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Ajuntament de Felanitx

Festes de Sant Agustí
Dissabte, dia 22. A les 22 hores, a la Casa de Cultura, concert

de piano a càrrec de Kiev Portella.
A les 23, al Parc Municipal, Verbena amb els conjunts de Tito

Valdés, Las chicas del Caribe, l'Orquestrina de Petra ,i El Regreso.
Diumenge, dia 23. A les hores, al Parc Municipal; Verbena amb

els conjunts Big-Band Sabor Tropical, l'Orquestra San Francisco
i Fora d'es sembrat. Entrada gratuïta.

Dimarts, dia 25. A les 18 hores, al poliesportiu de Sa Mola,
final del campionat de petanca organitzat per la Llar del Pensio-
nista.

A les 22 hores, al Parc Municipal, representació ce l'obra «En-
tremesos desvariats» a càrrec del grup de teatre de Bunyola.

Dimecres, dia 26. A les 10 hores, Circuit Ciclista per a la Ter-
cera Edat, organitzat per la Llar del Pensionista. 1r. sector: Fela-
nitx, Porreres, creuer carretera Manacor-Petra. 2n. sector: creuer
carretera Manacor-Petra, Petra, Sant Joan, Montuïri, Porreres i Fe-
lanitx.

A les 18 hores, festa infantil al Parc Municipal. Fira del Ram-
pa-ta-plam amb tota mena d'actuacions i jocs per infants.

A les 19 hores, arribada dels corredors del circuit ciclista a la
Llar i repartiment dels trofeus de petanca i billar.

A les 22, al Parc Municipal, projecció d'Estampes felanitxeres
a càrrec de Bernat O. Ricard, Miguel Julia i Joan Obrador.

Dijous, dia 27. A les 7, concurs de caça amb cans eivissencs.
A les 19 hores, cercavila pels Cavallets, Dimonis, i Caparrots.
A les 22 hores, completes solemnes al Convent.
A contirmació, festa de carrer. Balra:te bot al passeig de Ra-

mon Llull amb s'Estol d'es Gerricó, concert per la Banda de Mú-
sica a la plaça del Convent i actuació del grup folklòric de la «Casa
de Extremadura» al carrer del Rector Planes.

Focs artificials.

ANIT Dissabte 22 d'agost
de 1992

Preu: 85 Ptes.

SALUTACIO
Hi ha dates en el calendari que resulten especialment propi-

cies per a fer un balanç i la reflexió consegiient. A Felanitx, ho és,
sens dubte, Sant Agustí, i el programa de Festes que vos oferim,
.Seguint la tradició consagrada pels números que han anat aparei-
xent durant molts d'anys, a més d'unes collaboracions; vas pre-
senta un resum de la vida ciutadana (de Sant Agusti a Sant, Agus-
ti) i de l'activitat municipal.

L'any transcorregut ha estat particularment intens i ha,.supo-,
sat un canvi potser més real que aparent, gracies Jal qual os'han
posat les bases que podran permetre una actuació decidida.enca-
minada a millorar la vida de la nostra població.

Passam per un temps en què això no és fàcil. La paraula crisi
se repeteix i ens arriba des de punts diversos, i no podem ignorar
que el nostre municipi no s'escapa d'aquesta tendència general i
en els darrers anys ha arribat a uns extrems que ja se senten des
del carrer i no poden esser ignorats pels felanitxers conscients.

Així i tot, hi ha fets que permeten una certa esperança. Per
exemple, l'obtenció del Registre de la Propietat i els importants
avanços aconseguits en el camp de la planificació urbanística, ,,

No voldria incórrer en una satisfacció infundada quan
que et programa que et nostre equip va traçar i va oferir als
tors s'ha complit en la part proporcional al temps transcorregut.
Només hi importa esperar que aquesta tinia de progrés no • se-vegi
trencada.

Molts anys. 	 Miguel Riera i Nadal,
Balle de Felanitx

Avui es debatrà la moció de censura
contra ei batle Miguel Riera
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1_,es testes
Ja són aqui les festes. El progra-

ma ja fa dies que circula i a l'hora
que llegireu aquesta nota ja haura
encetat el cicle En Colau Llaneras
amb el pregó de festes.

La portada del programa d'engua-
ny és' original del nostre paisà Ber-
nae-Sansó, una moStra prou expres-
siVa de l'art d'aquest pintor d'avant-
guarda. A més de les seccions habi-
tuals —salutació del batle, progra-
ma d'actes, «De Sant Agustí a Sant
Agustí» i informació municipal— re-
cull els treballs següents: «Arraval
retrospectiva» de Marti Felany, «Els
intelectuais de Felanitx davant la
Guerra Civil» de Josep Massot i
Muntaner, «Algunes notes sobre el
músic Mateu Oliver Bauçà» per
Pere Estelrich i Massuti, «Sant Jor-
di, titular del nostre Hospici-Hospi-
tal» de P. Xamena, «L'Almanao
d'«El Felanigense» com un petit
compendi de la literatura mallorqui-
na del seu temps» per Miguel Pons.

Esmentem tam . les exposicions
que estan obertes «Eines de fuster,
mestre d'aixa i bater», muntada per
la Llar de la Tercera Edat a la Casa
de Cultura. «El pavelló balear a
l'EXPO 920, també a la Casa de Cul-
tura. I unaanosti-- collectiva de pin-
tura del nostre paisà Joan Pla i de
Manuel Alfaro i d dibuixos de Qui-
nito Caldentey, a a sala de la Caixa
de les Balears «Sa Nostra». Aquesta
darrera sera pres ntada pel nostre
col.laborador Joa Maimó.

I per últim cal dedicar unes rat-
tles a la' reincorporació de la placa
de toros a les fest s. Després de dos
anys de restar-ne 1 marge per mor
del seu mal estat, una , oportuna re-
forma permetrà q4e' enguany s'hi ce-
lebri la tradicional novillada,Ain es-
pectacle de Ilariguissima tradició
dins les nostres festes agostenques.

Per avui dissabte a les 8'30 del
vespre, hi ha convocada sessió ple-
naria extraordinaria de l'Ajunta-
ment, amb l'únic punt de: «Debat i
votació de la moció de censura for-
mulada contra el Batle per la majo-
ria absoluta dels--membres que in-
tegren la Corporació».

Aquesta plenaria marcara la fi de
catorze mesos de gestió d'un ajun-
tament socialista i la reinstauració,
bé que sota la presidència d'una per-
sona nova en el càrrec —Antoni Gri-
malt—, d'un govern conservador,
hereu i continuador alhora del pri-
mer govern municipal democratic,
assolit per la UCD fa poc més de
desset anys (recordem que Cosme
Oliver procedia d'aquestes files suc-
cessiva i convenientment transfor-
mades).

Aquest fet, òbviament, té una sig-
nificació molt distinta pels diferents
sectors politics felanitxers i sobre
tot per les dues faccions que agluti-
nen les dues tallades més grosses
de l'electorat (populars i socialis-
tes). Perquè deixant apart els artifi-
cis emprats per assolir tina majoria
dins el consistori per uns i altres,
—que han estat motiu de tota casta
de comentaris i han fet vessar rius
de tinta damunt la premsa i que, en
qualsevol cas, haurien de fer aver-

gonyir en prmer Hoc els prohoms de
l'Estat i després els mateixos par-
tits pólítics, , -propiciadors encobri-
dors d'aquestes i d'altres ,manio-
bres—, 1 fet és que_el que per a
uns és senyal de ventura, per als al-
tres és el trencament d'una expe-
riència i - d'unes expectatives no
menys venturoses.

Fent un esforç d'objectivació tal
volta es podria conceptuar la situa-
ció com la substitució de la direc-
ció de l'aparell municipal, darrera-
ment en mans d'un sector empès
pels partidaris del canvi, per un sec-
tor que no desitja tal canvi perquè
esta. -totalment d'acord amb la ges-
tió duita a terme per l'equip que va
governar els darrers anys.

De qualsevol manera, només el
temps ens podrà desxifrar el signe
vertader d'aquesta nova etapa que
començarà demà mateix, ja que de
les intencions i les formulacions,
Pexperiéncia ens mostra que no ens
n'hein de renal-. Aquest signe, en la
mesura que el nou equip sàpiga o
no donar solució als molts proble-
mes que té pendents el municipi
—alguns d'ells en via de solució
gracies a Pequip que ha regit aquests
darrers mesos— s-anira fent evident
ben aviat.



INFORMA

SA N'FOKAL

Dis. 22 Sta. Maria Regna
Diu. 23 Sta. Rosa de Lima
Dill. 24 St. Bartomeu, ap.
Dim. 25 St. Lluís de França
Dim. 26 St. Cesan i d'Arlés
Dij. 27 St. Mònica
Div. 28 St. Agustí

LLUNA
Lluna nova dia 28

COMUNICACIONS
A UTOCARS

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

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

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

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

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

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

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

Palma-SlIorta: 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
D iumenge:

Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Amparo Trueba
Francesc Piña
Francesc Piña
Gaya-Melis
Jaume Rotger
Jaume Rotger
Amparo Trueba

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365, Policia local
582200

Funerària Felanitx
580448-581144

Ambulanci
581715 - 580051 - 580080

Serve! mèdic d'urgències 580254
Guhrdia Civil 580090

Servei de Grua 827474
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

Iterr,;(tv,

Ir
	 Miquel Prohens Truyols

Desprí,s de 95 anys de pelegrinatge, 0111 ha a la easa del Pare
el dia 1.1 d'agost de 1992

Al eel sia
Sentim la seperaciO, perO la nostra esperança s iní, s forta. Els qui tant l'estimain, esposa

.kiitónia :\lonserraf, fills lilac!, prevere, Apol.kinia i Barbara (lieligioses T(atines)„Antônia, 	 i
1..irgaliila; fill politic Francisco Gari;	 rení.ts, germans politics, nehots i els altres

parents, vos denianam ique • volgueu unir-vos a les nostres preg:iries.

Casa mortiiõria: C. ()tlorre Ferrandell, 12

,s‘ca**41rabkoto74041.4=W'	 ett,44-414141-itiot4100;*4r45.v ' '
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

LES NOSES
La setmana passada varen esser

retirades per ordre del Batle
Campos les noses situacles a la car-
retera de Felanitx a Campos per tal
que els vehicles moderassin la seva
velocitat. El Batle de Felanitx havia
fet gestions en aquest sentit que fi-
nalment han estat ateses.
L'AVANÇ DE PLANEJAMENT DE
LES NORMES SUBSIDIARIES
DEL MUNICIPI DE FELANITX

Dimecres dia 12, a les 12'15 hores,
va tenir entrada a la Sala l'Avanç
de Planejament de les Normes sub-
sidiaries del Municipi de Felanitx.

Com és sabut, els dos objectius
que es va marcar rentesa:que en un
principi va governar a l'Ajuntament
i que han estat assumits plenament
pel Partit Socialista, consistien en
la redacció del Projecte de Delimi-
tació del S61 Urbà i posar al dia la
planificació urbanística del terme,
mitjançant la redacció d'unes Nor-
mes Subsidiaries.

El primer d'aquests objectius va
quedar resolt amb l'aprovació per
unanimitat del Projecte de Delimita-
ciO del SOI Urbà i pel que fa refe-
rencia al segon, l'entrega de l'avanç
de planejament constitueix una . fita
important de cara a la culminació
d'un procès que necessitara un
temps que hauria d'esser el més
breu possible.

L'equip redactor de les Normes
Subsidaries esta integrat. pets se-
yors Bartomeu Colom Pastor, Pere
Monserrat Ramon, Antoni Obrador
Capó i Pere Serra i Vich.

El Pla General d'Ordenació Urba-
na de Felanitx va esser aprovat el
dia 6 d'octubre del 1969.

La Llei del S•31 de l'any 1975 obli-
gava a fer una adaptació a la nova
normativa que no es va fer.

va haver un intent de fer un
nou pla general que no va arribar a
bon port.

L'any 1988 l'Ajuntament va acor-
dar iniciar la redacció d'unes Nor-
mes Subsidiaries.

L'avanç de planejament haura
d'esser estudiat per la Corporació i
exposat al públic.

LES OBRES
*A la reunió de la Comissió de go-

vern celebrada el passat dilluns dia
10 d'agost varen esser adjudicades
les obres següents:

Tancament del camp de futbol dc
Cas Concos (1.a fase) al senyor Emi-
lio Marín per 1.456.813 pessetes.

Condicionament de la zona poli-
esportiva de l'escola S'Algar de Por-
tocolom al senyor Emilio Marín per
9.984.814 pessetes..

LA POLICIA LOCAL
La Policia local comunica que, du-

rant el mes de juliol, s'han fet 60
notificacions per desperfectes a la
via pública, 120 notificacions i infor-
mes i s'han registrat 12 accidents
sense ferits.

S'han registrat 2 denúncies per
apropiació indeguda de vehicles
amb motor, s'han recuperat 3 vehi-
cles i s'han fet 34 medicions amb el
sonómetre.

Altres actuacions:
Morts fortuites: 1.
Precinte de vehicles: 8.
Averiguacions i informes recla-

mats pels jutjats de Manacor: 21.
Retirada de permisos de conduir:

2.
Comprovació d'•rrests • domicilia-

ris: 5.
Intervenció en presumptes roba-

toris: 6.
Detencions: 1.
Control de ciclomotors: 11.
Denúncies per infraccions del Co-

di de la Circulació: 98.
Altres denúncies: 26.
Decomís d'articles no alimentaris:

6.
Accidents de transit amb ferits: 7.
Citacions del Jutjat de Pau: 40.
Precintat de vehicles: 8.
Decomís de partides d'aliments:

10.
LA XII PUJADA A
SANT SALVADOR

L'Escuderia Drach ha comunicat
a l'Ajuntament de Felanitx el passat
dia 14 que a causa de problemes de
tipus judiciai, encara no resolts, ha
decidit no organitzar la prova «XII
Pujada a Sant Salvador». L'escude-

ria.va decidir no organitzar Ines pro-
ves mentres no s'llagus resolt pets
tribunals un tema relacionat amb un
accident que va tenir lloc l'any 1989,
amb motiu de la pujada al Puig Ma-
jor.

D'altra banda, aquesta delegació
d'Informació ha sabut que l'Escude-
ria Manacor esta fent gestions per
organitzar una «Pujada al Puig de
Sant Salvador» els dies 29 i 30 cia-
gust.

CANVI EN LA PROGRAMACIÓ
DE LES FESTES

A clarrera hora s'ha produït un
canvi en la programació de les fes-

.. El recital de la cantant catala-
na Marina Russell tendril lloc el diu-
menge cija 30, al Pare Municipal, en
lloc del dimarts dia 25. La represen-
tació teatral anunciada pel diumen-
ge dia 30 tendra lloc, en el Parc, el
climarts dia 25.

L'ASFALTAT DELS CARRERS
DE CAS CONCOS

El proper dia 1 de setembre co-
mençaran les obres d'asfaltat deis
carrers de Sant Nicolau (un tram),
Vicari Adrover, Cavalleria de Sa Ga-
lera, Nord i Guillem i Joan Obrador.
Les obres, que costaran 4.384.000
pessetes, corren a carrec de la fir-
ma «Aglomerados Felanitx».

Un llum intermitent sera instal-
lat al carrer Sant Pau, on darrera-
ment hi ha hagut alguns problemes
circulatoris greus, per tal de regu-
lar la marxa ciels vehicles.
L'ENTRADA A LES VERBENES

Els menors de 14 anys tendran en- .

trada More a les verbenes d'agost.
Els qui hagin cumplit els 14 anys
hauran de presentar la correspo-
nent entrada o abonament

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

(noches).

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

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



Plaza de Toros «La Macarena»
Felanitx

Viernes dia 28, a las 6 tarde 

5 Bravos Novillos 5
de la famosa ganadería

SANCHEZ BENITO
de Salamanca

1 novillo para el Caballero Rejoneador

D. Manuel Beltrán
y los 4 restantes para los

grandes novilleros

José Pacheco «EL CALIFA»

Miguel Angel Puertas
Triunfador de la pasada temporada

Se don duit Sor Conxi
Dirnarts fou gairebé de domini pó-

bic el fe! de que havia estat des-
tinada a Parets del Vallès (Barcelo-
na) per les jerarquies de la seva
Congregació, la religiosa de la Pro-
videncia Sor Conxi Rodriguez Ortiz,
qui formava part de la comunitat de
Teatines de Felanitx des de feia 12
anys, els quals, sumats a una estada
anterior de set anys totalitza quasi
vint anys de dedicació fervorosa i
entusiasta a diverses tasques de ca-
racter pastoral, educatiu i 'social de
Ia nostra comunitat local.

El seu trasllat sobtat, silenciat
per ella per tal d'evitar enutjosos
comiats, ha impactat fortament dins
aquells sectors on ha treballat i
àdhuc dins tots els estaments de la
població, car la seva tasca era gaire-
be concguda i valorada per tothom.

Corn a mestre (le • primera etapa
del Collegi de Sant Alfons, com a
catequista a diversos nivells, com a
directora del Club d'Esplai parro-
quial «Albada» j, en fi, com a per-
sona preocupada pels sectors més
necessitats de la nostra població,
Sor Conxi ha desplegat una activitat
amplíssima i intensa que nomes el
seu tremp singularA la seva enorme' ,

capacitat de treball han fet possi-
ble.

Sabcin que amb aquestes paraules
ferini la seva modestia, pet-6 som
conscients de que si silenciassim
avui tot cl que ha fet Sor Conxi per
Felanitx pecaríem de malagraïts i
cometríem una injusticia no tant
cap a ella mateixa com per la Con-
c*re ,, lciO de Religioses Tcatines i la
comunitat de la Providencia que 'ha
Ici possible que durant tants d'anys
treballas en cl si de la nostra socie-
tut.

Tenim entés que Sor Conxi ha es-
tat enviada a la Comunitat Teatina
de Parets del Valles, on la Congre-
gació'regenta uri coilegi i collabora
intensament a les tasques pastorals.
Pensam que no trigarà gaire d'entre-
oar-se en Oos i anima a les missions
que li sien encomanades i des d'aquí
mateix pregam a Déu que no li pla-
nyi el seu ajud. Ara be, sentim al-
hora una gran recança perquè ens
deixa un buit que sera molt dificil
d'omplir.

Ada! Sor Conxi, aquíteniu per
sempre ca vostra i una munió d'a-
mics que vos esperaran sempre amb
els braços oberts.

Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
Sc convoca a los socios de Bodega dc Felanitx, a la asamblea

general que tendrá lugar el domingo día 30 dc agosto, a las 10'30
de la mañana, en el salón de actos de la Casa de Cultura de esta
ciudad, al objeto de ser informados dc la situación actual de la
entidad, con la posibilidad de tomar decisiones.

El Consejo Rector

FELANITX

Avantatge de Ilavors

De gioses ì gicsadors
Al baile de Marratxí,
a Rafel Roig i Mannó
bon amic i glosador,
aquí va un cant argentí.

A mon pare i amics seus les sentia parlar dels yells glosadors i de tro-
bades, millor dit topades, dc glosadors a qualsevol indret del terme fela-
nitxer, i no tan sovint fora del terme, però niai n'havia sentit cap. An titre
a l'Argentina són els «payadores», que quasi ja no en queden, perú a San
Pedro encara en tenim un, Roberto Ayrala, sempre acompanyats de gui-
tarra, a la manera dels antics trobadors, són testimoni de la saviesa popu-
lar, i no poques vegades, en temps que pies eren «els que sabien de lletra»,
una forma de trametre la petita història casolana o els grans esdeveniments
que solen fer la história patria.

Gracies a gent de gran mem3ria (que no sé com s'arreglaven) vaig es-
coltar glosacles senceres, que havien. tingut Hoc molts . anys enrera i en-
demes, molt lluny de Mallorca: Els emigrats també feien gloses, enyo-
rant «Sa Roqucta» o bravetjant de coses que «somiaven», corn aquesta que
record per haver-la sentida mil vegades: «Jo som En Pep Serail / des carrer
Calafiguera, ./ me passeig amb sa «lindera» ( I ) / com es primei- pelegrí. /
A Mallorca no era així, / alla estava de primera, ¡cada - dia dematí / anava
.a sa carnissera. / —¿Què voleu, Don Serail, / de davant o dc darrera?— /
—No mireu prim, carnissera, / tallau de per assuquí.—»

Aquesta gent no eren glosadors, ni .prop fer-hi, eren homes que tenien
el gust d'aquelles coses tan nostres, i instintivament feien el possible per-
què no es perdessin. Un exemple: En Tomas «Pinoi» Planes, pocs dies
abans de morir em recita tota una glosada de prop d'una hora, que ell
havia sentit quan era molt jove, per devers • Tres Ma -ies. Ell 'emigra d'aquí,
com tots, «amb una ma davant i s'altra dart-era», però havia conservat
aquell tresor i no en tenia d'altre. Un exemple més: un pastor felanit-
xer, de malnom «Moia», amic del conco En Ramon «Carboner», ens recita
«Els Reis» ... i quasi sense alenar! En Joan «Tascó» em guarda de mentir,
i també la cinta que gravarem.

Havia sentit parlar d'«En Sostre», d'En Joan Dalmau; de «S'Escanyat
Roca», d'En «Calafat», i a aquest, que en  diríem contemporani, quan vaig
tornar feia poc que havia mort, si és que vertaderament gent així pot morir
mai- Semblava que amb ell havia acabat tot, fins que un dia el batle
«Tímpano», sabent el meu gust per la glosa mallorquina, em feu arribar
una cinta gravada a ca seva per un glosador, que cantava. Era En Rafel
Roig Maimó. A ell li vaig agrair la tramesa amb una carta en glosa (o que
ho volia ser), i així comença un «epistolari» per espai de tres anys, que
acaba irreproduiblel Temps després el vaig conèixer personalment, ol
portal de Ca'n•Prohens, quan encara no era la Casa de Cultura, un dia de
fred, i beneïdes de Sant Antoni a Sa Font.

Gracies al nou amie, vaig passar una vetlada memorable a Can Roig
des Carritxó. Aquell vespre vaig conèixer i sentir «figures» com Mack) Joana
«Cartera» (Al Cel Sia), En Planissi, amb altres que encara com ell mante-
nen el culte a la glosada, que sembla anar sempre acoblat ornb la bona
taula. Així ho vaig poder comprovar un dissabte d'aquests, que l'amic car-
ritxoner em convida per anar a Pèrtol, a una trobada de glosadors, j, com
se suposa, a sopar. Era amb motiu de la celebració de Sant Marçal, patró
de Marratxí, aquell poble amb nom de jugueta,.com aquell tren que passa-
va per la seva estació petitona, i des de Santa Maria giruva cap a Santa
Eugenia, passant per Algaida i Porreres, si no hi havia res per Son Maiol,
on s'aturava, que amb el temps es convertí en «Canteras», fins que esta-
cions i tren es con vertiren en no res, en nom del progrés.

Els glosadors, mentre sopaven, anaven trempant l'enginy. Les gloses,
com espires, botien d'una taula a l'altra. Poc avesat a aquella pirotecnia,
pensava si acabaria com la processó de Marinyac que acabà a cops de
fanal. En Rafel em tranquilitzava, en parlar de glosadors mai la sang arriba
al riu.

El batle de Marratxí, gens estufat (i aixe, que té devers sis pobles ama-
tents el seu mandat —oh! si fos felanitxer ...—) no presidia la taula, si be
tenha capçalera. Amb la seva senyora s'havien assegut democràticament on
trobaren Hoe. De lluny, l'ajuntament ha estat la vertadera escola de demo-
cràcia. El bon sopar i el bon vi, convidaven a intimar i així la me vaig
pensar:

Que per agafar coratge / basta amb un poquet de vi, / vegent que tots
ja glosaven, / sense pensar, m'atreví. / Pcrdonaume, no som d'aquí, / i una
cosa vos vull dir, / que trob que per comandar, / un batle no mos fa falta. /
I mal me pegui a sa galta, / crec que no vaig gens errat, / si dic que a
s'Ajuntament / vos comandau sense vara / i es poble esta ben content. /
I mal me giri sa cara / acabare just suara. / El qui comanda a ca seva /
ben segur que es sa madona, / ben igualet que a ca meva, / i ningú no se
n'adona. / Per alegria des poble, / a la Senyora Batleso / Déu li ha donat sa
bellesa, / un posat xalest i noble. / Gràcies a tots, bona gent! / Portolans,
a tots bon vent!

A l'acte formal, i després d'un ball de bot, al que tothom botava, i com!
seguí la trobada amb glosadors asseguts. Arribá que no tiraven «a ferir»,
tiraven a matar! Acabà a les dues de la matinada, i per fred! Sant Marçal
queda content, i tots noltros altre tant!

Miguel Antoni Enyinyer

(1) A l'Argentina, bolic de roba que es feia amb un mocador de daus, el
duia la gent pobra. Deu venirdel frames «linge» - roba.
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El sopar de l'Associació contra
el Càncer

_
Un' any m 	

_
el feli 	 š1

_	 - 	 _ El capita -Vital -Algar convida elsYs s 	 antxere to-
ta la contrada donaren testimoni de
solidaritat amb l'Associació de Ilui-
ta contra el Cancer, en el sopar que
se celebra divendres passat a la Pon-
derosa.

Per una banda els assistents amb
la seva contribució i per l'altra un
grapat d'entitats.i cases.comercials
que aportaren premis pel sorteig, fe-
ren possible una recaptació extraor-
dinaria pels fins de l'associació.

I apart aquest objectiu primor-
dial, la gent s'ho passa de lo millor
al llarg d'una vetllada propícia a la
tertúlia i a l'escomesa d'aquells que
només passen entre nosaltres el
temps d'estiueig.

Reivindicant la mallorquinitat de
Colom

Ahir divendres havia de recalar
en el port de Palma la nau «Mari
galante» comandada pel capita Vi-
tal Alsar, rervent defensor de la ma-
llorquinitat de Cristòfol Colom,
concretament del seu bressol fela-
nitxer—, la qual rendeix visita a la
nostra illa amb motiu de cómplir-se
els cinc-cents anys de la partida de
l'expediciú del descobriment.

Aquesta nau sopluga un museu
colombí que es pot visitar i restarà
ancorada en el port de Ciutat avui
i demà.

Aprofitant l'estada a Mallorca, el
capita Vital Alsar, juntament amb
l'investigador i autor de la tesi del
Colom felanitxer Gabriel Verd, el
Sr. Bartomeu Costa Amic, (català
fincat a Mèxic i autor d'alguns 'fi-
bres sobre el tema) i del Sr. Este-
ban Alartí, propietari-constructor
del caStell-monument «Colomares»
de Benalinadena (Malaga), tenen la
intcnció de clesplaar-se a Felanitx
per tal de visitar la població, Porto-
colom i Son Ramonet, Hoes, segon

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda 750

Derbi -FDS
— Ilenelli 250
— Varia nt Sta
- Vespinos varios
— BMW K 75
CICLOMOTORES voms

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

felanitxcrs a visitar gratuïtament el
museu de la nau que, com hem dit,
restara amarrada al port de Palma
avui i demà.

Curs Studia
Avui a les 8 del vespre, a l'esglé-

sia de Santa M.  del Mar de Cala
d'Or, tindrà lloc la cloenda del Curs
Studia. El P. Antoni Oliver, C.R. ex-
plicara la lliçó resum del present
curs i després celebrarà una Euca-
ristia , que sera illustrada musical-
ment per la Capella Teatina.

Es convida molt cordialment to-
tes les persones interessades.

vida social
PRIMERA COMUNIÓ

Dissabte passat en el Convent de
Sant Agustí, va rebre per primera
vegada l'Eucaristia la nina Margali-
da Frau Nadal.

Rebi la nostra felicitació que feirn
extensiva als seus pares.

NECROLÒGIQUES
El passat dia 3 d'agost entrega l'a-

nima a Déu a Felanitx, a l'edat de
68 anys, després de rebre els sagra-
ments, D. Antoni Barceló Adrover.
Al cel sia.

Enviam la nostra condolencia a la
seva esposa D.. Francisca Gomila,
fills D.  Agustina i D. Nicolau i als
altres familiars.

-0

Dimccres de la setmana passada,
descansa en el Senyor a Palma, a
l'edat de 87 anys, havent rebut cis'

„sagraments, D. a Miquela Julia Va-
guer (Terres). Q.C.S.

Reiteram el nostre condol a les
seves nebodcs D.. Maria i D.a Antò-
nia Picó i als altres parents.

o 
A l'edat de 95 anys s'adormí en la

pau dc Deu a Felanitx, el passat di-
vendres dia 14, després de veure's
confortat amb els sants sagraments,
l'amo En Miguel Prohens Truyols.
Descansi en Pau.

Lamp En Miguel era una perso-
na senzilla i bondadosa, tocat del do
de lligar els mots, en foren testimo-
ni les nostres planes, que recolliren
adesiara algun dels seus glosats, on
s'hi reflectia l'esmentada bonhomia.

En glbra sia lamo En Miguel i re-
bi la seva esposa D.  Antònia Mon-
serrat, fills Mn. Rafel, Sor Aponnia
i or Barbara, D.' Antónia, D. Ma-
rio i D. a Marglaida, fill politic i els
altres parents, la mostra condol:m-
cia.

Ajuntament de
Felanitx
EXTIIACTE DELS ACORDS DE LA
()MISSI() DE GOVERN DE DIA
13 DE JULIOL

S'adoptaren per unanimitat els se-
güents acords:

S'aprova l'acta de la sessió an-
terior.

Es concedí una ajuda de 62.500
ptes. als nins David i Angel Cuero
Tejada i Francisco Lladó Sufler per
anar a un campament infantil.

S'acorda fer efectiva la quantitat
d'1.124.167 ptes. a la Mancomunitat
Sud-Mallorca, corresponent a l'apor-
tació d'aquest .Ajuntamont per a
l'actual exercici.

S'aprova el projecte tècnic i el
plec de condicions per a la realitza-
ció de les obres de tancament del
camp de futbol de Cas Concos.

S'acordà el traspàs de la Ilicência
d'obres concedida a la Sra. Josset-'
te Caffaret a favor de la Sra. Mag-
dalena Obrador Barceló.

S'acorda concedir llicència al Sr.
Rafael Roig Grimal i la Sra. Antò-
nia Nicolau Febrer per a construir
una vivenda unifamiliar alhada a la
parcella 625-626 del polígon 13.

S'assesora el Sr. Batle en afers de
Ia seva competência.
Agustí i la del carrer de Son Morei
núm. 33.

Acaba la sessió a les 21'30.

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA
COMISSIÓ DE GOVERN CELE-

BRADA EL DIA 27 DE JULIOL
S'adoptaren per unanimitat els se-

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

rior. .
S'aprova l'acta de la subhasta dc

vehicles de data 21 de maig de 1992.
Es reberen definitivament les

obres de tancament d'una zona es-
portiva per adequació d'escoles.

S'acorda prorrogar el contracte
de prestació de serveis informatics
al Sr. Jaume Pericas Franco.

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

Acaba la sessió a les 2200.
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA
COMISSIO DE GOVERN CELE-

BRADA EL DIA 3 D'AGOST
S'adoptaren per unanimitat els se-

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

rior.
S'acorda remetre al Jutjat de 1. a

Instancia núm. 2 de Manacor l'in-
forme de l'Assessora Jurídica sobre
la retenció de credits existents a fa-
vor de Mallorquina de Contratas,
S.A., ordenat pel Jutge ciel mateix.

S'aprova una factura de l'advocat
Jesús Gonzalez Perez per a la derail-
sa de l'ubicació ciel Registre de la
Propictat a Felanitx, per un import
de 795.000 pies.

S'acordà deixar damunt la taula •
dc l'acord de la Comissió

de Govern de data 11 de maig de
1992, pel qual es concedí Ilicencia
d'obres a Font Rogues Blanques,
S.A.

Es reberen definit ivament les
obres de construcció ciel forjat de
sepultures al cementiri municipal.

Es reberen definitivament Ics

obres de construcció de ninxols en
cl forjat de sepultures ciel cemen-
tiri municipal.

S'adjudicaren les •;irítallacions i
servcis al parc municipal cie «Sa
Torre», entre les sollicitucis presen-
tades clins termini.

S'adjudicaren les instal-lacions i
serveis al parc municipal de «Sa
Torre», entre les sollicituds presen-
tades fora de termini.

S'aeortFa -concedir Ilicência-a- Gas --

i Electricitat, S.A. per a l'obertura
de síquies al passeig de la Repúbli-
ca Argentina.

S'acorda concedir Ilicencia al Sr.
Antonio Fiol Garau, en representa-
ció de Ladrillerías Mallorquinas,
S.A. per esbucar una construcció
aïllada al polígon 13, parcelles 458 i
10 riles.

S'acorda concedir llicència al Sr.
Andres Miró Veny per ampliar la
vivenda existent al carrer Algar nú-
mero 32 de Portocolom.

S'acorda concedir llicència al Sr.
Tomas Algaba Marquefio per l'addi-
ció d'un porxo cobert al - carrer Ma-
nacor, 11.

S'acordà concedir llicència al Sr.
Pedro Hernandez Morales per a la
construcció d'un edifici desinat a lo-
cal i dues vivendes al passeig de la
República Argentina, 43.

S'acorda concedir llicencia a Tele-
fónica per a la construcció d'un Ili-
gador-vestuari al carrer Proïssos, 32.

S'acorda concedir llicencia al Sr.
Jaume Fiol i Monserrat per legalit-
zar les obres d'ampliació de l'edifi-
ci existent al carrer Sant Alonso Ro-
driguez, 6.

S'assessora el Sr. Butte en afers
de la seva competência.

Fora de l'ordre del dia i desprès
de la preceptiva declaració unanime
d'urgencia, s'acorda per unanimitat
adquirir de la firma La Ley, divisió
informàtica, una base de dades de
jurisprudencia, una base de dades
de legislació i un llegidor òptic ex-
tern.

Acabà la sessió a les 21'30.
Felanitx, 14 de juliol del 1992.

Agraïment
La família Prohens-Monser-

rat, davant les nombroses ma-
nifestacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Mi-
guel Prohens Truyols i en la
impossibilitat cle correspon-
cire-les a totes personalment,
ho vol fer per mitjà d'aquesta
nota.

A tots, moltes gracies.

Un llibre
no pot mancar
en el vostre equip
de vacances

Llibreria RAMON [LULL
Major, 25 Tel. 580100 FELANITX

linformació 
Ia tesi, on passa la minyonia el des-
cobridor.
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LA TARA RODONA SOBRE L'ESGLiSIA

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

Dos sacerdots, En Jordi Gaya, pro-
fessor del Centre d'Estudis Teolò-
gics de Palma i el nostre paisà En
Bartomeu Barceló Nadal, missioner
en el Burundi, dos laics, els també
paisans Germa Coll, catedràtic
d'Història de l'Institut i Josep A.
Grimalt, professor de la Universitat
Balear, qui actua de moderador, in-
tegraren la part ponent de la taula
rodona que sobre el tema «L'Esglé-
sia avui» se celebra dijous de la set-
mana passada a Portocolom, a una
sala de la Casa del Mar.

En Josep A. Grimalt concreta, per
començar, cl tema a debatre, que
mita eis aspectes sociològics i hu-
mans dc l'Església, una limitació
que, si per una banda centrava la

que altrament hauria esde-
vingut vastíssima, per l'altra deixava
fora de joc un concepte d'Església
més genuí al que molts no poden re-
nunciar —així ho feu notar des de
totd'una Mn. Barceló —a l'hora de

considerarla.
L'evolució de l'Església durant els

setts vint segles d'existencia i la se-
va adaptació o inadaptació als can-
vis socials, el paper de la dona, el
caracter gerarquic, el protagonisme
del papat en els darrers temps i d'al-
tres qüestions afins, foren tractats
amb una intervenció més aviat dis-
creta del públic.

Tot i que no queda molt explici-
tat, —es feu referència així mateix
en algun moment a la teologia de
l'alliberació— es perfila la dispari-
tat crimaige que ofercix
segons es vegi la seva façana oficial
de les altes institucions vaticanes, o
Ia seva presencia, òbviament Ines
evangèlica, en els països d'Amèrica
Llatina i els poblcs del Tercer Mán.

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

Tombats.a la molsa

I. R. P. F.
Ens han confirmat ja que ens pugen les retencions mensuals

de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). En
una paraula, que cobrarem menys doblers de la nòmina, doblers
que se n'aniran directament al Ministeri d'Hisenda. Amb aquesta
mesura el Govern Central intenta, per una banda, rccuptar més
per tal d'aturar d'alguna manera l'enorme deute públic que esta
acumulant i, per l'altra, recluir la capacitat adquisitiva dels ciuta-
dans, per controlar una mica aquest cavall indomable que sembla
ser la inflació. Això sí, quan en la primavera del 1993 presentem
les nostres cleclaracions de la renda, o be haurem de pagar menys,
o be ens hauran de tornar els clublers que ja hem clonat per enda-
vant (sense interessos, clar).

Els imposts segueixen augmentant, la qual cosa seria perfec-
tament justificable si la contrapartida en serveis públics oferta
per l'estat fos l'adequada. No es veu, però, una equilibrada pro-
gressió entre el que el ciutadà paga i cl que rep. No es sols que
no s'ofereixin nous serveis públics, sinõ que bastants d'aquells que
ja funcionen, o bd continuen patint els defectes de sempre, o be
han empitjorat.

Ês just que es demani que tothom pagui els imposts que
pertoquen, i més encara en una societat  democràtica, però al ma-
teix temps que s'intenta crear una consciencia collectiva respon-
sable, tumbé es convenient  que, en aquells serveis que estan més
prop del ciutadà, es noti una evident millora que demostri una
bona gestió  dels doblers públics. Sense motivació, tothom seguira
pagant mes per por que per convicció, i això per a la consciencia
social (i democràtica) no es gens sa.

Antoni Roca

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

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.

NACIDAS PARA TRABAJAR.

DESDE 1.094.00G 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 SOO kg, las nuevas

Fiorino pueden con todo. Usted elige: la

Panorama, acristalada y con asientos aba-

tibles que la convierten en un turismo de 5

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. diesel.

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

Florin* desde 1.094.000 ptas. Llave en Nano:

IVA, transporte, matriculación, impuesto

municipal, placas de matricula,

gastos de gestaría, !DENT! FIAT

y dos años de FIATASSISTANCE.

(Promoción incluida).

NUEVAS FIORINO FURGON Y PANORAMA MIME
Concesionario Oficial:

AUTOS MAlirfORELL, S. A.
Carrer del Socors, 8. Tel. 58 13 48. FELANITX.
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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 año de ga-
rantía.

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

TECHOS Y ACRISTALAMIENTOS MOVILES

TELEFONG 79 72 27079 71 79
Caie Celleiers. Parceld 131 Poi . Inri rie	 0/141 Marraixi Ma:lorr:a Fax 79 71 88 
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MALAMENT, TONI PEÑA
El comentari que dedica el sig-

nant de la secció «Xorrades» a l'ub-
sência de Toni Peña de la Cursa de
Sant Jaume d'enguany m'empeny,
Sr. Director, a adreçar-li aquestes
ratlles.

No, a mi no me sembla «Molt
bé!» el fet de que Toni Peña no vol-
gués participar a aquesta prova po-
pular en revenja de no haver-li con-
cedit l'Ajuntament una subvenció
sollicitada. I en principi no m'ho
sembla perquè cap dels participants
a la prova —recordem que era lliu-
re— no va cobrar un duro per anar-
hi. Però és que el fet dóna peu a
d'altres consideracions, ja que crec
que ens plegam amb massa facilitat
a la progrssiva comercialització de
l'esport, amb la qual cosa, aquest
perd una port important de la seva
essència. En Toni Peña, esta adscrit
a un Club que mitjançant uns spon-
sors supès que d'alguna manera
compensa econbmicament la dedica-
ció de l'esportista i a aim') ningú no
hi posa cap objecció.

Segons vaig intuir, l'Ajuntament
no li concedi la subvenció perquè
d'acord amb la normativa que regu-
la aquest capitol no podia fer-ho.

En tot cas es podria plantejar si

Ia normativa de subvencions de l'A-
juntament és o no encertada i, per

banda, En Toni Peña és ben
Hitt re d'acudir o no a la cursa popu-
lar de Sant Jaume. Però, repetesc,
el que no hi vagi pel motiu explicat
pel comentarista NO ESTA GENS

per molt que vulgui l'autor de
les «Xorrades». L'ètica, gracies a
Dal, no la pot canviar per molt que
s'ho proposi un comentarista de
premsa poc rigorós.. .

Res ms Sr. Director.
E. Oliver.

D8U MOS GUARD D'UN
JA ESTA FET

Senyor Director:
Sense interessar-me entrar en la

qbestió de la mociú de censura pre-
sentada a l'Ajuntament, ni en l'esca-
brós tema de la compra-vencia de
regidors, simplement voldria fer no-
tar la inoportunitat d'una operació
que no farà sinó perjudicar el po-
ble.

Un govern municipal, i d'altra cas-
ta, necessita un rodatge. Quan l'e-
quip dels socialistes ja l'havia adqui-
rit i començava a funcionar, tiram
per la borda l'experiència adquirida.
Els regidors del Partit Popular hau-
ran de passar també per un temps
de rodatge i, tenint en compte que
només hi falten dos anys i mesos,
que passen en una exhalació, per a
les próximes eleccions, el marge
d'actuació sera un no-res.

Respecte del capitol cl'intencions
de la nova entesa que publicareu la
setmana passada, hi ha punts que ja

(Passa a la pàg. 7)

ESTES DE SIT! aarn
HUMPH

21 D'AGOST

La Década Prodigiosa - Pimpinela
Tiempo de sombras - Rembrandt

Sinto Serra y su grupo

22 D'AGOST

Tito Valdés
	

Las Chicas del Caribe
Orquestrina de Petra - El Regreso

23 D'AGOST

Big Band sabor tropical - Orquesta San Francisco
Fora des sembrat

(Entrada gratuïta)

28 D'AGOST

Sangtrait - Larntusto
La puerta del ruido - Tedeum - Black Cat

29 d'Agost

Siniestro total - Dinamita pa los pollosì

Aquiles - Interminables - Vadarkablar

30 d'Agost

Marina Rossell
(Entrada gratuïta)

Entrada anticipada: 1300 Ptes.
Entrada taquilla: 1500 Ptes.

Venda d'abonaments: Ca N'Aleix, Ca'n Simonet
i Esparteria del carrer de
Santueri.

Entrada Inure gels menors de 14 anys



VIOLACIÓ
Mars violades.
Fauna i flora desruïda.
Muntanyes fetes cendre.
La capa de la terra foradada.
Quanta violació!...
La natura reclama els seus drets,
l'home se'n riu.
Qui farà justícia?...
Darrera eis murs de les ones els vents i les Runes
ploren en crits d'espant.
L'home!...
Creador d'art i de mort!...
I l'home reclama justícia
I l'home reclama drcts humans...
Mars violades.
Flora i fauna destruida.
Muntanyes' fetes `cendra.
La capa de la terra foradada.
Aires corromputs, podrits...
Aims) es l'herència, la nostra herència,
es la que deixam als nostres fills, als,nostres nets...
Miseria, corrupció, violació.
On es la humanitat i l'estima?.,.
Qui pot respondre a Ia Pregunta?...
Tal volta els Sioux i els Apatxes tenen més cultura
més sentiments, Ines amor i més respecte a la natura que nosaltres.
La terra i la mar reclamen els seus drets.

Un Conearri a l'exia.
Ciutat, juny 1992

cine pi1içipi.i
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REABRE SUS PUERTAS PARA OFRECER -

Ia más espectacular temporida, cimematográfica
CON LAS SIGUIENTES .NOVEDADES

Cada viernes -único día en función única de noche- una
película de excepcional calidad

TITULOS ESCOGIDOS: EL REY PESCADOR — JAQUE AL ASESI-
NO — RESPLANDOR EN LA OSCURIDAD — BUGSY — DURMIENDO
CON SU ENEMIGO — EL DOCTOR — DE REPENTE UN EXTRAÑO —
HOGUERA DE VANIDADES — CAZADOR — BLANCO CORAZON NE-
GRO — ESCENA EN UNA GALERIA — DESPERTARES — EL CIRCULO
DEL PODER — MATRIMONIO DE CONVENIENCIA — PEQUEÑO
TATE ...

con los mejores directores para los mejores actores

Sábados noche y domingos tarde y noche
CADA SEMANA UN SENSACIONAL PROGRAMA DOBLE CON LAS MAS
MODERNAS PRODUCCIONES Y LOS F,XITOS MAS SONADOS

Viernes 18 setbre. iniciamoS esta programación:
DIA IS 	 El Rey pescactor con ROBIN WILLIAMS
DIAS 19 y 20 HOOK (El Capitán Garfio) de STEVEN SPIELBERG

y No me mientas que te creo 	 con GENE WILDER
y RICHARD PRIOR

SEMANA SIGUIENTE

con CHRISTOPHER LAMBERTDIA 2.5 Jaque al asesino
DIAS 26 y 27 Mi Chica y Depredador - 2

el mayor exito de este verano junto a una explosión de emoción

... Y ASI SEGUIREMOS TODA LA TEMPORADA
CON GRANDES PROGRAMAS DE CINE 

ATENCION A LOS PRECIOS     

VIERNES, DIA DE PROMOCION ¡SPECIAL:
SABADO Y DOMINGO NOCHE:	 't
DOMINGO TARDE, ESPECIAL NIÑOS:

250 Ptas.
400 Ptas.
300 Ptas.

EL CINE SOLO ES CINE EN UN CINE DE CINE

Vos desitja unes bones testes
de Sant Agustí

Les felicitamos con motivo de
Ias fiestas de San Agustin

MOTOR FELANITX
C. A lonso Rodriguez, i - Tel. 5S0311

FELANITX

cartes
RIA
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(Ve de la pàg. 6)

donen a entendre qui hi .ha darrera_
aquesta operació. Respecte dels al-
tres, un se demana per que no els
varen posar en practica durant els
quatre anys que • varen estar en el
poder.

Deu mos guard d'un ja esta fet.
A. Barceló

«EL SILENCIO DE
LOS PALOMOS»

Sr. Director:
En todo el proceso que ha desem-

bocado en la presentación de una
moción de censura contra el Alcal-
de de Felanitx, se han dado pocas
sorpresas. Estaba cantado que lo
clue el P.P.'no pudo:alcanzar eh las
urnas, una mayoría que le permitie-
ra gobernar en solitario en el Ayun-
tumiento, trataría de lograrlo por
otros métodos, y a la vista está, me-
nos confesables si hemos de dar
crédito a la rumorología que inun-
da el pueblo en estos momentos y a
Ia que mucha gente —¿sera porque
hay mucho de verdad en cuanto se
dice?— da por cierto.

El P.P., por clara incompetencia
de. sus dirigentes locales y por
pésima gestión en sus últimos cua-
'ro años de gobierno municipal, me-
reek) perder y perdió solemnemen-
te, un municipio que desde la tran-
sición había dado su confianza a
partidos de centro derecha. ¿Cuán-

do y quien exigirá las necesarias
responsabilidades a un Andreu Rie-
1, máximo causante del despresti-

gio, hasta alcanzar niveles de auten-
tica vergüenza, que la derecha está
arrostando en Felanitx? Pero sobre
esta cuestión, sefior Director, con
su permiso, volveré otro día y más
extensamente.

Me interesa ahora hacer observar,
aunque estoy seguro de que a na-

- die- • -puede haber pasado desaperci-
bido, el «silencio de los palomos»
en relación a este proceso. Muy sos-
pechosamente «Coloms a la Sala»,
quienes semana tras semana nos
deleitan con escritos sobre su par-
ticular visión de la cosa municipal,
hasta la fecha no «han piulat». Ni
el más mínimo comentario sobre un
asunto de ,tanta trascendencia que
forzosamente requería un público
posicionamiento. ¿Conoce alguien la
razón?

El abandono, inexplicable y aún
inexplicado, del Grup Coloms de
l'Entcsa, fue, posiblemente, el deto-
nante . de cuanto acaece en estos mo-
Mentos; de ahí que, «Coloms 'a la
Sala», no estan en absoluto exentos
de responsabilidad en esta oscura
operación de derribo del Alcalde
Riera. .

Quien permanece en silencio no
presta testimonio contra sí mismo,
decía Aldous Huxley. El «silencio
de los palomos» parece pues un si-
lencio claramente culpabilizante.
Más les vale estar callados que -te-
ner que reconocer públicamente,
porque así es, la ignominia de un
proceder que les ha convertido, de
facto, en aliados de un P.P. que en
Felanitx carece de la más minima
dignidad política.

M.O.



ITAL BALEAR

Ventas y
servicio

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

CAMBIOS DE ACEITE EN GENERAL
REVISIONES PARA ITV

PIEZAS ORIGINALES
SIMONIZADO DE VEHICULOS

Via Ernest Mestre, 43 	 Tel. 583070
	

FELANITX

8 FELANITX

RENAULTT 25 V6 BACCARA
FIAT UNO 70 SX 5/p
FIAT UNO 70 SX 5/p •
SEAT PANDA
SEAT MARBELLA
RENAULT 5 TX
FORD ORION Diesel
FIAT UNO Turbo je

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Ilatire de ser breu, per neces-
sitat... Dimarts datnati vaig pegar
un esclat. ¡Vaig pegar tal ensopega-
da! que tne veig obligat a dur el
bray esquerr en cabestrell, i així no
hi ha cristià que escrigui... Alme-
yns a gust.

que el «CINE
PRINCIPAL» va a abrir sus puer-
tas, tras una larguísima temptirada
de ostracismo. Será para mediados
de septiembre, y lo bueno es que
esa «rentrée» será a todo bombo y
platillo: ¡Un estreno a nivel balear!:
«ARMA LETAL III», que sólo sería
un aperitivo de la programación
prevista ya que a continuación po-
dría caer «BATMAN VUELVE» y
otras, tales como «INSTINTO BA-
SICO», etc.... ¡En fin!, que quieren
meter películas taquilleras ck.tilto
voltaje. Me han prometido que las
máquinas van a ser cambiadas, me

clicen que son los proyectores que
había en el «Palacio Avenida», que
todavía funcionan perfectamente...
De todas formas que haya cinc de
nuevo en Felanitx es siempre de
agradecer.

• Me tomo la libertad de salu-
dar a través de estas paginas al doc-
tor/cirujano/amigo MIQUEL MO-
RAGUES, que pasa unos días de va-
caciones en su amado PORTO-CO-
LOM en compañía de su familia.

• Hay una enorme expectación
en torno a la inminente NOVILLA-
DA de SANT AGUST1 que va a te-
ner lugar en la histórica «LA MA-
CARENA». Y eso que todavía mu-
chos no conocemos el cartel.

• Les recuerdo que el «TOR-
NEIG DE FUTBOL CIUTAT DE FE-
LANITX» tendra lugar el día 28,
después de los toros, enfrentando el
C.D. FELANITX al ATCO. RAFAL,
confrontación que de paso significa
el. debut liguero en PREFERENTE
de los felanitxers.

Pero muchos son los aficionados
que aguardan el día 30, el partido
amistoso que enfrentará el FELA-
NITX al.REAL MALLORCA.

• Son muchas las cosas que que-
dan en el tintero, pero cuando uno
tiene ese tipo de accidentes no anda
en condiciones de hacer milagros.
Espero que la próxima semana ya
esté repuesto y por lo tanto en la
brecha con mejor humor. ¡BONES
VERB ENES

Copyright: MIQUEL ANGEL
JUAN GARCIAS.

PM-AY
PM-AW
PM-AV
PM-AH
PM-AZ

B-FG
PM-AC
PM-AU

Fútbol Sala

El C. P. Poveda ì el
convidats per

Amb motiu de les festes de Sant
Agustí, pel proper dia 29, el Futbol
Sala Felanitx ha organitzat uns in-
teressants partits, on hi venen con-
vidats clos dels millors equips de les
illes. •• -
• El primer partit es disputara en-
tre el Collegi Pedro Poveda (Cititat)
i l'Apa Col. Sant Alfons-Instalcon-
for i de la categoria infantil. L'equip
ciutadà es l'actual campió de la Co-
pa Conselleria i subcampió de Ma-
llorca. Sens clubte un plat fort pels
fclanitxers, que • estrenen «mister»,
el vetera Federico (Cons. Mifiarro).

A la categoria ciels cadets els ju-
gadors de J.S. Picornell, s'enfronta-

I Torneig de Truc
«Bar Eis Tamarells»
Pep Sagrera i el Cordobés,
guanyadors

El primer campionat de True or-
ganitzat pel Bar Els Tamarells ha
tengut una acollida excellent, ja que
hi participaren un total de trenta
parelles. Després d'una disputada
rase de classificació, les finals foren
encara més competitives.

La parella integrada per Pep Sa-
grera i el Corclobès (Futre-Sabas)
s'imposa al final al tandem Finito-
Chozas. La tercera colla foil la que
formaren Pere Prim-Jaume Manxa.

Al sopar-entrega de trofeus la con-
currZmcia • fou bastant nombrosa. Un
centenar de persones es congrega-
ren a la terrassa dels Tamarells, on
el «chef» M. A. Calclentey prepararia
un exquisit sopar de companyo-
natge.

M.T.F.

Futbol Empresas
En la Casa de Extremadura de Fe-

lanitx, queda abierta la inscripcián
para todas las personas que deseen
formar parte del equipo de fútbol
para la temporada 92-93. Los intere-
sados tendrán que presentar dos fo-
tos de carnet y una fotocopia del
DNI, en el mismo local social de la

C.D. Marratxí equips
Sant Agustí-92

ran a un dels «gallets» de la Higa, el
C.D. Marratx;; segur que sera un
partit on la rivalitat i l'emoció no
hi faltaran. El seu entrenador obri-

amb aquest partit un nou capitol
clins la hist3ria del Futbol Sala fe-.
lanitxer, ja que la propera tempora

-ia federats. •
Hem d'agrair la collaboració de

Hiper Gigante Felanitx i Cala d'Or,
Instalconfort, Boutique Las Palme-
ras, Pcluqueria Kiska, Nou Sport,
Embotelladora Sa Carrotxa, Fotos.
Jaume Monserrat, Diario de Mallor-
ca, Forn Les Palmeres, Cak. Es lie-
dós i Bar Tamarells.

M.T.F.

III Torneic de Futboli
Portocolom

Sota l'organització de la discote-
ca CALIPSO, aquest animat torneig
cte futbolí ha acabat ja la primera
fase. Els finalistes, tots ells d'una
qualitat a tenir en compte, han de-
mostrat les seves habilitats i ganes.
cte guanyar. Els dos grups classifi-
cats han quedat així:
GRUP A

1 Caseta-Finito
2 Xisco-Ramon
3 Rafel-Benito
4 Punyalada-J. Carlos

GRUP B
1 Xisco-Seat
2 J. Bordoy-S. Viclal
3 Tauler-Salva
4 Pep-Xim
Encarrilades les f mats, els gua-

nyadors obtendran un trofeu donat
per Discoteca CALIPSO i un premi
de 40.000 ptes. El segon, 20.000 pies.
i tambe un trofeu donat per Bar CA-
LIPSO. La tercera parella, 10.00 0.
pics. i un trofeu donat per Rellotge-
ria BRUJULA j, finalment, els
quarts, 5.000 ptes. i una placa dona-
da per Hiper GIGANTE Felanitx.

M.T.F.

Casa de Extremadura o en cl Bar
Cristal (Juli).

El plazo de inscripciones finaliza-
rá el próximo día 28 de agosto.

El Presidente

• Me aseguran

Concesionario:

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

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

Vehículos de ocasión

TECNOLOGIA LIDER



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 21-8-92 	 VIERNES 28-8-92

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

Consomé
Chuletón de Avila
Tarta aniversario
Vino Bach

C. negro. Champán Delapierre c. negro
Café, copa y puro

2.500 ptas.2.000 ptas.

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

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

Perruqueria FERRER
Vos desitja unes Bones Festes de SANT AGUST1.

Recordau que podeu demanar hora telefonant al 581214.

Carrer de Ses Eres, 58

ântx TOW Id '

WNW Verb CM, o. no

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

C/ Mateu Obrador. 14 Tel 82 72 87 - Fax 82 72 74

07200 FELANITX

Premsa, Radio i Televisió

Totli 

FELANITX 	 9,

Toni Vidal a Corça (Girona)
Trabajo humanitario

Nuestro paisano Toni Vidal ha si-
4.10 llamado por la cúpula de FRA-
TER de Catalunya i les les, para
dirigir unas paralímpicas simbóli-
cas, en este año olímpico '92, que
Sc celebrarán en Corça (Girona) en
la casa de colonias L'Aucell.

—¿Toni cómo es que te Haman a
ti?

 —En Barcelona tengo el honor de
tener grandes amigos a todos los ni
veles, y no puedo defraudarles.

—¿Qué misión es la tuya?
—Organizar y dirigir unas prue-

bas paralímpicas, con el apoyo del
E.C.O. y la ayuda de muchos moni-
tores, que son imprescindibles.

—¿Es delicada tu misión?
—Muchísimo, pues hace falta mu-

cha voluntad, psicología y suerte, y
todo ello debe salirte del corazón.

—¿Qué clase de monitores acu-
len?

—Es gente muy variada, medicos,
abogados, ingenieros, enfermeras,
ctc. Son personas que sacrifican
parte de sus vacaciones y colaboran
.en Colonias.

—¿Otte clase de minusválidos asis-
ten?

—Es muy variado, desde paralíti-
cos cerebrales hasta tetraplégicos.

—¿Te pagan por este trabajo?
— Esto no se paga con dinero, si-

no con la felicidad que sientes de
ayudar a los demás.

—¿Cuántos sois de les Illes?
—De Menorca no lo se. De Ma-

llorca este año voy solo yo.
—¿Vas bien preparado?
—Procuro olvidarme de mis pro-

blemas, c ir a triunfar como un com-
petidor más.

—¿Cuántas pruebas se realizan?
—Llevo preparadas catorce, son

muchas y duras, pero hay que mo-
tivar los atletas al máximo. Habra
natación, atletismo, jabalina, pesas,
voleibol, petanca... entre otras.

—¿Sólo hacen deporte?
—Este año he preparado un Con-

curso literario sobre Deporte Olím-
pico, y quiero dar las gracias desde
aquí en nombre de Frater a P.J. Bat-
le, Vicenç Blanco i J. Roig, que han
patrocinado para ello unos trofeos.

—¿Ves posible organizar competi-
ciones de este tipo en Baleares?

—Lo veo bastante difícil, porque
hacen falta personas voluntarias y
adecuadas, y tambén por falta de un
sitio adecuado.

—¿En esta competición hay repre-
sentación isleña?

—Solamente asiste un menorquín.
La mayoría de participantes, lógica-
mente, son catalanes.

—¿Cuál es el principal objetivo?
—Cambiar por unos días el «hori-

zonte» de estas personas, por me-
dio del deporte.

—¿Y las paralímpicas oficiales?
—Son muy importantes y espero

podamos verlas por TV. Deseo que
mi amigo Xavi Torres nos traiga la
medalla de oro.

—¿Deseas añadir algo?
—Pido a Dios que nos ayude en

esta tarea, para joder hacer más fe-
lices a los:detnás.

M.T.F. (júnior)

Ja s'ha jugat la major part del
torneig, i comença a estar clar quins
equips són els favorits per arribar a
Ia final de dissabte dia 29. Per una
part hi ha l'equip del «Retorn de
les Xuquines», capitanetjat pel «mis-
ter» Tolo Nicolau, que, a hores
d'ara, encara no han perdut cap
partit; i per l'altre costa t hi ha l'e-
quip dels Fets Pols, un grup de san-
tanyiners que, formen l'únic equip
de fora poble. La classificació fins
dissabte passat és la segiient:

EQUIP
	

J G P PF PC P

Es Retorn de
les Xuquines 	 6 6 0 412 249.12
Fets Pols 	 6 6 0 436 305 12
Rats Broncos 	 7 4 3 429 401 11
Ets Fracassats 	 6 3 3 328 320 9
10 n'hi do!
	

6 3 3 295 333 9
Fenomenais Boys 5 3 2 290 273 8
Felanitx Muls 	 7 1 6 356 395 8
Bananas Club
	

7 1 6 299 491 8
Philadelphia 69ers 6 1 5 296 374 7

Hem de dir que dels nou equips
participants , sols els vuit primers
passaran als quarts de final, que es
jugaran dilluns i dimarts que ve.

Els maxims anotodors del torneig,
a falta d'una sola setmana per a
acabar la lligueta, són:

Total Punts Punts partit

Rafael Lladó (Xuquines) 150 25'00

Guillem Monserrat
(Rats Broncos 	 127 25'40

Tomeu Salva
(Rats Broncos)
	

109 15'57
Miguel S. Perelló

(10 n'hi do!)
	

108 1800
P. J. Fullana

(Felanitx Muls)
	

100 20'00
Els maxims anotadors no federats

del torneig, son en Biel Uguet i en
Pepe de Santanyí, amb 59 punts per
barba. I la maxima anotadora feme-
nina és na Margarida Estelrich, se-
guida ben de prop per n'Azucena,
ambdues de l'equip «10 n'hi do!».

Aquesta setmana hi haura força
esdqveniments. Com ja hem dit, di-
llunš dimarts es jugaran els quarts
de final del torneig de bàsquet. Di-
mecres i dijous a més de jugar les
semifinals de bàsquet, tombé es fa-
ran les espectaculars semifinals del
torneig de triples, on els partici-
pants demostraran les seves habili-
tats des de la Ilarga distancia. Tot
això ho podreu veure cada dia a par-
tir de les vuit del vespre, al camp
d'esports de Sa Mola.

Dissabte sera dia de finals, a par-
tir de les set del capvespre es dispu-
tara Ia gran final del concurs de tri-
ples, i a les vuit i mitja la finalíssi-
ma entre els dos millors equips del
torneig. Vos hi esperam a tots.

MiM

BASQUET

Torneig de bàsquet Sant Agustí 1992
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Es colmo de sa velocitat
Dels records o dels colmos, que

pel cas es el mateix, ens importen
les marques, els temes, les quanti-
tats, els números, les medalles. Per6
moltes vegades ens importen més
—segurament per xovinisme— les
condicions ambientals en que han
tingut lloc; es a dir, qui n'és l'ar-
tista i on es el lloc on els han fets.
ts igual que un dels colmos del ro-
batori sigui l'haver robat clots de
figuera; el que interessa no es la
dificultat de dur-ho a terme sinó sa-
ber que això va passar al nostre po-
ble. No s'hi fa gaire que algú hagi
enllestit l'asfaltat de qualque carrer
amb un sant i amen; el que de veres
hi canta romanços es saber que això
ha passat aqui, a mig carrer Santue-
ri i part del carrer de Camposf. d'es-
quena a la Marededéu de Sa benzi-
na o de ses Palmeres. Males - Hen-
giies asseguren que per aim') ð. les
tues hi hagué certes ensopegodes
amb els tubs de l'aigua i sogiades
confusions amb les canonades de
merda. Per cert que feia quaranta
enys que aquells veinats que hi
viuen no havien vist més les fesso-
mies dels «bordillos» de ses aceres

ja es creien que eren xates de nai-
xement. Per això el colmo ha estat
doble ja que es una excavació ar-
queológica ensems que un «agiorna-
niento» occidental. Tothom pot fer
miracles arreglant un mercat amb
quatre grapades per) no en veureu
d'adobs més falaguers que els que
estan fent a la plaça de Felanitx. Hi
han fet tanta pressa que quai ha
estat impossible veure-hi es pioape-
drers.

Ja m'agradaria que aqui hagues-
sim tingut el colmo de la corrupció
—crec que ara per ara es un guardó
calabres— pelò aquestes terres se-
gues i aspres no donen per més.
D'aquest ventall només tenim mitja
dotzena de principiants encara que
no ho facin malament del tot. Ja
em faria feliç també ser compatrio-
ta de l'autor del colmo de l'enveja
però, encara que hi posem força bu-
dell, només en som uns respectables
afeccionats. Jo hi fatiem més prop
si es tractés del record de presumir
si bé es ver que ens hi haurem
d'obstinar un duro més sinó volem
fer-hi només segon o tercer. Ja no
és tant el que ens manca per arribar
a guanyar la cursa de llevar la pell,
i no vull dir la pell de la llebre,
ja m'enteneu. I si no defallim aviat
n'estarem a tres pedretes d'engos-
par la corona d'anar vestits de cotxe
de mil cavalls i spoiler bufat o d'a-
gabellar els galons de no mirar
prim.

No som l'únic de per aqui que
sent i expressa als papers públics
aquests deliris de grandesa que hen
fet de nosaltres un poble de meta
llunyana i finalitat encisadora. Dis-
sabte passat ho va fer també un tal
Ignasi a una certa al «FELANITX».
Deia que s'havia batut un record a
l'Ajuntament. No era un record de
tenir-hi banderes esfilagarsades al
baled', ni un record de façana esmi-
colada i farcida de clapes, ni un re-
cord de plenàries de llamp com
aquella que va durar dessets minuts.
Era un altre record més espiritual
i psicològic encara que no tant vis-

tós. Era el colmo del transfuguisme.

Jo em sap greu haver de donar-li
un disgust a l'Ignasi pet-6 tinc noti-
cies que al 1984 un tal Mac. Fergus-
son de Texas va canviar de filosofia
set vegades un horabaixa soleiat
quan l'estrenyeren de passes a un
anex del Capitoli. Hi va tenir molt a
veure la qüestió de si era més ur-
gent dur coca-cola a la lluna o do-
nar suport la C.I.A. en aquell me-
morable negoci d'encistellar la pena
de mort entre la gent que es moria
de fam i set a la banya d'Africa.
També hi ha el precedent d'aquell
rei que al temps de fer ous escalfats
es va fer republica perquè el poble
que s'havia colgat filarquic es va
despertar anarquista i groller. I, fi-
nalment, hi ha aquell cas de Soria.
Va tenir Hoc al 1954 a dos fores
duna pissarra negra i en foren testi-
monis quatre dotzenes d'allots i una
dona que hi anava a fer net. El pro-
tagonitza un tal Gómez, mestre d'es-
cola magre i mal pensat, que amb
devuit segons deien els
nins— va perdre tota la confiança
en el sistema i la fe en la pedago-
gia i es va fer inspector. Ja son ga-
nes de córrer.

Ignaci, ja em sap greu però ja ho
veus. Sera un altre pic.

P. Artigues

PORTO-COLOM. VENDO CASA par-
te capilla, 2 plantas. Buen estado,
a 300 m. del Rivetó, 2.2 linea. Pre-
cio 10.800.000 ptas.

Informes: Tel. 824719.
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• Maties Roig, el porter del Fe-
lanitx, ha rebut una gran oferta de
part del C.D. Santanyi, que esta in-
teressat en fitxar-lo per cobrir la se-
va porteria la propera temporada.
Som-hi METEORITO!

• Trobades de futbolers al ME-
SON OLE-EL LIMONERO, amb mo-
tiu de les 24 HORES. Els compo-
nents de l'equip H. FUMET i les se-
ves dones soparen en aquest local
per celebrar l'èxit.. Un sopar que
dura fins avançada la nit, on el
xampany i... no hi falta.

• El C.D. CALA D'OR agafa ju-
gadors felanitxers. Miguel Bennasar
i Pere Galmés són ja nous jugadors.
del club veïnat.
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ES NECES SITA DONA per fer feina
a hores, els dematins.

Informació: Tel. 581005.

TENC PLANTA BAIXA amb coxeria
per LLOGAR AL PORT.
Tot l'any. 30.000 ptes. mensuals.

Informació: Tel. 580107 (de 8 a
13 h.)

SE ALQUILA 1.0 PISO en C/. Za-
vella, n.° 19.

Informes, Tel. 582938.

OPEL VECTRA

'SI NO ES VECTRA, LO PAGARA CARO.
j_Jn diseño de gran aerodinámica?
Si no es Opel Vectra, lo pagará caro.
jin turismo deportivo totalmente seguro?
Si no es Opel Vectra, le saldrá caro.
¿Un vehículo completo en confort y equipamiento?
Si no es Opel Vectra, le costará muy caro.
Así es el Opel Vectra: Todo lo que un turismo
deportivo alemán debe ser, excepto caro.

OPEL VECDIA. EL PULSO
DE LA INGENIER1A ALEMANA

OPEL S
•

frilrokriglarL=ii.i4
•promoción vJlida durante este mes.

• • Diferentes niveles de equipamiento según versiones.
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RMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Ar, Km. 49,400. Tel. 55 38 51

/v1ANACOR (Balegres)
-
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iA AUTOMOVILES, S.A.
Carrer Campos, s/n. FELANITX

GM
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.




