premis el dia
18 de setembre. Hi ha trofeus i pre-
mis de 15, 10 i 5 mil pessetes.

El termini d'inscripció acaba avui
divendres a les 9 del vespre. A la
nostra redacció disposam de les ba-
ses d'aquest concurs.

Accidents
darrers quinze dies han sovin-

tejat els accidents de circulació i
hem hz- gut de lamentar dues morts
de felanitxers i altres tants de fe-
rits.
' El cija 29 de juliol fou a la carre-

tera de Santanyi a Cas Concos on
troba la mort Damia Barceló Rigo
de 69 anys, i el dia 5 d'agost, a la
carretera de Llucrtrajor a Palma la
hi troba Maria Gaya Adrover de 23
anys.

Divendres de la setmana passada
lin jove que conduïa una moto tam-
be sofri un accident a la carretera
del far de Portocolom, del que en
resulta greument ferit ell i lleument
un vianant.

Fa una paraula, que cal extremar
la precaució, perquè el transit per
carretera cobra un tribut molt alt.

Antoni PizA oferi un concert a
Sineu

El passat cap de setmana, el nos-
tre paisà el Pianista Antoni Piza,
que completa els seus estudis mu-
sicals a Nova York, oferí juntament
amb Miguel Angel Segura, un con-
cert de piano a quatre mans al po-
hie de Sineu.

El repertori era intcgrat amb
obres de dos fills del compositor
J.S. Bach.

Rompuda de cabines
Des de fa uns dies una colla de

gambirots es dedica a destrossar les
cabines telefòniques del nostre ter-
me. Primer fou la de S'Arenal del
Port, llavors la de S'Horta i darre-
rament la del carrer Santueri de Fe-
lanitx.

Els molt estúpids, valent-se de
p:2.dres i altres instruments contun-
cicn!s, a l'ernpar dc Ia nit, descarre-

guen la fúria de les seves gateres
monumentals damunt aquests ele-
ments del servei públic, tot demos-
trunt la seva prodigiosa subnorma-
Iitat.

L'artista Nora exposa a Cala d'Or
La pintora alemanya afincada a la

nostra comarca, exposa els seus tre-
balls a Eco-Centro de Cala d'Or,
amb rnotiu del «Bazar-Rastrillo»
que se celebrara demà dia 15. La
mostra podrà esser visitada de 16 a
23 h. i restara oberta fins que aca-
bin les festes de Cala d'Or.

Final del Curs Stvdia
Com és ja un costum, en ple es-

tiu els Curs Stvdia es reuneix per
cloure oficialment el cicle amb una
Eucaristia . solemne.

Sera el proper dissabte dia 22, a
les 8 de l'horabaixa, que tindrà Hoc
aquest acte a la parròquia de Santa
Maria del Mar de Cala d'Or. Cele-
brarà la missa i dira Ia homilia el
Director del Curs P. Antoni Oliver i
Monserrat, Teati.

Cantara la Capella Teatina.
Hi son convidasles totes les perso-

nes interessades i simpatitzants.

Capella . Teatina
AVIS

En la impossibilitat d'avisar per-
sonalment a tots els cantaires per la
seva dispersió amb motiu de les va-
cances, sers suplica l'assistència a
l'assaig general que tindrà lloc el
proper dijous cija 20, a les 10 del
vespre, a l'esglesia parroquial de
Portocolom, gentilment cedida pel
rector Sr. Sastre.

Així mateix se suplica a tots els
cantadors la seva assistència el dis-
sabte cija 22 a les 8 de l'horabaixa,

l'esglesia de Cala d'Or, a l'Euca-
ristia orgunitzada pel Curs Stvclia
amb motiu de la clocnda del curs.
Es prega que hi assistesquin acorn-
panyats dels seus familiars.

Adoració Nocturna
Dijous dia 20, a les 9'30 derxespre

en el Convent, Vigilia d'Adoració
Noeturna.

Sorteigs Riper Gigante
JEANS.—En el sorteig correspo-

nent al mes de juliol, ha resultat
agraciat, Josep Manuel Amorós, de
Portocolom, amb el número 413.

XOCOLATES MARS.—L'agraciat
amb una bicicleta Moutanbike de 18
marxes ha estat Miguel Cerda Her-
nandez.

AmbcIós guanyaclors poden passar
per Hiper Gigante Felanitx per re-
collir els premis.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Dema dissabte, festa de l'Assump-
ció de la Mare de Du, es festa de
precepte. Les misses seran coin els
clitimenges. A les 10'30 missa so-
lemne.

Ajuntament de Felanitx
(Ve de la pàg. 10)

S'autoritzaren dos traspassos de
sepultures al Ccinentiri.

Es denega la sol-licitud de GESA
per obrir siquies al passeig Ramon
Llu11.

Es concedí Ilicencia al Sr. Barto-
lome Nadal Nadal per ampliar una
vivenda rústica a la parcel-la 80 del.
polígon 15.

S'acorda establir un termini de
dos anys per a la finalització d'o-
bres autoritzades anteriorment als
s e g ii ents particulars: Margarita
Roig Grimait, Juan Obrador Garcia
en representació de Construcciones
Juan Obrador, S. A., Jaime Bordoy
Roig, Pedro Obrador Obrador, Mi-
guel Bennasar Obrador, David Pow-
les Hunt, Antonio Company Amen-
gual, Pedro Obrador Obrador, Mi-
cada Bordoy Barce16, Raffael Heinz
Werner, Agustin Vila Burguera i
Agustin Vila Burguera.

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

Acaba la sessió a les 23'30.

ANUNCI

El B.O.C.A.I.B. núm. 74, de data
20 de ¡tiny de 1992, a la pagina 5127,

publica íntegrament les bases i pro--
grama de Ics convocatòries de les:Se-
giients places vacants a la plantilla
de funcionaris (Vaguest Ajuntament:

1 Arquitecte.
— 3 Auxiliars Administratius.
— 1 Inspector de Policia Local.

1 Oficial de Policia Local.
- 1 Operari/a.
— 1 Aparellador/a.
— 1 Electricista.
....El termini de ..pr.ess - entació de sol-
licituds acaba el dia 20 d'agost.

El que es fa públic per a general
coneixement.

Felanitx, 4 d'agost de 1992.
El Batle.

Miguel Riera i Nadal

SE ALQUILA PISO en Felanitx, sin
muebles..Con -referencias.
Informes, Tels. 462317 y 675556.

Un llibre
no pot mancar
en el vostre equip
de vacances
Llibreria RAMON WILL

Major, 25 Tel. .5801G4) FELANITX



Tombats a la molsa

Eis doblers dels Jocs
Un poc abans que els raigs del sol encenguessin la torxa dels

jocs a Olímpia, s'enceta la polemica sobre la presencia justa i equi-
librada de la Ilengua i dels símbols de Catalunya als Jocs Olimpies
(JJ.00.) de Barcelona. La interpretació de l'himne «Els Segadors»,
Ia presencia de la senyera i l'ús del català per la megafonia de l'es-
tadi de Montjuïc, són les tres determinacions riles significatives del
que s'aconseguí per a que Catalunya hi fos present d'alguna ma-
nera als JJ.00. de Barcelona. Això, pet-6, juntament amb el caliu
popular marcadament nacionalista que se li dona a la torxa olím-
pica, des que desembarca a Empúries fins que entra a terres ara-
goneses, no va caure massa be a determinats mitjans de cornu-
nicació de l'altiplà peninsular i de no tan lluny. Un parell d'edi-
torials i alguns comentaris insistien en que els JJ.00. no podien
ser monopolitzats (?) per Catalunya, perquè havien estat pagats
amb doblers de tot l'Estat. La rabieta era tan forta, que potser no
se n'adonven que erraven totalment l'estratègia. De fet, el que in-
tentaven algunes organitzacions civiques catalanes, era negociar la
presencia dels símbols i la llengua de. Catalunya a uns JJ.00. que
des d'un primer moment, sols tenien de catalans la referencia geo-
gràfica dc Barcelona. D'això a interpretar que el que es volia era
catalanitzar els jocs hi havia un abisme.

Tanmateix, el principal argument utilitzat pels nerviosos perio-
distes preocupats per la catalanització dels jocs, aquell que es re-
feria al finançament estatal dels jocs, resulta que no es coincident
amb les (lades que ofereix la societat Holding Olímpic SA, publi-
cats a la revista «El Temps» (13-7-92). Segons aqueixes dades, els
percentatges de participació en els 768.369.923 milions de pessetes
que s'han invertit en els darres 5 o 6 anys en la infrastructura dels
jocs, són aquests:

Inversió privada 4247%1
Inversió pública 57'53%

Govern central 26'67%
Ajuntament de Barcelona 11'94%
Generalitat de Catalunya 11'51%
COOB 92 SA 4'09%
Diputació de Barcelona 1'51%
/titres 	 - 1'81%

Evidentment, les infrastructures de les olimpiades no han estat
finançades majoritàriament amb capital del govern central, tot i
que la seva aportació hagi estat important (una quarta part, apro-
ximadament), com és molt lògic en un esdeveniment de les carac-
terístiques d'uns JJ.00. Utilitzar l'argument dels doblers i de la
solidaritat entre territoris, per tractar de desprestigiar el licit afany
d'aconseguir que la llengua i els símbols de Catalunya tengues-
sin la presencia que es mereixien en el seu propi territori, no era
Ia forma mes adequada de tractar un tema que, si provoca suspi-
càcies, no es per ell mateix, sinó per altres qüestions que es callen,
però que s'intueixen.

Antoni Roca

P.D.: Per curiositat, m'agradaria poder comparar els percen-
tatges de participació del govern central en les infrastructures dels
JJ.00. de Barcelona, amb els de l'Exposició Universal de Sevilla i
de la Capitalitat Cultural de Madrid. M'estim més ignorar les in-
versions fetes amb motiu del Quinto Centenario.

Ontoni Barcetó Odrover
va morir a Felanitx, el dia 3 de d'agost de 1992,a l'edat de (it; anys,

havent rebut els stints Sagraments i la Benedicció Aposti)lica.

Al eel sin

La seva esposa Francisca Gomila; fills Agustina i Nicolau; fills politics Joan Lerma i Eng(:•-

nia Alguacil; mare política Apol.lemia Nlaimó; nets Puri, Silvia, Franeina i Francisca; lillola

Agustina; germans Nicolau, Teresa, :Varga lida, Agustina i Antimia; germans politics, nchots i

cis altres parents, vos demanen que volgueu tenir-lo present en les vostres pregaries.

Casa mortuüria: C. Calderó, 13
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Que no se'n vagi
He mirat aquell llibras de dos

terns que va fer Don Pere Xamena
i segur de no dir animalades puc ju-
rar que ni al 1229 ni al 1230, per un
any no canviarem sa barrina, no hi
era encara ni se'n tenia cap propò-
sit de posar-hi res. Ni aquell rei que
en Hoc de menjar faves i fer haves
dins un ribell feia soparillos d'alls
devers Palma ni el seu comparsa Nu-
nyo Sane a qui la gent sol confondre
amb un carrer, tenien res previst
per posar-hi a la galta de llevant
Sa Mold.

Va ser nids  tard quan hi ferem
quelcom. Per aquí en som una mica
afectats de pegar a bulto i a no te-
nir massa manies. I si la gent que
basteix i dóna color a l'anècdota no
te massa Iletres no es estrany que
els fets prenguin un caire poc illus-
trant. Un d'aquests fets em va pas-
sar dins el Bar Orient una mica
abans d'entrar al cine (mirau si fa
estona!). Vaig demanar a mon pare
qui era aquell home petit, veil i amb
capell, que scia a una taula tot sol
dins aquell casino de S'Arraval . I
mon pare, que per posar el seu nom
escrivia Cuan, devia tenir clar que
tampoc calia prendre's a la tremen-
cia allò de dir-me cis noms dels al-
tres. I em digue: Això es Don Mes-
tomestre afegint que era un engi-
nyer' i jo, que no sabia que era això
tan malsonant, de moment xaig
creure que devia ser una cosa dolen-
ta o al manco perillosa. Més tard
vaig saber que era un personatge
molt important a qui li claren faci-
litas per fer un casal de fesomies
gracioses i exagerada cabuda on un
dia hi posariern caramulls de ma-
lalts d'aquests que han duit a la ruï-
na l'Estat. Ara la radio diu que en
haver-se acabat les carreres de sacs
de Barcelona nomes podran estar
constipats dos dies i busques. Gent
que no es massa de fiar diu que
un temps hi hagué. alla dins ormejos
i ferralles que tenien cosa a veure
amb la fabricació de l'esperit pen)
Ia gent moderna que no en té —des-
perit— pensa que tot això no son
més que cadufos i contarellcs d'aixe-
lebrats. El cert es que en aquell con-
vent li sortí una capella darrera les
vies de tren i, d'això vaig a palar-ne.

Perquè us convenceu que, ara per
ara, les persones viuen de fantasies

fixau-vos que tenen més fe en els
diaris —i si no ja em direu com es
que puc escriure-hi— que amb les
paraules de Jesucrist. I els diaris en
diuen de grosses. No s'aturen de po-
sar mentides i propaganda de nú-
meros de telegraf eròtic des d'on es-
tan disposats a dir-vos grosseries en
morse a qualsevol hora. Be idõ, al
«Diario de Mallorca» hi vaig Ilegir
la mes gran falôrnia, la Ines gran
calúmnia que somnies veure mai en
lletres de motile. Deia que havien
venut el Sindicat per uns tres mi-
lions de duros. Per desset milions
de pessetes, N'aja.  Pen.) a nosaltres
no ens han de venir amb pistonacles
perquè aquí tots sabem que nomes
Ia porta de clavant ja val Ines del
doble. I d'altra banda el Sindicat
per nosaltres mes important, i no
vull fer pccats, que la senyera. Si
d'Es Sindicat ens donen desset qui-
los ja podeu pensar que de la Sala
en pagaran sis vellons.

Així i tot, una mica ensorrat i pel
que pogués csser, x ,aig creure opor-
tú anar a posar un ciri a la Mare de
Deu de Sant Salvador. No fos cosa.
Pere) no va ser possible. Es veu que
l'ICONA, en previsió cie les desgra-
cies que dun el foc, ha fet homolo-
gar la cosa i ara tu hi encens una
bombilleta com mig rni x to. Si encara
Ia poguessis encendre amb una clan
o una pera com el hum del sotil!
Però ho has de fer amb un duro
dels grossos. Vaig aprofitar, ja que
hi era, per demanar-li a la Mare de
Du que fes cl favor (le no anar-
se'n quan buidassin la casa els ermi-

tans. Va fer una capada donat-me a
entendre que, de moment, s'ho pen-
saria.

P.  Artigues

VENDO PLANTA BAJA con garaje.
Muy céntrica, en Felanitx.
Informes, Tel. 580919.

VENDO AMARRE de 8 x 3 m. en la
Marina de Cala d'Or. 3 millones
de ptas.
Informes, Tel. 657831.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda 750
-	 -11)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



RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DM
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

•
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FELANITX

La taula rodona sobre Cabrera

ELS «SALVADORS» DEL POBLE
Sr. Director: Es del tot deplora-

ble la facilitat que tenen alguns per
criticar les actuacions dels altres
a continuació caure amb els matei-
xos defectes.

Ens hem cansat de sentir dir al
Sr. Lladó que l'actitud de kt regido-
ra trànsfuga Sra. de Santiago era
del tot reprovable, i que aquesta
senyora era, més o manco, el dimo-
ni. Què han fet ara el Sr. Lladó i
el Sr. Caldentey? Exactament el ma-
teix —tenint en compte que el se-
gon ha batut el record de velocitat
del transfuguisme, essent del CDS
menys de 24 hores— però, això si,
ells, pobres angelets, el que volen
es el bé del poble, ells són els bons
de la pellícula, tots els altres uns
dolents...

No deven haver pensat ni per un
moment que hi ha molts de felanit-
xers que veim ben clar que les se-
ves «bones intencions» fan pudor i
no ens xupam el dit? Això es, ni més
ni Pgnanco, veure el gep del altres i
no veure's el seu; però lo pitjor de
tot es que el poble de Felanitx, que
a la fi havia començat a caminar po-
sitivament, gracies a ells paga i pa-
garà les conseqiiències de tenir «uns
salvadors» d'aquesta categoria.

Ignaci
SENSE COMENTARIS

Senyor Director:
Cree que els lectors del seu set-

manari han de conèixer una infor-
mació apareguda al periòdic «El Dia
160 de Ciutat, el diumenge dia 9
d'agost, i que diu textualment: «Una
hija de la concejal del CDS de Fela-
nitx, Consuelo de Santiago, cuya di-
misión está en el origen de la mo-
ción de censura, ya ha sido colocada
en el Conseil Insular de Mallorca».

No crec que sia necessari fer cap
comentari.

El saluda atentament,
S. Adrover

LA RODA DE PREMSA
Amic Tomeu:
Dilluns passat, dos companys i jo

varem gosar d'assistir a la roda de

premsa que donava el P.P. a la Casa
de Cultura i que havia vista anun-
ciada pels diaris. A jo m'agrada
anar per tot —oh malenat de mi!—
i com qui mal no fa mal no pensa,
a les nou ens acostarem al casal de
Can Prohens.

Just en el portal, escometerem
Sr. Toni Grimait qui abans de dir
bones tardes ens demana, com a
sorprès, que hi fèiem alla.

Jo, tot innocent vaig respondre
que anava a la roda de premsa. —I
qui vos ha convidat? —Ningú, —vaig
contestar, i com a per seguir la bro-
ma vaig afegir—, noltros som de
Radio Calle.

—1c16 aquí no hi teniu cap feina,
perquè aquí just hi poden assistir
els .periodistes que hem çonvidat i
voltros no hi estau.

Vaig quedar sense polsos i els
meus companys encara Ines —a jo
no era sa primera vegada que aquest
Sr. que va per batte intenta barrar-
me el pas—, vaig argumentar que
tot i que no hi estava"convidat tenia
intenció d'assistir-hi suposat que
era un acte públic i a un lloc encara
més.

També va intervenir el Sr. Andreu
Riera diguent que ell fa molt de
temps que va per mig i no havia
vist que anassin a una roda de
premsa sense esser-hi convocats,
però que si tan encarats hi estavem,
per ell no hi havia inconvenient.

Amb una paraula, que després
seure una estona a aquell banc de
pedra de just sulla, vaig dessistir
del meu primer impuls ja que els
meus companys, amb molt més seny
que jo, no estaven disposats a anar
a un lloc on no els hi volien.

J.0.
P.D.: Després he sabut que hi as-

sistiren diverses persones que no hi
havien estat convidades i alguns
simpatitzants del PP.

LA PLAÇA DE TOROS
Per molts felanitxers es molt gra-

tificant saber que s'està treballant a
la plaça de toros «La Macarena» per
tal de poder-hi celebrar la tradicio-
nal «novillada» de Sant Agustí.

I en cas de no poder arribar a
una «novillada» crec que ens confor-
mal-fern amb una obecerrada». I po-
Sat a demanar jo gosaria demanar
que s'aprofitas una d'aquestes fes-

Dijous de la setmana passada es
va celebrar la primera de les «Con-
ferencies d'estiu» de la present tem-
porada, un cicle que anys curera
gaudi d'una gran popularitat entre
el públic estiuejant, però que no ha
tengut en el temps una continuitat
regular, sinó que ha sofert interrup-
cions adesiara.

Enguany s'ha intentat a traves del
Centre Cultural restaurar-lo i si no
fallen les previsions s'hauran portat
a ternie tres «conferencies».

Aquesta primera fou una taula ro-
dona entorn al tema «Cabrera Pare
Nacional», i hi intervingueren el Pre-
sident del Patronat de Cabrera el
nostre paisà Miguel Oliver Massutí,
el President del GOB Miguel Angel
March i el President d'ANADE Ri-
cardo Ferrer.

El tema deriva ben aviat cap a la
polèmica suscitada darrerament per
sectors afins als interessos dels «na-
vegants», als que ha donat ales l'ac-
titut del Govern Satan-, prou ferma
i unanime a l'hora de soHicitar la
maxima protecció per l'arxipèlag de
Cabrera i ara mes ambígua i con-
temporitzant davant les pressions
dels esmentats sectors.

Ningú no nega la politització de
Ia qüestió i enfront de les postures
discretament rigoroses defensades
pel representant dei GOB i el Pre-
sident del Patronat, el Sr. Ferrer es-
grimí reiteradament un sentiment
d'agravi del coliectiu de navegants
en considerar excessives i prematu-
res les mesures de protecció imma-
nents al fet del parc nacional.

tes taurines per dedicar un home-
natge pòstum al popular Pau de
l'Hospici, que tant va disfrutar i viu-
re amb entusiasme les comides fe-
lanitxeres.

Un que ha nascut a Felanitx
(Passa a la pàg. 7)

Parla Lambe el Sr. Ferrer de tu-
risme alternatu, a la qual cosa es
replica des del públic que Cabrera
—pare nacional— no era el terreny
Ines idoni per fer experiències so-
bre cl turisme alternatiu.

També s'opina des de l'auditori
que s'intentava magnificar els rela-
tius «inconvenients» que per un see--
tor molt reduït representava la pro-
tecció de Cabrera, una zona riquís-
sima en recursos naturals que, al
cap i a la fi, nomes representa un
clos per cent del territori balear.

Conduí amb prou encert la taula,
el periodista Gaspar Sabater.

Bústia
Hem rebut les bases dels Premis

Ciutat de Palma 1992, els quals es
convoquen en les modalitats se-
giients: Pintura, Poesia, NoveHa,
Relat breu, Fotografia, Periodisme,
Estímul d'activitats artístiques i
Beques d'investigació..

Les persones interessades poden
passar per la nostra redacció per
consultar les dites bases.

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

Carnet Bl.
Informació: Tel. 824818.

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.

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

Electrónica SOLBIN
Emisoras homologadas marinas

Teléfono móvil
Telefonía y equipos complementarios

Distribuidor TELYCO (Grupo Telef6nica)

C. Costa Llobera, 6 	 'Tel. 827265     

Disfrute de su piscina.
En COMERCIAL PALMER

encontrará los productos para su
cuidado y mantenimiento

delsa agua limpia, baño sano  

PIDA INFORMACIÓ

PLAZA COSTA
	

CALA D'OR 	 TEL. 657994 



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 14-8-92

Ensalada Roquefort
Merluza a la Goleta
Tarta aniversario
Vino Bach
Champan Delapierre c. negro
Café, copa y puro

2.000 ptas.

VIERNES 21-8-92

Ensalada pagesa
Conejo a la brasa
Tarta aniversario.
Vino Bach.
Champán Delapierre c. negro.
Café, copa y puro.

2.000 ptas.

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

Rogamos RESERVEN MESA los grupos de mas de 12 per-
sonas.	 Gracias

Miguel"' Jutià Vaquer
NA MIQUEL TERRES

va morir el (lia 12 d'agost de 1992, a Palma, a l'edat de 87 :111VS,

havent rebut els sauts Sagraments i la Benediceió Apostòlica.

Al cel

is seves nebodes NIaria i Antônia l'icó Julia; nebut publie Antoni Ilerga; renebots, cosins i

els altres familiars, vos demanen que la volguett tenir present en les vostres pregaries. Dili uns dia 17,

a les 8 del eapvespre, a la Parrnquia de Santa Calalina Tunis de Cintat, se eclebrara el rimerai per

Ia SeVa Il ¡Ma.

FELANITX

(Ve de la pàg. 6)

ES SINDICAT JA NO r.s NOSTRE

Pareixia molt Ilunyana
Ia tercera subhasta del Sindicat, ja
esta passada i feta.

El s'ha quedat un scnyor que no
-es de la vila i per pocs doblers, se-
gons diven els diaris de la provin-
cia. Fins a l'hora d'ara a la Bodega
ro ha arribat cap comunicat que fa-
ci avinent la penosa subhasta tant
par . part dels qui provocada
.com per part de la justicia.

La subhasta l'ha provocada LA
CAIXA, degut a un deute d'hipoteca
i gastos per un muntant de 95.000.000
de ptes. (segons els diaris de la pro-
vincia i no desmentit per ningú).

Seria pel deserribre de l'any 1990
quan els obrers acudirem al delegat
-de LA CAIXA de Felanitx demanant
una trobada amb qualque «peix
gros» de l'entitat que ell represen-
tava. No essent considerada, a pri-
mers de l'any 1991 insistirem dema-
nant la trobada. Seguirem insistint
varies vegades fins que varem veure
que era per demés voler exposar les
nostres pretcncions. L'intenció era
única: • tractar del futur de la Bode-

amb els treballadors.
Seria a finals de l'estiu passat

quan, i per xamba, uns quans dels
ex-obrers ens trobàvem dins les ofi-
cines de LA CAIXA i vet aquí, apa-
ragué el Cap dc Risc i Estranger de
l'entitat, el Sr. Jordi Campana Bel-
trrin i com aficadissos i dicidits fe-
rem de parla amb cil breus mo-
ments en presencia del delegat de
LA CAIXA de Felanitx. Com que fri-
sava molt li demanarem una troba-
da per tractar sense frisor del tema
(lue ens picava, a Barcelona o alla
on f6s, a noltros en:; venia be a qual-
sevol indret i data.

Ni el Cap de Risc, ni el Delegat de
Felanitx han estat capaços de con-
certar-la; es veu que passaren ohm-
picament de noltros, no s'han inte-
ressat lo mes minim, es tot un de-
tall cue ens fa sentir marginats i
clis:'.riminats . par LA CAIXA.

Deim això perquè a LA CAIXA la
Bodega li devia cl'anys enrera uns
40.000.000 de ptes. i d'interessos de
l'any 1985 cap aquí uns 55.000.000 de
ptes. (sempre xitres agafades de da-
munt els diaris de la provincia i no
desmentides per ningú).

LA CAIXA, avui, pareix que ha es-
tai molt generosa amb una firma
que ni tant sols és de Felanitx, la
qual se va adjudicar en tercera sub-
hasta per 17.000.000 de pies. l'edi-
fici i solars de la Bodega que eren
propietat ciels socis. Si no ho crcis,
restan.

La nosara rellexió es que LA CAI-
XA (abans CAJA de PENSIONES
para :a VEJEZ y de AHORROS de
CATALUNA y BALEARES) no se re-
cor , la de que de per vida ha estat
Iligacia a lit Bodega i aquesta a LA
CAIXA. Els socis, quasi tots, li cor-
responien deixant els cloblers que la
Bodega les pagaya de les veremes
aportacles, a las plaguetes o comptes

corrents oberts aposta a les oricincs
clé LA CAIXA, amen d'altres opera-
cions particulars, ja que eren

Que s'amortitzava religiosament
,sa mota i interessos», negoci propi
de l'entitat, naturalment, així corn
itrcs intercanvis de cosetes, com

s'ajuclen clos bons amies.
LA CAIXA no se'n recorda que els

obrers també ens ingresaven eis sa-
laris, li donàvem moviment.

Be es .ver que l'any .1969 se li va
fer una putada i també es ver que
les relacions entre els dirigents de
Ja Bodega i LA CAIXA a partir de
l'any 1985 no foren del tot correctes.
Però senyors dirigents de LA CAI-
XA, lo que vos feren els anomenats
anys els dirigents de la Bodega no
vol dir que tots els socis n'estassin
contents, ni prop a fer-hi.

Ens demanan ¿a que juga LA CAI-
XA respecte als problemes greus de
la Bodega?

Obrers I socis n'estam molt fa-
lions d'aquesta jugada, es per no
alabar-la ni poc, ni molt, ni gens a
,LA CAIXA..•

Esperam una resposta de LA CAI-
XA i que ens aclari els punts foscos
per manca de claror. Creim que es
dente que té LA CAIXA amb els so-
cis i obrers que li donavem feina
i es duro a guanyar.

Gracies Sr. Director.
Joan

vida social
NAIXEMENTS

Els esposos Antoni Julia Barceló
i Gini Smit, han vista alegrada la
soya Ilar amb el natalici del seu pri-
mer fill, una nina preciosa, que re-
bra cl nom de Maria Miquela.

Enhofaboná is novells pares.

El divendres 31 de juliol, entrega
l'anima al Creador a Felanitx, a 62
anys i havent rebut els sagraments,
Da Francisca Boyer Sagrem. I.D.V.

Enviam el nostre condol al seu es-
pós D. Mateu Mestre, fills D. Mateu
i D.a Catalina, fills politic i altres
familiars.

PRIMERA COMUNIÓ
Diumenge passat, a la parròquia

de Sant Miguel, va rebre per pri-
mera vegada l'Eucaristia el nin Ru-
ben Gallego_Menes.es.

Rebi la nostra felicitació, que
feim extensiva als seus pares.

OPOSICIONS
A les darreres oposicions celebra-

des a Palma per a cobrir places de
professors de Ciències Naturals, su-
pera les proves la llicenciada en

Biologia, Catalina M.a Salva Picó.
' També supera les proves en el

concurs-oposició celcbrat a Palma
per a professors d'Anales En Ber-
nat Estelrich Mesquicla, llicenciat en
Filosofia i Lletres.

Rebin tots cils la nostra més cor-
dial felicitació.

NECROLOGIQUES
Dia 29 de juliol, morí a couse-

qüencia d'un accident de circulació,
a l'edat de 69 anys, D. Damia Barce-
ló Rigo, de Cas Concos. D.E.P.

Enviam la nostra mes sentida con-
dolencia a la seva esposa D.a Maria
Soler, filla D.a Apollónia, fill politic
i d'altres familiars.

Dijous de la setmana passada, des-
cansa en la pau de Deu a Felanitx,

• a Ueda' de 74 anys i després de veu-
re's confortada amb els sagraments,
D.. Catalina Fuster Pomar, Vda. de
Valls. A.C.S.

Retteram el nostre condol a la se-
va filla D.a Aina Maria, fill politic
D.,Sebastia Parera i altres parents.

Agraïment
La família Mestre-Bover, da-

vant les nombroses manifesta-
cions de conciol rebudes amb
motiu de la mort de Francisca
Boyer Sagrera i en la impossi-
bilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, mottes gracies.

Agraïment
La família Parera-Valls, da-

vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Catalina
Fuster Pomar i en la impossi-
bilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

NECESITO MUJER para cuidar se-
fi.Qra mayor en Porto-Colom.
Horario a convenir.
Informes, Tels. 824431 y 824204.



Fútbol Sala

B. Els Tamareils A, Gimnàs E. Es Port A i The
Packs, CallipiOaS a Portocolom

Després- d'una llarga iliga acaba-
ren totes les competicions de Fut-
bol Sala amb motiu de les festes
del Port. El local Els Tamarclls fou
l'escenari de l'entrega (le trofeus. La
classificació de la categoria infantil
fou així:

CAMPIÓ: Bar ELS TAMARELLS
A, entrenat per M. Talavante i for-
mat per Paco, Kisco, Domingo, Jou-
me, Toni, Andreu, Páramo, Colau i
Tomeu. SUBCAMPIO: Bar CRIS-
TAL, 3r. Hoc Instalconfort i 4t. lloc
Bar Es Tamarells B.

A la categoria senior femenina l'e-
quip campió fou Gimnàs Esport Es
Port A, que guanya la final a Ses
Lleones de S'llorta per 3-1. Els ter-
cers Hoes foren per Gimnàs Esport
Es Port i el C.D. S'Horta. Aquesta
higa fou animadíssima i no hi falta
l'emoció.

La categoria senior masculina fou
la de major rivalitat i The Packs
guanya per la minima 2-1, a l'equip
Els Tamarells. Els tercers Cons. Mi-

Bueno, todo esto viene a cuento
porque un amigo mío está entre es-
ta lista y ya les contare cosas, ya.

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN
GARCIAS.

fiarro i Los Diablos Rojos també
donaren un bon espectacle.

LO MILLOR.—La deportivitat que
regna durant tot el campionat.

LO PITJOR.—La manca

Escriu: Marino Talavante

l'equip de futbolet
«Nàutica Gomila»

L'equip de futbol sala juvenil
«Nautica Gomila. ha disputat els
seus tres primers partits en el Cam-
pionat Comarcal de futbolet.

El primer, contra l'equip senior
«The Packs», acaba amb el resultat
de The Packs, 14 - Nàutica Gomila,
0. El segon, Contratas Santanyí, 7 -
Nàutica Gomila, 1. I el tercer, Bar
S'Auba, 8 - Nautica Gomila, 0.

Demà dia 15, l'equip Nàutica Go-
mila acudira a una diada de futbol
sala juvenil a Cala Llombards.

L'Entrenador

SI ESTAS INTERESADO en un
efectivo programa che CONTROL
DE PESO, en tu bienestar general
y nutrición, la respuesta la tienes.
en HERBALYFE.
Distribuidor, Tel. 583379.

SI ESTA BUSCANDO UN VEHICULO DE OCASION
PONSASE EN LAS MEJORES MANOS

Vehículos de ocasión

RENAULTT 25 V6 BACCARA
	

PM-AY
FIAT UNO 70 SX 5/p 	 PM-AW
FIAT UNO 70 SX 5/p 	 PM-AV
SEAT PANDA
	

PM-AH
SEAT MARBELLA 	 PM-AZ
RENAULT 5 TX 	 13-FG
FORD ORION Diesel 	 PM-AC
FIAT UNO Turbo ie 	 PM-AU

TECNOLOGIA LIDER

Concesionario:
AUTOS MARTORELL, S. A.

Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.

:sterna
Ièàdo Seguro

446
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I tttocares

Mas a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

FELANITX

rrumbe. Hay que agradecer sin do-
do los esfuerzos que ha desplegado
el empresario taurino MANOLO
MARTIN.

• Pero la fecha coincide con el
«TORNEIG CIUTAT DE FELA-
NITX. de FUTBOL. Ya que apenas
terminado el festejo taurino, ocho
y media, nueve menos cuarto, el
C.D. FELANITX disputará su pri-
mer partido liguero frente al ATCO.
RAFAL, que a la postre servirá para
la disputa cle este torneo que patro-
cina nuestro Ajtmtament. Pero el
aficionado espera impaciente el día
30, cuando habrá ese omacht amis-
toso» entre el equipo local y el
REAL MALLORCA.

• Rectificar és de saris clitien...
I això faig. He de reconèixer que els
Jocs Olimpics han estat un èxit irre-
petible, i la gent els ha seguit a tra-
vés de la petita pantalla amb molta
atenció, batent records d'audièn-
cia... Ara bé, n'hi ha que es- queixen
de que aquests esforços els haurem
de pagar tots de la nostrabutxaca,
malgrat que els catalans han,demes-
trat sobradament que són bons eco-
numistes i han sabut treure suc
d'allà on no n'hi havia... Un altre
gall canta a ¡'EXPO. Els comentaris
són dolents i les perdues podrien
ser més greus de lo previst... Les
males llengues diuen que els cata-
lans en saben i els andalussos... Tal
vegada el suposat fracas de l'EXPO
s'ha d'atribuir a què estam vivint
l'era de les comunicacions i lo que
es pot veure a Sevilla es pot veure
des de ca teva mitjançant la televi- 	 • Hoy martes, día de cierre para
sió. Mentre a l'EXPO per vendre en- esta edición, tenía lugar en la finca
trades i fer gola a la gent havia de de MICHAEL DOUGLAS y su mu-
donut- imatges gratintament, a l'O- ler DIANDRA, una CENA multitu-
limpiada es cobrava fort term i lo dinaria de alto copete. En oS'Esta-
que menys interessava erert t les en- ca» estaban famosos como IRENE
trades als estadis... Tres mil mi- PAPAS, JACK NICHOLSON y su jo-
lions de persones han seguit les pro- ven esposa REBECA, el entrenador
ves esportives sense moure's de ca más famoso de «basket» de la NBA
seva, mentre a l'EXPO el negoci es- el apolíneo PAT RILEY, el no me-
lava en tot lo contrari. 	 nos famoso austríaco/americano

• Bueno pues habrá TOROS en ARNOLD SCHWARZENEGGER
«LA MACARENA» el día de SANT («Terminator») que estuvo  también
AGUSTI. Estos días, a marchas for- en los Juegos Olímpicos represen-
zadas, se estaba trabajando a fondo tando al mismísimo presidente de
en la cuestión. No quedará la refor- Estados Unidos, George Bush. Has-
ma completa del todo, ya que los ta los Reyes de Espanya estaban en
palcos superiores no podrán habili- la lista de invitados, que ascendia a
tarse, pero lo cierto es que hay ga- ciento cincuenta... Esto es bueno
rantías —según entendidos— de que para Mallorca, no cabe duda, sobre
nuestra histórica placita no se de- todo de cara al turismo caro.

Comunican a su distinguida clientela que
sus respectivas oficinas permanecerán
CERRADAS POR LAS TARDES, del 24
al 28 de agosto, con motivo de las fies-
tas de San Agustin.

Por cierto que cl pasado sábado
el equipo felanitxer disputó su pri-
mer partido de entrenamiento. Un
día nada propicio para que el aficio-
nado se diera un garbeo por «Es
Torrentó» y viera las onovedades »
que presenta el equipo de Rafa Ra-
mos, ya que por TV-3 daban el Bar-
ça y por TVE-1 emitían también en
directo la final Olímpica entre Es-
pafia-Polonia... Así que no es de ex-
trañar que fueran tan pocos los que
acudieran a la cita.

• y hablando de fútbol hay que
mencionar el HOMENAJE que dedi-
có el ATCOS. PORTO-COLOM a su
primer socio (N.° 1), FERNANDO
GAYA GARCIA TALAVERA, autén-
tico mecenas del Club, quien reci-
bió una PLACA conmemorativa de
manos del Presidente TONI (Gil)
CUENCA.
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Publicitat en camisetes, gorres, etc.
C/. Bisbe Miralles, 44	 FELANITX
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Empopada esportiva
La varietal d'esports i la nombro-

sa part icipaci6 (aproximadament
uns 560), fan clue poguern dir que
l'esport va vent en popa, a pesar de
Ia manca d'installacions. Algunes
competicions ja han finalitzat i d'al-
tres encara no, perõ farem un re-
sum de lo que ha passat:
I .TORNEIG VOLEI_ PLATJA

Encara no ha finalitzat, ho farà
dia 15, celebrant-se la final l'hora-
baixa. El voici causa gran expccta-
ció  es pot veure un poc de tot, vo-
lei tècnic i altre tipus ping-pong. Se-
guirem informant, tan sols direm
clue són 18 els equips inscrits en 126
participants.
II REGATA «PATRÓ ESTEVE»

Aquesta es una de les proves, jun-
lament amb la vela tialina, que for-
men part del nostre passat, per això
pensam que se'ls hi ha de donar su-
port de qualque manera, perquè les
nostres barquetes estiguin en un ex-
cellent estat. Volem destacar que
l'embarcació PILAR fou la més rà-
pida en varies modalitats, i també
l'esforç d'En Marti, que no dona res
per perdut.
I REGATA DE WINDSURF

Aquesta regata es farà més enda-
vant a petició dels participants.
IV REGATA A VELA LLATINA

El Port i la imatge de les embar-
cacions feu d'aquesta regata una de
les proves més hermoses.

Les embarcacians, de cada vegada
mes ben preparades, disputaren
dues manegues, a la primera amb
vent constant fou primera rembar-
cació OIL, amb el patró Nerve, un
ciels promotors d'aquesta activitat; i
en llaüts guanyà BAAN,.que duia de
patró en Biel Fiol. A la segona ma-
nega el vent regnant feu canviar les
'eles grosses per unes mes petites i
algunes barques duien dos tripu-
lants en iloc d'un. El vent bufava
molt fort i algunes trabucaren. La
classificació final queda així:
CATEGORIA BOTS I LLANXETES:

Ir. NORIA amb el patró Bernat,
2n. CAPRITXOSA amb el patró Jau-
me, 3r. OLIVAR amb cl patró Pe-
dro, 4t. OIL portada per Hervé, 5e.
SIRENA amb el patró Guillem, 6e.
MARGOT portada per Josep Antoni.
CATEGORIA LLAUTS:

Ir. BAAN patronetjat per Biel, 2n. -

SIMBAD amb el patró Tomeu.
Volem fer una menció especial al

patró PEDRO OLIVER i al seu tri-
pulant, que en tan sots 11 anys, són
uns autentics Llops de mar.
VI TRAVESSIA DEL

• PORT NEDANT
Nombrosa participació —123 ne-

dadors— i moltissim de públic cl
que es va congregar al Moll per gau-
(In- de l'espectacle bellissim dc veu-
re que en poe mes de 6 minuts, re-
corren els 430 metres que separen
el Babo del 'Moll.

El Club Sant Josep Obrer va ser
el guanyador de la majoria de les ca-
tegories, sobre tot (leis mes petits;
i cl Club Palma es va imposar en
Ics categories ciels Majors. També

jus destacar l'actuació dels ne-
dadors
CATEGORIA A. MASCULINA:
1 r. local Biel Bonnin. També volem
destacar en Julio Allende i en Pedro
Manresa de S'llorta, i Alberto Ta-
pias i Joan Vicens cle Fclanitx.

CATEGORIA A. FEMENINA:
Ir. Bel Rosselló, 2n. Laura Caste-

j6n.
CATEGORIA B. MASCULINA:

Ir. local Miguel Tequel. Tomeu Vi-
dal i Llorenç Obrador de Felanitx,
i Mai kel Cristi, F. Alberto Pantoja i
Juan Pantoja de Portocolom.
CATEGORIA B. FEMENINA:

Ir. local M. Angeles Castejón,
Lauren Fuentes (Portocolom), Mar-
galida Vidal (Felanitx), Ana San-
chez ( Portocolom).
CATEGORIA C. MASCULINA:

I r. local Toni Guillem Rigo, 2n.
Marcos Castejón, 3r. Salvador Al-
cón, Jaumc Manresa (STIorta).
CATEGORIA C. FEMENINA:

Ir. local Joani Rodriguez.
CATEGORIA D. MASCULINA:

Ir. local Jaume Bennassar, Marti
Roig, Gaspar Fuster, Toni Calden-
tcy.
CATEGORIA D. FEMENINA:

Ir. local Anna Garcia, Catalina Ri-
go, Eva Matemalas.
CATEGORIA E. MASCULINA:

Ir. local Manuel Fernandez, Mi-
guel Prats, Guillem Vadell, Jaume
Piña, Toni Moragues.

A la Categoria E. Femenina no hi
va haver participació local.
CATEGORIA E. MASCULINA:

Ir. local Tomeu Lluís Monserrat,
Rafael Pantoja, Miguel Soler.
CATEGORIA E. FEMENINA:

Ir. local Catalina Adrover, Car-
men Gonzalez, Llucia Vadell.
CATEGORIA F. MASCULINA:

Ir. classificat Tomeu Nadal, Pere
J. Batle, Francesc .Páramo.
CATEGORIA F. FEMENINA:

Ir. local Rosi López.
V CURSA SANT JAUME

Amb un total de 124 participants i
molta calor es vaciur a terme 1' edi-
ció de la popular cursa. Els corre-
ctors locals que ocuparen els tres
primers llocs respectivament foren
els segiients:
CATEGORIA A. MASCULINA:

Toni Vidal, Lázaro Adrover,
Vaguer.

CATEGORIA A. FEMENINA:
Magdalena Nicolau, Cristina Re-

verie, Sonia Checa.
CATEGORIA B. MASCULINA:

Miguel A. Binimelis, Tomeu Bar-
celó, Joan Nicolau.
CATEGORIA B. FEMENINA:

Cati Sanchez, M.' Pilar Duarte,
Laura Casteiem.
CATEGORIA C. FEMENINA:

M.' Jesús Pallicer.
CATEGORIA E:

Cati Calclentey.
CATEGORIA F:

Toni Calclentey, Miguel A. San-
chez, Joaquin Cantos.
CATEGORIA G:

Sebastià Adrover.
CATEGORIA H:

Marti Roig. Antoni Gost, Miguel
Nadal.
CATEGORIA I:

Tomeu Vaguer, Kricin, Cor Petit.
CATEGORIA J:

Francesc Páramo, Antoni Barceló,
Pere Vera.

ELS ATLETES FELANITXERS
D'HONOR NO S'ATUREN i han par-
ticipat en les segiients proves:

Aquest mes d'agost, com ha estat
habitual durant els darrers anys, es
disputa a Felanitx el popular tor-
neig de bàsquet de Sant Agusti.
Aquesta es una oportunitat única
per a aquells joves del poble que per
un motiu o un altre no poden gau-
dir de jugar un torneig durant l'hi -

CITI. A aquest torneig hi pocien ju-
gar tots aquells esportistes que ho
vulguin, tant si són federats com si

A S'Estanyol (26 de juliol), Sebas-
tià Adrover (Opel Felanitx) es clas-
sifica 3r. A Pollença (1 d'agost), To-
ni Peña (Club Pollença), feu Ir. A
Llubí (1 d'agost), Sebastià Adrover,
3r. A Petra (2 d'agost), Antoni Peña
es classifica Ir. i Sebastià Adrover,
Ir. Llucmajor (8 d'agost), Sebastià'
Adrover Ir. Francesc Páramo 2n. I
a Ca'n Pastilla (9 d'agost), Antoni
Peña feu lr. i Sebastià Adrover, 2n.

Enhorabona a Adrover, Peña i Pa-
ramo per les seves bones actuacions.

DESTACAM POSITIVAMENT:
— que visquem cara al mar i aixi ho

demostrin algunes competicions
com rem, vela, travessia...

— la gran collaboració de partici-
pants i organitzadors.

— el ritme en que es du a terme el
voici platja.

— En Marti que s'apunta a tot.
— Na Tineta i En Pere Batle per

ser habituais a la travessia.
— l'esportivitat dels nostres poli-

tics Andreu Riera, Miguel 'Riera,
Jose Tarancón i Jaume Binime-
lis, a l'entrega de trofeus.

— l'agradable terrassa dels Tama-
relis onon s'entregaren els trofeus
en el trancurs d'un berenar.

DESTACAM NEGATIVAMENT:
— que l'aigua del Port no esta molt

neta.
— el comportament passiu del pú-

blic.
— la manca d'installacions esporti-

ves.
— la manca d'un equip de megafo-

nia.
— la manca de farmaciola d'urgèn-

cies a la zodiac de la Creu Roja.
— el poc control policial.

la poca participació femenina en
totes lcs proves.

no ho són, i precisament això dóna
cl caracter de popular al torneig.

Aquest any hi ha nou equips ins-
crits, tots de bona qualitat i amb
moites ganes de jugar. Ja duim dues
setmanes de competició i la classi-
ficació fins ara es la següent:
EQUIP	 J G P PF PC P
FETS POLS	 5 5 0 363 257 10
Es Retorn de
les Xuquines	 4 4 0 276 159 8
10 n'hi do!	 4 3 1 205 199 7
Ets Fracassats	 4 3 1 214 175 7
Rats Broncos 	 5 2 3 324 311 7
Bananas Club	 5 1 4 203 374 6
Fenomenais Boys 3 2 1 174 156 5
Felanitx Muls 5 0 5 229 278 5
Philadelphia 69 ers 5 0 5 231 310 5

,Els interessats en gaudir d'un bon
espectacle poden passar qualsevol
dia de dilluns a divendres a partir
de les 8 del capvespre pel camp d'es-
ports, on hi ha partits fins a les 11
del vespre.

Volem agraïr el suport que hem
rebut per part de l'Ajuntament i en
especial d'en Jaume Binimelis, un
bon amic de l'esport, a qui també
volem donar l'enhorabona i les grà-
cies per haver aconseguit dur a les
nostres pistes un jugador d'elit com
es en Josep M.a Margall.

— la poca participació en general a
partir deis 25 anys.

— la mala installació dels «postes»
. de voici a Cala Marçal.

-
AGRAiM LES SEGOENTS
COL.LABORACIONS;

Exc. Ajuntament de Felanitx, Con-
seil Insular de Mallorca, Obres de
Port, Confraria de Pescadors, Creu
Roja, Bar Es Tamarells, Drogueria
Can Torres, Restaurant Plaza, Mate-
rial de Construcció Ca'n Roig, Banc
de Credit Balear, Forn d'Es Moll i
Forn de S'Horta.

M.A.C.
Club bàsquet Esport Es Port

Començada ja la pre-temporada a
càrrec de Pere Cabaneta, el Club ne-
cessita jugadores i sponsors per la
vinent temporada. Les persones que
tenguin interès, que es posin en con-
tacte amb alguns dels directius i al
Gimnàs Esport Es Port, tel. 825183
(horabaixes).



Puertas Extensibles
Galvanizadas y
tacadas
vanos COlOreS.

Persianas de Aluminr0
Color Plata, Bronce y
lacadas varios colores.

C I F. 407-201571
Cl. Estr, t - -reletono 58 03 51

FELANITX (Mallorca)

CARPINTERIA VIETALICA

TALLERES
MECANICOS

Puertas Basculantes
Galvanizadas, lecadaS
Imitacien madera.

Puertas Canco a
Kerr° y Aluminio y
Con mando a d■stancia

Puertas Arrollables
Galvanizadas y lacadas
Manual y mando a distancia'
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• Enguany la Macarena ens obri-
rà les portes el dia de Sant Agustí
després d'uns anys d'atur forçós.
Tornarem disfrutar d'una novillada
que esperam magnifica. I de segur
podrem llegir altra volta la crònica
de l'excellent cronista que ens brin-
da l'any passat un gran reportatge.

• La cursa de Sant Jaume anà
molt be. Congrega gairebé un cen-
tenar de corredors pet-6 hi hague la
nota negativa de l'absència de l'at-
leta Antoni Peña, actual campió de
Balears de gran Ions. Pareix que la
negativa d'una subvenció de l'Ajun-
tament fou el motiu de . la seva,.pe-
gativa. Molt be, Toni!

• Acabada l'OLIMPIXDA 92 -,es
donara pas als JOCS PARALIMPICS
92 que tendran unes pr6Ves a Corça
(Girona) on el petanquer . TONI

•DAL hi sera present. •,
• El III TORNEIG DE FUTB0-

LET organitzat per DISCO CALIP-
SO sota la direcció de l'amic JOAN
ja és acabat. La segona fase, on les
parelles encarrilen ja la final, co-
mença aquest dies.
• • L'SPEED, bar musical, esta
moda. Multitud de joves ninetes
ninets voletegen per la pista riguent
i ballant... The mounster BETA ho
esta arrasant tot.

• La formació, altre cop, de l'a-
grupació de tambors i,cornetes del
Port, esta en peu. Un fet important
que clesitjam que vagi endavant.

Ajuntament de
Felanitx
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA
COMISSIÓ DE GOVERN CELE-

BRADA EL DIA 6 DE JULIOL

S'adoptaren per unanimitat els
scgiients acords:

S'aprova l'acta de la sessió ante-
rior.

S'acorda contractar amb Mallor-
quina de Contratas, S.A. les obres
de la 2.a fase de reforma del Mercat
Municipal, per la quantitat de
21.000.000 ptes.

S'acOrdii contractar amb el Sr.
Antonio Obrador Capó l'assistència
tecnica per a la redacció d'un pro-
jecte de clotació de clavegueram al
Collegi s'Algar de Portocolom, per
Ia quantitat de 114.000 ptes.

S'acorda contractar amb el Sr.
Antonio Obrador Capó l'assistència
tècnica per a la redacció d'un pro-
jecte de renovació de clavegueram,
restitució de xarxes d'aigua potable,
construcció de noves voravies, esca-
rificar i nova pavimentació del car-
rer Jaume Veny, per la quantitat
152.000 ptes.

S'acorda contractar amb el Sr.
Antonio Obrador Capó l'assistència
tècnica per a la redacció d'un pro-
jecte de renovació de clavegueram,
restitució de xarxes d'aigua potable,
construcció de noves voravies, esca-
rificar i nova pavimentació d'un
tram del carrer Gabriel Vaguer,
per la quantitat de 176.000 ptes.

Es deixa sobre la taula la certi-
ficació núm. I de les obres del pri-

mer addicional de la xarxa de distri-
bució d'aigua potable i clavegueram
de la part de sa Capella de Porto-
colom.

Es deixa sobre la taula la certi-
ficació núm. 9 de les obres de vora-
vies a la Bassa Nova i Barbacana.

S'aprovà el plec dc condicions per
a les obres de conclicionament de la
zona esportiva de l'escola pública
s'Algar de Portocolom.

Es concedi prorrogar el contrac-
le de la Sra. Lucia Manresa Adrover
pel servei de vigilancia, neteja i ad-
ministració del Camp d'Esports Sa
Mola.

Es concedi a COBATEL una prór-
roga de 15 dies del termini per a
l'installació de la xarxa informàtica
municipal.

S'acorda contractar directament
amb el Sr. Bartolome Palmer Mateu
l'assistencia técnica per a la redac-
ció d'un projecte d'installació i Ili-
cencia d'activitat dei Mercat muni-

cipal, pel preu de 700.000 ptes.
S'aprova la certificación núm. 1

de les obres de restitució del clave-
gueram i renovaciú de xarxes d'ai-
gua potable als carrers Santueri i
Gabriel Vaguer, per la quantitat
18.313.802 ptes.

S'acorda transferir al Centre Cul-
tural la quantitat cie 5.290.833 ptes.
per fer front a les despeses de l'Es-
cola de Música.

Es deixa sobre la taula la certi-
ficació núm. 1 de les obres addicio-
nals de construcció de voravies
entre la Casa del Mar i cl carrer
Port cle Palos de Portocolom.

Es deixa sobre la taula la certi-
ficació núm. 1 de les obres addicio-
nals de construcció de voravies
des del carrer Marina fins al Port.

(Passa a la pàg. 4)'

SE TRASPASA AUTOLAVADO FE-
LANITX.
Informes, Tel. 824870.

NACIDAS PARA TRABAJAtte

GRAN NOVEDAD GAMA ISOTERMO
DESDE 1.094.000 PTAS. LLAVE EN MANO.

Sea cual sea su equipaje, siempre habrá

una Florino que lo cargue, lo transports
o lo Have.
Con 2,7 m3 de volumen útil y una capa-
cidad de carga de 500 kg, las nuevas

Florin° pueden con todo. Usted elige: la

Panorama, acristalada y con asientos aba-
tibias que la convierten en un turismo de 5
cómodas plazas; la Furgón, incansable y con

espacio para lo que quiera. Y con dos motori-
zadones: 1.300 c.c. gasolina y 1.700 c.c. diesel.
Si lo quiere todo, esta es la suya. La nueva

Florin° desde 1.094.000 ptas. Llave en Mano:

IVA, transporte, matriculación, impuesto
municipal, placas de matrkula,
gastos de gestoria, IDENT1 FIAT

•y dos asios de F IAT ASSISTANCE.
(Promoción incluida).

NUEVAS FIORINO FURGON Y PANORAMA =WEI
Concesionario

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




