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Dijous dia 24 es la festa de Sant
Joan Baptista i tenim noticia de que
un any més la figura singular de
Sant Joan Pe lós trescarà els carrers
i places de la nostra població.

Seria bo recordar la pttita histò-
ria d'aquesta figura tan popular i
curiosa del nostre folklore religiós,
una història imprecisa quant a cro-
nologia, però no mancada d'anecdo-
tari. I res millor per això que re-
produir un treball del nostre com-
pany i collaborador Miguel Pons,

Sant Joan Pe l is
Per sant Joan, 24 de juny, es poden els clavallers 'perquè donin cia-

veils de set colors, com si es reguen de set aigües. Per sant Joan les ca-
lufes, les favetes, els enamoi ats, els foguerons... Per sant Joan floreixen
les herbes grcgues que porten el seu nom i per sant Joan els moros se
soleiaven damunt una roca gran...

La festa de sant Joan, festa carregada de magia —Mañanita de San
Juan— is la festcLdel ,solstici d'estiu, com sant Antoni és del solstici

_ _dhiyçpj Sembla que el sant peas, o pelut, sia l'encarnació cristiana
dimoni, i possiblement l'esperit de la fecumlació (4). Cap el 601, el papa
Gregori I ?nand la cristianitwid de les testes paganes que /0 hi havia
manera d'esvair del poble.

La festa de sant Joan ha perdut molt del seu antic esplendor. Es
una festa més, engolida pel treball. I Felanitx, on la festa s'alegra amb
el ball o salts, de sant Joan Peas, no ha tingut més sort que els altres
pobles. Des de fa uns anys no és constant ni regular la sortida del sant
baharí el dia que balla el sol. Si la festa escau en diumenge, o potser en
dissabte, i no es renega el manllevat sant Joan Peas, el podeu veure
pets carrers i tavernes ballavr i fent alguna copa o refresc. Es ben just
que el sant apagui la set i alleugeri la fatiga motivada pr tants de bots
i cabrioles i aprofiti per fer una fumada.

Fa uns anys que una parlida de loans li pagaren un vesid non. awn i.an-
semblant al veil. Id() aquell any es r , •nega i no sorti. La retirada no fou definili-
va i el 73 i Pt va tornar hallar. El 74 hand el dia 23 i no el 2i diada de la festa.

No es coneix l'origen del ball de sant Joan a Felanitx. De totes ma-
neres és més que centenari (5). A l'edició de Die Balearen de l'Arxiduc
Lluís Salvador d'Austria, 1871 (6), es fa referènsia a sant Joan Peas, que
anava a la processó de la festa, seguit per un anyi, que fa estona que ni
l'acompanya ni el porta a bravos com el de Pollença. L'adagi popular
Tots tenim i sant Joan té es xot, pot ser el record de sant Joan amb el me-
net o bé de la dansa ancestral o de la repetida iconografia del Baptista.

Sant Joan anava vestit de blanc, mitges, faldelli i guants El faldelli,
a scbre els genolis, avni és vermeil. La capa era de sat( vermeil Sant Joan
Pelós va vestit de seda... La cara coberta amb una careta de reixeta. La
corona es lliga amb unes cintes a la ¡larga i postissa cabellera. A la nii2
esquerra porta una creu de fusta amb la llegenda Ecce Agnus Dei. La mà

!dreta o va Mare, possiblement per a recollir l'almoina, o a la cintura. A
.1a sortida de l'ofici sant Joan, balla que balla, anava de casa en casa i, a
més dels molts d'anys, donava &wells vermells rebentons als benefactors.
Hi ha un autor que ho recorda (7).

Els instruments que acompanyen la dansa que sols surt per sant Joan
i no pel Corpus com a Pollença són el flabiol la guitarra i el violi. La dansa
té dues parts. La segona que ara no es toca, és semblant el ball de les esses
rids Cavallets. Antigament es ballaven les dues parts a certes cases de la
vila. Amb la creu es fan alguns moviments graciosos. Avui el ball de sant
Joan Peas es balla lliurement i sense massa esment als punts i voltes.

Conten que sant Joan i el seu ball no foren molt ben rebuts per la
Infanta Isabel de Borbó quan vengué a Felanitx l'any 1913. Cal suposar
que el dansarí devia fer el tot per tot per agradar al personatge reial, que
no mostra la més petita diplomacia (8).

Avui es pot dir que sant i dansa estan en crisi. Un any si i alguns anys
no, surt a posar claror a la lluminosa diada de la claror.

Volem recordar alguns felanitxers que han fet de sant Joan gym En
Joan Adrover (a) Boc, En Macia Vicens, l'ermita Notre, que l'ha via après

La ham:cm Eava per a :es ieztges
Cala Margd i Cada Ferrera

ció: Informació sobre l'estat de les
aigües, activitats d'educació am-
biental, campanyes de sensibilitza-

- Gestic') de platges i seguretat:
Contenidors, aigua potable, acces-
sos fàcils i segurs, assistència mè-
dica, socorristes, prohibició de
circulació de vehicles i cans...

Les esmentades platges han rebut
per quarta vegada consecutiva la
bandera blava, la qual cosa és molt
positiva ara be, també demostra el
gairebé nul esperit de superació
dels nostres governants, tota vega-
da que aquesta distinció molt be
s'hauria pogut ampliar a d'altres
platges del litoral felanitxer perquè,
ben mirat, en una societat que de-
pen en tan bon grau del turisme,
l'inters per millorar l'oferta mai
no hauria de decaure.

Ajuntament de Felanitx

Aula distiu 1993
,Arriben l'estiu i les vacances, i al

nostre poble ens trobem que, pre-
cisament per això, molta gent es
quan ha de fer feina.
- Molts de pares, en arribar les va-
cances escolars, es troben amb els
seus fills a casa, Mures de tasques
i reclamant una atenció i un temps
que ells no els poden dedicar.

N'hi ha moltes de coses boniques
que poden fer els nins en temps de
lleure i que per a ells siguin un en-
riquiment i, a la vegada, un esplai
tan divertit com un joc: podem
construir un estel i fer-lo volar, can-
tar cançons amb la guitarra, ense-
nyar-los a treballar el fang, intro-
duir-los dins el men meravellós de
Ia pintura, fer treballs manual:,
dur-los a ca nostra, fora vila, i
aprendre a fer pa, mostrar-los com
s'encén un forn de llenya i, en ge-
neral, el que es Ia vida aI camp. I

podem fer, també, excursions.
Per poder fer tot això hem pen-

sat en les installacions del Polies-
portiu de sa Mola, ja que creiem
que reuneixen totes les condicionst
tenim un local i taules per a les
classes de pintura i fang, tenim aire
lliure i som molt prop de fora

Déiem de reunir un grup de 25
nins d'edats compreses entre
,quatre, deu i onze anys, durant trek
setmanes, pentura l'edat més difícia
a l'hora de deixar-los sols a casa.

Ens agradaria que la pensada
sembles tan bona com a nosaltres
poder començar a posar fil a

Tanmateix li hem començat
posar iHusió, a tota aquesta histò-
ria.

La inscripció per a tot aixa és
5.000 ptes./nin, la qual es podrà foK-
malitzar a l'Ajuntament.

d'En Tibús Vell, podador de vinya i En Tomeu Caldentey, més conegut
per En Tometi de Sa Pipa, que és l'actual i fa riles de 25 anys que balk
amb algunes interrupcions, com també és el Bonjesús dels Dotze sermon
En Tomeu va tenir, com a mestre, l'amo En Joan Adrover. L'any 73 is v i
comprar una careta nova. Els músics que l'han acompanyat són En Miqueil
Miot, tocador de guitarra, i En Joan Gerrer el flabiol. A vegades ha toc t
el violi, ara absent, En Colau Llaneres (9). 1

(4) Per molts d'aspectes de la magia i de les festes igniques es pqt
consultar James George Frazer La rama dorada. Fondo de Cultura Econó-
mica. Mexico. 1943.

Ginard Bauga, P. Rafel, El folklore de San Juan. «Santanyí». N.° 3?,
(Passa a la pàg. 3)

publicat l'any 1975 amb motiu del
III Congres Nacional d'Arts i Cos-
turns Populars. Per aouelles saons,
la sortida de Sant Joan Pe163 era

• molt irregular i el cronista no dub-
ta d'afirmar que «sant i dansa es-
tan en crisi». Avui i gracies a la
constancia desinteressada d'un grup
d'arnics de les nostres tradicions
—que fa dotze anys que tenen cura
del sant ballador —sembla oue la
ccntinuItat esta assegurada i Deu
vulgui que sia per molts anys.

La Fundació Europea d'Educació
Ambiental ha concedit bandera bla-
va a 55 platges del litoral balear (10
més que l'any passat) i a 14 ports
esportius (3 més que el 1992).

Aquest increment s'ha de valorar
tot contemplant els criteris més es-
trictes que s'han aplicat enguany
quant a les condicions ambientals i
de serveis de platges i ports.

Al nostre terme s'ha tornat Mu-
rar bandera blava a les platges de
Cala Marçal i Cala Ferrera.

Els criteris per a la concessió d'a-
quest distintiu tenen en compte els
paràmetres següents:

— Qualitat de l'aigua: absència
d'abocaments i contaminació.

— Qualitat del litoral: anàlisi de
–sorra,--netedat....

— Educació ambiental i informa-
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Dis. 19 St. Romualt
Diu. 20 Sta. Florentina
Dill. 21 St. Lluís Gonçaga
Dim. 22 St. Pauli cie Nola

23 Sta. Agripina
Dij. 24 Nat. S. Joan Bta.
Div. 25 St. Guillem

I.LUNA

Huna nova dia 20

COMUNICACIONS
A UTOCARS

Felanitx . Palma: Dies feiners
9. les 6,45 (excepte dissabtes) 8,
10, 14 i 18 ri Diumenges i fes -
titis, a les 8, 14 1. 19 11

Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep
te dissabtes) 9,30; 13 15451 1930
n. Diumenges j •festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 1415 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12'30 i
17h.

PortocolomTelanitx: Dies fei-
ners, a les 730, 9'30, 14'45 i 1730
h. Diumenges i festius, a les 930,
13 i 18'15 h.

Felanitx - Cala d'Or: Tots els
dies a les 630 h. i diumenges un
niés a les 1115 h.

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

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

Palma-SlIorta: A les 14,45 h.
(només dies feiners).

TAXI FELANITX Tel. 582383

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

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Cat. Ticoulat
Francesc Pifia
GayaMelis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat

TELEFONS D'INTER ES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 i 580365 . Policia local
582200
Funeràries:
Tels. 580448-581144 (F. Felanitx)
(Nueva Funeraria)

Tels. 582904-581188
Ambulàncies

581715 - 580051 • 580080

Serve! mèdic d'urgène1es
Guardia Civil
Servei de grua
Centre primers auixlis
Creu Roja

580254 -
580096
827474

202222

FELANITX

FELANITX
Sehnimari d'intuessos lueds

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a - fora	 -2.325

CREU ROJA ESPANYOLA
Durant l'any 1992 la Unitat cie VO-

LUNTARIAT_do.SOCORS 1 EMER-
GÈNCIES (UVSE) de la CREU RO-
JA de Felanitx ha realitzat un total
de 652 serveis de Primers Auxilis o
Assistência Sanitaria.

La Base de Socors de Felanitx,
que esta en servei permanent les 24
hores del dia, ha ats 389 persones:
19 cures lieus de primers auxilis,
368 persones han estat traslladades
en arribulancia a centers sanitaris o
hospitalaris. Aquests trasllats han
estat motivats en 216 ocasions per
malaltia; 55 per accident de transit;
5 provinents d'activitats esportives
o d'oci; 12 per accident laboral; 56
per accidents casolans i 24 per acci-
dents diversos.

També s'han efectuat dos rescats
de muntanya; un a la zona de sa
Mola i l'altre a sa Comuna Grossa
(entre Sant Salvador i es Castell).

Per altra part, durant els mesos
d'estiu s'han installat Llocs de Pri-
mers Auxilis a les platges de Cala
Mar;:al i Cala Ferrera.

A Cala Marçal, un total de 14S
perosnes han estat ateses de feri-
des lieus (cures de primers auxi-
lis) motivades per: ferides (66);
cremades de sol (11), picades (66);
ceps (2) i insollació (1).

A Cala Ferrera, s'han ar2s 115 per-
sones Limbe de ferides lieus: feri-
des (55); cremades de sol (8); pi-
cades (46); maretjos (3) i dolors
musculars (3).

INFORMA
A part de tots aquests serveis (l'as-
sistència sanitaria i primers auxilis,
al llarg de l'any, _se'n realitzen (Val-
ises com puguin esser
a curses ciclistes, proves d'atletis-
me, t'estes d'estiu a Portocolom. Per
les verbenes de Sant Agustí es mun-
ta un servei de primers auxilis al
Parc Municipal on foren ateses 34
persones.

Durant l'any 1992, 11 joves del ter-
me de Felanitx han realitzat el Ser-
vei Militar com a voluntaris de la
Creu Roja a Felanitx.

PLA DE NETEJA I ABOCADORS
D'ELECTRODOMËSTICS

Vos recordam que el primer i ter-
cer dissabte de cada mes es recu-
llen a domicili els electrodomèstics
vells, cleixailes, etc., per3perqu
passin a recollir-los s'ha d'avisar
prèviament la Policia Local.

També vos recordam que l'Ajun-
tament ha installat uns contenidors
per a aquesta finalitat, per si no es
pot esperar que passin a domicili.

Aquests contenidors estan instal-
lats a:

— La carretera de Campos, cla-
vant la Casa Seat.

— A la carretera de Felanitx a
Cas Concos (a la darrera volta
Son Terrassa).

— A la carretera de s'Horta a Ca-
la Ferrera (dins al carretera vella
després de la rectificació de la dar-
rera volta).

— A la carretera de s'Horta a

Portocolom (devora la subestació
transformadora de GESA).

— A la carretera de Felanitx
Portocolorn, després • de—la volta de
Can Sentes, a l'entrada de la grave-
ra FUMET.

— Al terreny municipal del Collet
just a la Creu Roja, confrontant
amb la fabrica de blocs Grimait,
SA.

— A l'entrada de l'Escorxador
flou, carretera de Porit_Lcs.

FIRA NÁUTICA A PORTOCOLOM
Vos informam que el passat di-

vendres dia 11, tingue lloc a l'A-
juntament una reunió, a la quai as-
sistiren totes aquelles persones i en-
titats interessades en participar a
l'esmentada , lira. En aquesta reu-
nió, també hi participa el cap del
servei de Ports i Litorals, Sr. Joan
Serra Vich. S'acorda on ubicar de-
finitivament la fira: la zona del
Club Nàutic de Portocolom. Queda
de manifest el desig de collaboració
per part de totes les entitats i parti-
culars perquè la fira surti ben lluï-
da. El proper dia 16 d'aquest mes,
a les 13.00, al Club Nàutic de Por-
tocolom tots els interessats es tor-
naran reunir per a concretar mes
l'assumpte.

Ajuntament de Felanitx
AN t TNCI

l'iris el dia 22 de jtII1V SCril

11A )i I 11C1* a la presentació d'ofertes,
optant a la contraciació directa per
a la concessiô d'instaLlacions i ser-
veis al parc municipal de la l'orre.

L•expedient es 'roba de manifest
al negociat de contractació.

El que es fa públic per coneixe-
ment ciels possibles interessats.

Felanitx, 10 de juny (le 1993

El Batle,
Antonio Grimait Mas

SE VENDE CASA en Felanitx.
Informes, Tel. 583066 (a partir de
Ias 15 h.)

AUXILlAR ADMINISTRATIVA, con
nociones de inglús, busca trabajo.
Oficina, dependienta o guardai - ni-
fios.
Informes en esta Admón.

VENC ORDINADOR nou. Amb ga-
rantia.
Informació, Tel. 580635

SIXIL

CLUB NAM PORTOCOLOM
Cluses de Natació - Optimist
Vela Ileugera - Vela Ilatina - Surf

i Piragiiisme
Mesos de juliol i agost

INFORMACIO: Local Social, de 9 a 12 dei mati
i de 5 a 7 de la tarda.

Tel. 82.11 158
	

FAX 825399

(Funcionari de GESA juhilat)

AI cel sia

D. Teodoro figo Veny
va morir a Portocolom, dia 1(1 de juny de 199:3, a l'edat de 71; anys,

havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció  Apostòlica.

La seva esposa Catalina Rolger Higo; filles Maria i Catalina; tilts politics Jaunie I3inimelis i
Antoni Puig; néta M..Tranci.sca germans, germans politics, nehots, cosins i eIs :dires
parents vos demanen que voigneu tenir-lo present en les vostres pregaries.

Casa mortuòria: C. Rodrigo de Triana, 31 Portocolom



Centre d'Activitats
Esportives
El nostre C.A.I....«Esport Es Port» li ofereix les segfiens activitats:

NATACIÓ
COM CADA ANY TORNAREM COMENÇAR ELS CURSOS DE

NATACIÓ A «SA TANCA».
NIVELLS:

— Maternals
— Iniciació a la natació
- Aprenentatge i perfeccionament d'estils

Natació correctiva
HORARI: Matins i horabaixes.

Escola Esportiva d'Estiu
DIRIGIDA A NINS I NINES DE 6 A 14 ANYS. TOTS ELS MA-

TINS ET DIVERTIRAS FENT NOMBROSOS ESPORTS (Vo-
leibol, bàsquet, futbolet, handbol, excursions, etc.)
LLOC: Pista polideportiva municipal de Portocolom.
HORARI: De 10'30 a 13, de dilluns a divendres.

Escola de Gimnàstica Artística
PER A NINS I NINES A PARTIR DE 6 ANYS. ELS DIMARTS

ENTRENAMENT EN EL GIMNAS ESPORT ES PORT.
ELS DIJOUS A S'ESCORXADOR, FELANITX.

G PI Nik

— Gimnàstica de manteniment
Gimnàstica correctiva
Body Buildyng

— Psicomotricitat
INSCRIPCIONS: GIMNAS ESPORT ES PORT - C/. Ses Sivincs,

s/n. - Portocolom - Tel. 825183 (de 16'30 a 21 hores).
Direcció: M.a ANTONIA CALDENTEY
Llicenciada en Educació Física

FELANITX 	 3

Arran del sínodo diocesà
Abans d'entrar en el tema del sí-

node he pensat que seria bo cia-
rificar un poc el que entenem per
misteri de l'Església i el sentit de
corresponsabilitat eclesial. Per això
ho fare tot aprofitant les paraules
assenyades que pronuncia Mn. Joan
Bestard a la nostra trobada arxi-
prestal.

EL MISTERI DE L'ESGLESIA
«En el cor mes intim de l'Esglé-

sia de Jesús hi batega el misteri.
Misteri que vol dir realitat profun-
cia de C01111111i6 i de missió.»

«És l'acciú de Du que aplega els
homes i cis envia perquè testimo-
niin la seva presència i la seva acció
alliberadora, salvadora, enmig del
món.»

«Els cristians sóm enviats
perquè anunciem a tots els homes
Ia bona nova del Regne de Deu, per-
que siguem testimonis davant el
min de fe i d'esperança, i perquè,
vivint la fraternitat evangèlica, aju-
dem a la transformació de l'home i
la societat.»

Els termes comunió i missió són
inseparables. Si nomes visquèssim
la comunió («commune munus»:

tenir un objectiu i una tasca comu-
nes) sense una projecció cap a l'ex-
terior (missiti), la nostra fraterni-
tat estaria en perill de convertir-se
en un «gueto», en un grup tancat.
Per contra si potenciassim única-
ment la missió sense una fraterni-
tat viscuda cauriem en el perill dc
convertir-nos en una funció huma-
nitaria, en una institució altruista
com moltes altres i sense res d'es-
pecífic.

I podríem demanar: I on topam
amb l'esglásia? Certament no és al-
tra banda que alla on es realitza la
nostra vida terrenal, ja que corn be
diu cl traspassat Karl Rahner: «es
manifesta... alla on el poble concret
amb el seu senzill sacerdot celebra
el gran misteri central de l'església
i la paraula de Deu es proclamada,
allí on horn neix, viu, sofreix, esti-
ma i mor. Al capdavall i en defini-
tiva, l'església en - la seva realitat
mes autèntica i concentrada, en l'ac-
tuació real de la fe„ l'esperança i
la caritat, durant la vida i a l'hora
de la mort, es troba allí.»

I una cosa hauriem de tenir clara
tots que l'assemblea legitima no s'i-

cientifica necessàriament amb la
parròquia, de tal manera que, la
parròquia sera tant més parrOquia
coin iris capacitat tengui d'integrar
en ella diversos grups i tendencies.

CORRESPONSABILITA7'
ECLFSIAL

«Tots som església i tots fcim es-
glésia.» Per aclarir-ho un poc po-
dríem concretitzar la corresponsa-
bilitat en aquestes quatre afirma-
cions basiques:

I) En l'església tots els membres
s6m necessaris: ningú hi sobra.

2) En l'església tots han de ser
(hauricm de ser) actius, amb cohe-
rencia amb el compromis del nostre
baptisme i confirmació.

3) Els membres d'aquesta esgksia
exercim diversitat de funcions. Hem
rebut distints carismes (dons, grà-
cies). Entre tots ho arribam a fer
tot.

4) En l'Església de Jesús tots hau-
riem de ser, i ho som de fet corres-
ponsables. Tots . hauriem de saber:
assumir, acceptar i coordinar har-
mònicament i eficaçment la pròpia
responsabilitat amb la dels altres.

Els creients adults hauriem de sa-
ber que el centre de gravetat de
l'Església no es la jerarquia: es la
comunitat, tot el Poble de Déu. I
que el Hoc dc la jerarquia es el de
ser servidora de la comunitat.

Per altra banda i tal com clara-
ment exposa el P. Josep Amengual:
«la comunió no es juga en petiteses,
ni s'expressa en l'adulació i servilis-
me, ni tampoc pot exigir-se derna-
nant una submissió arbitraria, ni
exercir-se amb un intervencionisme
que elimini la iniciativa i creativitat
ciels que formen el poble de Deu, es
a dir, cohibint els creients adults i,
per tant, protagonistes de la salva-
ció comunitaria.»

Tant de 136 aquesta reflexió ens
servis als creients per destriar el
què som, perquè ho som i cap a on
volem caminar.

G.B.

Agraïment
La família Rigo-Rotger, da-

vant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Teo-
doro Rigo Veny, i en la impos-
sibilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

C.D. Nona
Se convoca Asamtlea Ordinaria

para el sábado dia 19 de Junio de
1993 en el Salón Parroquial a las
21'45 horas, motivo:

1. 0 Lectura y aprobación del acta
anterior.

2." Balance y cucntas año ante-
rior.

3. 0 Presupuesto próximo año.
4.° Salutación del Presidente.
5." Ruegos y preguntas.
Esperando su asistencia, atenta-

mente
El Presidente — Rafel Roig.
S'Horta a 12 de Junio de 1993

ANIVERSARIO

D a Antonia !lab
An

(Vda. de A. Rosselló)
1-9-1899-25-6-1981

I.P.V.
Las misas que se celebrarán

el próximo jueves día 25, en
la iglesia de San Alfonso y en
Ia parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen de Porto-Colom, serán
aplicadas en sufragio de su al-
ma.

Agraïment
La familia Bonet-Grirnalt,

davant les nombroses mos-
tres de condol rebudes amb
motiu de la mort de Bonaven-
tura Grimait Roig, i en la im-
possibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moltes gracies.

PROFESSORS DONEN CLASSES
a Felanitx i Portocolom, E.G.B.
F.P., BUP, COU. Castella, litera-
tura, llatí, catalã, angles, francés
i comptabilitat.
Informació: Tels. 824566 - 824414.

ALQUILO PISO en Via E. Mestre,
57.
Informes: Tel. 580441 (noches).

CLASES DE REPASO EGB. Julio y
Agosto en Portocolom.
Informes: Tels. 298738 y 824603.

Sant Joan Pelés
(Ve de la pàg. I)

20 (le juny 1959.
Genovart, Gabriel, Els origens rentots de la festa de sant Antoni, Arta.

Festa che sant Antoni Abat. 1974.
(5) AM Carpeta 351. Plecs de Comptes d'obreries de la ParrOquia.

Obreria de San Juan. Por los sonadores de danzas 1 Mtn-a 12 sous. Gua-
nyaven més que els sonadors de sant Marçal.

(6) Oliver, Jaume, Lltmari page's (Sant Joan Pelós). Pág. 33 i següents.
(7) Llompart Gabriel, La danza religiosa de Sant Joan Pelcís en las

Islas Baleares. «Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares». Tomo
XXIII, 1967, Cuadernos 3." y 4." • Madrid.

(8) Oliver, Jaume, Llunari page's (Sant Joan Pelós). Pàg. 33 i se-
güents. J. Llopis. Felanitx, 1966.

(9) Manresa, Andreu Sebastià, Entrevistes a En Tomen Caldentey.
«Felanitx» 23 de juny de 1973 i cDiario de Mallorca» ciel mateix 23 de
juny de 1973.
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La processó del Corpus
Diumenge passat, festivitat del

Corpus Christi, després de l'ofici_so-
lemne que se celebra el capvespre a
Ia parròquia, sorti la tradicional
processó eucarística.

Amb la incorporació de les dones
i el tradicional concurs dels nins i
nines dc primera comunió, aquesta
prccessá es manté dins un to més
aviat ciscret quant a concurrencia,
i pel que fa als que contemplen la
desfilada des de les bandes, s'ha de
dir que cada dia es menor l'expec-
tació.

Sense voler entrar en el bessó de
la manifestació, hem d'admetre que
pel que fa a l'aspecte extern, la so-
lemnitat de la processó del Corpus
es veu, amb el pas dels anys, min-
vada.

Avui vespre festa de fi de curs
de les escoles de ball

Avui clissabte, a les 9 del vespre,
cn el Parc Municipal de La Torre,
i haura una ballada popular com
festa de fi de curs de les escoles

dc ball de bot de la zona de llevant-
migjorn. Sera amenitzada per S'Es-
tol d'Es Picot i el grup Brotet d'Al-
fabeguera.

Tots hi sou convidats.

Centre Cultural - Ajuntament de
Felanitx

Es comunica a totes les persones
que reservaren el llibre «Memorial
Antoni Binimelis Sagrerao, que po-
den passar per la Casa de Cultura a
recollir-lo.

Concert de la Coral de Felanitx a
Portocolom

Avui dissabte dia 19
a l'església ciel Carme de Portoco-
lom, després de la missa de les 8
ciel vespre, la Coral de Felanitx ofe-
rirà el tradicional concert de prin-
cipi d'estiu.

Llar de la Tercera Edat - !nserso
EXCURSIÓ.—Dimecres dia 23 ex-

cursió a la Calobra. Sortida amb
autocar a les 9 del matí. Després
ciel dinar sortida amb barca cap al
Port de Sóller i tornada amb auto-
car a Felanitx.

vida social
PRIMERES COMUNIONS

Diumenge passat dematí, a la
parròquia de Sant Miguel, varen re-
bre per primera vegada la sagrada
Eucaristia els germans Florencio i
Alicia Arcos Almodóvar i Juan Ra-
món i M.a Angeles Gil Nieto.

I al Convent de Sant Agustí la va-
rcn rebre els germans Ivan i Yolan-
da Marcos Pastor.

o 
Diumenge passat horabaixa, a

l'església de Sant Alfons, varen re-

bre per primera vegada l'Eucaristia
els germans Joan i Miguel Valls de
Padrines Amengual.

Rebin neu-cembregants -la nos--
t ra més cordial felicitació, que
feim extensiva als seus pares.

NECROLÓGICA
Dimecres de la setmana passada,

descansà en la pau de Déu a Cau-
bet (Palma), després de veure's con-
fortada amb els sagraments,
Bonaventura Grimait Roig, veïna de
S'Horta. AI cel sia.

Reiteram el nostre condol a la
seva família i d'una manera espe-
cial al seu espòs D. Marc Bonet i
fills Marc, Josep, Maria, Margalida,
Bonaventura i Sebastià.

Secci5 Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

TRIDU AL COR DE JESÚS
Divendres dia 18, dissabte dia 19

i diumenge dia 20, a les 8 del ves-
pre, Missa solemne amb exposició
del Santissim i Vespres.

Venta de mctos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASJON
MOTOS

Ya ma ha 250 E
Yamaha RD 350 PM-AY
Vespa 150 (PM-AX)

Cawasaki 125 Cros
Yamaka TZR
Honda MBX

Suzuki Ldo 75 (PM-AJ)
CICLOMOTORES

Puch Suzuki Cóndor
Vespinos y Mobilcttes varios

EXPOSICION Y VENTA

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

Y MOTOS

Agente de seguros'
SEGUROS VELOMOTORES

SIN RECARGO

Consúltenos precio

VENDO LANCHA Glastrom de 4 m.
con Suzuki de 50 HP. Precio inte-
resante.
Informes, Tels. 286638 y 643167.

SE OFRECE SEÑORA para traba-
jos domésticos por horas. En Fe-
lanitx y Portocolom.
Informes, Tels. 581592 y 580540
(Elena)

Rug parroquial Gavina
MIJAC

Ha arribat la calor, l'estiu ja es
aquí, es temps de fer to ail') que a
l'hivern teníem poques ganes de fer.
El curs escolar ha acabat, les aules
es tanquen fins al proper zurs. La
gent necessita un poc d'aire fresc,
unes vacances, un estar sense fer
res. Hem de disfrutar del nostre sol,
les platges, les terrasses i poder es-
tar a la fresca.

El nostre grup, després de cele-
brar el seu 5è aniversari, també tan-
ca les portes, per aclarir un poc els
nostres caps i posar piles noves pel
proper curs 93-94.

Però no estarem amb les mans
plegades, seguirem fent feina pel
nostre poble, perquè l'estimam
molt i volem millorar-lo. Torna-
rem el setembre plens d'illusions i
ganes de fer feina pels vostres fills.

No podem acabar el curs sense
ter la diada dels pares, que sera, si
Deu vol, el dia 4 de juliol a Son Ser-
ra de Marina( concentració a Son
Serar a les 10 hores a l'església).

— Reunió de pares pel campa-
ment, 16 de juliol a les 9'30 h.

— Campament La Ruca-Andorra
a Barcclona, del 5 al 13 d'agost.

El grup d2atimadors vos desitja
un bon estiu i vol donar les gracies
a totes aquelles entitats, persones,
particulars i a tots els pares per la
seva collaboració en aquest curs que
hem celebrat el nostre cinquè ani-
versari.

(;i-iries a tots i molts d'a nvs.
Esti ti, 93

A nimadors Grup (av ina N11.1AC

Bústia
Hem rebut la convocatòria dels

«Premis literaris Vall de Sóller
1993» que contenen les modalitats
de poesia, narració curta i glosa.

El termini d'admisió d'obres fi-
nalitza el 31 de juliol prop vinent.

A la nostra Redacció tenim les
bases d'aquesta convocatòria a dis-
posició dels interessats.

lb mort Sor Mercê
El 10 d'aquest mcs de juny ai ves-

mcria Sor Matilde Noguera
Trinitaria (més coneguda

per Sor Maria de la Mercê) des-
prés de més de 17 anys de malal-
tia, dels quals quasi quatre els pas-
sa postrada a1 Hit. No obstant, la
part més penosa del seu pelegrinat-
ge fou la forta sordera que patia des
de feia molts anys, que li dificulta-
va la comunicació amb els altres.
Aquestes circumstancies expliquen,
que no obstant fer 24 anys que re-
sidia a la Comunitat de Felanitx, no
tos massa coneguda per la gent en
general.
Si haguessim de destacar un

tret personal, constant al llarg de la
seva vida, diríem que es la fortale-
sa en afrontar els patiments, i la se-
va laboriositat.

Ara descansa en el regne de la
-pau i la felicitat

Ha ¡nod E Terdlor
fli3o Varly

Dijous de la setmana passada,
l'amic Teodor va fer la darrera ex-
cursió terrenal amb els seus conso-
cis de la Tercera Edat.

Arribat a ca seva, sense que nin-
gú no ho pogués pressentir, moria,
sobtadáibeht, • enrevoltat dels seus
estimats.

He dit moria? No, En Teodor no
podia morir, ja que les persones
com ell, entregades a fer el be, no
poden perdre la vida; al contrail,
comencen a fruir de la Gran Pas-
qua que per un cristià es la matei-
xa Vida. La mort —recordem-ho—,
com el gra de blat de l'Evangeli ens
genera Nova Vida.
Els qui treballarem prop d'En

Teodor, saben de la seva bonhomia
i de la seva dedicació envers ciels
altres. Ho poden afirmar, també,
tota la gent del Port, sense oblidar-
nos de la Llar del Pensionista de
Felanitx, de la qual, n'era vice-presi-
dent.

Desgraciadament, no ha pogut
veure realitzada una de les grans
aspiracions de la seva gestió com a
President de la Tercera Edat de
Pertocolom. Probablement sigui l'ú-
nica frustració important de la seva
brillant traject:aria dins aqucst col-
lectiu: veure inaugurar el nou local
de la Tercera Edat de Portocolom,
tantes vegades promés, però encara
ara no ates.

Coneixedor, crec, de la seva per-
sonalitat humana, voldria interpre-
tar el que eren els seus sentiments,
font seves aquelles paraules de N'A.
Lincoln:

«Quan hagi passat la meva dar-
rera hora, els qui més a fons me
coneixien, diran que sempre vaig
intentar arrabassar un card, sem-
brant una flor, alla on vaig creure
que una flor hi podia créixer.

Certament podem dir en veritat,
que aquesta fou la seva línia d'ac-
tuació social.

Guillem Piz& i Rosselló

Col.legi Públic
«I. Joan Capion

MATRICULA CURS 1993-94

Es fa públic que el termini per a
la formalització de la matricula en
aquest centre sera el compres en-
tre el 15 i el 30 de juny, ambdós
inclosos, de 9 a 11 h. de dilluns a
divendres.

EL DIRECTOR ACCTAL.

AL.LOTA ESTUDIANT DE MAGIS-
TERI, FA CLASSES de repas
d'EGB. A Portocolom i a Fela-
nitx.
Informació: Tel. 580562.

ALQUILO APARTAMENTO en Por-
to Colom, amueblado, 1.a línea,
vista al mar.
Informes: Tel. 552877.

VENDO FURGONETA SEAT
TRANS. Con servo-freno. Impeca-
ble.
Informes: Tel. 824791.

informació
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COSAS DE PORTOCOLON1
¿Ha recibico el Ayuntamiento las

obr as de oEMBELLECIMIENTO»
que se hiciel on en Portocolom? Si
no las ha re cibido es muy conve-
niente que obligue al contratista y
ejecutor a ha cer las correspondien-
tes reparaciones en todas aquellas
cosas mal realizadas, ya que cobró
para ello la cantidad contratada y
con buen dinero.

En una reu tión que tuvo lugar en
la Llar del Pensionista con el que
era en aquel entonces Alcalde, D.
Miguel Riera. le manifesté que en
ks parterres de la calle Cala Mar-
sal estaban mal colocados los cables
eléctricos del alumbrado : público,
porque tenían que ir a una cierta
profundidad y estaban únicamente a
unos centírietros, contestándome
que si estaban mal no recibirían las
obras, cosa cue creo acertada. Ra-
tifiqué mi denuncia por medio de
este Semanario y al cabo de unos
quince días v)Ivieron a guitar estos
cables, coloci ndolos a mayor pro-
fundidad, aurque no era la regla-
mentada. Ha ce unos cuantos días,
vi con extrai eza que cerca del lo-
cutcrio de tekfonos estaba al descu-
bierto la tutería y los cables del
alumbrado artes .dicho, sólo a unos
centímetros c'e profundidad. Tam-

csl(i	 la vit' en tm:-) parte
parterre de la Ronda Crucero Ba-
leares la tubería por la que van los
mentados cables en el tramo com-
prendido entre la finca que fue de
Guillermo Ti -noner y la calle si-
guiente hacia Cala Marsal y frente
al primer chalet.
he sugerido un par de .e ces y tam-
bién por medio de este Semanario
el asfaltado o encementado de una
pequeña parcela de la calle Cala
Marsal, por estar el piso en malas
condiciones p tra el paso de los pea-
tones, que en verano es muy fluído.
Se trata únicamente de uncs cuan-
tcs metros cuadrados y sólo en una
anchura de unos dos metros, entre
acera y acera, frente a la calle de
la Lampuga que está sin urbanizar.

En la calle Hermanos Pinzón hay
uncs baches que urge su arreglo
por ser bastante profundos.

Es de aplaudir el repitando que se
eczO. reali7pn -lo en Portocolem
Ics pascs cebra y los «ccda el pase»,
así como la limitación de velocidad
frente al muelle, Ronda Crucero Ba-
leares y calk Cala Marsal. ¿Harán
las autoridades que se respete tal
limitación de velocidad? Lo dudo
porque en Fe anitx se pintaron unas
franjas amarillas que prohiben el
aparcamiento y nadie lo cumple, ni
autoridad alguna que lo haga cum-
plir. Si no se ha de cumplir por
qué gastar tontcs miles de pesetas
en pintura y jornales si no ha de
servir para nada? Valdría más em-
plearlas para otras cosas que al me-
nos den algo positivo.

Los que administran las pesetas
de los contribuyentes deben tener
cuidado de no invertirlas en cosas
que no den fruto alguno.

Juan Estelrich Barceló

EREN ELS MUNICIPALS?
Sr Director: Diumenge passat se

celebra la processó del Corpus. La
gent, seguint la tradició, tira flors
al carrer moments abans de passar
Ia Custúdia; però les flors quan pas-
sa el Santíssim estaven fetes pica
de pore, ja que els cotxes no foren
cicsviats i seguiren passant alegre-
ment pels carrers fins cl punt que
dos cotxes quasi es trobaren
.front -.amb . la comitiva de la pro-
cessó.

Sabent que la processó surt im-
mediatament després de l'ofici, es
tan difícil desviar la circulació un
poc abans? On eren els municipals?

O. R.

A QUIEN PROCEDA

Con alegría recibo el polvo y las
molestias que ocasiona la amplia-
ción del Torrent de Can Alou. No
tarda quien llega aunque llegue
tarde, comentaba una vecina afec-
tada. Estoy de acuerdo. Quien no
lo ha vivido en propia carne no
comprenderá jamás la angustia que
representa perder, no solamente
pesetas, sino fotografías, juegos de
cama y mesa heredados de perso-
nas queridas, cassettes, discos, li-
bros y papeles, etc..., que jamás
podran ser reemplazados.

Y hablando de dinero quiero que
Sc sepa lo que se comentó sobre
indemnizaciones, pues la Comuni-
dad Europea nos damnificó en Ecus
una cantidad equivalente a unas
190.000 ptas. Agradecidos pues, por
tal ayuda pero es facil comprender
que las estufas, conservadora, ba-
rrerLs, puertas y cajones de arma -
rios, restauración de muebles, obras
de albañilería, vaciado y limpieza
de cisternas y pozo, sustitución de
motores, electricidad, etc..., cues-
tan bastante más.

Quien quiso verlo pudo compro-
bar la montaña —no montón— de
alfombras y aparatos que estuvie-
ron delante y detrás de la casa du-
(ante bastante tiempo. Algo más de
positivo hubo sin embargo y esto
es la cantidad de buenas personas
que, desinteresadamente, nos ayu-
daron, cosa que no podré ni querré
alvidar jamás.

Después de la catástrofe se em-
pezó, en los lugares afectados, la
reconstrucción de puentes y carre-
teras. Inexplicablemente y, a pesar
de las reiteradas peticiones de los
vecinos, aquí no se hizo nada. Es
decir, sí se hizo y fue desviar todas
Ias aguas que bajaban por la de-
recha de la carretera de Felanitx a
Portocolom y pasarlas a la izquier-
da. Y para Más inri, minimizaron
los pequeños ojos del puente —casi
siempre obstruídos— colocando en
su interior la conducción de aguas
residuales; por tanto, nos mandan
mas agua y estrechan su salida.

Nunca llueve a gusto de todos
pero yo rogaría a quienes se sien-
tan molestos con estas obras mues-
tren un poco de solidaridad con los
que veíamos con angustia la llega-
da de las típicas tormentas de fi-
nales de verano y una presa, pues
en esto se habían convertido los 2
puentes después del 89, a pocos me-
tros de nuestras viviendas, recom-
puestas a base de sacrificios de
toda índole.

Gracias a quienes lo llevan acle-

lante y que Dios les bendiga.
Maria Vich

P.D. Acabo de leer lo publicado
acorca de este asunto por los CALS.

Amigos: Quizás tengais razón,
pero por favor, recordad «Que el
sábado fue hecho para el hombre
y no el hombre para el sábado».
Confío en vuestra comprensión.
Gracias anticipadas también a vo-
sotros.

M.V.

Associació Música
Banda de Música de
Felanitx

El passat divendres dia 11 de
juny, tingueren floc les eleccions
per a la Junta Directiva d'aquesta
entitat.

La nova Junta queda constituïda
de la següent manera:

Per al càrrec de President, fou
reelegit per tercera vegada en Joan
Oliver Vicens, que ja venia ocupant
aquest mateix càrrec des de l'any
1985.

La Vicepresidéncia recaigué en na
Maria Caldentey Julia.

El Secretari sera en Jaume Obra-
dor Vaguer i els vocals en Jaume
Roig Martí i en Cesar Rodriguez AI-
guacil.

Així mateix els menors d'edad,
triaren com a representant seu, na
Margalida Roig Martí.

Jocs de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissa Me 12:	 7-18-23-33-37-4( )
C:38 11:1

Dijous 17:	 (I-7-14-20-35-3)
C:37 11:2

Bono Loto
Divendres 11: 5-10-12-13-38-15

C:I7 14:4-
Dilluns 14:	 5-7-8-17-31-43

C:9 11:5
Dimarts 15:	 7-39-41-42-43-44

C:14 11:4
Dimecres	 9-14-32.3540-47

C:7 14:2

COMPRARIA ORDENADOR USA-
DO. VENDO BICICLETA paseo,
en buen estado.
Informes: Tel. 827145.

CICLISME

La tercera etapa de la Challenge
Comarca de Llevant, tingué iloc a
Ia nostra ciutat la setmana passada.
L'itinerari constava de 64 kms., par-
tint de Felanitx, amb sortida neu-
tralitzada des del Bar S'Abeurador,
seu del C.C.F., dirigint-se cap a Ma-
nacor. Durant aquest trajecte, Lucio
Aceituno realitza, juntament amb
un artanenc, una escapada de mi-
nut i mig, però malauradament, fo-
ren agafats passat Portocristo.

Les metes volants estaven situa-
cies clins Manacor, Sant Llorenç
Son Servera. La classificació de l'e-
tapa esta encapçalada per L. Acei-
tuno, amb 13 punts i en 3r. Hoc
J.F. Alcañiz, amb 9 punts.

En els premis de muntanya, de la
Costa de Son Mas i l'Hospitalet, AI-
cañiz aconseguí 5 punts i L. Acei-
tuno 3.

Arribats a les dures costes de Ca-
les, alguns quedaren despenjats per
Ia sinuositat del trajecte. Passada
aquesta dificultat s'arriba a la meta
de la V. Ernest Mestre, imposant-se
guanyador de l'etapa, J.M. Alcafiiz,
ciel nostre Club. La malla groga se-
guei* en mans de Pere Santandreu
de Sant Llorenç.

Les classificacions dels nostres
corredors quedaren aixi:
Categoria etapa i gral. categories

Cadets: J.J. Torralba (2) 2n.
Juvenils: P. Artigues (4) 5é.
Afie. 1.a: M. Manresa (4) 22é. J.M.

Gómez (5) 6è. L Aceituno (9) 8é. J.
Nadal (10) 9e. B. Caldentey (13)
1 é. J. Ramón (17) 26é. T. Oliver
(23) 15é.

Vet. Especial: J.F. Alcañiz (1) Ir.
G. Aceituno (2) 4t. J. Tugores (10)

Fiol (11) llè.
Vet. A: G. Barceló (2) 3r. J. Gó-

mez (5) 6é. G. Oliver (6) 5e.
Al final, a la plaça d'Espanya s'en-

tregaren els trofeus i al Bar s'Abeu-
rador s'obsequia amb un refrigeri
tots els participants. Agraim la col-
laboració de la Policia Local, Creu
Roja, Ramaders Agrupats, Bar s'A-
beurador, Transports Torralba, i als
patrocinadors «Sa Nostra» i Conseil
Insular de Mallorca.

La próxima etapa se disputa a
Arta. Hi sou convidats.

Club Ciclista Felanitx
Carme

VENDO PISO Y APARCAMIENTO.
en C/. Onofre Ferrandell. A estre-
nar:
Informes, Tel. 581948 (noches).

Eléctrica PARERA

REMATE FINAL

Tot amb un 40 % de descompte

ES VENEN ESTANTERIES, TAULELL I M,kQUINA DE FER
DUPLICATS DE CLAUS.

C/. Sa Plaça, 10
	

Tel. 580468



IND. MET. SES PORTES, S.L.
FABRICAMOS EN P.V.C. (Y ALUMINIO)

Persianas fijas y correderas
{ fijas y correderas

Vidrieras oscilobatientes

¡¡ No haga arreglos - No pinte !!

PONGAMOS A PRUEBA. GARANTIZAMOS NUESTROS
TRABAJOS. PRESUPUESTOS GRATIS.

C/. Sta. Catalina Thomas, 24

Tel. 583239
	

Fax 827217
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Ja tenim
les

REBAIXES
D'ESTIU

amb un
30

de
descompte

C/. Plaça, 12 - Tel. 581821

FELANITX

Autocares

GRIMALIs
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• I començarem amb un «bu-
Hit». Malgrat fallas el pronbstic de
les eleccions, la veritat es que a
Convergencia i Unió tenen la pella
pel manec... I el senyor Pujol i el
Sr. Roca entraran clins cis plans del
senyor Gonzalez, tal corn ja estava
previst, tenen els vots juts i neces-
saris tant al Congrés com al Senat
per formar un govern majoritari...
Per una altra part el fútbol felanit-
xer, corn cada any, quan finalitza la
temporada esta en crisi... Miguel
Oliver esta desfullant la margalida,

no sap si continuar... Tot està en
mans dels de La Sala: si donen una
subvenció tot se pot arreglar de bo-
nes maneres, tot sigui pel futbol...
Hi ha coses pitjors. Per una altra
part la crisi és general. Basta guai-
tar al carrer. Els alemanys han dit
que fins l'any 95 no se veuen en co-
ratge de sortir-ne, així i tot si les
coses no es compliquen. En defini-
tiva, que l'estiu s'acosta, ja s aquí,

ja sabeu que per l'estiu tothom

• El pasado martes tenía que
emitirse por la 2.a CADENA de
T.V.E., en plan regional, el progra-
ma musical «THE RAMONES A
MALLORCA, ES VA ROMPRE EL
MALEFICI» que ha producido el fe-
lanitxer y mejor amigo ANTONI
GONZALEZ y que han realizado los
alumnos del «Master de Periodis-
mo». Un trabajo audio-visual de
unos diez minutos y medio de du-
ración que comprende tambien el
video-clip realizado por el amigo
JAUME ROSSELLÓ CÁNDIDO,
casi tres minutos de duración, a ba-
se de los miembros del grupo ame-
ricano convertidos en figuras de
plastilina en plan tridimensional
gracias al ordenador. La cámara cie
MIQUEL POU «Santa» es una;au-
tentica virguería y se mueve
plan «fitipaldi» muy a tono con la
marcha de estos músicos que cae
como una impetuosa cascada. En
fin! a la hora de redactar esta nota
todavía no había teniclo la ocasión
de ver de que iba la cosa, que ha
costado muchas horas de trabajo,
unas cien horas de grabación y más
de veinte de montaje. La semana
que viene hablare plus.

• L'altre dia parlàvem de que
En Picó ha obert aquest any «CA-
LA BARBACANA», i ara torna ser
notícia perquè ha publicat un
«FULL DOMINICAL» que sota el
títol de «Reserva Zoológica de Cala
Barbacana», un «decálogo», amb on-
ze reflexions o consells, o lo que si-
gui... bastant divertits. L'humor és
sempre ben vengut. Ah! i han pin-
tat un tipo que va ben preparat per

qualsevol situació... Amb la matei-
xa cara de «despiste» que un pop
clins un magatzem.
a A la disco felanitxera «UNIC»

ara nomes obrin els diumenges...
Perú ics GALES JUVENILS son
ederizasié» perquè tanquen ja de
matinacia... Enguany marxa la cosa
ales que un molí de vent... ¡Caldo
de gato a go - 'd».

• Qui es prepara de debò
ramie BERNAT JULIA «Estepoll»,
que després de guanyar dos títols
de CAMPIO DE BALEARS en la mo-
clalitat de «Caça amb cans Eivis-
series», l'any passat fou el clarrer,
té moltes ganes de revalidar l'exit,
però sap que no sera tasca gens ni
mica fácil perquè hi ha bons caça-
dors en aquesta especialitat i també
tenen bons animals... Li desig tota
la sort del món perquè es tot un ca-
valier.

• La pasada semana los medios
de comunicación de la isla se «han
puesto las botas» como se dice, por
la noticia de la llegada de BARBA-
RA FELTUS a CALA FERRERA pa-
ra rodar un capítulo de la SERIE
TELEVISIVA que se graba en el
«Club Robinson» producida por
una de las principales cadenas de
la televisión von Germany. La no-
via del tenista Boris Becker, de co-
lor, y llamativa por otras cosas
(ahora entiendo porque el tenista
ya no puede ni con la raqueta), fue
Ia estrella de los «flashes» que re-
produjeron los periódicos palmesa-
nos. En una de las fotos vimos al
amigo GORI VICENS junto a la ac-
triz, algunos malpensados hablaron,
incluso de que era 61 el «amialete»
de esta escultural belleza, otros que
era uno de los miembros del equipo
de rodaje... Pues queremos aclarar
que ni lo uno ni lo otro, simple-
mente estaba como informador/fil-
mador de T.V.F. Aquí paz, allá glo-
ria. Por cierto que los reportajes de
Antoni Gonzalez y Miguel Acirover/
A. Sans6, magníficos, merecieron la
total aprobación de sus respectivos
diarios.

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

PROFESORA DE E.G.B. da clases
de REPASO en Portocolom. Mate-
máticas e ingles E.G.B. y BUP.
Informes: C/. Sta. Maria (Villa

Francisca) o al Tel. 583349.

ADMINISTRATIVA BUSCA EM-
PLEO en oficina o similar.
InVormes, Tel. 827067.

ES FAN CLASSES DE REPAS- de
matemàtiques (EGB i BUP) i fí-
sica i química (BUP), a Portoco-
lom.
Informació: A Felanitx, Telèfon
580190 (a partir de les 10 nit). A
Portocolom, C/. Cristòfor Colom,
65.

ESTUDIANT DE 5e. DE FILOLO-
GIA ANGLESA, clóna classes d'an-
gles de BUP, COU, FP i altres ni-
veils, a Felanitx i a Portocolom.
Informació, Tels. 581297 - 824242.

VENDO UNA NEVERA grande, en
muy buen estado. Por 25.000 ptas.
Informes, Tel. 581767.

Fútbol Sala

RESULTATS
Alevins. Torneig «Ciutat de Muro»
C.D. Puigpunyent Galilea, 2 -
APA C. S. Alfons, 4

Sctmana gairebé d'estiu on un
cop acabades les lligues, ens tro-
bani també al final dels partits-tor-
neig. Els infantils no acaben i
aquesta setmana viatjaran al difícil
camp ciutadà del Collegi Pedro Po-
veda per disputar el trofeu d'aquest
club. Aquest equip, entrenat per
Federico Floro i patrocinat per INS-
TALCONFORT, s'enfrontarà a ratio-
menat conjunt al costat de verta-
ders equips punters.

Tumbé esta a punt, la final balear
de l'émines. Els propers dies 3 i 4
de juliol, 'el campió de cadets de
Mallorca viatjarà a Menorca per en-
frontar-se als dos millors equips de

veïna, el C.D. Ferreries i el
C.D.S.F. Ciutadella. La Federació
Balear encara ha de decidir l'horari
d'aquests encontres dels que en sor-
tira el campió de Balears. La pro-
pera setmana cis informarem de
quins jugadors viatjaran així com
d'altres details d'aquest esdeveni-
ment.

Victòria final dels Alevins en el
Trofeu Ciutat de Muro. El combinat
felanitxer complí a la perfecció, gua-

ny:Ant a l'incòmode 	 Puigpu-
nyent-Galilea.

L'equip dirigit pel nostre paisà
Tomeu Gari feu un partidas doble-
gant el seu rival, que ana de remolc
tot l'encontre. M. A. Binimelis (3) i
M. A. Fontanet foren els autors dels
gols, en un match on també juga-
ren Juanjo, Braulio, Mateu, David,
Eva, Esteban i Joaquina.

LO MILLOR.—L'aportació cle les
femines als diferents equips, una
aportació molt significativa que chi-
na consistencia i seguretat a tots
els combinats felanitxers. També
cal esmentar el viatge a Menorca
de l'equip cadet femení. Demanam
que cada jugadora es dirigesqui a
Can Santi (Fotos . J. Monscrrat) per

itu.s info- rmació.
Escriu:

Club Futbol Sala Felanitx

NOTA: Acabada la temporada 92-
93, cl Club Futbol Sala esta fent un
!fibre amb tots eis jugadors que hi
han pres part. Agrairiem que els
que encara no han anat a fotogra-
fiar-se, ho facin quan abans millor

Fotos Jaume Monscrrat.
Gracies.
El President:

Marino Talavante

El C.D. Ferreries o el C.F.S. Ciutadella,
possibles rivals de les Willies dins Menorca



RESTAURANTE
Esmeralda

- Park
CALA DO'R

Banquetes, Bodas, Comuniones
y Fiestas

ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQU E INFANTIL.
VISTA PANORAMIC 't SOBRE EL MAR

LOCAL -LINIATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

hiformes: TEL. 643085 - SR. RAMON

electrónica	 C/. Caritat, 4
Tels. 583459 y 827182

MOREY 
 

FELANITX

VENTA REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS
EN GENERAL

VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

FELANITX

FUTBOLo

EI C.D. Fe:anitx cerró la temporada

ATLETISME

Final Balear Infantil I Cadet
El pasado sábado con una cena

multitudinaria se dió el cerrojazo a
la temporada del C.D. FELANITX.
Un año más de transición, donde se
han logrado los objetivos,- previstos,
con más pera que gloria, eso si.
Pero lo vital, que era la permanen-
cia, se ha co lseguido, ahora... • Fal-
ta si habrá sorvido de cara al futu-
ro. Se reunieron todas las plantillas,
ya se sabe tolo el fútbol base fela-
nitxer, a exc epciún lógica de los
Benjamines, eue ya tuvieron su fies-
ta particular la otra semana. Con
asistencias importantes como es la
del Alcalde Sr. Grimait, el Delega-
do de Deportes del CIM Sr. Riera y
el grueso de - a directiva merengue.
Hubo trofeos —copas—, para todos
los jugadores canteranos y placas
para el primer equipo de Preferen-
te. Entrenadores y el «presi» D. Mi-
guel Oliver, de manera especial re-
cibió una bor ita placa donada por
el Ajuntament de Felanitx, otra pla-
ca para el Dolegado de los Infanti-
les donada p:)r la directiva. Tam-
bién las hubo para las señoras Mar-
garita Torres Isat. :1 de Alcoba y
Ia Sra. de Jtan Garcia, a las dos
primeras por su colaboración en el
seno del Club y a la otra por la ex-
traordinaria pirticipación de-su ma-
rido en los a‘atares futbolísticos lo-
cales. No faltaron los discursitos de
marras. Empozando por el Capitán
Nico Julia y t2riniminclo por el Pre-
sidente que s iplice) el apoyo muni-
cipal y del Conseil para seguir al
frente de' lõs destinos del Club, por'-
que el fútbol felanitxer peligra con
su extinción. De momento hay vacío
legal tras la dimisión de la actual

directiva y en la pasada Asamblea
nadie —ni siquiera con carácter
temporal— quiso hacerse cargo de
nuestro fútbol. Sin unaJunta Gesto-
ra y .sabiendo que el próximo día 25
deben presentarse las fichas en la
Federación para la retención de los
jugadores, hay que convenir que la
cosa está muy cruda... ¿Habrá fút-
bol la próxima temporada?

Jordi Gavina

CADETS
S'HORTA, 2 - POLLENÇA, 3

Darrer partit de Iliga disputat a
Sa Lleona, on els locals no se juga-
ven res i els visitants l'ascens. Cada
equip domina un ‘ temps,,en cl pri-
mer el S'Horta acOnsegui els dos
gols, obra de Tomeu Roig i Pedro
Bonet. En el segon el Pollença reac-
ciona i aconsegui els seus tres gols.

Des d'aqui volem felicitar tots els
jugadors i a l'entrenador Torneu
Creus per la brillant temporada.

SOPAR DE COMPANYONIA
El proper divendres, dia 25, hi

haura un sopar de companyonia, a
les 10 del vesprc, a la Ponderosa,
per a tots els jugadors de tots els
equips i els aficionats que vulguin
assistir-hi. .

El menú sera: Aperitius, Entre-
meses, Llom al forn, «Pijama», Ca-
fe i Licors. Al final hi haura sor-
tLags per a tots Cis assistents. Preu
per persona, 2000. ptes. Vos espe-
ram..	 .

SE VENEN PISOS A PORTOCO-
LOM.
Informes: Tel. 825124.

Fou celebrada en jornades de dis-
sabte (mati i horabaixa) i diumen-
ge (mati) al «Princeps d'Espanya».
Tingue un nivell de .marques molt
elevat a la majoria de proves. Hi
participaren una quarantena d'atle-
tes de Felanitx. A continuació teniu
una ressenya de les actuacions mes
destacades dels reprcsentants de la
vila.
INFANTILS MASCULINS

El fet més important fou la con-
secució del campionat per equips
per part del collegi Joan Capó. Els
seus components foren Salvador
Barceló, Ricard Vidal, Angel López,
Antoni Sanchez, Miguel A. Sánchez,
Tomeu Vicens, Joan Nicolau, Fco.
Javier Irala i Miguel A. Garcia.

Individualment, entre els repre-
sentants del Joan Capó, s'han de

Los Benjamines del
C.D. Felanitx agradecen:

Después de la fiesta del otro día,
como colofón a una estupenda tem-
porada, una fiesta maravillosa, yo
en nombre de mis compañeros, de
nuestro entrenador y delegados, no
puedo menos que dar las gracias a
todos.

GRACIAS... Al Ayuntamiento de
Felanitx por las instalaciones que
ha puesto a nuestro servicio.

Al Conseil Insular por organizar
este torneo. •

A la Directiva del Club por cuidar
de esta cantera.

A las casas Comerciales porque
se dan cuenta que apoyando a este
deporte colaboran en hacer un pue-
blo más sano.

Pero de una manera especial a
nuestros padres.

Pasarán muchos años, pero noso-
tros tendremos en el recuerdo ague-
l la jornada «CONTRA LA DROGA
Y LA VIOLENCIA».

Recordaremos con nostalgia aquel
FOGUER0 en la Plaza de Las Pal-
meras.

Nos acordaremos de esta última
cena y de la entrega de trofeos de
este año.

Gracias papas, gracias a todos.
1'. en nombre de todos los
Benia TO i n es felandiers.

mencionar Joan Nicolau ( ler - 3.000
m. marxa), Fee). Javier Irala (2.° -
disc), Tornou Vicens (3er. a Iles),
Salvador Barceló (4rt. a triple i 5e.

alçada) i Ricard Vidal (4rt. a 150
m. IL).

Entre els atletes de Sant Alfons
cis millors foren Toni Adrover (2.°
a pes), Sebastià Ferragut (3er. a
disc) i Toni Oliver (4rt. a 1.000 m.
obstacles).

INFANTILS FEMENINES
El jove equip del collegi Joan Ca-

pe acoosegui un excellent segon
live. 07 conjunt va estar integral
per Llucia M. Rigo, Catalina Obra-
dor, Catalina Caldentey, Silvia Re-
verte, Mari C. Valverde, Catalina
M. Viciai, Aina M.a Sanchez, Mar-
galida Vidal i Carme López.

A nivell individual resalta el do-
ble Hoc en el podi, a la prova de
marxa, aconseguit per Aina San-
chez (2.a) i Carme López (3."). Que-
datou on quarta posició Silvia Re-
verte (Ilargada), Mari C. Valverde
(a dues proves, pes i disc) i Cata-
lina Obrador (80 m. IL). Aquesta
clarrera atleta també fou 5. a a 150
rn. II. amb una marca de molt de
valor.

CADETS MASCULINS
Dels atletes del Joan Capó que hi

prengueren part el més guardonat
lou Esteve Adrover quo obtingue
medalla .en els quatre llançaments
(2." a pes i disc i 3er. a javclina
martell).

Els altres medallistes foren Pere
Oliver (ler. a llançament de mar-
ten) i Toni Nicolau (2." a 5.000 m.
marxa).

També mereixen destacar-se el
4rt. Hoc de Toni Fernandez a 3.000
m. II. i el 6C. d'Hugo Diaz a l'oc-
tatIliú.

ESTUDIANTE DE INGENIERO cia-
ría clases de matemáticas, física
y quiniica.
Informes, Tel. 290644 martes, ini-
ércoles y jueves).

ES DONEN CLASSES DE REPAS
D'E.G.B. a Felanitx i a Portoco-
lom.
Inlormaci6, Tel. 582685.

Ferreteria
Oferta Pintures

Pintura plástica 5 Kg. 	 689	 ptes.
Pintura plástica 15 Kg.	 1.855
Pintura plástica 25 Kg.	 2.665
Titanlux 750 cc 	 990
Pintura piscines 5 1.	 3.000
Laca satinada 750 cc 	 532
Pantent Hemp(A Mille 750 cc

	
4.190

Patent Hard Racing 750 cc 	 2.227

OFERTES VALIDES FINS EL 21-6-93 0 FINS A FI D'EXISTEN-
CIES.

C/. Nuno Sang, 10
	

Tel. 580444



OFERTA

Ofertz5 válidas
Itasta el 10 de junco

Atún Dorna RO 70 pak 3
	

125
Vino Copiiia Ros-Bo 3/4

	
249

Gal leta tostada !FA 800 gr. 	 153
Sopa IFA 500 grs. 	 49
Zomo IFA 1 It. Nar./Pilia/Meloc. 	 87
Leche entera I FA 1 It. 	 67
Leche desnatada IFA 1 It. 	 65
Jabón liquido Derma IFA 1 It. 	 213

SU PERM ERCATS
ES CONVENT
	

CAN RIBOT

Convent, 27
	

Pere d'Alciintara Penya, 11
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Teodoro Rigo Veny
VICE-PRESIDENT DE LA LLAR DE L'INSERSO DE FELANITX

va morir a Portocolom, el passat dia 10 de juny de 1993, a Pedal de 76 anys.

Al eel Ma

• La Direcció Provincial de PINSERSO i la Junta de Govern de la Llar de la Tercera Edat
de Felanitx, en . participar-vos tan sensible perdua, vos preguen Passitenria al funeral que se cele-
brará (Minns dia 21, a les 8 del capvespre, a l'església parroquial de Sant Miguel de Felanitx.

:•– FELANITX

Urn a la Sala
PER QUË.' NO, GUILLEM
TIMONER?

El Poliesportiu a la sortida Fe-
lanitx dc cap a Campos te una his-
tbria histerica inacabada i les con-
secitiencies que se'n derivaran en-
cara estan per resoldrer's. Els nos-
tres escrits dels dies 20 i 27 de fe-
brer posaven en evideneía la situa-
ció d'unes obres fetes sense plani-
ficació alguna a damunt d'un siste-
ma general del Pia General, tot aix:)
com a manera pròpia d'actuar ciel
PP i amb l'implicació ciel PSOE que
tambe va donar el vist i plau a unes
obres irrealitzables. Els csmcntats
escrits no tengueren resposta del
PP ni del PSOE. Si la situació ciel
policsportiu no estigues Prou com-
plicada ara el PP encara h i.! ha afe-
git la seva negativa a posar el nom
de Guillem Timoner a l'edifici.

Deixant estar el tema de les obres
que un dia o altrc es resoldrà, ve-
gem pet -que cl PP no vol posar el
nom de Guillem Timoner al Polies-
portiu. A qualsevol que plantegeu
que el PP de Felanitx no vol posar
el nom de Guillem Timoner a un
Poliesportiu queda parat, demana
pero i per qu.1:? Tothom cióna per
suposat que Guillem Timoner es el
nom més encertat que es pot posar,
els exits aconseguits són reconeguts
arreu ciel món, potser fins i tot són
Ines valorats Lk-a de Mallorca que
aquí mateix. Tothom coincideix que
a Felanitx no hi ha nom de persona
esportista riles edoni que el de Gui-
Hem Tirnoner. Peró el PP chu que
no vol posar nom de persona al po-
liesportiu. Una raó de pot pes per-
q•è això nomes es una afirmació,
no una raó i és una afirmació sen-
se I6gica perquKs. per posar un exem-
ple ben proper a S'Horta posaren
el nom de «princesa Sofia» a l'esco-
la i els del PP no varen protestar,
malgrat no tenir cap relació peda-
o'agica no toponímica.

Per?) per Felanitx corre una ver-
sió d'aquesta negativa del PP a em-
prar el bon nom de Guillem Timo-
ner. La negativa del PP sembla pro-
vat que es la negativa d'un membre
del PP que, caparrut i per qüestions
ben personals, no vol que es posi
el nom de Guillem Timoner. Així
sí que s'explica aquesta negativa,
altra explicació no té sentit i si no
és així que venguin i ens ho expli-
qui n.

Lo dice el refrán: «Es de bien na-
cidos ser agradecidos». Pues no,
Felanitx no agradece. Hay polémi-
ca donde debería haber unanimidad.
Las dudas acerca de si el polidepor-
tivo de Felanitx debe llevar o no el
nombre de Guillermo Timoner, son
dudas aldeanas; son reacciones de
espíritus mezquinos. Ya decía nues-
tro buen compañero Joan Bonet Ge-
labert que «hay temas tan misera-
bles que no merecen una sola línea».
Y la discusión sobre Timoner negán-
dole el pan y la sal es miserable.
Son conductas chatas que hacen cha-
to al pueblo, chato al mallorquín y
chata a España. Siempre será vir-

tud la generosidad. Y con Timoner,
lo menos que se puede hacer es sets
generosos por esa entrega personal
de seis títulos mundiales de ciclis-
mc. No se trata de pedir nada, sino
de concederlo todo a ese hombre
que nos dio gloria en seis ocasiones.
Pero no, hace unos meses Miguel
Riera propuso en el Ayuntamien-
to de Felanitx que el polideportivo
llevase el nombre del pentacampeón
mundial. Sin embargo un edil —con
la pasividad de otros muchos— dijo
que no; que el polideportivo no de-
bía llevar nombre de persona algu-
na. Seguramente se pensó en «poli-
tice», en bandería, en partido y nó

Guillermo Timoner
El periodista ciutadà M. Santolaria es fa ressó a les planes del

diari «BALEARES», de la controversia aixecada per la negativa
del grup governant a la Sala, de posar el nom de Guillean Timo-
ner a ia nova pista poliesportiva del complexe de Sa Mola. Re-
produïm aquest article que aparegué a l'esmentat periMic el pas-
sat dia 14.

en deperte y en orgullo patrio. Se
mezclaron el culo con las témporas
que es, por lo general, lo que hacen
muches politiquillos de medio pelo.
Lo de Timoner es de color universal,
como lo pueda ser todo lo referido
a Pepe Amengual Domingo y no ca-
ben Ias confusiones o las tenden-
cias o los confusionismos politicos
en las denominaciones coyunturales
y cambiables después de cada revo-
lución y cambio de gobierno. Lo de
Timoner no es cambiable ni es al-
moneda política; es, sencillF.mente,
deporte, gloria personal de la que
todos deberían sentirse orgullosos.
No obstante, con la actitud misera-
ble Ci e decir no a Timon.2r p:u . a el
polideportivo, se nos debe desatar
la vergüenza ajena. Y más cuando
el felanitxer tuvo el gesto ce colgar
su medalla de oro, en 1965, a la Mo-
reneta de 11/1entserrat, cuyas fuerzas
vivas no lc regatearon a Timoner
un caluroso homenaje. Barcelona
prometió en aquella ocasión que «el
primer velódromo que se edificase
en la ciudad condal llevaría el nom-
bre de Guillermo Timoner. De mo-
mento ahí está la deuda. Tal vez un
día se cumpla. Pero hay un hecho
que Felanitx nc debería olvidia: que
en s cis ocasinnes Timoner depositó
sas seir, mcdallas mundiales a los
pies Virgen de Sant Salvador
en humilde pleitesía por haberle per-
mitido ganarlas. Acto de devoción,
de fe y de sencillez de ese gran
hombre y mejor deportista que es y
ha sido Guillermo Timoner. De ahí
que la respuesta de «su pueblo» no
haya estado en la línea de las con-
ductas leales. Hay polérn:ca —tal
vez menor, pero la hay— hay ingra-
titud, mezquindad, poco sentirlo de
la hidalguía.

Sebamos que en estos momentos
se están recogiendo firmas pasito a
paso para elevarles a quien corres-
ponda. Es extraño que en esta so-
ciedad de «berntos mutuos» que es-
tamos viviendo —no hace mucho que
porque se lo merecía y, curiosamen-
te, se le ha tributado— importa más
el botafumeiro que la misa, la ape-
riencia que la verdad de Linos he-
chos. Y no hay rubor. Sólo alcanza
el que más grita, no el que más
méritos acumula sin gritar ni osten-
tar. Pero ahora lo bonito. lo hermo-
so sería que sin firmas, sin polémi 7

cas, sin falsas vanidades, se le rin-
diera a Timoner el homenaje que se
merece colocando su nombre en el
polideportivo de Felanitx. Si rectifi-
car es de sabios, sabio será Fela-
nitx, poniendo las cosas en su just()

para que no se diga que so-
mos chatos y aldeanos.

M. Santolaria
(De «Baleares»)

ESTUDIANT DE. 3r. DE MAGISTE-
RI DONA CLASSES DE REPAS
d'EGB, a Felanitx i al Port.
Informació, Tel. 580328 - 582439
(contestador automatic).

SE DAN CLASES DE REPASO cie
FP Administrativo, en FELANITX
y Portocolom.
Informes, Tel. 580695 (a partir de
las 9 noche).

EXTRAVIADO ROSARIO DE PLA-
TA, en la procesión del Corpus.
Sc gratificará su devolución por
ser recuerdo de familia.
Informes en esta Administración.




