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3440 firmes avalen el nom de
Empiler pel poliesportiu de Sa filo;a

I rira nutica de N'Union
S'havia d'inaugurar ahir

Dimecres fou presentat a l'Ajun-
tament el dossier que conté 3.440
firmes de vains i admiradors de
Guillem Timoner, que demanen que
el gran ciclista, sis vegades campió
del món, doni nom a la nova pista
poliesportiva que s'està construint al
complexe de Sa Mola.

La campanya de recollida de sig-
natures es va iniciar fa poc mes
d'un mes per donar suport a la ini-
ciativa del grup municipal socialis-
ta i forçar al grup governant a re-
considerar la seva negativa inicial
a posar aquest nom al poliesportiu i
es dóna la circumstancia de que són
molts els militants i simpatitzants
del Partit Popular que s'han adhe-
rit a la campanya, cosa que demos-
tra que la qüestió no ès política sinó
popular i que, en tot cas, ha estat
el PP de Felanitx qui ha volgut po-
lititzar-la. I no ens con vencen
aquests comentaris que s'han fet
circular darrerament de que el que

expressà la regidora de Cultura Ca-
talina Picó era el seu punt de vista
particular i no el del partit. Els que
habitualment assistim a les plana-
ries sabem perfectament el que va
dit Catalina Picó i que no va parlar
en nom propi, ara hé, si el PP ara
està disposat a reconsiderar la qües-
tió, beneida sia l'hora, creim que es
una mesura prudent.

Des d'aquestes planes, que han
recollit diverses vegades opinions de
persones entorn a l'afer, volem ma-
nifestar-nos un cop més a favor d'a-
questa iniciativa i demanam als que
integren el grup de govern de la
Sala que s'hi sumin també ells, per-
què en termes esportius, que són
els que valen en aquest cas, Guillem

,Timoner no dóna peu a cap mena de
dubte. La seva gesta esportiva, per
molts anys que hagin passat, es en-
cara ara una de les més brillants
que s'han produit dins l'esport es-
panyol.

Ahir divendres, a les 8 del capves-
pre s'havia d'inaugurar la I Fira
Nàutica de Portocolom, una mostra
dedicada especialment a les embar-
cacions d'ocasió, que ha quedat ubi-
cada a la dàrsena del port esportiu
i que restarà muntada fins dama
diumenge.

ParaHelament a aquesta fira hi ha
programades activitats recreatives
i proves esportives a càrrec del Club
Nàutic, l'ordre dels quals ens plau
d'oferir tot seguit:

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-
se Europa.

Diumenge dia 4, a les 11'30 hores,
2.a prova del V TORNEIG CLUB
NAUTIC PORTOCOLOM classe Eu-
ropa.

A les 12 hores, regates d'epti-
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.

Neteja al polgat talaiótic t des Fosses

Plenitia extraordinària urgent
de Iljuntament

En menys d'una setmana l'Ajunta-
ment ha convocat dues plenàries ex-
traordinàries. La primera fou dia 24
a les 8'30 del mati, a la qual a més
de rectificar per indicació del go-
vern, la plantilla de personal, es va
resoldre el contracte, amb Mallor-
quina de Contratas, de les obres de
sanejament i subministrament d'ai-
gua a la part de Sa Capella del
Port.

I a la segona que, a més d'extraor-
dinAria tenia el caràcter d'urgent,
es posh a la consideració una recia-
macio de CALS arran de la modifi-
cació de l'ordenança fiscal sobre
l'Impost damunt béns immobles
aprovada dia 12 de maig passat i
que establia el 0'35 % com a tipus
a aplicar.

Després d'una protesta de Barto-
meu Obrador per la que considerà
forma deficient de la convocatória
—tota vegada que la seva compa-
nya de partit Maria Obrador no ha-
via rebut l'avis preceptiu— i d'una
puntualització de Miguel Riera re-
cordant al Batle les seves exigèn-
cies en qüestions de forma quan ell
era a l'oposició, s'inicià la declara-
ció d'urgència, guanyada amb els
nou vots del grup governant i tot se-
guit s'entrà en el debat de la qües-
tió.

Tomeu -Obrador insisti en el- tema

de la seva reclamació o sia, una
manca d'informes reals i constatats
per aplicar el percentatge del 0'35.
I a les raons del Batle en favor d'as-
segurar una recaptació necessària
pel normal desenvolupament de les
finances municipals, suggerí ingres-
sos alternatius —engegar els expe-
dients per infraccions urbanisti-
ques— que suposarien unes imposi-
cions més justes enfront de gravar
els ciutadans honrats i deixar en Ia
impunitat els que fan trampes ur-
banistiques.

També Miguel Riera digue que hi
havia maneres més equànimes de
fer doblers.

Posat l'assumpte a votació s'apro-
va per majoria amb els vots de l'e-
quip governant.

Dissabte que ve, dia 10 de juliol,
festivitat de Sant Cristòfol, tindrà
Hoc a Felanitx la tradicional bene-
dicció de vehicles i la missa en ho-
nor del patró dels automobilistes.

A les 7 del capvespre se celebra-
rà l'Eucaristia en honor del Sant, a
l'església de Sant Alfons i els assis-
tants podran aparcar els seus vehi-
cles a partir de les 6'30 pel barri de.
la Torre.

Despnés„ de la -Missa–es-procedirà

Aquesta setmana, la brigada mu-
nicipal, sota la direcció de l'arque&
leg Bartomeu Salva. i Simonet, ha
iniicat la neteja del monument es-
calonat del poblat talaiótic dels Ros-
sells, una tasca que haurà de re-
querir possiblement dues jornades
més de feina.

Aquesta acció, tot i que el seu
abast as molt reduït, voldríem que
fos una primera passa de cara a
una conscienciació per la necessi-
tat d'un canvi d'activitud de la so-
cietat felanitxera de cap a la va-

Ens referirem ia JGtrnana passa-
da als actes de fi de curs celebrats
pals centres d'ensenyament de la
nostra població, per?) a l'hora de re-
dactar la informació no s'havia fet

a la benedicció de vehicles a la cal-
çada central de la plaça de Pax i
a l'entrega de les Uniques bandero-
les. Mentrestant la Banda de Músi-
ca de Felanitx oferirà un concert i
un cop acabada la benedicció els
assistants seran obsequiats amb un
refrigeri en el pati del collegi.

La Comissió que té cura d'aques-
ta festa convida molt cordialment
tots els conductors.

loració i conservació de les restes
arqueològiques de la contrada.

Confiam que el nostre company
Bartomeu Salva, un cop acabada,
ens vulgui descriure aquesta acció,
per tal de coneixer-la detallada-
ment i donar-la a conèixer als nos-
tres lectors.

Cal ressaltar l'excellent disponi-
bilitat del propietari del recinte D.
Joan Obrador, que ha donat tota cas-
ta de facilitats a l'equip per dur a
terme aquesta petita campanya.

el festival del collegi Sant Alfons.
Aquest se celebrà dimecres a ves-

pre al Parc Municipal i al llarg
d'una hora —un temps malt pruden-
cial si tenim en compte el nombre
de participants—, actuaren des dels
alumnes de preescolar fins als de
8. d'EGB. Tota la vetllada respon-
gué al tema de la pau i la coope-
ració entre tots els pobles de la
terra, barrajant-se dances i cançons
d'arreu del món.

Per acabar i en senya de que la
solidaritat no es pot exercir si na és
des del previ reconeixement i valo-
ració de les arrels pròpies, s'inter-
pretà una jota mallorquina perquè
tothom hi participas.

La festa de Sant Cristòfol

Més sobre la fi de curs
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Dis. 3 St. Tomás, ap.
Diu. 4 Sta. Elisabet de P.
Dill. 5 St. Antiani M.  Zacaria
Dim. 6 Sta. Maria Goretti
Dim. 7 St. Fermi
Dij. 8 Stes. AquiHa i

Priscilla
Div. 9 Sta. Verònica Giuliani

LLUNA
Lluna plena dia 3

COMUN1CACIONS
AUTOCARS

Felanitx • Palma: Dies feiners
n les 6.45 (excepte dissabtes) S.
10, 14 1 18 n Diumenges I fes
tus. a les 8, 14 1 19 b

Palma Felaniti des de l'esta
dó: Dies feiners, a les 8 (excep
te dissabtes) 9,30, 13 15451 1930
n. Diumenges I festius, a les
d,30, 15.45 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.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730, 9'30, 14'45 i 17'30
h. Diumenges i festius, a les 9'30,
13 i 18'15 h.

Felanitx - Cala d'Or: Tots els
dies a les 6'30 h. i diumenges un
mês a les 11'15 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18'30
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

S'Horta-Palma: A les 7,10, 9 1
16,25 h. (només dies feiners).

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

TAXI FELANITX Tel. 582388

TAXI PORTOCOLOM N.0 3
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

APOTECARIES DE TORN
Dissabte 	 GayàMelis
D iumenge: 	 Francesc Piña
Dilluns: 	 Jaume Rotger
Dimarts: 	 Amparo Trueba
Dimecres: 	 Francesc Piña
Dijous: 	 Francesc Pifia
Divendres: 	 Gayà Melis

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines, 580051,

580080 1 580365, Policia local
582200
Funeràries:
Tels. 580448-581144 (F. Felanitx)
(Nueva Funeraria)

Tels. 582904-581188
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
servei mèdic d'urgències
Guàrdia Civil
Servei de grua
Centre primers auixlis
Creu Roja

580254
580096
827474

202222

Salé distètica CATI
FELANITX C/. Costa i Llobera, 5 	 Tel. 581384
PORTOCOLOM C/. Assumpció, s/n	 Tel. 825168

Els comunica l'horari d'estiu, pels mesos
de juliol i agost:

A FELANITX: Dimarts i dijous, de 10 del mati a 6 de l'hora-
baixa (no tancam el migdia).

A PORTOCOLOM: Dilluns, dimecres i divendres, de 10 del
mati a 6 de l'horabaixa (no tancam el migdia).

2 	 FELAN1TX

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral a fora 	 2.325

AULA D'ESTIU 1993
Vos recordam que aquest Ajunta-

ment té previst realitzar al Polies-
pertiu de Sa Mola, una Aula d'Es-
tiu, dedicada als nins i nines amb
edats compreses entre els quatre i
onze anys.

S'ha programat en dos torns, que
seran els següents:

— Del dia 12 al 30 de juliol.
— Del dia 2 al 20 d'agost.
L'horari serà de 9:00 a 14:30.
Per a més informació i inscriure's

es poden dirigir a les oficines de
l'Ajuntament. L'aportació per assis-
tir a l'esmentada Aula serà de 5.000
ptes./nin.
LLUITA CONTRA LA
PROCESSIONARIA DEL PI

Totes aquelles persones interessa-
des en adquirir trampes per a com-
batre la processionária del pi, po-
den adregar-se a la Secretaria del
Batle, en hores d'oficina, per encar-
regar les quantitats que necessitin.
L'Ajuntament, facilitará ...gratuita -
ment les feromones a les persones
que retiraren les capses en anys an-
teriors, però han d'avisar previa-
ment. El plag de sol-licitud finalitza-
rà dia 15 de juliol.
CONTROL D'ABOCADORS

La Policia Local ens informa dels
abocadors netejats, els quals són els
següents:

— Puig d'es Cero
— Bassa d'es Coll
— Can Firella
— Son Durí
— Ca Ses Mesquides
— Ca N'Enginyer
Seguint amb el pla de neteja, vos

volem recordar que el primer i ter-
ter dissabte de cada mes es recu-
llen a domicili els electrodomèstics
vells, deixalles, etc., però perquè
passin a recollir-los s'ha d'avisar
prèviament a la Policia Local, telè-
fon 58 22 00.

També vos volem recordar que
s'han insta i-lats uns contenidors per
a aquesta finalitat, els quals estan
insta i-lats a:

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

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

— A la carretera de s'Horta a
Cala Ferrera (dins la carretera ve-
1.1 a desprs de la rectificació de la
darrera volta).

— A la carretera de s'Horta a
Pcrtocolom, després de la volta de
Can Sentes, a l'entrada de la grave-
ra FUMET.

— Al terreny municipal del Co-
llet just a la Creu Roja, confron-
tant amb la fabrica de blocs Gri-
malt, S.A.

— A l'entrada de l'Escorxador
nou, carretera de Porreres.

Seguint amb el pla de neteja dels
nestres contorns, pregam des d'aquí
als ciutadans, que mentres els con-
tenidors de vidre no siguin ben plens
no deixin les botelles dins capses o
sacs a la vorera, perqu è a part del

INFORMA
mal cfecte, pot szr perillós si hi van
els nins a jugar als voltans.

Gràcies per la vostra collabora-
ció.
II CAMPUS DE BASQUET

El II Campus de Bàsquet CIUTAT
DE FELANITX, es realitzarà
cies a la subvenció que la Conselle-
ria de Cultura, Educació i Esports
ha ccncedit a aquest Ajuntament, la
qual puja la quantitat de 550.000
ptes.

L'esmentat Campus està previst
que se celebri del dia 1 al 8 d'agost.

Per a les pre-inscripcions vos po-
deu dirigir a les Oficines de la Po-
licia Local, a Felanitx i Portoco-
lom.

En properes edicions vos informa-
rem amb més detall.

POLICIA LOCAL
La Policia Local ens informa dels

serveis que han realitzat durant els
següents messos:

MES D'ABRIL
Notificacions de desperfectes a la

via publica: 41
Ajuda ciutadana: 1
Accidents sense ferits: 4
Accidents .amb feras: 2
Informes: 17
Incidències diverses: 8
Intervenció amb robatoris: 1
Recuperació de vehicles robats: 1
Recuperació de dues bicicletes ro-

bades
Precinte de vehicles: 1
Trasllat d'un ea a la canera mu-

nicipal.
Notificacions: 12
Km. recorreguts pels vehicles de

la Policia Local: 10.893
Denúncies L.S.V.: 34
Citacions pel Jutjat de Pau: 46
Citacions pel Jutjat de Manacor: 2
Presentació d'una persona davant

el jutge
Atestats: 6
Informes judicials: 3
Comprovació d'arrest domicilia-

ri: 7
Serveis extraordinaris amb mo-

tiu de:
— Cinturó ciclista Internacional

a Mallorca
— Acompanyament dels ciclistes

de la 3. a Edat
— Desfilada de les processons

MES DE MAIG
NotificacU.ns dc desperfoctes a la

via pública: 47
Ajuda ciutadana: 5
Notificacions: 51
Informes: 17
Inciel:mcies diverses: 10
Intervenció amb robatoris: 3
Accidents sense ferits: 4
Accidents amb ferits: 1
Brcgues de veinats: 1
Dcnúncics rebudes per apropiació

indeguda de vehicles amb motor: 3
Recuperació de vehicles robats: 1
Recuperació de ciclomotors sos-

trets: 1
Retirada de vehicles abandonats a

la via pública: 8
Km. recorreguts pels vehicles de

la Policia Local: 10.379
Contrcl de ciclomotors: 1
Denúncies L.S.V.: 53
Denúncies radar: 43
Trasllat d'un ca a la canera
Citacions pel Jutjat de Pau: 25
Averiguacions pel Jutjat de Pau: 4
Citacions pels ..Jutjats de Mana-

cor: 8
Atestats i informes: 4
Comprovació d'arrest domicilia-

ri: 3

ObtO leS
fetsAcrós

HORARIO VERANO
Mañanas, de 9'30 a 12 h.
Tardes, de 15'30 a 20 h.
Sábados, de 9 a 17 h.

TE PROMETEMOS PARA ESTE
VERANO '93 LO ULTIMO PARA
DAR FORMA A TU BELLEZA

*MOLDEADOS DE ABSORCION
(duran aprox. de 6 a 7 semanas)

*TRATAMIENTOS DE COLOR
(aportan brillo, suavidad y reju-
venecen el color)

Major, 27 FELANITX Tel. 582316
Major, 4 CAMPOS Tel. 650850

•DISSENY.
Home i clona

Inca sus rebajas de verano
A PARTIR DEL 6 DE JULIO

Major, 23
	

FELANITX



Llibreria RAMON LULL
Comunicam al públic que durant els

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

Perdonau les molèsties

Peluqueria RIS DOR
Comunica a sus clientes el HORARIO DE VERANO:

De 9'30 a 13 horas
De 16 a 20'30 horas

Sábados no cerramos al mediodía.

Para un mejor servicio, solicite hora.

C/. Assumpció, 7	 Tel. 824488	 PORTOCOLOM

FELANITX

L'ESREG El. NM DAUNT EL PROBLEMA DE
1.101MINCig 	 R.S.U.Un dia Joan Bibiloni ana a la pia-

ça més gran del poble tot afaitat,
mudat i fluent. Hauria estat millor
anar-hi amb la seva doneta —ague-
l la baldufona de set pams que feia
unes sopes de misteri de glória i que
sempre tenia la casa feta un mi-
rall— per() havia mort mesos abans
d'una beneitura. No va bastar-li la
mernõria per pensar a tancar el gas
de la cuina. I la cuina —que era de
les de forn amb grill i tot— havia
rebentat llençant tallades de dona
per la finestra i Ilesques de taula
pel corral. Ja feia temps, tanma-
teix, que donya Coloma duia les
ombres mortes pot ser per renyo-
rança d'aquell fillet que, ara faria

. tretze anys, quasi li havien pres de
les mans per fer-ne un cristià a un
collegi de primera que hi havia a
una llunyana ciutat de més enllà de
ia mar.

Avui el fill tornava amb l'autobús
de les nou. Joan Bibiloni allunya de
la ment el dibuix esgarrifós d'aque-
lles escapcions de costella que el
buta enfità per les rajoles del terrat
i torna pensar i repensar com seria
ara el seu fill. En tenia, de tant en
tant, noves i qualque fotografia pe-
rò la imaginació tornava volar sota
la closca d'ou. Era, segons creia,
més alt que ell encara que una mi-
ca menys revengut. Anava boig per
les curses de sacs i —menjador com
ningú— se li afluixava la xaveta per
un plat de llom amb col.

A les nou i cinc l'autobús amolla
un gemec després d'empastifar la
boira amb un pet de gasoil. Un gra-
pat de coneguts ana davallant del
vehicle grisenc fent una gran xerra-
meca. A la fi un jovençà de pel curt
i Cama llarga tastanejà malmenat
per dues maletes de color fosc. Era
en Mateu! Joan torna vermell com
una cirera mentre dues gotes de suc
groc li regalimaven per la cuixa fins
als genolls i un nus de tres passa-
des l'estranyia pel cascabõs. Tretze
anys eren molts d'anys i la prosta
no perdona. Sentí com aquelles dues
maletes li escapçaven costelles i
gloriapatris mentre el bergantell
feia una abraçada de pinyol ver-

mell.
Una mica més tard tots dos, mês

amples que un aiguavés de casa de
metge, feien bordos i reguinyols per
les acercs de mig poble. Tothom
se'n feia creus i darrera ells hi que-
dava un enfilall d'envejosos que de-
banaven tota casta de comentaris.
Era una cosa gran all() de tenir un
fill sa i fort amb els estudis aca-
bats. Tretze anys! Pere) ja era aquí
content i pie de vida. Quan se n'anà
quasi 136 no parlava i ara no sabia
ni Ilegir ni escriure. El darrer que
ha via jet ha via estat un master
d'esso. I amb unes notes fora corda
s'havia guanyat aquell títol estam-
pillat a una cartolina color taronja
eue penjaren mig frenètics vora la
porta del rebost. Aquella estampa
de tres pams deia que en Mateu Bi-
biloni era un essbleg. I era signat
pel mateix ministre, en nom del rei.

P. Artigues

ESCOMESA
Potser sia tenebra
al fons el nivell d'aigua,
un caminoi perdut
dins un avene amb neu
per encetar un somni
renovellat d'aubada,
posta de sol dolcissima
suau com un encís;
d'aquell diàleg d'ombra
no en resta ni un batec
i encara sent l'angoixa...
Llavors nasqueres tu
a sol ixent, magnífica
com flor de primavera.

Jaume Prohens

ESTUDIANTE DE INGENIERO DA
CLASES de Física y Química y
Matemáticas. BUP i COU.
Informes: Tel. 824721.

MESTRE D'ESCOLA FA CLASSES
de repàs d'EGB.
Informació: P. d'Ernest Mestre,
13. Tel. 827013.

Un dels indicadors cie la millora
de la qualitat de vid-a d'una societat
és l'increment del volui -n de residus
que produeix. Pere), al mateix temps,
el tractament i eliminació dels re-
sidus es un problema greu que creix
en els paisos desenvolupats.

les grans ciutacs es presenta,
en tota la seva ampliiud, la pro-
blematica dels residus sòlids ur-
hans (RSU). Aquests es caracterit-
zen pel seu gran volum i per la ne-
cessitat de recollir-los periòdica-
ment i freqüent. La importancia
dels recursos econòmics que s'han
de destinar a tal finalitat es evident
si observam que entre un 10 i un
20 % dels pressuposts municipals es
dedica a la recollida selectiva,
transport i eliminació.

La fórmula tradicional de tracta-
ment de RSU ha estat la de l'abo-
cador incontrolat, però l'augment
d'aquests ha demostrat les seves li-
mitacions. Eectivament, no es trac-
ta només dels inconvenients propis
dels abocadors —males olors. com-
bustions espontànies (amb la conse-
güent aparició de gasos, insectes i
rates), lixiviats...— sinó també de
l'esgotament de la seva capacitat
per saturació.

Per altra part, només un percen-
tatge de les desfetes urbanes aca-
ben en aquests tipus d'abocadors
(segons dades del MOPT, una de ca-
da quatre tones de R.S.U. s'aboca
sense cap tipus de control), per la
qual cosa les insuficiències d'aques-
ta fórmula semblen més evidents.

Per tot això, la CE ha dissenyat
una política de gestió dels RSU fo-
mentada en tres punts principals:
Ia prevenció, el reciclatge i l'elimi-
nació, entesos com un procés inte-
gral i interdependent.

Inspirant-se en aquestes direc-
trius, el Parlament de les Illes Ba-
lears, va aprovar els criteris per a
la redacció del Pla Director per a
la gestic') dels RSU. A partir d'a-
quests criteris, la Conselleria de
Comerç i Indústria va confeccionar
el Pla Director per a la gestic') dels
RSU a l'illa de Mallorca, que una
N,egada va passar pels tràmits re-
glamentaris va esser aprovat pel
Decret 87/1990, de 20 de setembre.

Aquest Pla. després d'analitzar el
problema dels RSU a cada una de
les illes i les seves característiques
específiques, va determinar que la
fórmula mes idònia pel tractament
dels RSU a l'illa de Mallorca, es el

de la incineració amb recuperació
d'energia.

Pel que fa al reciclatge, si be per-
met reduir la contaminació i estal-
viar energia en els processos indus-
trials d'obtenció de productes de pa-
per, t&xtils, vidre, alumini. acer,
llaunes i plastics; la cosa certa és
que ha d'anar acompanyat de tot
un procés que el faci possible; efec-
tivament, un reciclat en massa de
RSU implica una selecció a l'ori-
gen, es a dir, la realització de la
separació a les liars i posterior-
ment, la recollida i el transport per
separat de cada fracció; tot aim) es
molt costós, i depèn en gran mesu-
ra no només de la sensibilitat i la
collaboració ciutadana —que cap
país ha aconseguit plenament enca-
ra— sinó Lambe d'un entorn ade-
quat. Han d'existir unes determina-
des estructures que garantitzin la
viabilitat del reciclatge, com són
l'existència d'una indústria de pro-
ductes reciclats, i d'un mercat d'a-
quests, en el qual l'oferta i la de-
manda presentin una minima cohe-
rencia.

S'ha de recalcar, en tot cas, que
el reciclatge, fins hi tot en els casos
en que s'ha aplicat en major exit,
només arriba a reduir un 30 %
(aproximadament) dels RSU, per la
qual cosa, el problema de l'elimina-
ció d'aquests continua subsistint.

No obstant això, el Conseil Insu-
lar de Mallorca, que ja realitza
campanyes d'educació i sensibilit-
zació ciutadanes en matèria de
RSU i que ha posat en marxa diver-
ses activitats de separació a l'ori-
gen i recollida selectiva, esta dispo-
sat a arribar al maxim amb les pos-
sibilitats del reciclatge, i a tal efec-
te ha promogut la constitució de la
comissió especialitzada. amb una
Amplia representació d'entitats pú-
bliques i privades, per tal d'analit-
zar i avaluar aquestes alternatives.

Les conclusions dels estudis rea-
litzats per aquesta comissió, faran
viable l'aplicació de tècniques de
recuperació i reciclatge dels RSU,
i amb això restarà modificat el pro-
cés de gestió d'aquells i la planta
de tractament de Son Reus, que ha
estat dissenyada amb àmpiia flexi-
bilitat, s'adaptarà automàticament
a aquestes circumstàncies,

Antonio Morano
Coordinador de la Gestió (leis

R.S.U. del C.I.M.

Grandes rebajas
EN

GALERIAS FLORIDA
Artículos mitad precio

NOVEDADES SEÑORA Y CABALLERO
	

30 %
ROPA HOGAR
	

20%
VAQUEROS
	

30%
LEWIS 501
	

10%

Galerías FLORIDA
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Sant Joan Pelds
El dia de Sant Joan horabaixa no

va faltar a la cita-el sant ballador
i, un any mes, els carrers de la vila
s'alegraren amb la tonada noiera i
els bots falaguers de Sant Joan Pe-
lós.

Per segona vegada encarna el
Sant dansaire en Toni Adrover
(Lluent) i el seguici de sonadors fou
integrat per Francisca.Adrover
(mandolina), Miguel Angel Muñiz
(violí), Jaume Julia (flabiol), Lluís
Vaquer i Marosa Cons (guitarra),
Andreu Adrover (guitarró), Ricardo
Martínez i Antoni Rosselló (llaüt) i
Apollônia Rotger (castanyetes).

Demà demostració de globus aeros-
tàtics a S'Horta

Recordam als nostres lectors que
denna diumenge tindrà lloc al camp
de futbol de S'Horta la demostració
de globus aerostatics que patrocina
Ia Caixa de Balears «Sa Nostra».

Aquesta exhibició començarà a
les 6'30 del cepvespre i esperam que
Ia meteorologia li sia propícia.

Nicolau Barceló, al programa
«Polèmic'  de TV3

Divendres passat, en el programa
<Polernic» que emet la TV3 de Ca-
talunya, i que in aquest cas versa
sobre ecologia, hi participa a la tau-
la d2 convidats el nostre paisà i col-
laborador Nicolau 13arceló que, com
sabeu, ha treballat un grapat d'anys
a l'organització Greenpeace i al
<Centre d'investigació per a la pau».

El programa voltà entorn a la pre-
gunta «És exagerat afirmar que la
terra esta en perill de mort?» i, na-
turalment, el tema doné peu a mol-
tes consideracions i a plantejaments
de candent actualitat.

Accident mortal
El nostre paisà Aurelio Huertas

Gómez, de 59 anys, va perdre la vi-
da divendres passat, atropellat per
un cotxe, just davant la benzinera
de la carretera de Portocolom.

El tragic succés es produí quan
l'esmentat creuà la carretera per
anar a predre un vehicle enfront de
l'estació de servei, on, com sabeu,
existeix un gual molt perillós que
ha estat causa d'accidents en oca-
sions anteriors.

Ens demanam quan prendra en
consideració el MOPU aquest punt

negre de la carretera de Portoco-
loin, el qual posa en perill constant-
ment els conductors que procedents
de Felanitx i Cala Murada intenten
accedir a la benzinera.

Llamentam de bon de veres
aquest accident i enviam el nostre
condol als familiars del dissortat.

Obres de B. Artigues al cicle "Mu-
siques del nostre temps"

El Centre de Cultura «Sa Nostra»
de Ciutat, ha organitzat un cicle de
concerts sota l'indicatiu de «Músi-
ques del nostre temps» que va co-
menear dia 29 de juny i continuarà
els dies 6 i 13 de juliol.

Al darrer concert, —de dia 13—
dedicat a piano, s'inclouen dues
obres del nostre paisà en Bartomeu
Artigue s, «Mystique» i «Mouve-
ment».

Els intérprets sen els pianistes Jo-
sep R. Hernández, Xavier Prohens i
M.  Victòria Lassalle.

El concert de guitarra de Portocolom
ajornat

El concert anunciat pel Centre
Cultural per avui dissabte dia 3 a
Portocolom,	 càrrec dels guitarris-
tes argentins Félix José Camara i
Laura Beatriz Torilo ha hagut
ser ajornat i se celebrarà molt pos-
siblement dissabte que ve dia 10.

A la prepera edició confirmarem
aquesta data.

Concert i presentació d'una cassette
de música d'orgue electrònic
d'Andreu Julià

El proper divendres dia 9 de ju-
liol, a les 8'30 del vespre, a «Musi-
casa» de la plaça del Fortí de Ciu-
tat, el nostre !misa Andreu Julia
Rosselló oferirà un concert amb or-
gue electrònic, amb motiu de la pre-
sentació d'una cassette que conté
desset composicions pròpies amb
aquest instrument.

Són peces variades de tall modern
amb base clássica totalment origi-
nals i també algunes variacions d'o-
bres classiques.

El critic musical Biel Domingo
comenta aquesta cassette d'Andreu
Julia amb aquestes paraules: «L'e-
lectrònica al servei del teclat d'un
orgue, li ha brindat a Andreu Julia
l'instrument ideal per a vehicular-hi
un cúmul de sentiments que van, al-

menys aparentment, de la..mé.s sim-,
pie i descompromesa de :leg: •bag.4 7':,"!
telles musicals a l'expressió d'una
vivência prêviament interioritzada,
llargament madurada i, a la fi, ex-
posada amb l'henestedat de qui an-
tepesa el desig de comunicar,
compartir una emoció, a qualsevol
altra pretensió purament efectista.
El temps i la tímbrica, a l'ensems
que el volum i el ritme, no sen —per
descomptat— menys preuats en cap
moment per Andreu Julia, que els
somet sempre a la claretat exposi-
tiva i a l'entretoc amable de la se-
va música».

Aquesta cassette es pot trobar a
Felanitx a Ca N'Aleix.

Acomiadament de curs
El passat divendres, dia 25 de ju-

ny, es reuniren el Claustre de Pro-
fessors, alguns companys jubilats i
varis membres de l'A.P.A. del Col-
legi Públic «Inspector Joan Capó»
en un simpàtic dinar, a un conegut
restaurant de Campos.

A les postres s'entregaren diver-
sos «Premis Moraduix» als qui, me-
rescudament, s'IL) havien guanyat
durant el curs 92/93. La celebració
tingué, en tot moment, un caire a-
gradatle de companyonia i amistat.

S'Horta
El bathe de SlIorta, Rafel Roig

Grimait, comunica als s'hortarrins
que els mesos d'estiu residirá a Ca-
la Ferrera. Per qualsevol urgência
o consulta no dubteu en cridar al te-
tèfon 657173, on sereu atesos ama-
blement. Perdonau les molèsties.

Dijous de la setmana passada hi
va haver una interrupció de corrent
elèctrica a S'Horta, que fou deguda
a un lieu problema de fusibles i el
subministre fou restablert cap a les
23'45.

Capella Teatiina
MISSA SUFRAGI

Avui dissabte, la missa vespertina
de les 7 de l'església de Sant Alfons
serà en sufragi de D. Raimundo
Fernández Giménez, pare politic
d'un cantaire. La Capella Teatina
illustrara coralment l'Eucaristia.

Fe d'errades
La setmana passada, a la secció

«Vida social» aparagué la nota d'una
primera comunió a l'oratori de Son
Negre, a la qual dèiem erròniament
que l'havien celebrada els germans
Anteni i Margalida Company Obra-
clor, quan en realitat la va celebrar
el primer i va rebre el baptisme la
seva germana Margauda.

Valga la rectificació que llamen-
tam de den.

vida social
PRIMERES COMUNIONS

Dissabte passat horabaixa, a l'es-
glésia del Convent de Sant Agustí,
varen rebre per primera vegada
l'Eucaristia els germans M.  del
Mar, Pedro i M.  Teresa Cerro As-
torga.

I diumenge dematí, a l'església de
Sant Alfons, la va rebre la nina M.'
del Carme Pino Obrador.

Robin els nou-combregants la nos-
tra mes cordial felicitació, que feim
extensiva als seus pares.

Institut de Secundària
41. da St. Saivadcr»

de •Felantx
CALENDARI DE MATRICULACIO

(pels alumnes que hagin aprovat lo-
tos les assignatures a la convocal6-
ria de juny)

3r. ESO, (lies 1, 2„5, i 	 de juliol.
2n. BUP, 7, 8, i 9 de juliol.
3r. BIT, 12 i 13 de juliol.

i 15 de juliol.
2n. FP1, 7, 8 i 9 de juliol.
FP2, dies 12, 13, 14 i 15 de juliol.

PER TU, QUE TENS DE 15 a 65
ANYS, fet una assegurança d'ac-
cidents a partir de 1.200 ptes. men-
suais.
ASSEGURANCES, C/. Major, 35.

ES DONEN CLASSES DE REPAS
DE LLATi I SINTAXI CASTE-
LLANA.

Informació: Tel. 581737.

JOVE de 20 anys, amb títol d'FP2
ELECTROMECANICA i cotxe pro-
pi, s'ofereix PER FER FEINA.

Informació: Tel. 581574.

SE VENEN PISOS A PORTOCO-
LOM.

Informes: Tel. 825124.

ES DONEN CLASSES DE REPAS
d'E.G.B. a Portocoloin.
Informes: Tels. 580773 i 581901. C/.
Cristòfol Colom, 23, Portocolom.

...1•1•1■1•MMEINI,

Dra. Llnia Caltientey
Horari d'estiu a partir de dia I de juliol:

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.

Llibreria RAMON LLULL
Comunicam al públic que durant els

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

Perdonau les molèsties
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. ,41F9fem de reconiixer que ni nosafires mateixos
podíem creure-ho". LOU verge extret amb fa nova
tafona de fa Cooperativa de Sóffer era duna
qualitat mai vista a Mallorca. Per altra banda no
ha estat una casualitat. La nova tecnofogia de fa
tafona modernitzada amb fa ajudes de fa
Comunitat Econòmica Europea (VOLE) 866/90 i
Programa Foner 5B etu garantien aquesta nova
qualitat.

drLes primeres mostres que tastarem varenf
isparar la demanda i tot Twin que ha tastat et

nostre ofi Iamb pa tnafforqui i tontata de rame(fet,
no cal dir-ko) ens demana a on el pot trobar. Però
votem ésser sincers amb ef pobfe de Mallorca. Ef
nostre oh  té un problema, nhi ha poc.

4 id FMafauradament les nostres produccions
encara no poden abastar tota fa demanda possible,
i per això, encara no se pot trobar eh nostre oli per
tot arreu.

OLIS SÓLLER
COOPERATIVA AGRÍCOLA

SANT BARTOMEU
Carretera de Fornalutx. Tel. 63 02 94

07100 SÓLLER - MALLORCA

De moment es "pot trobar:

ALGAIDA:
Cooperatrva de Algarda
C/ Cavaliers sin

CAMPOS:
Autoservrcro Ca 'n Verdera
C/ Garbo 2

CIUTADELLA DE MENORCA:
Joaqurn Carretero Cornelia. C B
C/ Sant Joan. s/n

DEIA:
Consuelo Arbol

FORNALUTX:
Autosewrcro Mayol
Plaça O Espanya. 1

Colmado Bento Bento Busquets
Raba d Espanya. 3

INCA:
Frutas Exótrcas Truyols. S A
C/ Musc Balaguer. 73

Mrguel Truyols Garau
C/ Srrena.17. Tel 501513

Coope , atrva de Inca
Avaa Reyes CatoIrcos 51

LLUC-ESCORCA:
Mercat d Artesana
Raba des Pelegrins

LLUCMAJOR:
Coope ,a:-va de Llucmajor
Marra 75

MARRATXI:
Acertunas y Embutrdos Perez. C B
Es Prnaret d en Truirlio. s/n

MONTUIRI:
Cooperatrva de Monturn
Crta Monturn-Rna, s/n

PALMA:
Anton r Aull Martorell
C/ Pare Francesc Moina. 25

Car Juando-Semitas
Carretera Manacor Km 6 600
Son Ferro
Tel 428320

C an Juanrto•SernrIlas
C/ Wade. 2
Plaça del Coll 9
Ter 711631

COBADE
C/ 16 de rulrol 79
Poirgon Son Castello

Colmado Colom
C/ Sant Don-lingo 5
Tel 71 11 59

Cooperatrva de Soller Llocs
-249 251 253 Mercapalma
Tel 264714

Jesits Balaguer BrnrmeliS
C/ Pe , ez Ga-00s, 11

Jorge Sabater Torrens
C/ Bianauerna. 16

Juan Terrasa Canaves
C/ Esrudr General 22

La Pararla
C/ Sant Nrcolau, 4

Margarrla Sabater
Ci Cardenal Rossell. 98
Coll d en Rebassa

Mated Estelnch Perell0
C/ Joan Maura Eirsbe, 19

Supermercados SYP

PETRA:
Cooperatwa de Petra
Carrer Crutat 3

POLLENÇA:
Borga de [horta
Ci de L Horta. 85

C000erairva de Pollença
C: Baqclome Aioy. 31

PORRERES:
Coope , atrva ae Porreres
C/ Coopera: va

PORT DE POLLENÇA:
Huoer y S A
Paseo Sararegui. s/n

PORT DE SOLLER:
Mar a Albert,
C/ Aimrrante Albarzusa 6

Mriag ,osa Rullan
- Forn a es Port
C/ Jame Torrens 11
Te 631348

SA CALOBRA:
Calobra. S L.

SAN JOAN:
Cooperatwa de Sant Joan
C/ Petra. sin

SINEU:
Cooperatwa de Srneu
Pza Es Fossar. s/n

SOLLER:
Colmado la Luna
Sebastran Forteza
C/ Luna. 1

Antonra Marques
C/ Pablo Noguera. 49

Cata/na Root!
Mercat de Sorter

VALLDEMOSSA:
Supermercaao
Vaildemossa S A
Marques de Vrvol. 5

VILAFRANCA:
Mana Gaya Barcelõ
Alis r melons
Ctra Palma Km 103
Tel 560231

GRACIES PER APRECIAR
LA FEINA DELS PAGESOS

DE LA SERRA DE TRAMUNTANA

ARTA: 	Can Crosta • Tomeu Crespi
Cooperatrva de Arta	 C/ Jose Antonro. 96 Porto
Ci Parres. s/n



s, a.

RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DO'll
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORAMIC A SOBRE EL MAR

LOCAL „LIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

Restaurant Can Manuel
C. Major, 7
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TERRASSA PAGESA
I BONS ALIMENTS  
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FELANITX

Aulocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Mentres els politics estan bas-
tant embullats, al punt farà un mes
de les eleccions i encara no hi ha
Govern... ¡Què ferem nosaltres! La
crisi económica és cada dia más
greu... La fabrica de sabates «Yan-
ko» esta a punt de fer ull... I el tu-
risme de moment no dóna els, resul-
tats esperats... Ara el ciblat: ès cotit-
za a más de cent trenta, pessetes;
per donar una idea aproximada, no
fa gaire amb vint duros o menys te-
nies un dblar... Molts que pensaven
viatjar aquest estiu a l'estra-nger no
ho faran, perquè les costarà un ull
de la cara i part de l'altre..:

Per una altra part el negoci tu-
,Tistic està en vendre el sol ¡O sole
mio! I ara es despengen els metges
en que prendre el sol ta cancer...
¡Lo que faltava pel duro! I un con-
sell a tenir en compte: quan ,2.reniu
el sol i vos posau cremes per les .

tremades, no ho meseletrarn- alL
tros pomades por fer fugir' els mos-
cards, š extremadament perillós...
De res.

40 Tal como premeti hablaremos
de FUTBOL, pues según noticias de
última hora, en Felanitx, sigue vivo.
Todo apunta a que el NUEVO PRE-
SIDENTE sera VICENTE MARTIN
(«Foncal»), a estas horas ya ha so-
lucionado los problemas federativos
de cara a la venidera temporada,
u n a formalización imprescindible
para garantizar la permanencia del
primer equipo en la La REGIONAL
PREFERENTE. Incluso se habla
del nuevo y probable ENTRENA-
DOR, que no seria otro que el co-
nocido JUAN PEREZ, que ya cono-
ce «Es Torrentó» de sobras, tanto
como jugador o como mister. Entre
sus exigencias quiere contar con los
servicios de VALENTIN y de JULI,
el del «Bar Cristal». Dos jugadores
de talla, de sobra conocidos... Si
bien el pasado martes no había una
confirmación oficial al respecto,
pero todo lo que digo tenia todas
Ias papeletas para que se den estos
números. La próxima semana con-
tinuaremos con el culebrón futbo-
lero.

• Se volvió a reabrir el «PUB
S'ABUBA», al frente un buen amigo
y un buen caballero, MANOLO VAZ-
QUEZ, un nombre torero para un
joven que sate por propia experien-
cia de estos lúdicos negocios. No en
vano —y pese a que estamos ya en
verano— la cosa le marcha viento
en popa. Le deseamos mucha suerte
en el empeño, se la merece y se la
va a ganar a pulso.

• I ja es xerra de SES VERBE-
NES, al parèixer ja es compta amb
la participació de «LOQUILLO Y
LOS TROGLODITAS», el famós

grup «O.B.K.», «LA GRANJA», JE-
SUS VAZQUEZ, el «cachondo» con-
junt illcnc «OSSIFAR», «rock» cata-
la o be amb so «SAU» o «SOPA DE
CABRA»... Tambá es prepara una
nit «camp» amb el conegut BONET
DE SAN PEDRO. En l'ambit teatral
tornarem tenir a XESC FORTEZA;
però la novetat sera «CARNE DE
CAÑON» una história del gánere cò-
mic —antimilitarista— englobada
dins la «Historias de la Puta Mili»
del dibuixant Ivan, que es publica
a la revista d'humor «El Jueves»...
Un cost ben elevat, pen) fins que el
prcgrama no e3tarà Hest del tot no
podrem confirmar res del que anun-
ciam ara.

* Per cert que les nits segueixen
essent belks a Portocolom, sobre
tot de tard a la «DISCO/PUB MI-
QUEL'S», el «bunker» de FERNAN-
DO, en et pots quedar atrapat fins
el demati, sinó que li ho demanin a
PERE'CANYELLES, «l'Indiana
Jons nocturn» que du una'arracada
a l'orella i el fuet més abaN... Un
magnifie caçador dins una selva poc
surtida de feres interessants... Per?)
fugint de la «conya marinera» hem
de reconèixer que les nits alla baix
són fermoses als «Miquers». -

• Ah! y los domingos no se olvi-
den de las GALAS JUVENILES de
Ias disco felanitxera «UNIC». Por
ahí anda PEPITO, en plan de «disc-
jockey», que sabe de la cosa más
que Lepe. • Los domitigos, aprove-
chando el bochorno nocturno la casa
cierra tarde porque el ambiente es
fetén, ;Telamarinera!

e I ja eš parla de la «VII CON-
VENCIÓ D'EX-PICADORS LOCALS»
que tendrá lloc el proper —si ja no
hi som— mes de juliol. Com sem-
pre, el sopar ritual sera al restau-
rant «Sa Sínia» si Deli vol. Aquesta
vegada, sembla, no mancara ningú,
segons m'han donat a entendre al-
guns que l'any passat no varen ve-
nir... Així ¡Orris, kamoy!. Més in-
formacions en properes edicions.

• I una altr9 vegada em vaig
equivocar, el capita del C.D. FELA-
NITX nom NICOLAS MAIMO LEON
(a) «Nico». Valgui aquesta enèsima
rectificació per donar el nom cor-
recte d'aquest valent jugador. De
res.

Copyright:
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

TENC PIS A PALMA per llogar,
amoblat.
Informació: Tel. 580160 o a agues-
ta administració.

ESTUDIANT DE 5e. DE FILOLO-
GIA ANGLESA, dóna classes d'an-
glès 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.

ES DONEN CLASSES DE REPAS
D'EGB I D'ANGLLS a qualsevol
nivell. A Felanitx i Portocolom.
Informació: Tel. 581694.

ES DONEN CLASSES DE REPAS
D'EGB a Portocolom.
Informació: Tels. 581578 i 824141.

Fútbol Sala

RESULTATS
Iniciació

III Trofeu de Búger
C.D. Búger, 2 -
CFS Felanitx A/Bar Can Biel, 3

Setmana històrica on els petits jo-
gadors d'Iniciació s'enportaren el
HI Torneig de Búger i la premsa
ciutadana destaca com equip favo-
rit dins la final de Balears al de
les cadet femenines felanitxeres.

Tres gols del nou pixixi Antoni Vi-
dal donaren el trofeu als jugadors
de la colla Corchado-Pep en una fi-
nal entre dos equips punters de la
part forana. Xisco, Muñiz, Leandro,
Mas, Mateu, Vidal, Andreu, J. Car-
los, Corchado, Daniel i Sebastià fo-
ren els jugadors que actuaren dins
Búger. Cal esmentar l'atenció de
que foren objecte els nostres juga-
dors per part dels bujarrons, que
els oferiren un berenar i després es
pogueren refrescar a la piscina mu-
nicipal. Ara ja només ens cal espe-
rar el proper torneig, a celebrar-se
possiblement per les festes de Sant
Jaume de Portocolom.

El futbol sala femení felanitxer
esta en alça. Avui parteix l'expedi-
ció cap a Menorca per assistir a la
final de Balears de la categoria ca-
det fenlenina, final a la qual les nos-
tres representants són considerades
com clares favorites. Així ho ressal-
tà el periòdic menorquí «Alaior es-
portiu» en comentar l'eficàcia gole-
jadora d'aquest dream team que
parteix amb tanta d'iHusió cap a
aquest esdeveniment de caire nacio-
nal. Joaquina, Bel M.a, Eva, Caro-

lina, Loli, Xisca, Inma, Sussi i Jua-
na se.n les components d'aquest
equip del Club Futbol Sala felanit-
xer que comptarà amb el suport de:
Fotos Jaume Monserrat, Peluqueria
Kiska, Ajuntament de Felanitx, Con-
sell Insular de Mallorca i Hipermer-
cados Gigante.

L'entrenadora sera Aina M. ' Capó,
juntament amb la colla Santi-Ma-
rino.

Ja preparam la celebració del
triomf.

Club Futbol Sala Felanitx

Torneig Infantil
Acabat el torneig infantil de Fut-

bol Sala, estam molt satisfets dels
resultats obtinguts, ja que els sis
equips que hi han participat s'han
divertit de debó. Llàstima que enca-
ra no tinguem l'ansiat Poliesportiu;
pet-6 no perdem 1•esperança de que
prest es faci realitat i la temporada
vinent poguem continuar amb aquest
bell deport.

Els resultats del torneig quedaren
així;

lr. Bar Las Palmeras.
2n. Bar Es Tamarells.
3r. Instalconfort.
4t. Yong Stars.
56. Bar Cristal.
66. Font Can Benet.
El maxim golejador fou Valentin

de l'equip Es Tamarells.
Avui dissabte finalitza el torneig

dels Cadets i hi haura entrega de
trofeus.

El Comité

Les fèrnines viatgen a Menorca, favorites dins
la final Balear

d'Iniciació guanya el Trofeu de Búger



Societat Esportiva Cas Concos
Es convoca tots els socis i simpatitzants a l'assemblea gene-

ral que se celebrarà avui dissabte dia 3, a les 10 del vespre, al
Centre Civic.

Al final hi haurà refresc per a tothom.

COMESTIBLES

MONSERRAT
Vos comunica la seva obertura

Carrer d'En Cifre, 38	 FELANITX	 Tel. 582352

Depilación Paquita Swier
(PENTINA)

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

FELANITX

El passat dissabte es posà punt i
final a la IV Challenge Comarca de
Llevant. La cinquena etapa, amb
sortida i arribada a Son Servera fou
la més llarga, amb un recorregut de
84 kms., i solament 49 ciclistes ar-
ribaren a meta. Fou l'etapa més
dura d'aquesta Challenge, per la se-
va duració i per les nombroses cos-
tes que els ciclistes h a gueren ue
superar, alguns en quedaren des-
penjats a les Costes de Cales —pri-
mer premi de muntanya—, altres a
Son Mas i al Coll d'Arta, on ja es
notava la diferencia entre el pilot i
el raig de participants despenjats.

A les metes volants situades a
Felanitx, Manacor, Sant Llorenç i
Arta, J.M. Gómez i J. Tugores aeon-
seguiren.-puntuar. G. Aceitupo sofrí
una caiguda, que no l'impedí conti-
nuar i foradaren P. Artigues i G.
Oliver.

El guanyador de l'etapa fou T.
Vives de la P.C. Manacor i quedà
líder de la general Pere Santandreu
del C.C. Sant Llorenç.

Al vespre, hi hagué sopar al res-
taurant Sol Naixent i es feu entre-
ga dels trofeus finals de la Challen-
ge i premis d'agraiment als colla-
boradors.

' Des d'aquestes planes volem do-
nar les gracies a tots i fins a la
pròxima Challenge.

CLASSIFICACIONS FINALS
Cat. Gral. Cat. Gra.1

Cadets 	 Eta. Eta. Fin. Fin.
J.J. Torralba — 3 51
Juvenils
P. Artigues 5 40 4 54
F. Monserrat 4 5 61
Aficionats
J. M. Gómez 5 5 6 8
J. Nadal 9 18 8 16
L. Aceituno 12 29 10 19
T. Caldentey 15 33 11 22
A. Oliver 7 10 14 32
S. Santos 11 24 17 45
M. Manresa 23 56
J. Ramon 27 63
Veterans Especial
J. F. Alcañiz 1 6 1 4
G. Aceituno 11 35 5 25
J. Tugores 6 26 7 28
J. Fiol 12 41 12 37
T. Vallbona 18 68
E. Llopis 20 71
Veterans A
G. Barceló 1 9 3 12
J. Gómez 4 16 5 20
G. Oliver 7 48
Veterans B
A. Perelló 4 60
M. Gámez 5 73

Club Ciclista Felanitx
Carme

ES LLOGA PISO APARTAMENT a
Portocolom. Part de la Duana.
Informació: Tel. 581694.

FUTBOL

STIorta
Divendres de la setmana passada,

el C.D. S'Horta celebrà a La Pon-
derosa, un sopar de final de tem-
porada, amb l'assistència d'unes
220 persones.

El President del S'Horta, Rafael
Roig, felicità els jugadors i entrena-
dors i agrai la collaboració de tots
els aficionats. L'acte compta amb
la presència del batle de Felanitx,
Antoni Grimait, el regidor d'esports
Juan Ruiz, i el Delegat d'esports del
CIM Andreu Riera, que reberen l'a-
gralment dels jugadors i directius
per la seva ajuda.

Hi hagué regals pels jugadors de
tots els equips i entrenadors i un ob-
sequi per cada una de les dones
dels directius del S'Horta i per les
(leis jugadors -4Ie14n.. equip. Ja a
Pacahament se rifaren entre els co-
mensals 2 viatges a Eivissa i més re-
gals, per finalitzar amb una gran
traca.

El C.D. S'Horta des d'aquestes
planes vol donar les gracies a tots
els que collaboraren en aquesta vet-
llada.

pu ATLETISME

10 medalles en el
campionat júnior

Quatre atletes del Club Joan Capó
obtingueren un total de 10 medalles
en el Campionat Balear d'atletisme
per a la categoria júnior (Palma,
26/27 de juny).

Llucia L. Valladolid fou subcam-
piona a llançament de pes i es clas-
sifica 3.a a les proves de 100 m. 11.,
200 m. 11. i alçada.

Cesar Sanchez, que s'havia procla-
mat campió absolut de salt d'alçada,
també ho fou a la categoria júnior
i suma més podis a triple (2°) j a
400 m. tanques (2°).

Sergi Maestre fou el guanyador de

Antoni Vaguer guanyador
de la tirada de colomí
d'Alacant

El nostre paisà En Toni Vaguer,
pertanyent a la Societat de Caça-
dors «Es Tudó», fou el guanyador de
la tirada de colomins que se cele-
bra dies passats a Alacant amb mo-
tio de les festes de Sant Joan.

El triomf d'Antoni Vaguer es veié
potenciat tota vegada que el seu
equip, Es Tudó», també assolí el
primer lloc a la classificació per
grups, i se suma a la bona ratxa
dels tiradors mallorquins que han
aconseguit darrerament tota una
série de triomfs a nivell nacional.

NECESSIT PELUQUERA amb expe-
riència.
Intere■ssades cridau al tel. 581962
(Frakcisca).

VENC XALET A PORTOCOLOM,
solar de 400 m., 2 plantes, 4 habit.,
2 banys, menjador i sala d'estar,
2 terrasses. Preu 24 milions.
Informació: Tel. 207828 (de dilluns
a dijous).

ESTUDIANT DE 4t. D'ECONÔMI-
QUES dóna classes de repàs
D'EGB i BUP, a Felanitx i Por-
tocolom.
Informació: Tels. 580693 - 824541.

ESTUDIANT DE 4t. D'ECONÕMI-
QUES CERCA FEINA, mesos ju-
liol i agost.
Inforniació: Tels. 580693 - 824541.

ESTUDrANT D'ANGLOGERMANI-
QUgS_ DONA CLASSES d'anglès
alemany i d'assignatures de Ile-
tres a Portocolom o a S'Horta.
Informació: S'Estanc del Port.
Tel. 825105..

la prova de llançament de martell.
El palmarès de Toni Mas quedà un
Poe redult degut a una lesió; mal-
grat això queda 2on. a Hargada i ter-
cer a triple.

,

CICLISME

Final de la Champ C. de 'levant

Para la Agencia afecta en Manacor
Seleccionamos, por necesidades de

crecimiento. PERSONAS
REQUERIMOS:
—Edad de 18 a 40 años
—Ambos sexos
—Dedicación exclusiva
—Afán de superación y ambición de futuro
—Interesante residir en Felanitx, Campos y comarca

OFRECEMOS:
—Elevados ingresos
—Incorporación a un equipo joven y dinámico
—Apoyo en la gestión mediante continuas campañas publicitarias
—Contrato mercantil (desde el primer dia)

Interesados presentarse en Manacor
PLAZA COS, 8-2.° DE 9'30 a 13 Horas

Atendera Srta. Suau

	..1■■•••■•••■



Puedas E tensibles
GalvanizadaS y
lacadas
vanos colores.

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

CIF A.07.204571
Estrei., 	 Teletono 58 03 51

FELANITX (Mallorca)

Pttadas Arrollablos
C.alvar.,zadas y .acadas
A'antial y mando a dist:uria

Puertas Cancc la
Kerr° y Alutn10,0 y
Curl mando a distancia

Puertas Basculantes
Galyanizadas, lacadas
ln.itacion madera.

CARPINTERiA METALICA

TALLERES
MECANICOS s. a..

Ve■
'ANAaim

electrónica,q

L— MOREY--- 1
C/. Caritat, 4
Tels. 583459 y 827182
FELANITX

VENTA Y REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS
EN GENERAL

VIDEOS — TV — RADIO — ETC.
INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

BODEGAS RIPOLL, S.A.
PAGODE UVA EN CAS CONCOS

El próximo sábado dia 10 de julio, de
9 a 13 h. en el domicilio de costumbre;
se pagará el último plazo de la pasada
campaña.

8	 FELANITX

Coloms a la Sala
SERIA BO QUE DEIXASSIN DE
PAGAR JUSTS PER PECADORS,

PERO...

Dimarts passat el Batle va convo-
car un altre Ple Extraordinari dins
Ia moda que ell mateix ha posat a
l'Ajuntament, una moda totalment
contraria al Batle Oliver que per
convocar una plenaria extraordina-
ria havia de prendre purga.

El ple extraordinari duia el dis-
tintiu d'urgent i posats a convocar,
aviat convocaran la sogra de la nos-
tra Regidora. És per això que si te-
niu un familiar Regidor, encara que
sigui de molt lluny, qualsevol dia es
possible que us convoquin a un Ple
de l'Ajuntament de Felanitx. Si es
donava el cas, el millor es no fer-ne
cas. -

La qüestió urgent era la (re resol-
dre una reclamació del nostre grup
perquè no modificassin Forefenança
per la qual es passarà del 0,2% al
0,35% de l'impost de bens immobles,
o sigui de la contribució urbana que
dins els propers mesos rebreu la no-
tificació de la revisió del cadastre.
Segons el PP s'han de seguir recap-
tant els mateixos diners que , ara.
Segons el nostre grup i fa molts
anys que ho deim j malgrat ho di-
guen tantes vegades, no hi ha ma-
nera de creure-ho. Fa molts d'anys
que deim que han de pagar tots i
no només els betzols i posam el cas
de la gent que paga la recollida de
ferns i la gent que no paga i te el
servei. Posam el cas de gent que ha
pagat Ilicencia dins Lafe i els han
obert un expedient per infra,cció ur-
banistica i d'altres que no . .han pa-
gat res i no els han dit res. Posam
cl cas de la gent que paga un nou
servei públic com es el clavague-
ram a Sa Part de la Capella i no en
té cap benefici perquè viu a S'Itor-
ta o a Cas Concos o a S'Arraval i
el PP no creu que s'hagin de posar
contribucions especials. No parlam
de l'aigua potable de Sa Capella per-
ique només han posat una canonada
amb taranyines.

Tot plegat fa que per tenir els pa-
drons mal fets, per no pagar tothom
llicencies d'obra, per no voler con-
tribucions especials, etc., es deixen
d'ingressar molts de diners a l'Ajun-
tament i això es injust perquè, a
més de tenir l'Ajuntament endeutat
en 120 milions anuals que impedei-
xen de fer res, el que no,  paguen
uns, els altres ho han de pagar per
ells i per això COLOMS A LA SALA
troba que no s'ha de modificar l'or-
denança fiscal de la contribució ur-
bana, perquè el PP té mitjans per
estalviar els seixanta milions que
volen cobrar de més a uns ciutadans
honrats i que paguin aquests diners
els felanitxers que fan trampes.

Malgrat totes aquestes reflexions,
que varen posar molt nerviós el Bat-
le i va amonestar al nostre Porta-
veu dues vegades perquè deia que
es sortia de l'ordre del dia (?), la
nostra reclamació va ser desestima-
da p^r nou vots del PP, un vot en
cont-idel nnstre Regidor notificat

cir- abstencions del PSOE.
•••■■••••

TEN' PER LLOGAR planta baixa
arr 'Nada l'urbanitzaCió Cas
Co cn di Port.
InI macr Tels. 581956 624081

Psoe

EL NOM DEL PAVELLÓ

Dimecres d'aquesta sctmana, va-
ren tenir entrada a la Sala els plecs
de firmes dels veinats i residents
que demanen a l'Ajuntament que el
pavelló poliesportiu actualment en
construcció dugui el nom de Guillem
Timoner.

Darrerament han proliferat les
informacions referides a aquest te-
ma per part dels mitjans de cornu-
nicació. AI número de dimarts pas-
sat del «Diario de Mallorca», el cor-
responsal de Felanitx deia: «En un
pasado pleno en el que debatió esta
propuesta (de denar el nom d'En
Timoner al pavelló) la representan-
te del PP, Catalina Picó, expuso la
opinión de su partido, contra a dar
nombres de personajes con carác-
ter privado a instalaciones munici-
pales. Sin embargo, ahora, fuentes
del PP de Felanitx han declarado a
Diario de Mallorca que este es un
punto que aún debe ser tratado en
el pleno, manteniendo que la opinión
expresada por Catalina Picó era su
punto de vista particular».

Idò be. L'acta de la sessió plena-
ria de dia 1 de febrer, a la pagina
24, 5è paràgraf, diu: «en proposar
la denominació del poliesportiu amb

el nom de Guillem Timoner, la Sra.
Delegada de Cultura va manifestar
que el seu grup no era partidari d'a-
nomenar amb noms de persones con-
cretes». L'acta es va aprovar així i
ningú dcl Partit Popular va dir que
la Sra. Picó parlava a títol particu-
lar.

L'acta de la sessió de dia 14 de
desembre diu textualment: Ja en el
torn de precs i preguntes, pren la
paraula el Sr. Riera, que salicita
del grup governant que es doni el
nom de Guillem Timoner al futur
poliesportiu de Felanitx, i li contes-
ta el president que s'estudiarà el
tema».

El tema no s'ha estudiat mai a
cap cemissió informativa i si la cam-
panya de firmes no s'hagués posa-
da en marxa, del nom del pavelló
poliesportiu, no se n'hauria parlat
més.

Però d'aquestes qüestions ens ocu-
parem detalladament en una prope-
ra informació.

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

Item rebut les bases del II Premi
Literari Sant Bartomeu de Conte
Curt que convoca l'Ajuntament de
Montuïri per a escriptors no profes-
sionals.

S'estableix un primer premi dotat
amb 25.000 ptes. i dos accèssits do-
tats amb 20.000 i 15.000 pessetes
cada un. El termini de presentació
d'criginals finalitza el dia 8 d'agost
i els premis seran lliurats dia 24 d'a-
gost, festa de Sant Bartomeu.

A la nestra redacció tenim a dis-
posició dels interessats aquestes ba-
ses.

Jams de l'atzar
Loteria Primitiva

Dissabte 26: 	 8-16-18-20-23-46
C:25 R:2

Dijous 1: 	 17-18-22-35-40-45
C:37 11:3

Bono Loto
Divendres 25:

I)illuns 28:

Dimarts 29:

Dimecres

2-18-22-34-35-37
C:38 11:7

2-20-23-30-3744
C:28 I1:0

1-11-17-22-31-43
C:28 11:9

I 7-29-34-37-14-47
C:26 11:8    

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 Ldo 75 (PM-AJ)
CICLOMOTORES

Puch Suzuki Cóndor
Vespinos y Mobilettes 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

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

Bústia
El Grup Socialista de 	 II Prerni Literari St. Bartomeu de

L'Altaitamerat informal 	 Conte Curt




