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Fira Nbutica de Portecolort
Del 2 al 4 de juliol
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Durant els dies 2 al 4 de juliol es
durà a terme la I FIRA NAUTICA,
a Portocolorn, a la qual es té pre-
vist realitzar les següents activitats:

Del dia 2 al 4, al C/ dels Pesca-
dors, I FIRA NAUTICA, embarca-
cions d'ocasió.

Inauguraciti: dia 2 a les 20 hores,
cercavila a càrrec de la Banda de
tambors del Port.

Vi i coca per als assistents.
Dissabte dia 3, al mateix recinte

de la Fira, a les 21.30 hores, BA-
LLADA POPULAR DE JOTES MA-
RINERES. Hi actuarà. S'ESTOL
DES PICOT.

A les 15.30 hores, V TORNEIG
CLUB NAUTIC PORTOCOLOM clas-

L'any passat, la implantació de la
Reforma Educativa que preconitza
Ia LOGSE 1990 (Llei d'Ordenació
General del Sistema Educatiu), no
tingué gaire incidencia encara entre
nosaltres, per quant nomes afecta
els primer i segon curs d'Educació
Primaria i per tant, nomes els cen-
tres d'E.G.B. Enguany, a més d'a-
vançar fins al quart curs de Pri-
maria, s'ampliarà al tercer curs
d'Educació Secundaria Obligatòria
(ESO) i per tant ja s'introduira a
l'Institut.

Tal vegada seria convenient expli-
car als nostres lectors l'organigra-
ma d'aquesta reforma perquè no
quedara més remei que familiarit-
zar-nos amb la seva terminologia i
abast.

Així clones i després de la inten-
ció —malauradament fins ara no-
mes es una intenció— d'incorporar
el sistema l'Educació Infantil (0 a
6 anys), el nou pla contempla tres
grans àrees: l'Educació Primaria,
l'Educació Secundaria Obligatòria
(ESO) i el Batxillerat o la Forma-
ció Professional

L'Educació Primaria (de 6 a 11
anys) compren sis cursos que es
corresponen als sis primers cursos
de l'actual E.G.B. dividits en tres
cicles de dos cursos cada un. Com
hem dit abans el curs proper que-
dara implantat fins al segon cicle
(3r. i 4t. de Primaria).

L'Educació Secundaria Obligatò-
ria (ESO) (de 12 a 15 anys), com-
pren 4 cursos, que es correspondrien
amb els dos darrers d'E.G.B. i els
dos primers de Batxillerat o For-
maciti Professional. Està dividit en

Europa.
Diumenge dia 4, a les 11'30 hores,

prova del V TORNEIG CLUB
NAUTIC PORTOCOLOM classe Eu-
ropa.

A les 12 hores, regates d'ópti-
mist.

A partir de les 12 hores, I TRO-
FEU AJUNTAMENT DE FELANITX
DE VELA LLATINA.

S'entregaran els trofeus a l'acte
de clausura de la Fira Nàutica.

A les 21.30 hores, al recinte de la
Fira Nàutica, actuació del GRUP
D'HAVANERES PESCADORS DE
L'ESCALA.

Torrada de sardines i vi per a
tots.

dos cicles de dos cursos cada un i
el curs que ve els que procedeixen
de 8e. d'E.G.B. s'incorporaran al 3r.
curs de Secundaria.
I per últim, es podrà accedir al

Batxillerat o a la Formació Profes-
sional (16 i 17 anys), ambdós de
dos cursos, que es vénen a corres-
pondre amb l'actual 3r. de BUP i
COU o lr. i 2n. de FP 2.

L'Educació Secundaria Obligatò-
ria (ESO) serà impartida pels insti-
tuts o també pels actuals centres
d'E.G.B. que s'hi adaptin, però en
aquest darrer cas, no l'incorpora-
ran, lògicament, fins el curs 95-96.

Sebastià Adrover,
subcampiel d'Es-
panya de 800 m.
en pista, catego-
ria veterans

Aquest passat cap de setmana
s'ha celebrat a Burgos el Campio-
nat d'Espanya de Pista per veterans,
amb la participació de dos felanit-
vers del Club Opel: En Sebastià
Adrover i En Francesc Páramo.

Les fortes temperatures no foren
obstacle perquè la prova assolis
una gran participació, car hi assis-
tiren uns cinc-cents vuitanta atletes
de totes les categories, els quals
—tot sia dit— pogueren gaudir
d'una excellent organització.

En Francisco Páramo es classifi-
ca 3r. a la prova de 400 metres i
7è a la de 800 metres, mentre que

Quan una comunitat —corn ara la
nostra— travessa un mal moment
econòmic, són les institucions públi-
ques i les autoritats politiques les
primeres que han de donar exemple
d'austeritat i demostrar, amb els
rets, que, en cas de necessitat, sa-
ben estar a l'altura de les circums-
tancies socials i econòmiques, reta-
liant despeses i acurçant sous, re-
duint pressuposts i rebaixant die-
tes. Malauradament les taxes d'atur
augmenten de dia en dia i la depre-
ciació de la moneda puja els preus
deforma incontrolada, i la societat
necessita d'alguna cosa més que pa-
raules per fer front a la crisi i con-
servar una mica d'esperança en el
futur.

La vida política necessita recupe-
rar el pols de la societat, després
d'haver-se distanciat, de forma
inexplicable, en aquests darrers
anys. Bona part de la societat té,
per moments, la sensació de sentir-
se allunyada i, fins i tot, poc repre-
sentada, per aquells que ha elegit
democràticament. En bona part,
l'activitat política dels ciutadans i
ciutadanes, s'ha reduït a elegir els
seus representants cada vegada que

La -setmaria passada i la present
han estat marcades per la fi del
curs escolar, la qual té el seu color
específic a cada centre i, sobre tot,
a cadascun dels dos grans nivells

La demostració
de globtas aeros-
tatics de S'Horta

La demostració de globus aeros-
tàtics que s'havia de fer el diumen-
ge dia 23 de maig amb motiu de les
festes de S'Horta i que s'hagué de
suspendre per mor del vent, ara
s'ha previst pel diumenge dia 4 de
juliol, a les 6'30 del capvespre, al
camp de futbol de Sa Lleona.

Aquesta exhibició, com sabeu, és
a càrrec de la Caixa de Balears «Sa
Nostra».

En Sebastià Adrover queda 4t. a la
prova dels 1.500 metres i 2n —i per
tant amb la condició de subcampió
d'Espanya— en la disciplina de 800
metres.

Enhorabona a tots dos pels exits
aconseguits.

es convoquen eleccions. La partici-
pació política es poca, la militancia
en els partit minva a mesura que
passen els anys, i l'abstenció en els
processos electorals demostra que
un bon grapat d'electors donen l'es-
quena al Sistema.

Rectificar es, sens dubte, de savis
i les institucions públiques encara
estan a temps de demostrar que
són sensibles a l'actual situació de
crisi. La vida política necessita
apropar-se a la societat i demostrar-
li que es capaç de posar-se al seu
nivell, especialment quan es viuen
moments difícils, i per això el pri-
mer que ha de fer es projectar en
la seva política económica tot el que
la societat espera d'ella. Viure d'es-
quena a la societat significa allu-
nyar-se d'ella i perdre credibilitat,
la qual cosa és, a curt termin?,eri-
llós i, a llarg termini, una irrespon-
sabilitat. Ningú no ha d'oblidar que
els polítics i les institucions estan
per servir la societat, dirigir-la i ad-
ministrar-la, i que el seu exemple es
fonamental, imprescindible i in-
substituïble.

Antoni Roca

d'ensenyament, ja que mentre a
l'Ensenyament General Bàsic asso-
leix el seu màxim exponent en l'ha-
bitual «Festival», a BUP i FP en
pren un altre que generalment es
concreta en els sopars dels distints
cursos. Per exemple, divendres pas-
sat, a Portocolcm, com aquell que
diu, no hi havia restaurant que no
tengués un escamot d'estudiants ce-
lebrant l'acabament de les tasques
escolars, i avançada la nit, el car-
rer Assumpció semblava talment 1
pati de l'Institut, es clar que amb
un to més distendit que el que l'ha
caracteritzat aquestes darreres jor-
nades...

Aixi i tot però, dijous passat
i sota la iniciativa de la pron.ssora
de música Xesca Suau, hi hagué a
l'institut un acte musical prou sim-
patio que pos à fi a les activitats
docents. En primer Hoc actuà el Cor
de Primer Curs. Després un grup
de músics integrat per joves i alio-
tes que pertanyen a les bandes de
música dels pobles de la comarca,
interpretaren peces de diversos es-
tils i, finalment, alguns professors
posaren el colofó, ja sia amb les
seves veus valuoses i matisades, ja

(Passa a la pàg. 3)

La implaiitació de la Reforma
Educativa ais centres de Felanitx

La fi de curs
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LLUNA

Quart creixent dia 26

COMUNICACIONS
A UTOCA RS

Felanitx L'aima: Dies feiners
a les 6.45 (excepte dissabtes) 8,
10, 14 i 18 n Diumenges i fes-
tills, a les 8, 14 1•19 h

Palma - Felanitx des de l'esta-
clé: Dies feiners, a les 8 (excel..
te dissabtes) 9,30, 13 1545 1 1930
n. Diumenges I festius, a les
d,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
17 h.

Portocolom-Felanitx: 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 6'30 h. i diumenges un
més 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 i
16,25 h. (només 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

APOTEC.ARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:..
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

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

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

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

Tels. 582904-581188
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580096
Servei de grua	 827474
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

Eléctrica PARERA

REMATE FINAL

Tot amb un 40 % de descompte

ES VENEN ESTANTERIES, TAULELL I MAQUINA DE FER
DUPLICATS DE CLAUS.

C/. Sa Plaça, 10	 Tel. 580468

ORTOPEDIA MANACOR
Pza. Rector Rubi, 3 Tel. 552614	 MANACOR

TECNICO ORTOPEDICO TITULADO
—ORTOPEDIA A MEDIDA
—FABRICAC/ON PROPIA
—PLANTILLAS, CORSES, FAJAS, FERULAS, COLLARINES,

BITUTORES, PROTESTS, SILLAS, ANDADORES, BASTO-
NES, etc.

—ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL
—CONCERTADO CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FELANITX

FELANITX
Sclmanari cl'interessos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125

--Semestral - w fora -

SERVEIS SOCIALS
Si disposau de llibres escolars en

_bon estat-,i --voleu_4:ntregar.1as_.p4:x
tal que puguin ser utilitzats per nins
i nines que ho necessiten, de cara
al curs vinent, podeu dur-los als
Ser-veis Socials de l'Ajuntament.
II CAMPUS DE BASQUET

Aquest Ajuntament té previst rea-
litzar, dins els propers mesos, el II
Campus de Bàsquet  per ,allois en
edat escolar, el qual es realitzarà al
Poliesportiu de sa Mola. En próxi-
mes edicions vos donarem informa-
:i6 més detallada al respecte.

AULA D'ESTIU 1993
Aquest Ajuntament té previst rea-

litzar una Aula d'Estiu 1993, la qual
es te previst que es realitzi al Poli-
esportiu de sa Mola, dedicada als
nins i nines amb cdats compreses
entre els quatre i onze anys.

Aquesta Aula d'Estiu es realitzarà
en dos torns, amb un horari de 9.00
a 14.30. Els toms seran els se-
giients:

—Del dia 12 al 30 de juliol.
— Del dia 2 al 20 d'agost.
La inscripció es formalitzarà a

l'Ajuntament, i l'aportació sera de
5.000 Ptes./nin.

SUBHASTA DE VEHICLES
No havent estat localitzats els ti-

tulars dels vehicles retirats dc la
via pública pel seu estat d'abandó,
i els quals es troben depositats a les
dependencies municipals, aquest
Ajuntament, procedirà prbxima-
ment a la subhasta del següents ve-
hicles:

Wolswagen Golf
	

PM-8506-P
Renault 6
	

PM-4193-E
_Eurc.L Escort - 	 PM-9592-U
Scat 131
	

PM-5721-N
Seat 600
	

PM-5489-D
Scat 600
	

PM-2917-B
Scat 124
	

PM-7143-I
Renault 14
	

PM-3904-U
Ford Fiesta
	 PM-2168-U

Talbot Horizon 	 PM-377 1-T
Saya Furgoneta 	 PM-321 1-I
Seat 127
	

PM-3855-G
Talbot horizon 	 PM-9396-S
Renault 18
	

0-4274-S
Citroen GS
	

LE-8697-B
Seat 127
	

PM-5734-E
Renault 7
	

PM-3 146-K
Renault 6
	

PM-8344-U
Ford Fiesta 	 PM-1 388-M
Ford Fiesta
	 PM-3468-K

Renault 5
	

PM-501 1-X
Seat Ritmo
	 PM-9458-T

Renault 7
	

PM-0853-I
Renault 5
	

PM-2042-K
Seat Ritmo
	 PM-7669-V

Renault 4-F
	

PM-3603-0
Renault 5
	

PM-8646-G
Renault 12
	

PM-791 1-G
Citroen AK-400
	

PM-7535-B
Renault 12
	

PM-1093-S
Renault 4-F
	

PM-0206-U
Renault 4
	

PM-8919-0
Seat 127
	

PM - 1 668 - P
Chrisler 	 PM-5226-I
PemIcot 505
	

PM-9538-U
Talbot 150
	

PM-3859-P

ESTATUA DE SANTA MARGALIDA
Aquest Ajuntament ha procedit al

tancament de l'estatua de Santa
Margalida, el qual consisteix en un

.vidre protector, per evitar el seu
cleteriorzlincnt.

Ajuntament de Felamtx
ANUNCI

Es fa públic que les llistes elec-
tcrals, corresponents a la rectifica-
ció del Cens Electoral referides a
11 de gener de 1993, estaran en pe-
ríode d'exposició pública durant els
dies --compresos ' del 23-de juny  al-
7 de juliol en el Negociat d'Estadis-
tica cl'aquest Ajuntament, que po-
dran ser comprovades pels interes-
sats en cas d'irregularitats, be per
no figurar-hi o per inscripció errò-
nia, i formulai - les corresponents
reclamacions.

ES DEMANA A LES PERSONES
QUE VAREN TENIR PROBLEMES
A LES PASSADES ELECCIONS,
QUE ES PRESENTIN A L'AJUNTA-
MENT PER FORMALITZAR LA
CORRESPONENT RECLAMACIO.

S'ADVERTEIX A TOTS ELS CIU-
TADANS DE LA NECESSITAT DE
LA SEVA COMPROVACIÓ, JA QUE
D'ELLES SE'N DERIVA EL PO-
DER VOTAR EN FUTURES CON-
FRONTACIONS ELECTORALS.

Felanitx, 21 de juny de 1993.
El Batle,

Antonio Grimait Mas

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVA, con
nociones de inglés, busca trabajo.
Oficina, dependivnta o guardai. ni-
nos.
Informes en esta Admón.

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

ES DONEN CLASSES DE REPAS
cl'E.G.B. a Portocolom.
Informes, Tel. 580773 i 581901.

Venta de motos y ciclomoto-
res nuevos y usados.
MERCADO DE OCASION

MOTOS
Yamaha 250 E.
Yamaha RD 350 PM-AY
Vespa 150 (PM-AX)

Cawasaki 125 Cros
Yamaka TZR
Honda MBX

Suzuki Lclo 75 (PM-AJ)

CICLOMOTORES
Puch Suzuki Cóndor
Vespinos y Mobilettes varios

EXPOSIC1ON Y VENTA

Taller

Cristóbal Bennásar
C/. Campos, 33 - Tel. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

Agente de seguros
SEGITI105 VELOMOTORES

SIN IIECARGO
Consúltenos precio

Elk SALA
INFORMA



FELANITX

L'HEM BATIA! Ill Premi ditivestigacio en el Lieue
l'Assuiacionisme JuvenilQue era un mascle ho varem se-

bre a les poques setmanes perquè
ara —amb les ecografies i altres
herbes— tot se sap i .ja no fa faita
que la veinada entesa doni el vist i
plau al canvi dc fesomies de l'em-
barassada fent-hi feina amb un pèn-
dol sobre la panxa. Tindrà —diu el
metge, que és l'Unie que sap des-
triar-Iii qualque cosa humana a l'e-
cografia— el cap una poc massa ru-
dimentari i la panxa esclafada i ma-
laltissa, com els toreros, cncara que
els braços, una mica esquifits, no
facin csperarne•verèniques de • Ma-
nolete ni naturals de gran catego-
ria.

Nosaltres no en tenim massa pre-
ocupacions de les seves possibles
dots de matabous ja que, al poble,
d'ença que no hi • ha "empresa forta
a la plaça de toros, no s'hi pot en-
cabir la cantera de cordovesos. I,
pobres que som, no creiem poder-lo
enviar a la Maestranza de Sevilla
bccat pel govern. Tampoc la Refor-
ma no hi t.:t res previst en aquest
sentit tot i que hauria estat una
bona contrada per fer qualque cosa
a la formació professional creant-hi
un niúclul de banclerillers. Tant
se'ns rot que sigui torero. I si tam-
põe no te gaires dot s . de raonament
fred per a estudiar empresarials no
ens sentirem tampoc decebuts. La
universitat hi l'ara númerus clausus
—una espècie de compte de dividir
amb cólic tancat— i, a més, aqui ja
no hi- ha massa empreses per diri-
gir.

Ehs te preocupats el mesqui i to-
ta la familia esta disposada a sacri-
ficar-li molt de temps planificant
estratègies i pagant-li repassos i
classes de violi, instrument que duu
cairn de guanyar-li la partida a la
ximbomba. Ara, la gent que pensa
en cl demà, fa anar els seus fills a
rascar budells, art que requereix
un gest una mica menys lasciu i obs-
ce que el propi del - concertista de
ximbomba.

Però, d'irnmediat, hi ha un punt
que ens ha fet anar decapoll. L'ha-
viem de resoldre abans de comprar-
li el jec de torero o de triar-li ins-
trument. L'havíem de batiar i per
això encara ás del tot imprescindi-
ble escollir un nom. Políticament
això es una mica más delicat. Ja no
es tracta només de triar entre To-
meu o Ivan. No es tan senzill, com
era un temps, decidir-se per Tonina

ES FAN CLASSES DE SINTAXI
ESPANYOLA de Ir. de BUP i Cou
i de CATALA de BUP i COU. A
Portocolom.
Informació: Tels. 580005 i 825232
(demani..r per Caries).

Agriment
La ramifia Canet-Adrover,

clavant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Mi-
quela Adrover Adrover, i en la
imposs'Dilitat de correspondre-
les totes personalment, ho vol
fer per mitja d'aquesta nota.

A tots, moites gràcies.

en comptes de fer-ho —coin ara
fan— per Vanessa. Posar nom de
persona es cada cop nics complica:.
Put dur males conseqütlmcies. Per
això s'hi miren tant a l'hora dc ha-
tiar allà que no te nom de baix
la Mola.

Per no fer-me massa pesat aniré
a la soca. 136, idb, hem decidit no
posar-li ni noms ni cognoms de per-
sona. Perqw1.-. els Ilinatges Iambe
són cosa del dimoni. Li posarem
Tros de Banc de Llenya i de Nord.
Probablement hi haura forts entre-
bancs ami -) lltutoritat eclesiastica.
Tant dc bo que después no n'hi hagi
també alguns devers el jutjat. Ja
estam a matar amb tota la família
pera Maastricht —que es un terna
a llarg termini— ens ho agrairà
força.

P. Artigues

La fi de curs
(Ve de la pàg. 1)

sia amb el seu preuat acompanya-
ment instrumental.
El collegi «Joan Capó», amb el

concurs de l'Associació de Pares
d'Alumnes, ha desplegat un progra-
ma molt suggestiu en el qual s'hi
han reflectit les tasques dels dis-
tints «tallers», les actuacions espor-
tives i, per damunt tot, la gran sin-
tonia existent entre els distints sec-
tors que integren la comunitat edu-
cativa.

Aixi dones, dilluns dia 14 dematí,
a ¡'Auditori Municipal, els alumnes
del Taller de teatre que ha dirigit
Amant Gomis, del grup «Gomis i Gó-
mez», integrat per alumnes de 4t. i
56. feren una escenificació de caire
mitológic . i la Coral del coHegi oferí
un concert, sota la direcció de la
professora de música M.  Isabel
Fernández. El vespre es repetí
aquest programa pels pares i públic
en general.

El dimecres a l'escola es féu una
jornada esportiva, amb competi-
cions de tota mena i simultàniament
a les aules del centre s'hi mostra-
ren treballs, es feren demostracions
i es projectaren uns videos sobre
activitats del centre, elaborats pels
mestres del «Projecte Mercuri». La
diada es clogué amb una trempona-
da a benefici del viatge d'estudis.

I, el festival fou dijous a vespre
en el Parc, a càrrec dels alumnes
d'educació infantil i primaria. I ja
sabeu, agni si que l'exit esta asse-
gurat, perquè l'auditori, integrat per
pares i padrins, ès prou benèvol i
entusiasta com per garantir-lo.

El coliegi de Sant Alfons havia de
celebrar el festival dimecres d'a-
questa setmana.

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

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

La Direcciú General de Joventut
de la Conselleria Adjunta a la Pre-
sidencia del Govern Balear ha con-
vocat la tercera edició del Premi
d'Investigació en el Lleure i l'Asso-
ciacionisme Juvenil, en cl qual po-
den participar lotes les persones fi-
siqucs i juridiques residents a Ba-
lears.

L'objecte de la convocatoria ès
motivar la investigació en el camp
del temps Mure, difondre els tre-
balls i experi:ncies ciels darrers
anys i donar suport a noves expe-
riencies en aquest ambit.

S'han fixat dues modalitats: una
escrita i, l'altre, audiovisual. Es con-
cedirà l'Unie premi de 150.000 pes-
setes, pet-6 si el jurat ho considera
cportú, es podrà concedir un accès-
sit. El treball guardonat sera editat
o publica per la Direcció General
de Joventut.

Organitzen: Societat Mallorquina
de Guitarra i Associació de Violcrs
de les Illes Balears.

Collabora: Antonio Morales No-
gués, constructor de guitarres de
l'escola de Jorge Bowden.

Dates: 28 i 29 d'octubre de 1993.
Sala de Música del Casal Bala-

guer de Ciutat (carrer Unió, 3).

BASES
1.—Es poden presentar al con-

curs tots eis guitarristes residents
a les Illes Balears que l'any 1993
compleixin vint-i-dos anys com a
màxim.

2.—S'estableixen dues categories
en funció de l'edat:

1.a Categoria: Participants que
compleixin disset anys com a ma-
xim dins l'any 1993;

2. a Categoria: Participants que,
tenint más de disset anys, complei-
xin vint-i-clos anys com a maxim
dins l'any 1993.

3.—S'estableixen dues sessions
públiques per al concurs: dia 28
d'octubre per als concursants de la
primera categoria, i dia 29 d'octu-
bre per als concursants de la sego-
na categoria.

L'organització comunicara als
concursants l'hora de començament
de les sessions amb suficient ante-
lació.

Tant els concursants de la prime-
ra categoria com eis de la segona
hauran d'interpretar un únic pro-
grama cle lliure elecció, que no so-
brepassi els quinze minuts de mú-
sica. No obstant això, el programa
inclottra, de manera obligada, una
(.bra composada per un autor ba-
lear i elegida lliurement pel con-
cursant.

'.—S'estableixen eis premis se-
güents:

1." Categoria: Premi al millor in-
tèrpret: una guitarra de palorosa
t'eta pel Violer Antonio Morales No-
guès, de l'escola de Jorge Bowden,
i diploma de guanyador.

Premi al millor intèrpret soci de

El termini...f.te.. presentació de ta:-
halls finalitza el proper dia 30 de
juliol. Les obres s'hauran de diposi-
tar a la Direcció General dc Joven-
tut o a les ()fientes d'informació j u-
venil.

Des de l'any 1990, la Direcció Ge-
ncral de joventut potencia la inves-
tigació en l'ambit del lleure, camp
sobre el quai manca docurnentaciú.
En aquest sentit, la Direcció Gene-
ral de Joventut pretén la dilusió de
les experiències ciels professionals
ciel Heure de Balears a traves de la
publicació dels estuclis sobre les
pròpies vivencies.

El III Premi d'Investigació en el
Lleure i l'Associacionisme Juvenil
conjuga la motivació ais professio-
nals perquè reflexionin en estudis
els seus coneixements i l'ampliació
de material documentai per posar a
l'abast ciels tecnics del lleure. •

Ia Societat Mallorquina de Guitar-
-a: 25.000 ptes. en material musical
escollit pel concursant i diploma
acreditatiU.

2.a Categoria: Premi al millor in-
tèrpret: una guitarra de palosanto
feta pel Violer Antonio Morales No-
gués de l'escola de Jorge Bowden,
i diploma de guanyactor.

Premi al millor interpret soci de
Ia Societat Mallorquina de Guitar-
Ta: 25.000 ptes.• en material escollit
pel concursant i diploma acredita-
tiu.

Els dos premis de cada categoria
no són acumulables, i si es donas
el cas que el guanyador de cada ca-
tegoria reunis la condició de soci

la Societat Mallorquina de Gui-
tarra, el premi passaria a mans del
següent millor classificat que tarn-
bá reunis tal condició.

A tots eis concursants els sera
Murat cl corresponent diploma de
participació i placa commemorati-
va.

5.—La inscripció pot fer-se amb
un escrit dirigit a la:

Societat Mallorquina de Guitarra
Casal Balaguer
Carrer Litio, 3 - 07001 - Ciutat
A l'escrit ha de constar la volun-

tat del sotasignant de participar al
concurs «Bartomeu Calatayud» i es
consignaran les clades scgiients:

a) Nom i llinatges.
b) Data de naixement (fotocò-

pia del D.N.I. o del full correspo-
nent ciel Llibre de Família).

e) Adreça i telèfon.
El termini d'admissió de

tuds acabara el dia 1 d'octubre de
1993.

6.—L'organització fará pública la
composició del jurat amb anterio-
ritat a la celebració del concurs i el
veredicte sera inapellable. Les deci-
sions del jurat es faran públiques
en acabar la sessió de dia 29 d'oc-
tubre i immediatament es Murat-an
eis corresponents premis i
mes.

Associació de Violers de les Illes Balears

Concurs de guitarra per a joues inttrprets
«Bartomeu Calatayud»



Depilación Paquita Siffler
(PENTINA)

COMUNICA ALS SEUS CLIENTS, QUE PER UN MILLOR
SERVEI, DES DEL 15 DE JUNY AL 30 DE SETEMBRE, ELS DIS-
SABTES I DILLUNS EIS ATENDRA AL CARRER CUARTEL,
54 DE PORTOCOLOM I DE DIMARTS A DIVENDRES A FELA-
NITX

Dra. !Juda Caldentey
Horari d'estiu a partir de dia I de juliols

DE DILLUNS A DIVENDRES

CONSULTA A FELANITX: Matins d'll a 13 hores.
Horabaixes de 7 a 8'30.

CONSULTA A PORTOCOLOM: Horabaixes de 4'30 a 6.
PER A AVISOS: Tels. 583464 i 824436.
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Lloable gest dels alumnes de 3r. de
BUP

Recoltlim -avui- -amb gran satisfac-
ció, la notícia de que els alumnes
de 3r. de BUP de l'Institut «V. de
Sant Salvador de la nostra pobla-
ció, han fet entrega de sengles do-
natius en metallic a quatre institu-
cions ben.Hiques locals. Aquests
allots han repartit un total de
48.009 pesse.es procedents del re-
manent que els ha quedat del viat-
ge d'estudis, distribuint-les en qua-
tre donatius de 12.000 pessetes a les
següents institucions: Caritas, Da-
mes de la Caritat, Deixalles i Confe-
rències de Sant Vicenç de Paül. A
més han fet un present de dolços a
la Casa Hospici-Hospital.

Ens afalaga el gest generós d'a-
quests joves, que demostra que
mantenen la referência d'uns valors
que esdevenen tués que mai basics
dins la nostra societat.

Concert de guitarra a Portocolom
El Centre Cultural de Felanitx, té

previst pel proper dissabte dia 3 de
juliol, a Portocolom, un concert de
guitarra a càrrec de dos guitarris-
tes argentins, Félix José Cámara
Laura Beatriz Torilo, aquesta darre

-ra d'ascendência felanitxera per 11-
nia materna.

Aquest concert el dediquen els dos
intèrprets en homenatge dels fela-
nitxers que emigraren a terres su-
damericades i al poble de Felanitx.

Tindrà lloc a l'església de Porto-
colom a les 8'30 del vespre.

Antoni Barceló, vicepresident de la
Llar

La Junta de Govern de la Llar de
Ja Tercera Edat de l'INSERSO ce-
lebra dies passats reunió extraordi-
naria per tal d'elegir nou vice-presi-
dent, tota vegada que la mort de
Teodor Rigo havia deixat el càrrec
vacant.

D'acord amb l'Estatut Basic de
Centres de la Tercera Edat de l'IN-
SERSO, es procedí a l'elecció, la
qual va recaure en Antoni Barceló i
Bauza (Pego), que ja exercia el car-
rec de vocal dins la Junta.

Felicitam a Antoni Barceló i li de-
sitjam una eficaç gestió des del seu
nou càrrec.

Bodes eg`Gr ilalig;asas de Sr Antonia
Bennãssar

El passat mes de març es va com-
plir el 50é. aniversari de professió
religiosa de Sor Antònia de Jesús
Misericordiós Bennassar Juan, de
Cas Xico, de la congregació de Ger-
manes de la Caritat de Sant Vicenç
de

Sor Antònia que pertany des de
fa 19 anys a la Comunitat que re-
genta la Residencia de Caritas de
San Lorenzo del Escorial va cele-
brar aquest aniversari en el sí de
Ja seva comunitat, perb dilluns pas-
-'at ho volgué commemorar amb els
seus familiars i germanes de la con-
gregació de Felanitx, donant gracies

Déu en una Eucaristia que presi-
di, a la capella de la Caritat, el seu
nebot Mn. Bartomeu Bennassar i Vi-
cens. -

Sor Antònia Bennassar, abans de
l'actual destí, havia dedicat vint
anys a la comunitat del barri madri-
leny de Vallecas i poc més de deu,
com a primer destí tot just d'haver
professat, a la població de Sóller.

Enviam la nostra felicitació a Sor
Antònia -en tan - joiosa avinentesa,
alhora que li desitjam que pugui
continuar Hargament al servei de
Déu i del proïsme.

Exposició de les escoles de Maria
Ramis i Andreu Maimó

Dissabte passat queda inaugura-
da a la Casa Municipal de Cultura,
una mostra de treballs realitzats
pels alumnes de les escoles de cera-
mica de Na Maria Ramis i de pin-
tura de N'Andreu Maimó, la qual
podrà ser visitada fins demà diu-
menge a vespre.

Les proves de selectivitat
De dijous a dissabte de la set-

mana passada, 66 alumnes de COU
de l'Institut de Batxillerat de Fela-
nitx accediren a les proves,de selec-
tivitat que tingueren lloc a l'Insti-
tut «Mn. Alcover» de Manacor.

Els resultats d'aquestes proves
d'accès a la Universitat, no se sa-
bran fins el proper dia 2 de juliol.

I ja que hem parlat de COU, es-
mentem que enguany s'han donat
quatre matricules d'honor en
aquest nivell en el nostre institut.

El concert de la Coral a Portocolom
Dissabte passat, la Coral de Fela-

nitx va iHustrar musicalment la mis-
sa vespertina de Portocolom i des-
prés oferí el tradicional concert de
principi d'estiu, interpretant mitja
dotzena de cançons sota la batuta
del seu director Jaume Estelrich.

L'acte registra una bona afluen-
cia de públic.

Llar de la Tercera Edat - liners°
CAPVESPRE PAGÈS.—Dimecres

dia 30, a les 5 de l'horabaixa, a la
Llar, entrega de Trofeus d'escam-
brí, monín, etc. Hi haura oreianes i
pastes dolces.

CAritas - Delegació d'Acció Social
Desitjam informar d'una actuació

del 3r. Curs de BUP de l'Institut
«Verge de Sant Salvador» en favor
de Caritas, Deixalles i Conferències
de Sant Vicenç de Paül, a les quals
han enviat una bona ajuda econó-
mica. Gracies en nom de Deu.

Guillem Timoner. Un nom per a un
pavelló esportiu

Es prega a totes les persones que
han recollit firmes per sollicitar de
l'Ajuntament que es doni el nom del
per sis vegades Campió del Món de
ciclisme en pista, Guillem Timoner,
al pavelló cobert del complexe po-
liesportiu de «Sa Mola», que les fa-

cm n arribar a l'oficina del setmanari
, ,<FELANITX» perqu.'2 puguin
presentades prOximament a la Sala.

Els promotors d'aquesta iniciati-
va popular agraeixen a tots els fela-
ntxers que han posat la seva firma
als plccs la scva coHaboració.

vida social
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PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat, a la parròquia

de Sant Miquel, va rebre per prime-
-a vegada l'Eucaristia la nina Maria
Gallardo Soler i en el Convent de
Sant Agustí la va rebre el nin An-
toni Bordoy Capó.

El mateix dia, a l'església de Crist
Rei de Son Valls, celebraren la pri-
mera comunió les germanes M.a An-
tònia i Joana M.a Mas Sunyer.

I també el diumenge, d'horabai-
xa la varen celebrar a l'oratori de
Son Negre, els germans Antoni i
Margalida Company Obrador.

Rebin tots ells la nostra enhora-
bona, que feim extensiva als seus
pares.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Dimarts dia 29, festa de Sant Pe-
re.—A les 8 del vespre, Missa so-
lemne.

SANTUARI. DE SANT SALVADOR
Durant els mesos de juliol i agost,

les misses dominicals en aquest san-
tuari, seran a les 6 del capvespre.

Col.legi
Joan Cape,»

MATRICULA CURS 1993-94
Es fa públic que el teriiiini - y)er

Ia formalització de la matricula en
aquest centre sera el comprês en-
tre el 15 i el 30 de juny, ambdós
inclosos, de 9 a 11 h. de dilluns a
divendres.

EL DIRECTOR ACCTAL.

Club d'Esplai ffillbadan
Vos ho voleu passar,«Chachi Piru-

li Mondongo»? Ja ho abeu, el cam-
pament d'estiu del Club d'Esplai Al-
hada, ja esta en marxa. Tenim pre-
parades moltes sorpreses i diver-
sions.

Apuntau-vos els dimarts 29 de
Juny i 6 de Juliol i els dijous 1 i 8
de Juliol. de les 18'00 h. a 20.!00_h.
al local del club. PREU: 10.000 Pts.
(Se farà un descompte del 20% pels
nins que hagin vingut tot l'any al
club).

A más, volem aprofitar l'avinente-
sa per agrair la collaboració i ajut
constant dels pares i amics, que han
fet possible el curs 92/93.

Data Campament: del 26 al 31 de
juliol. Santuari de Lluc.

Nadal Bernat i Monitors

Jocs de Vatzar
Loteria Primitiva

Dissabte 19: 	 1-10-12-14-17-14
C:11 R:0

Dijous 24: 	 1-9-26-33-42-48
C:47 R:8

Sono Loto
Divendres 18: 15-24-28-33-4147

C:31 11:5
Dilluns 21: 	 7-12-18-31-43-z.8

C:44 11:8
Dimarts 22: • 6-13-14-264648

C:11 11:5
Di mecres 23: 15-21-28-34-47-48

C:39 11:3

ES DONEN CLASSES DE REPAS
D'EGB I D'ANGLES a qualsevol
nivel. A Felanitx i Portocolom.
Informació: Tel. 581694.
Informació: Tels. 581578 i 824141.

ES DONEN CLASSES DE REPAS
de comptabilitat i matemàtiques
financeres de FP, a Felanitx i Por-
tocolom.
Informació: Tel. 582491.

informació 



Per P. Xamena
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Juliol.—E1 bessó encara baixa més, ara va a 55 ptes. el quintar.
Juliol, 26.—La banda de música de Felanitx que dirigeix D. Mateu

Oliver, aconseguí el primer premi en el concurs celebrat a Sa Pobla.
Juliol.—El blat va caríssim a causa de la guerra, n'embarquen d'a-

magat. Va a 29 pessetes la quartera. La gent encara no ven perquè pen-
sa que més envant anirà mes car.

Juliol.—Pluja, 17 litres.
Agost.—Foren creades les escoles nacionals d'Es Port i d'Es Carritx&
Agost.—Els queviures pujen a causa de la „guerra.
Agost.—Pluja del mes, 12 litres.
Setembre.—Els raïms van a 3'5 i 4 ptes. el quintar.
Setembre, 15.—A l'església parroquial beneïren el retaule de Sant

Lluís, novament restaurat per l'escultor Gabriel Moragues.
Setembre.—Hi ha censure de notícies internacionals.
Setembre.—Per dur gra a moldre necessiten una guia.
Setembre, 10.—Botaren un vaixell fet en el Port. L'ha dirigit mestre

Jaunie Grimait (a) Passol i és propietat dels, senyors Lladó, Obrador it
Companyia. Du el nom de Porto-Colom.

Setembre.—Pluja de) ,nies, 46'5 litres.
Octutre7 •l 	 .61 menescal Andreu. Noguera.
Octubre.—Hi ha molt de grip.
Octubre, 18-20.—Quaranta Hores de Santa Teresa.
Octubre, 18-20.—Pregaries públiques pel grip.
Octubre.—Pluja del mes, 102'6 litres.
Novembre.—A Felanitx hi ha 142 malalts de grip.
Novembre, 2.—Durant la setmana passada han mort deu persones..
Novembre.—Per desinfectar el poble fan foguerons pets carrers cada

20 metres. Quan mor una persona la se'n duen al cementeni i l'enterren
totd'una.

Novembre.—EI Cercle Recreatiu publica un quadern literari
cat a la Mare de Déu de Sant Salvador, destinat a recollir doblers per
a la carretera nova.

Novembre, 9.—Hi ha 101 malalts de grip. Durant la setmana passa-
da han mort 6 persones.

Novembre.—A Santanyí i a Manacor es grip és més fort que a Fe-
lanitx. Han posat guardia a les entrades del ,poble i no deixen entrar
ningú extern si no esta ben bo.

Novembre.—Des de fa unes setmanes plou molt.
Novembre.—Hi havia una societat titulada «Centro Republicano».
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LES OBRES DEL PONT
Senyor Director:
He 'legit la carta-de -Ia-senyora

Vich que publicareu dissabte pas-
sat.

Comprenc que aquesta senyora i
tots els veinats de la zona estiguin
preocupats pel tema del drenatge
del Pla de Sa Sínia que pot perju-
dicar, com s'ha comprovat, unes
construccions impertinents fetes a
un 116c on no s'hi havia d'haver per-
ms cap edificació.

Però, malgrat la carta, li he de
dir que consider que les esmenta-
des obres es fan en un moment par-
ticularment inoportú. Ni l'organis-
me que les du a terme, les kavia.de
començar ni l'Ajuntament havia de
donar la seva autorització.

Crec que molts de felanitxers i
molta gent de fora comparteixen la
nieva opinió.

L.B.

ACLARIMENT DE LA
POLICIA LOCAL

Contestant una «Carta al Direc-
tor» on es demana «On eren els mu-
nicipals» durant la processó del
Corpus, volem aclarir el següent:
„que totes j cada una de ,les..traves-
sies que donen 'alS carrèrs per' on
passava la processó tenien els con
responents discos de prohibit pas-
sar. Aix: si no hi havia a cada un
d'ells un policia local per fer-lo res-
pectar. A més, per davant de la pro-
cessó, °brine pas", hi havia un guar-
dia i un altre tancava la processó.
És a dir, els guàrdies eren on ha-
vien d'esser. El que aquests no po-
den evitar és que alguns conduc-
tors, obviant els discos indicadors,
s'afiquin per on no poden fer-ho.

Felanitx, 22 de juny de 1993.
POLICIA LOCAL

REFLEXIO POST-ELECTORAL
Sr. Director: Diven que «el poble»

no s'equivoca mai. Es ver que l'ex-
cepció confirma la .regla ja que a
Felanitx fa* 16 anys que ens equivo-
cam, i així ens va. Felanitx, com els
crancs, va per enrera; però som
massoquistes i encara n'estam con-
tents.

Quan la maioria de pobles cle Ma-
lk.rca van millorant en molts d'as-
pecteS,'quan un -caramull 'de pobles
molt més petits que el nostre ja fa
anys que tenen un poliesportiu, nos-
altres encara no sabem de què
anam, no tenim piscina, no tenim
pla d'Ordenació Urbana (i per
aquest concepte hem apoquinat un
caramull de milions), teníem un
mercat com pocs tenien i l'han fet
malbé..., i aix5 just per citar alguns
exemples ben representatius, per5
no ens hem de queixar... la nnajoria
de la gent vol que sigui així, i cada
cop que tenen ocasió donen suport
majoritàriament al partit que ens
governa i que com veis tan be ho
la.
Ara, arran de les Eleccions Gene-
rals, era una ocasió que ni feta a
mida, per demostrar a n'En Miguel

irdrobnola
3a torn i venc de buit,
el meu cistell vessant
d'interrogants i dubte,
mentides o pretensió...
Qui sap quan Hot- it-a

tra3t de vinya jove,
qui collirà els raïms
madurs a l'endemà.
Es pon ja lent el sol
dins la tardor a punt
i el caminar s'atura,
m'assec a esperar el vespre;
aclariré la boira
i trobaré resposta.

Jaume Pro/zens
Juny, 93

Riera, les manifestacions d'adhesió
que molts manifestaren quan la mo-
ció de censura. MO no, els felanit-
'cc:1-s som així i, 3.293 persones en
contra de les 3.031, que votaren en
Riera, trobaren que el . batle de Sa
Pobla era més bon representant
dels nostres interessos a Madrid.

Ens hem de queixar de res? De
cap manera, ho tenim com ho vo-
lem, volem que Felanitx vagi per
avail i ho aconseguim, si seguim així
no tardarem gaire a desaper6ixer
del mapa; però la majoria del po-
ble —que diven no s'equivoca— ho
haura volgut.

M. B.
(Retirada de ¡'edició anterior)

¿QUE- PASA. FELANITX?
¿Qué pasa en Felanitx? Digo, qué

pasa en Felanitx, porque Felanitx se
va quedando paulatinamente a la
cola de los más pequeños pueblos
dc la isla. Yo no se quien o quienes
son los verdaderos culpables de to-
dolo 'que égtá'pasando'en' nuestro
pueblo pero apunto a los que han
gobernado y gobiernan. Lo cierto
es que nos vamos quedando sin in-
dustrias, sin delimitación del suelo
urbano y sin normas subsidiarias y,
a consecuencia de ello, dos indus-
triales felanigenses se han visto
obligados a construir sus fábricas,
uno en Porreres y otro en Campos,
por no haber podido conseguir cl
correspondiente permiso municipal
para poder edificar y esto es muy
lamentable, por perderse puestos
de trabajo y unos ingresos econó-
micos. Los que nos han gobernado
y los que nos gobiernan, al parecer,
nunca han demostrado tener de-
masiado interés en que la barca no

hunda del todo, que va haciendo
agua por todas partes. El Ayunta-
miento está endeudado hasta el cue-
llo, viéndose obligado a presionar
fuertemente fiscalmente a los fela-
nigenses y, no obstante, el Sr. Al-
calde, se ha aumentado el sueldo.
Miremos por un momento a ague-
llos pueblos inferiores al nuestro,
que día a chía van progresando en
muchos aspectos: tienen, desde
hace tiempo, normas subsidiarias,
delimitación del suelo urbano, poli-
deportivos y residencia para ancia-
nos. Felanitx lo único que tiene es
un Auditorio Municipal que se pagó
por 61 el doble de lo que se habría
podido adquirir, un campo de fut-
bol que también costó más del do-
ble de lo que se pudo haber com-
prado, un Mercado Municipal, que
Los cuesta un ojo, con las obras pa-

radas desde ¡me& mucho tiempo,
con las grandes molestias y con los
graves perjuicios que ocasiona a los
comerciantes, un polideportivo en
construcción también con las obras
paralizadas, que también nos cues-
ta un montón de millones de pese-
tas.

¿Tiene el Ayuntamiento interés
que vengan muchos turistas a

Portocolom? Por lo que se ve, pare-
ce que les importa poco, por el
abandono existente en varios aspec-
tos de la infraestructura del Puerto.
En Portocolom se hicieron unas
obras de «embellecimiento» sufra-
gadas por el Govern Balear que son
Ias peores realizadas con respecto a
otras zonas turísticas de la isla. ¿Es
considerado hello el jardín que hay
frente a la Plaza Cívica de Ca's Cor-
so? Si es considerado muy bello yo
me rindo. ¿No es muy deplorable
el estado del seto que fue sembrado
Cl pasado año y los parterres de la
calle Cala Mare,a1 con unas riclícu-
las plantas sembradas en los mis-
mos? He visto bastantes lugares tu-
rísticos tanto en el Continente co-
mo en Mallorca y en todas partes
tienen unos arboles, plantas y ar-
l- ustos que verdaderamente embe-
llecen los lugares, que están cuida-
dos con gran esmero y diligencia,
cosa que en nuestro Puerto brilla
por su ausencia.

En Portocolom hay hoteles, res-
taurantes y bares que para vivir ne-
cesitan que vengan muchos turistas,
de lo contrario se verán obligados a

Del turismo, directa o indi-

rectarn&nte, viven muchos felani-
genses.

Varias veces, por medio de este
Semanario, he sugerido el arreglo
de varios desperfectos, de que se
realicen las mejoras de embelleci-
miento de los recintos más transita-
dos al objeto de dar una mejor ima-
gen del Puerto, para que los que
,nos visitan vuelvan a repetirlo. ¿No
puede el Ayuntamiento destinar las
cantidades necesarias para que
nuestro estimado Puerto sea como
las demás zonas turísticas de la is-
la? Así lo espero.

Juan Estelrich Barceló

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

ES VEN Ir. PIS A ESTRENAR, al
C/. Call, 9.
Informació: Tels. 581871 - 825520.

SE PRECISA CONTABLE con co-
nocimientos.
Informes: Tel. 643615 (de 18 a
21 h.).

ES DONEN CLASSES DE REPAS a
Felanitx i Portocolom fins a 56.
d'EGB, i solfeig i piano.
Informació: Tels. 581384 i 825168.

ES DONEN CLASSES DE REPAS
D'EGB a Portocolom.
In formes: Tels. '581578 i 8241-11



Centre d'Activitats
Esportives
El nostre 	 «Esport Es Port«,li oferei ï les segfiens aelivitals:

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 dc 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 1 NA 5
— Gimnástica de manteniment
— Gimnàstica correctiva
- Body Buildyng
— Psicometricitat

INSCRIPCIONS: GIMNAS ESPORT ES PORT - C/. Ses Sivines,
s/n. - Portocolom - Tel. 825183 (de 16'30 a 21 hores).

Direcció: M." ANTONIA CALDENTEY
Llicenciada en Educació Física

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• En Felipe Gonzalez ha decla-
rat a Copenhague que el País Espa-
nyol pateix una de les crisis més
greus de la seva história. Per això
proposa més mobilitat laboral i re-
ducció de prestacions socials, sinto-
nitzant amb l'informe de Jacques
Delors damunt l'atur... En definiti-
va, rebaixar els salaris (sous), •re-
tallar les prestacions, etc... A Euro-
pa hi ha actualment 12 milions d'a-
turats, i cinquanta milions de mar-
ginats socials... Unes xifres real-
ment impresionants. I precisament
la nació amb més atur i més va-
gues es la nostra, desgraciada-
ment... Som capdavanters... Així
mos podem oblidar de les promeses
clectorals, després de les eleccions
haurem d'enfrontar-nos a la crua
realitat...

• Per tercera temporada conse-
cutiva el BARÇA es proclama CAM-
PIÓ DE LLIGA, gracies al TENE-
RIFE ¡una altra vegada més! Jo
que soc neutral, perquè per ara no-
més som del Reial Mallorca i del
Felanitx, ja vaig tenir un bon dis-
gust el dia del Villareal... Pere) diu-
menge —gracies a Canal Plus— vaig
flisfrutar més que un porc dins es
favar... ¡Vaja un horabaixa més
emocionant! ¡Ni que tot hagués es-
tat preparat pels millors guionistes
de Hollywood! ¡Quin suspense! Mol-
ta gent que no li agrada gens ni
mica el futbol s'ho va passar «pipa»,
baldament no entengessin res d'a-
quest pseudo-sport, perquè davant
els televisors l'ambient era extraor-
dinari... S'arrõs feia grumelions!
Els barcelonistes s'ho varen passar
bomba, perquè el seu equip va tor-
nar triunfar, però els altrès, que
disfruten del futbol, també. La fes-
ta a Felanitx i de manera 'especial
a Portocolom va ser grossa. Tant
que un grapat de «culés» es foteren
a les aigües del Port vestits, encap-
çalats per gent de la talla d'En
JAUME «RAOLL», En TOMEU «Nou
sous»... ¡Tal vegada fins i tot aga-
faren qualque pop trubiguera!

• Y hablando de FUTBOL hay
que volver a insistir en la CRISIS
que tiene preso al C.D. FELANITX,
que a la hora de escribir estas co-
lumnas no lo tenía nada claro, más
bien crudo. El jueves tenía que ce-
lebrar la reunión decisiva, según
me contó «off-the record» VICENTE
MARTIN «Foncal», el dimitido vice-
presidente del Club. Que según ru-
mores podría hacerse cargo de la
presidencia, pero por otra parte,
MIQUEL OLIVER, que siempre ha
trabajado esta temporada con Vi-
cente en estrecha colaboración, no
ha dicho todavía nada al respecto,
ya que no se descarta en los men-

tideros deportivos que siga al fren-
te de la nave merengue... Bueno,
todo pasa por el Ajuntament, que a
estas horas no ha dicho nada con
respecto a la subvención/es que exi-
gen estos personajes para seguir en
Ia palestra, cosa que se puede de-
cidir esta misma semana... Así que
Ia próxima semana tendremos nove-
dades importantes, tanto en un sen-
tido como en otro. ¡Hasta luego,
pues!

• Vi el martes por la segunda
cadena de T.V.E. el programa re-
gional «REPORT» donde se emitió
el trabajo producido por ANTONI
GONZALEZ titulado «TUE RAMO-
NES A MALLORCA, ES VA ROM-
PRE ES MALEFICI» que contaba
con el video-clip de JAUME ROSE-
LLO CANDIDO. Un programa rea-
lizado por los alumnos del «Master
de periodismo», al que cortaron al-
gún minuto (al principio). Me gus-
tó, sinceramente, porque no siendó
profesionales supieron transmitir la
«movida» de este grupo «punk», que
sin duda ha marcado una época y
va a dejar una huella imborrable en
el mundillo musical tras -vangua rdis-
ta; Yo lcs animo a estos amigos, (al
que hay que incluir al magnífico
«cameramen» MIQUEL POU «San-
ta»), a seguir, porque espero que
éste no sea su último trabajo, ya
que ideas tienen de sobra para con-
seguir autenticas virguerías como
es el caso de este «special Ramo-
nes».

• Quiero rectificar a mi otro yo,
un tal JORDI GAVINA, que escribió
sobre la cena del C.D. FELANITX.
Como no estuvo allí, cometió el errer
de que la PLACA entregada al Ca-
pitán del equipo no era Nicolas Ju-
lia, sino NICOLAS MAIMO JULIA
alias «Nico». Valga esa pcquerla
aclaración que puede evitar algún
malentendido. De nada.
a Y es lógico y consecuente que

hablemos del DISCO-PUB «MI-
QUEL'S», donde hay marcha a can-
tidubi. Las noches se hacen eternas,
según malas lenguas, bien informa-
das. Sin duda la dirección de FER-
NANDO J. RIBALTA ha sido deci-
siva y ha sabido dar otro aire al
local, que siempre es de agradecer.
Sin música estridente, todo lo con-
trario, reina la sintonía en este ám-
bito que viene a ser el templo de
Ias «almas perdidas de las noches
sin fin». Yes que PORTOCOLOM
renace de Sus propias cenizas, se-
gún que horas, y sin duda el mérito
en parte se lo debemos al amigo
Fernando.

Per cert que al «Pub-Miquel's»
l'altre dia es va a reunir de mane-
ra informal gent del CINEMA ma-
llorquí, amb el projecte d'una pal-
cula... Segons diuen pot significar
el debut d'una nova estrella, una
tal VICKY... Per?) d'això en parla-
rem en properes edicions...

• He rebut una POSTAL de
l'amic/viatger/poeta JOAN MAN-
RESA que mostra des d'una presa
genovesa del XIPRE TURC. M'en-
via records, que jo agraesc sincera-
ment. ¡Au revoire, Joan!

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

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

Fútbol Sala

RESULTATS
Trofeu C. P. Poveda.—Infantils:
C. P. Poveda, 10 -
C.F.S. Felanitx A/Instalconfort, 3

El Club Futbol Sala aprofita ara
per participar en diversos torneigs
i competicions.

L'equip • A d'Iniciació, entrenat i
dirigit per la colla Corçhado-Pep,
després d'una temporada'. d'èxits,
guanyaren per golejada al Sant
Francesc i al C.D.S. Cladera, i ara
prendran part a un torneig a Bú-
ger per les festes patronals. -

Els alevins després de la seva po-
sitiva participació a la I Villa de
Muro, disputaran pel juliol el Ciu-
tat d'Inca •i pel setembre ; el V Tro-
feu Ciutat d'Alcúdia.

Golejada ciutadana als Infantils
de Federico Floro. Els ciutadans
foren superiors en tècnica i així es
notà al marcador final: Páramo, Cr-
ria i Domingo foren els autors dels
gols felanitxers.

Les férnines viatjaran a Menorca,
per disputar la Final de Balears en
categoria infantil. Un grup de 35
persones les acompanyaran, i al cap
clavant la seva entrenadora Aina M.
Capó. La cita, cl pavelló d'Alaior.

C.F.S. Felanitx

Agraiment
La família Mestre-Sucino,

davant les nombroses mani-
festacions de condoi . rebudes
amb motiu de la mort de Ma-
ria Sucino Capó i en la impos-
sibilitat de correspondre-les
totes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes gràcies.

El C.D. Alaior rival femení a la
final Balear a Menorca
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Ja tenim
les

REBAIXES
D'ESTIU

amb un
30 %

de
descompte

C/. Plaça, 12 - Tel. 581821

((GRAN PROMOCION RASCA
Chocolate hico. El Gorriaga
Patatilla 007 200 grs.
Yogour sabores La Lechera 2u.
Helados Jop 1 It.
Cerveza Skol lata
Martini Rossi / bico. 1 It.
Suavizante IFA 2 Its.
Papel higiénico ¡FA 4 rollos
Gaseosa IFA 1`5 Its.

Y GANA»
59

119
99

339
55

555
125
115
45

Oferta válida
hasta el 10 de julio

SUPERMERCATS
ES CONVENT	 CAN RIBOT

Convent, 27 	 Pere d'Alcantara Penya, 11

FELANITX

.ATLETISME

Els campionats absoluts de Ba-
lears de pista d'estiu foren celebrats

tres se s,s-i on s-- d i-s4-ribuides en t re-
dissabte i diumenge passats, a Pal-
ma.

Hi participaren tres atletes-fela-
nitxers, els tres en edat júnior per-
tanyents al Club Joan Capó

Antoni Mas obtingué el títol
campió a triple salt (13,15) i fou
bronze á salt de Ilargacla (6,44).
També participa a les curses de ve-
locitat de 100 i 200 m.11.; a 200 que-
Ci it en 6e. lloc (24.2) i a la prova de

El passat dissabte organitzat pel
Club d'Atletisme Felanitx i el Cer-
cle Recreatiu es disputà una cursa
popular ciclo-atlética per equips,
amb sortida de Portocolom i arriba-
da a la plaça Arraval.

Dita prova consistia en una cursa
de rellcus, amb la qual participaren
23 equips de 3 corredors. El primer
corrector sortia de Portocolom i amb
una bicicleta de competició havia
d'ertregar el refILI al segon mem-
bre dei seu equip, que amb una bi-
ci( Ict: de muntanya l'esperava a la
Creu de la carretera de Sant Salva-
dor, qui després de recrrer un cir-
cuit per la ,muntanya i carrerons de
fora vila, l'havia d'entregir en el
Camp d'Esports al tercer membre
del seu equip, un atleta, el qual des-
pres d'haver recorregut un circuit
urbà devia portar-lo fins a l'arriba-
da.

Un cop acabada la cursa, tingué
lloc en el Cercle Recreatiu un refri-
geri i la corresponent entrega de
trofeus, quedant la classificació de
Ia següent manera:

Equip guanyador: A. Sagrera - M.
Picornell - R. Campos.'

Segon classificat: F. Artigues - J.
Mesqüida - Páramo.

Tercer classificat: S. Huguet - A.
Ramon - A. Páramo.

També obtingueren trofeus un
equip ferrení format per Fca. Cher -

160 aconseguí el 7e. miilor temps
(11.6).

Cesar-Sanchez fou el primer clas-
sificat a salt d'alçada (1,81) i queda
segon a 400 m. tanques (1.03.0). A
més obtingué el 6è. Hoc a llança-
ment de disc (25,10).

Llucia Valladolid competí en 4
proves en les que havia obtingut la
marca minima de participació. Que-
(la 5.3 a alçada (1,41), 5 •a a 200 m.11.
(28.2), 6.a a Ilargada (4,66) i 8.a a
100 m.11. (13.5).

A. Gomila - T. Coronado i un equip
infantil format per P. Vera - X. Fon-
tanet - Guillermo.

Volem agrair a l'Ajuntament de
Felanitx, Sa Nostra, Banesto, Ferre-
teria Bernardi Puig i Viatges Porto
Cari la seva col-laboració amb la do-
nació dels trofeus.

Mend() especial es mereix la Po-
licia Municipal per la seva magnifi-
ca i eficaç coklaboració a l'hora de
vetllar per la seguretat dels atletes
al llarg de tota la cursa.

CLASES DE REPASO EGB. Julio y
Agosto en Portocolom.
Infortne.s: tels. 298'738 'y 824603.

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

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

PROFESSORS DONEN CLASSES
Felanitx i Portocolom, E.G.B.,

F.P., BUP, COU. Castella, litera-
tura, ¡latí, català, angles, francés
i comptabilitat.
Informació: Tels. 824566 - 824414.

CICLISME

La IV etapa de la Challenge Co-
marca de Llevant comença dissabte
passat a Arta. D'allà, en un recorre-
gut de 55 Kms. partiren cap a Sant
Llorenç, Manacor i Son Servera, on
estaven situades les metes volants
que foren guanyades per Vives, San-
tandreu j Bonnín. Lucio Aceituno
puntua en aquesta secció, conser-
vant així la malla blanca. Els pre-
mis de muntanys estaven coHocats
al Col1d'Arta i al Coll dels Vidriers.

La cursa es caracteritza pels nom-
brosos intents d'escapada, i pel fort
ritme que assolí la carrera, malgrat
Ia preseneia continuada del vent.
Foren 59 els ciclistes que arribaren
a meta i solament dues retirades.
El guanyador de l'etapa fou M. Ga-
ya del C.C. Sant Llorenç i el por-
tador de la malla groga fou nova-
ment Pere Santandreu, líder indis-
cutible.

Mala sort pels felanitxers J.J. To-
rralba T. Oliver i M. Manresa, que
davant el colt dels Vidriers i degut
al mal estat de la carretera, forada-
ren, pocs Kms. abans d'entrar a la
meta. En canvi, Aceituno, Alcafiiz i
Artigues aconseguiren malla blanca

i foren pirimers de la seva categoria.
Les classificacions locals quedm

així:
	C. 	 C. Cias.

Cadets
	 Etapa Gral. Gral.

J.J. Torralba 	 3r.	 2n. 	 37
Juvenils
P. Artigues 	 Ir. 	 4t. 	 58
Aficionats
J.M. Gómez 	8è.	 66.	 10
L. Aceituno 	l0.	 9e.	 18
T. Caldentey	 12e. 	 10e. 	 20
S. Santos 	 13e. 	 22e. 	 54
J. Nadal 	 14e. 	 1 le.	 22
T. Oliver	 21e. 	 15e. 	 39
M. Manresa 	 22e. 	 21e. 	 52
Vet. Especial
J. F. Alcaíliz 	 Ir. 	 Ir. 	 3
G. Aceituno 	 3r. 	 3r. 	 11
J. Tugores 	 6e. 	 7e. 	 30
J. Fiol 	 9e. 	 Ile. 	 36
Veterans A
G. Oliver	 3r.	 4t.	 19
G. Barcéló	 4t.	 3r.	 15
J. Górnëi 	 5C.	 6e. 	 25

AvAdres conclourà la Challenge a
Son Servera. El recorregut sera de
84 Km. i es donara la sortida a les
15'30 h. El vespre es farà l'acte de
clausura i l'entrega de trofeus a les
21'30 h. al Restaurant «Sol Naixent»
de Portocristo.

Club Ciclista Felanitx
Carme

Antoni Mas i César Sánchez
campions absoluts de Balears

A. Sagrera, M. Picornell i R. Campos, guanya-
dors de la I Cicio-Atlética Sa Recreativa

CLUB NAUTIC PORTOCOLOM
Curses de Natació - Optimist
Vela lleugera - Vela Ilatina - Surf

i Piragüisrne
Mesos de juliol j agost

INFORNIACIO: Local Social, de 9 a 12 del mati
I de 5 a 7 de la tarda.

Tel. 824658 	 _FAX 825399



Llibreria RAMON LULL
Comunicam al públic que durant els

mesos de juliol i agost, tendrem
TANCAT els DIUMENGES leis DILLUNS

Pei:lonau les molèsties

FEL. S.L.

Oferta mes de julio
Por la compra de una cocina le

regalamos una encimera y un horno
o bien una oferta equivalente.

¡NO LO OLVIDEI
SOLO HASTA EL 31 DE JULIO

Pça. d'Espanya, 16 	 Tel. 581605 	 FELANITX

FELANITX

Mills a la Stab
EL CULTIU DEL CAOS
URBANISTIC I
ALTRES QUESTIONS

Al Ple del mes de juny el nostre
grup va retreure al Batle que no
informas al Plc, ni als ciutadans de
Ia desestimació per part del Conseil
Insular del recurs d'alçada interpo-
sat per unanimitat dels grups muni-
cipals en contra de la no a provació de-
finitiva del Projecte de Delimitació
de SO1 Urbà. Un tema importantís-
sim i d'una trascenctència prou sig-
nificativa i que no es comprèn per-
què s'ha amagat al Plc i als ciuta-
dans. Aquesta desestimació suposa
tornar començar el calvari iniciat
no sabem quants d'anys s fa i fer
eterna la resolució de la grau situa-
ció urbanística del terme municipal
de Felanitx. Si a la incapacitat de
gestic') política demostrada aquests
dotze anys darrers, hi afegim cl
cost econòmic, ens dóna un resultat
de Ends de 40 milions de pessetes
tirats inútilment amb revisions del
Pla General esvortades, Delimita-
cions anullades i unes Normes Sub-
sidiaries que duen camí de no arri-
bar mai a gestar-se.

Amb aquest programa que no me-
na en lloc, el nostre grup també
planteja al Ple passat la necessitat
d'aixecar la suspensió de Ilicèneies
al manco pel que afecta a profun-
clitats edificables, perquè ha passat
mig any i no s'han resolt els sugge-
riments plantejats pels ciutadans a
l'exposició pública i, com hem dit,
el conjunt de la situació urbanísti-
ca duu camí de ser etern j. la situa-
ció que fa molts d'anys era urgént,
ara sembla que no té remei, o mi-
nor, ningú no li vol posar mai re-
mei. La nostra proposta va ser re-

tirada perquè el PP, En Bono i el
PSOE trobaren que no era urgent i
s'ho havien d'estudiar. Alerta mos-
ques quan s'ho han d'estudiar per-
què massa vegades no es presenten
a l'examen!

També al Ple del mes de juny de-
manarem que l'Ajuntament desti-
11àS una partida pressupostaria a re-
fer les aceres del tros del carrer de
Campos que estan esmicolades o
han fuites a trossos, clonant res-
posta a les reiterades peticions dels
veïnats afectats i deixant de «sub-
vencionar coses tant innecessàries
com una etapa ciclista que va cos-
tar als fclanitxers 400.000 ptes. El
Batic a donar entendre que les ace-
res esmicolades del tros del carrer
de Campos seguiran desintegrant-
se. Ja ho val!

Nota 1: Tots els arguments de la
Sra. Vich els compartim, pet-6 de
cap de les maneres podem compar-
tir que aquestes obres del torrent
de Can Alou s'hagin de fer el mes
de juny, perquè a més d'haver-hi
una ordenança que ho prohibeixi i
els ciutadans l'han de complir, el
fet de fer les obres aquest mes va
en contra de les més elementals nor-
mes de convivência.

Nota 2: Coloms a la Sala va sos-
pitar que el grup del PP-Bono prac-
ticava l'ubiqiiitat atès que a l'acta
del ple de dia 3 de maig el Secre-
tari donava fe que a les 20 h. 30 mi-
nuts estaven reunits a una Comis-
sió de Govern i el mateix dia a la
mateixa hora el Secretari donava fe
que participaven a un Ple. Pregun-
tats per la sensació de tenir la qua-
litat de la ubiqüitat varem quedar
decebut quan el Batle informa que
tot era un error de l'acta de la Co-
missió de Govern. Ah!!!

er•

PSOE

A la secció «Gente» del diari «Ul-
tima Hora» de Ciutat, el senyor Pla-
nas Sanmartí va publicar dissabte
passat una noa que cicia textual-
ment.

«Nadie es profeta en su tierra. Y
Guillermo Timoner tampoco, pese a
ser el felanitxer más universal des-
pués de Cristòfol Colom. Ahora mis-
MO, parece que la mayoría socialis-
ia no quiere que el micro politic-
portivo del pueblo lleve el históri-
co, mítico y legendario nombre del
mas campeón de todos los campeo-
ties ciclistas de Esparta y Baleares.
No se qué tendrá Miguel Riera i
Nadal, alcalde felanitxer del PSOE,
contra en Guiem. A no ser envidia,
claro».

El portaveu del Grup Socialista
a l'Ajuntament va adreçar una car-
ta al Director de «Ultima Hora» que
reproduïm a continuació:

Senyor Director:
La meva capacitat de sorpresa ha

quedat saturada quan he llegit el co-
mentari del senyor Planas Sanmartí,
inclòs dins el seu espai «Gente», de
dia 19 de juny.

Segons ell, resulta que la majoria
socialista de l'Ajuntament de Fela-
nitx s'oposa a donar el nom d'En
Guillem Timoner al poliesportiu que
hi tenim en construcció, i se dema-
na què deu  teriir el bade socialista'
de Felanitx, En Miguel Riera (que
som jo) contra En Timoner, si no
és enveja.

No crec que en tan poques línies
Sc puguin concentrar més inexacti-
tuds. Em consider, doncs, amb dret
a rectifitar-les amb les puntualitza-
cions següents:

1..—Que el Grup Socialista de Fe-
lanitx no ha tengut ni te, de mo-
ment, majoria a la Sala. Si hi va
poder governar, va esser gracies a

uns pactes que posteriorment se va-
ren rompre.

2.a—Des del dia 22 cl'agost (ja fa
dies, dones), vaig deixar d'esser bat-
le de Felanitx, en virtut d'una mo-
ck') de censura presentada pel Par-
tit Popular i que va poder prospe-
rar gracies als trànsfugues del
CDS. Es un cas semblant al de Cal-
via, només que, aquesta vegada,
sense magnetúfon.

3.a-Ni el Grup Socialista ni jo,
no ens hem oposat mai a donar el
nom de Guillem Timoner al polies-
portiu, sinó tot el contrari. Justa-
ment vaig esser jo, en nom del Grup
Socialista, qui va presentar la pro-
posta de donar-li el seu nom a la
sessió de dia 14 de desembre dar-
rer. Hi vaig insistir dia I de febrer
i el Grup Popular s'hi va oposar
allegant que no era partidari de do-
nar noms de persona a installacions
corn aquesta.

En conseqiiència, allô que s'hau-
ria de demanar, el senyor Planas
Sanmarti, és qué deu tenir el Grup
Popular, en contra d'En Timoner i
no nosaltres, que hem demostrat no
tenir-hi res, sinó més bé a favor.

Fetes aquestes precisions, que vé-
nen a demostrar que aquesta vega-
da el periodista les du girades de
peu, com solem dir, amb la resta
hi estam perfectament d'acord..

Atentament.
Miguel Riera i Nadal

El dilluns dia 21 el Sr. Planas
Sanmartí, a la mateixa secció publi-
cava una mena de rectificació, alla
on reconeixia que havia aficat Ia po-
ta fins a la cuixa. Diu que un tal
senyor Bauçà el va treure de l'error.
Seria bo saber qui li va facilitar la
informació primera, però això, és
clar, el senyor Planas Sanmartí no
ho dira.

El Grup . Socialista
lqijuritament informa 
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