
CENTRELCULTURAL
Ajuntament de Felanitx

Demà diumenge dia 18, a les 22 h.

A LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA

CONCERT D'ORGUE ELECTRÒNIC
a càrrec

d'Andreu Julià

Festes de Sant0Margalida - Felanitx 1993
Dia 17 de juliol, a la Casa de Cultura, a les 2030 h. Inaugura-

ció de l'Exposició de pintura de Josep Heer.

Dia 18 de juliol, a la Casa de Cultura, a les 22 h. Concert d'Or-
gue Electrònic a càrrec del felanitxer Andreu Julia. Rosselló.

Dia 19 de juliol, a les 20 h. CERCAVILA DELS CAVALLETS.

A les 22 h. a l'Església parroquial de Sant Miguel, Completes
de Santa Margalida, amb l'assistència de la Corporació Municipal.

A les 22'30 h. a la plaça de la Font, representació de l'obra
«ES MILLONARI DE MURO» per l'agrupació artística Sant Bona-
ventura.

Dia 20 de juliol, a les 19 h. CERCAVILA DELS CAVALLETS.

A les 20 h. Ofici Solemne de Santa Margalida. Hi assistirà
la Corporació municipal. La Coral de Felanitx interpretara. la Missa
del Pare Aulí.

les 22 h. BALLADA POPULAR animada pels grups S'ESTOL
D'ES GERRICC) i SIS SOM.

A les 00'30 h. CASTELL DE FOCS.
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Mesures per acabar e! Mercat Î la
xarxa l'aigues de la part de

Sa Capella

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959
,
Imprès ,p l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

,

1.10.C.B. •es cangratulade la ((rutiler-
tant presincian de ministres del

,.Goverra GEntrakde Ia nestra àrea
cultural j lingüística

A una de les darreres Comissions
de Govern celebrades pel nostre
Ajuntament es prengueren sengles
acords que podrien desbloquejar la
situació d'inconclussió en que es
troben dues obres municipals a con-
seqüència de la fallida de l'Empre-
sa Mallorquina de Contratas, adju-
dicataria de la seva realització i que
ara després de la ressolució dels
contractes amb aquesta empresa, es
poden adjudicar novament a d'al-
tres.

Per una banda s'aprova el plec de
condicions per a l'adjudicació de
les obres de reforma del Mercat Mu-
nicipal 2.a fase, per un import de
6.847.430 pessetes, i per l'altra s'a-
corda la contractació directa de les

A la darrera plenaria de l'Ajunta-
ment, la de dia 5 de juliol, fou apro-
vat amb els vots del grup gover-
nant i dels socialistes i amb l'abs-
tenció de CALS, el «projecte d'urba-
nització» de Cas Corso. Aquest punt
així formulat, vol dir que es posava
inicialment a l'aprovació de la Cor-
poració, el projecte de la xarxa de
clavagueram de la Urbanització de
Cas Corso, servei sense el qual l'A-
juntament no pot rebre la urbanit-
zació.

El quid de la qüestió, però, rau en
saber qui haura de pagar, ara el

projecte j després les obres en cas
de que es duguin a terme, perquè
Ia veritat es que de l'empresa urba-
nitzadora, que seria la que se n'hau-
ria de fer càrrec, ja no en canten
galls ni gallines.

Però, la situació, fou justificada
per membres del grup governant di-
guent que en «aquell temps» les co-
ses es feien així. Efectivament en
aquell temps les coses s'hi feien
així, però lo més trist es que encara
ara les coses no han canviat gaire
en aquest aspecte.

L'Obra Cultural Balear farà arri-
bar als nous membres, del Govern
Central provinents de . Catalunya i
del Pais Valencia (aiXi l- com al ma-
llorquí Félix Pons, reelegit Presi-
dent del Congres dels Diputats) una
especial felicitació, tot demanant-los
que cadascun clins l'esfera de les se-
ves atribucions tenguin sempre en
compte la pluralitat lingüística, cul-
tural i nacional d'Espanya, així com
les necessitats derivades del fet in-
sular, constitucionalment reconegu-
des, pel que fa a la Comunitat Ba-
lear.

L'independent Pere Solbes, ala-
cantí, a l'important Ministeri d'Eco-
nomia i Hisenda; el valencia Vicent
Albero, abans Secretari d'Estat d'Ai-
gües i Medi Ambient; i la castello-
nenca Carme Alborch, també inde-
pendent, nova Ministra de Cultura;
venen a afegir-se a dos catalans de
molt de pes i prestigi al Govern de
l'Estat, com són el reforçat Vicepre-
sident Narcís Serra i el Ministre
d'Obres Públiques, Transports i Co-
municacions, Josep Borrell.

L'Obra Cultural Balear destaca
molt especialment el nomenament
de Carme Alborch, que ha tengut
importants càrrecs a institucions
culturals dé- l'autonomia valenciana,
com a maxima responsable estatal

de Cultura, «pel seu coneixement,
adhesió i comprensió de les dife-
rentes cultures espanyoles i molt es-
pecialment de la catalana-valencia-
na-balear». Alborch, que com Albe-
ro prové dels cercles nacionalistes
valencians, sera convidada en breu
termini a participar en el Fòrum
O.C.B. a Palma, on ja hi va ser el
seu antecessor Jordi Sole-Tura.

La imatge de Santa Mar-
galida, protegida per un
vidre

Després dim temps d'absència,
per mor de les reiterades agres-
sions sofertes, ha estat retornada a
Ia seva fornícula de la font del seu
nom, l'estàtua de la patrona de Fe-
lanitx Santa Margali da. restaurada
per segona vegada per l'escultor fe-
lanitxer Jaume Mir.

Aquest cop, però, i per garantir
seva indemnitat, ha estat protegida
per un vidre de seguretat amti,mon-

.<

tura d'acer.

Així, clones, amb motiu ,de- la seva
festa, l'estàtua presidira altra volta
la font, i esperem que per molt de
temps.

obres de reparació de deficiències i
totalfínalització de les obres de cla-
vagueram i xarxa d'aigua potable
de la part de sa Capella de Porto-
colom fins a una despesa maxima
de 2.100.000 pessetes.

Recordem que la desafortunada
reforma del mercat rS'inicià fa més
de dos anys, per l'abril de 1991, i
que un parell de meses després que-
da interrompuda j no es reprengué
fins al mes de febrer' de 1992 i al-
tra cop fou suspesa arran de la fa-
llida de Mallorquina de Contratas.

Voldríem que aquest intent per
'acabar les obres fos el definitiu tot
i que pensam que el mercat sera
molt dificil de revifar.

El projecte de sanejament de
Cas Corso



INFORMA

e4ANTOsIAL

Dis. 17 St. Aleix
Diu. 18 St. Frederic
Dill. 19 Stes. Justa Rufia
)im. 20 Sta. Margalida
Dim. 21 Sta. PrAxedes
Dij. 22 Sta. M.  Magdalena
Div. 23 Sta. Brigida

LLUNA
Lluna nova dia i9

COMUNICACIONS
A UTOC&RS

Felanitx • Palma: Dies feiners
les 6.45 (excepte dissabtes) 8,

10, 14 1 18 n Diumenges I fes-
tus, a les 8, 14 +. 19 h

Palma - Felanitx des de l'esta
dó: Dies feiners, a les 8 (excel,
te dissabtes) 9,30, 13 1545 i 1930
n. Diumenges 1 festius, a ' les
J,30, 15.45 1 20.30 h.

Felan1tx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 1415 i 17 h. Diu-
menges j festius, a les 9, 12'30 i
17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7'30, 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
més 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'llorta-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
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Jaume Rotger
Amparo Trueba
Francesc Piña
Francesc Piña
Gayb Mens
Jaume Rotger
Jaume Rotger

TELEFONS D'INTERS
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
Guàrdia Civil 	 580096
Servei de grua	 827474
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 202222

Margalida Rigo Vidai
N'da. de Bonnin

va morir a Felanitx, dia 12 de juliol de 1993, a l'edat de 80 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Å1 cel sia
El seu till Pere; tilla política Francisca Mas; nets Margalida i Antoni; net politic Caietano

Guardiola; reneta Neus, nebots, eosins i els altres parents vos demanen que volgueu tenir-la present
en les vostres pregaries.

Casa mortuiiria: C. Puig Verd, 19

2 FELANITX     

FELANITX
Sconanati d'interess .)s locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral 	 2.125
Semestral 	 -

LLUITA CONTRA
LA PROCESSIONARIA
---La -Coasella-cilAgfiGulturai .Pes-
ca, dins del Pla d'actuació contra
Ia Processionària del Pi l'any 1993,
té previst realitzar un tractament
emprant mitjans terrestres en aque-
lles zones en les quals, per les seves
reduïdes dimensions, característi-
ques singulars o per estar dins del
nucli urbà, no ds. convenient. l'apli-,.
cació aèria dels productes. Com en
anys anteriors, s'ha previst també
un subministrament amb feromo-
nes per reforçar la lluita biològica,
mitjançant la captura massiva de
mascles d'aquest insecte.
• A més, aquest arry'es disposarà de
munició especial per a l'eliminació
directa mitjançant tirs d'escopeta
als nius o bosses de la processionà-
ria.

Per facilitar la programació d'a-
quests tractaments, seria de gran
utilitat disposar de les següents da-
des:

a) Indicació detallada si en
d'actuació existeixen zones

de pinar susceptibles de tractament
terrestre i que hagin estat atacats
en anys aneriors per la processionà-
ria.

b) El nombre de paranys que es
precisaran per a la lluita biolègica,
atenint a la limitació d'un parany
per hectàrea.

c) Unitats de munició especial
per al tractament complementari te-
rrestre.

El termini per presentar les sol.
licituds és fins el 10 de setembre a
Ia Conselleria d'Agricultura i Pesca.

— CAPSES: estan subvencionades
i tenen un preu de 300 ptes. unitat.

— FEROMONA: és gratuïta.
Es poden recollir a: Palma (C/.

de Sant Miguel, 46). Inca (per a
mês informació, adreçau-vos a la
Consellcria d'Agricultura).
SERVEIS SOCIALS:
AJUDA A DOMICILI

Pel Servei d'Ajuda a Domicili
l'Ajuntament té contractada l'em-
presa INTRESS des de 1'1 de ge-
ner.

DADES GENERALS
Nombre de casos oberts:

TI	 generi -ei 30 de maig
s'han obert 32 casos, dels quals 18
eren casos que ja es treballaven des
de l'Ajuntament amb anterioritat a
la contractació amb INTRESS.
svo nbre de beneficiaris:

Durant aquest període el nombre
de beneficiaris ha estat de 52 per-
sones, atès que no sempre es corres-
ponen el nombre de casos amb el
nombre de' persones ateses per un
mateix cas.
Tipologia (Ids casos:

— vellesa 	 20
- malaltia física 	 3
- malaltia psíquica 	 3
— família 	 5
- alcoholisme 	 1

Total 	 32
Nombre de casos tancats:

Durant aquest període s'han tan-
cat 7 casos pels motius següents:

— defunció: 	 2
— renúncia del beneficiari: 	 3
— situació resolta: 	 2

Nombre de casos actius:
A l'actualitat el nombre de casos

que s'atenen és de •25.
Nombre d'hores i visites
de SAI) realitzades:
— nombre total d'hores: 	 1.602
— nombre total de visites: 	 1.208
— nombre d'hores i visites

mensuals:
gener 93: 	 277'5 h. 200 visit.
febrer 93: 	 301'5 h. 230 visit.
mix,: 93: 	 376'5 h. 290 visit.
abril 93: 	 308 h. 228 visit.
maig 93: 	 338'5 h. 260 visit.

FUNCIONAMENT DEL SERVEI
Recursos humans,
materials i econòmics:

— El Servei està integrat per 3
treballadores familiars. Aquest
equip esta supervisat per una res-
ponsable de l'INTRESS. Cada una
de les. treballadores atén 8 o 9 ca-
sos aproximadament.

— Com recursos materials, l'e-

quip disposa d'un despatx cedit per
L'Ajuntament de Felanitx, on es pot
reunir 1 ordenar la seva documenta-
eió.

— Com a recursos econòmics es
disposa de la quantitat establerta al
Plec dc Condicions Tècniques.
Organitzacij del Servei:

El responsable dels casos d'Ajuda
a Domicili es l'Ajuntament de Fela-
nitx i, per tant, és qui decideix els

' dasos que -s'harf d'atendte, les hores
d'atenció, la periodicitat de les vi-
sites i la suspensió del servei.
Aquesta organització del servei la
du a terme juntament amb les tre-
balladores familiars, mitjançant reu-
nions setmanals que mantenen amb
l'Assistent social municipal.

Per altra banda, les treballadores
familiars i la responsable - de "FIN-
TRESS es reuneixen cada 3 setma-
nes per realitzar un seguiment de
la feina, recollir la dOcumenació ne-
cessària, valorar el nivell de conse-
cució dels objectius, resoldre pro-
blemes puntuals, etc.

El nombre de reunions mantingu-
des entre les treballadores familiars
i l'INTRESS durant aquest període
ha estat de 6 reunions.

En relació a la documentació ge-
nerada, les treballadores familiars
entreguen setmanalment una plani-
ficació de les seves visites a l'Ajun-
tament i a l'INTRESS, a la vegada
que registren les incidències dels ca-
sos als expedients corresponents.
Mensualment, calculen, per a cada
mes, el nombre d'hores i visites rea-
litzades.

Finalment i en previsió de les va-
cances de les treballadores fami-
liars, des de l'INTRESS es contem-
pla que aquestes s'agafin de forma
rotatòria per facilitar la substitució
de la treballadora absent i assegu-
rar que el servei es doni sense cap
interrupció.

II CAMPUS DE BASQUET
CIUTAT DE FELANITX

Vos recordam que el II Campus
de Bàsquet Ciutat de Felanitx, or-
ganitzat per l'Ajuntament, tindrà
iloc al Camp municipal d'Esport sa
Mola, de dia 1 a dia 7 d'agost, de les
9'30 a les 19'00 hores.

Les inscripcions són del 5 al 23 de
juliol, a les oficines municipals de
Manitx i de Portocolom.

(Passa a la pàg. 5)
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AVANTATGE DE MORS

Profetes a la seva terra
Als mestres de la guitarra clàssica
Laura Torilo i Felix Camara  

articles d'oferta

No

He sentit dir...
— Que fa vint-i-cinc anys que es

Contramestre va caure a la mar
vestit i amb sa gorra posada.

— Que va dur a beneir es cotxo per
Sant Antoni i es mul per Sant
Cristòfol.

— Que Sant Cristõfol sempre va
anar a peu perquè es marejava.

— Que s'Ajuntament ha aprovat es
pla d'urbanització de S'Arraval i
que es pot consultar a sa secre-
taria.

— Que es concurs de pesca amb ca-
nya i suret ha estat ajornat per
manca de cuca.

— Que quatre «ex picadors locals»
ja se compixen sa punta de ses
sabates.

— Que ni llagosta, ni «orris kamoi»,
ni el doctor Mariano Rosselló, ni
uns sants dellons.

— Que sa vida es cara, però que
no es veritat que tot puji.

— Que a Madrid ha obert una de-
legació de «Palomos en su salsa».

— Que es poble va a més: tenim es
millors experts en fasols i en so-
meres.

— Que una somera també pot esser
una somera, baldament no ho pa-
resqui.

— Que quan Santa Margalida ho
vulgui encendre, ja no quedarà
res per cremar.

— Que un paladar fi hauria de sa-
ber distingir entre sardina fresca
i alatxa pudenta.

— Que a manca de qualitat de vida,
tenim qualitat de mort: es millor
cementen i d'aquesta part de Ma-
llorca...

— Que a sa part de Sa Capella d'es
Port n'han comptat setze.

— Que a S'Horta i Cas Concos no
saben on dur sa merda.

— Que En Timoner dura ses sis ca-
misetes al quarto de ses prome-

- ses del. Consolat -de 4a- Mar.

— Que a s'estiu tota cuca viu.
— Que en Riera ja es senador; va

sanar un moix la setmana pas-
sada.
Que es poliesportiu s'hauria
dir «Rector Mora», la parròquia
«Guillem Timoner» i es mercat
«Biel Mora».

— Que ses depuradores també po-
drien dur noms de persones con-
cretes i que s'accepten suggeren-
cies.

— Que l'any que ve faran una fira
de cotxes i motos damunt es moll
i per ventura veurem barques.
Que per millorar s'exit d'engua-
ny també hi duran negres que
venguin rellotges.

— Que a Buffalo (USA) no saben
es perill que corren.

— Que es Mijac va de xauxa i si
volen sardines encara en queden.

— Que si voleu sebre que es un nom
concret, demanau-ho a na Cata.

— Que es programa de festes del
Carme sera aprovat per Sant
Agustí.

— Que mos queixam de vici perquè
encara no mos peguen.
Que si feis bonda i no emprenyau
es Batle, tornaré la setmana que
ve.

Jo Mateix

Als amics felanitxers
Amic felanitxer:
Me sent tot honrat, que el Centre

Cultural m'hagi brindat l'ocasió de
donar un concert amb motiu de la
festa de Santa Margalida.

Faré el concert amb un orgue
clear-Conic, una novetat meravellosa.
Imita tots els instruments d'una or-
questra simfònica. Jo he anat des-
cobrint tota la varietat de sóns
quasi juguetejant, he omplit penta-
grames, trobant-me a les mans vint-
i-tres peces, senzilles peril originals i
modernes.

Vclia reiniciar els Ar:icles d'ofer-
ta passat l'estiu, però em veig en
l'obligació d'escriure'n un d'emer-
gència per dir NO al senyor Anto-
nio Moran°, Coordinador de la Ges-
tic') de Residus Sòlids Urbans (RSU)
del Consell Insular de Mallorca
(CIM), que va publicar un article ti-
tulat «El CIM davant el problema
de l'climinació deis RSU» al setma-
nari del passat dia 3 de juliol. El
meu NO al seu article es .rotund,
però es suficient rebatre-li el títol
i les dures primeres frases de l'es-
mentat article.

1) AI títol de l'article del senyor
Morano hi ha dues coses que estan
malament. La paraula «davant»
s'hauria de substituir per la paraula
«darrere» i la paraula «eliminació»
ni hi hauria de ser. Hauria de dir
«darrere», perquè la reacció del Go-
Vern balear en materia de residus
ha arribat molt tard i perquè la se-
va actitud és la més retrógrada
d'Europa occidental. Miri, senyor
Morano, cremar els residus a una
incineradora no els «elimina» ni els
«fa desaparèixer». Per això cal un
mag no una incineradora. La incine-
radora els transforma en uns altres
residus, menys voluminosos, però
mes perillosos. L'única manera d'e-
liminar residus es no produir-los:
recuperar les botelles retornables,
no embalar-ho tot tres vegades, con-
sumir fruita de Mallorca i no la que
ve emplastificada d'Israel, etc. Vos-
tes creuen que construint una inci-
neradora s'eliminen els residus i els
maldecaps per a un Govern que no
s'hauria pensat mai haver-se de pre-
ocupar de coses prudentes. L'error
es monumental.

2) La primera frase diu: «Un dels
indicadors de la millora de la qua-
litat de vida d'una societat es l'in-
crement del volum de residus que
produeix». Feia estona que no en
sentia cap com aquesta! Voleu dir
que el dia que el ferns ens arribi al
coll sera el dia que viurem millor?
On esta la qualitat de vida, a la pe-
ça de fruita o al plastic que l'envol-
ta? Els RSU es compten per mi-
lions de tones anuals i el seu aug-
ment es un indicador de la dismi-
nució de la qualitat de vida. Pro-
duir residus es utilitzar malament
els materials que s'han fet servir
per fabricar el que es converteix en
deixalla. On s'ha vist mai fabricar,
ner exemple, una botella per nomás
fer-la servir una vegada? Senyor

Empés per molts d'amics i ani-
mat per critics musicals he decidit
gravar-ne una casette amb disset te-
mes. El concert que oferiré en sera
un petit mostrari.

Hi he volgut incloure el «pasdo-
ble de sa freixura» que tots vosal-
tres coneixeu i la Banda de Música
el toca el dia de Pasqua a l'Encon-
trada. N'he fet una variació «recor-
dant  l'Encontrada de Felanitx» que
desitjo sigui un detall musical en-
certat pel nostre poble. A ell li ho
dedic.

Andreu Julia

Moran°, la seva frase té molts de
punts per entrar al llibre d'anima-
lades record.
3) La segona frase diu: «Però, al

mateix temps, el tractament i climi-
nació ciels resiclus es un problema
greu que creix en cis països desen-
volupats». També malament. Seria
una meravella que només tenguès-
sim el problema dels residus en els
països rics, perqu nomes represen-
ten un 20 "ii de la humanitat. Ma-
lauradament, la contaminació, els
abocaments, els residus, etc. afec-
ten al 100 «A) de Ia població ciel pla-
neta. Precisament en els països po-
bres es on van a parar les indús-
tries más contaminants quan les
expulsen d'un país ric. També són
ben corrents les «exportacions» de
residus al Tercer Món a canvi d'a-
vantatges econòmics als seus liders
politics corruptes. Heu de saber, se-
nyor Moran°, que a països on la
gent es mor de fam tambe s'hi acu-
mulen muntanyes de residus.

Vos voleu fer passar per ecologis-
tes, però encara no dominau el llen-
guatge ni coneixeu els temes. No
em vendria gens de nou que agues-
tes frases les haguessiu copiades
d'algun prospecte de propaganda de
les empreses que vos venen incine-
radores de'„residus.

Nicokut Barceló

Concert
El principi «operari sequitur es-

se» que significa que els fets d'una
persona són derivació del seu modo
d'esser, s'aplica amb total propietat
al cas de n'Andreu Julia, organista
de molts anys enrere i avui compo-
sitor joiós, el qual ens sorprèn amb
un conjunt de peces per a orgue.

N'Andreu Julia es, bàsicament,
dues coses alhora: un intuitiu i un
personatge enormement divertit. Ja
fa molt de temps que el conec i ara
veig que, per fortuna, continua

Això defineix, en certa mane-
ra, el tipus de música que fa. Es
tracta d'una música jove, alegre,
desenfadada, sense massa corolles
perfeccionistcs a l'hora d'elaborar-
Ia. No cerqueu troballes harmòni-
ques, ni exercicis de contrapunt. Es
tracta d'un artista molt llunyà de
Ia música que es conrea avui en dia,
d'un artista que no s'amaga de con-
fessar que n'ha escoltada poca.

Però resulta que aquest artista es
diverteix enormement manipulant
els materials sonors perquè té una
inventiva exhuberant i una fantasia
que treballa amb una gran facilitat.
Tanta que, potser, caldria demanar-
li que l'embridi i que •tracti amb
más cura els timbres, excluint-ne
les estridêncies.

Vull saludar el nou compositor,
felicitar-lo i animar-lo de cap a d'al-
tres i més ambiciosos projectes,
perquè el veig capaç d'assolir-los.

Joan Vidal
Registrador Mercantil

Cap dels dos són mallorquins, malgrat que abatis de posar-hi peu, vista
des de l'aire, ambdós es sentiren part d'aquella meravellosa terra que els
acollia. L'un i l'altra venien d'una gira per mitja Europa, i com es bo de
suposar, procedents de San Pedro «la Ines mallorquina de les terres argen-
tines», forçat havien sentit parlar de Mallorca. Sobretot ella, Laura, nadiva
de San Pedro i néta de macià Margalida Adrover de Monserrat, emigrada
quan tenia deu anys arnb sos pares, sabia de Felanitx.

Després d'una brillant carrera musical, Felix i Laura són ara profes-
sors del mateix Conservatori Nacional de Buenos Aires del que foren dei-
xebles, i també deys de San Pedro i Pergamino. Els seus alumnes d'ara són
testimuni de que el seu art no se perdra.

L'expressió cabal del seu saber i gust intcrpretatiu de compositors con-
sagrats i de prõpia autoria, ens fou donada dissabte passat a la marinera
parróquia del Carme de Portocolom, on un nombrós públic, a ales del que
havia rcstat de la missa, pogué fruir d'una varietat d'obres que anaven
Ia Renaixença Anglesa -;. amb‘una mostra de la música d'Italia, Mejic, Bra-
sil i Argentina, fins arribar als tangos 'de Piazzolla i Felix Camara, que el
públ:c agrai ver ...aderament satisfet.. Un emccionant homenatge als emi-
grants i al poble felanitxer.

Personalment he de lamentar que En Joan des Tren se n'hagués d'anar
abans del final, ens perderem una meravellosa interpretació del tango
«Sur», que ell segurament hagués cantat amb la seva potent veu. Ens com-
pensa el veure a Cayetano Ibáñez que, ho puc assegurar, en aquell moment
es trobava en «El Viejo Alenacén», que fa uns dies l'han tancat pert) no
pct morir mai.

Bons amics, com be sabeu me sent tan mallorqui com vosaltres
però no puc deixar d'esser argenti. Déu te salvi Argentina! sense que plo-
ris per ningú.

Miguel Antoni Enginyer
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Confirmació de directors de centres
escolars de Felanitx

Aquests dies ha estat confirmada
pel MEC en el càrrec de directora
del nou Institut de Secundaria «Ver-
ge de Sant Salvador. —resultant de
la fussió dels instituts de Batxille-
rat i Formació Professional—, Na
Laura Cantón, que ha vengut exer-
cint la direcció del primer des del
passat mes de juliol de l'any passat.

I també, pcl mateix organisme, ha
estat confirmat en el càrrec de di-
rector del collegi Palle «I. Joan
Capó», el fins ara director acciden-
tal Guillem Monserrat.

L'equip directiu de l'Institut ,de
Secundaria ha quedat completat amb
les següents persones:

Cap d'estudis de BUP: Rafel Gal-
més Galmés.

Cap d'estudis de FP: Pere Covas
Vicens.

Vice-directora: Francisca Nicolau
Prohens.

Secretaria: Francisca Mas Bosch.
Vice-secretari: Pere Morell Qua-

dreny.
Cal esmentar la creació de dos

nous departaments: el d'Orientació,
integrat per cinc persones i que,
com indica el seu nom, abraçarà
rama de guiatge j assessorament
pedagògic en general i tendra, a
més, una branca destinada a inte-
gració, amb cura d'aquells alumnes
amb problemes d'adaptació. I el de-
partament d'Activitats Extraesco-
lars, que haurà d'atendre aquest
camp, fins ara gairebé desatès.

Quant al collegi Joan Capó, l'equip
directiu es completa amb cis càrrecs
de Cap d'Estudis, que exercirà M .

Faustina Barceló i el de Secretari,
que desplegara Pere Artigues Sirer.

Dcsitjam als dos directors, aixi
com als seus respectius equips di-
rectius, una gestió força eficaç al
front dels dos centres docents.

El Cor Juvenil «Sant Alfons» d'ex-
cursif, a Eivissa

De dissabte a dilluns passats, els
joves que integren el Cor Juvenil
«Sant Alfons», filial de la Capella
Teatina, realitzaren una excursió
per l'illa d'Eivissa, acompanyatsde
Ia seva directora Sor Catalina Puig.
Feren aquest viatge a despeses dels
premis en metallic aconseguits en
els concursos de Nadales de Porto-
cristo, on havien guanyat successi-
vament dos primers premis i un se-

gon.

Nou delegat de la Caixa Rural
estat -n—Crrie-nat delegat de la

sucursal a Felanitx de la Caixa Ru-
ral Provincial de Balears D. Antoni
Gaya Batle, en substitució del que
fins ara havia ocupat el càrrec, D.
Andreu Obradors Gornals, que ha
estat destinat a Inca.

Desitjam al Sr. Gaya Batte una
eficaç gestió al front d'aquesta en-
titat.

Llar de la Tercera Edat - liners°
VETLLADA A SO N'AMAR.—Di-

mecres dia 21 de juliol. Sortida a
les 19 h. de Portocolom i a les 19'30
de Felanitx. Preu, 3.200 pessetes.
Places limitades. Per a inscripcions,
els dies 16, 17 i 18, a Portocolom a
Ronda Crucero Baleares, 36 (Toni
Pego) de 18 a 21 h. i a Felanitx a la
Llar (ordenances) de 10 a 12 h.

EXCURSIÓ A CABRERA.—Diu-
menge dia 1 d'agost, excursió con-
junta amb el Centre Cultural. Pa a
taleca. Preu 1.500 ptes. A la pro-
pera edició donarem més informa-
ció.

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-

pre, a la Capella de les Germanes
de la Caritat hi haurà Vigilia d'A-
doració Nocturna femenina.

N FOR_ A
(Ve de la pàg. 2)

CAMPUS D'ESPECIALITZACIÓ
DE TIR

Es realitzarà al Camp d'Esports
sa Mola, de 3 a 7 d'agost, de les 20
a les 22 hores. Les inscripcions són
també del 5 al 23 de juliol, a les
oficines municipals de Felanitx i de
Portocolom.

CONTENIDORS DE VIDRE
Es recorda als ciutadans que,

mentre el conteniclor de vidre no
sigui ben ple, es convenient diposi-
tar les botelles al seu interior, per
evitar que es facin malbé les capses
o sacs que es deixin als voltants,
amb el perill conseqüent per als
nins que hi puguin anar a jugar.
Gracies.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos José Requena Mase-
gosa i Francisca Albons López, han
vista augmentada la seva llar amb
el naixement del seu segon fill, una
nina preciosa, que rebrà el nom de
Silvia.

Felicitam als venturosos pares.

PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat, a la Parròquia

de Sant Miguel, va rebre per prime-
ra vegada l'Eucaristia el nin Salva-
dor Duarte García.

Rebi la nostra felicitació que feim
extensiva als seus pares.

NECROLÒGIQUES
Dimarts de la setmana passada,

descansa en la pau de Déu a Fela-
nitx, a l'edat de 69 anys i després de
veure's confortat amb els sagra-
ments, D. Joan Rigo Soler. Al cel
sia.

Reiteram el nostre condol a la se-
va esposa D.. Catalina Juan, filla D..
Miquela, fill politic D. Miguel Ense-
flat i altres familiars.

-o---
Dilluns passat, entrega l'ànima al

Creador a Felanitx, a 80 anys, des-
prés de veure's confortada amb els
sagraments, D.  Margalida Rigo Vi-
dal, Vda. de Bonnin. D.e.p.

Rebin els seus familiars el nostre
més sentit condol i d'una manera
espccial el seu fill D. Pere i filla po-
lítica D.  Francisca Mas.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
l'ESTA DE SANTA MARGAUDA
Dilluns dia 19, a les 10 del vespre,

Completes solemnes.
Dimarts i 'dia 20, festa de Santa

Margalida, patrona de la Ciutat, a
les 9 del mati Missa i a les 8 del
‘'espre Missa solemne.

TENC PER LLOGAR PIS a Porto-
colom, per a tot l'any. 2 habit.
Zona Cas Corso.
Informació, Tel. 833298.

■IIM■1■Ir. 

NECESSITAM DUES AL.LOTES
per compartir pis c..2ntric a Pal-
ma.
Informació, Tel. 583478.

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

MOTOS
Yamaha FZR 600
Yamaha RD 350 PM-AY
Yamaha 250 E
Yamaha TZR 80
Vespa 150 (PM-AX)

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

ES DONEN CLASSES DE REPAS
DE LLATÍ I SINTAXI CASTE-
LLANA.
Informació: Tel. 582069 (horas
d'oficina).

CLASES DE REPASO DE EGB en
Portocolom (todos los cursos),
Matemáticas, Lenguaje, Sociales y
Ciencias.
Informes: Tel. 825320.

Dra. Llucia Caldentey
Horari d'estiu a partir de dia 1 de juliols

DE DILLUNS A DIVENDRES

CONSULTA A FELANITX: Matins d'I 1 a 13 hores.
Horabaixes de 7 a 8'30 h.

CONSULTA A PORTOCOLOM: Horabaixes de 4'30 a 6 h.
PER A AVISOS: Tels. 583464 i 824436

Non Esport
PORTOCOLOM	 —	 Plaça Comerç, 4	 — 	 Tel. 824528

REBAJAS
Descuentos hasta un 50 %

DEPORTIVAS, CAMISETAS, BARADORES



Bar Restaurante OASIS
C/. Assumpció, s/n. PORTOCOLOM

Ofrece a sus distinguidos
especialidades en:

— TAPAS VARIADAS
— MARISCOS
— ARROZ DE PESCADO
— PAELLAS
— GUISADO DE PESCADO IBICENCO
— CARNES A LA PLANCHA

clientes

Music - Pub - Bar
Playamonte Park - Cala Marsa!
NUEVA DIRECCION	 AMBIENTE SELECTO

Buenos precios — Con oToni» en la barra

Un revolucionario esmaltado sin obras

PIDANOS PRESUPUESTO
Teléfono 77 1 5 15

FELANITX

QUINA SETADA!

Benvolgut i apreciat Sr. Director:
Jo som un membre deis- dos que

composam un matrimoniet que te-
nim una paga de jubilat amb la qual
no podem fer cap bravata per aca-
bar el mes. Una cosa que ens ajuda
molt es el temps d'eleccions les be-
renades que fan els partits i durant
l'any les que l'Ajuntament organit-
za; unes deu o dotze anuals, que ve
a sortir una per mes. Sempre es-
tam «al tanto» i solem esser dels
que ens posam peus fités davant la
taula de coca de verdura i fins que
en queda no pipellejam ni ens bate-
gam.

Per la fira nàutica el primer dia
va anar bé però la torrada de sar-
dines no sabem quê va passar i tota
la nit vàrem anar de bblit del llit a
Ia gelera amb una setada que va
durar dos dies.

Voldríem demanar a l'encarregat
de la torrada que l'any que ve no
se passas amb la sal, que el bé que
ens fan amb organitzar aquestes be-
renades es pot veure entristit per
una pujada de colesterol i la mort
precipitada de la gent que, com nos-
altres, hem d'arribar a final de mes
amb la poca paga i l'ajud d'unes
sardines de franc.

Moites de gràcies.
Uns jubilats.

LA FIRA NAUTICA I EL
DIARIO DE MALLORCA

Sr. Director del Setmanari Fela-
nitx:

Vos deman que tengueu a 136 la
inserció d'aquesta carta que, amb
data 8.07.93 vaig adreçar al Dirac-
tor del Diario de Mallorca i que
transcrita literalment diu:

«Sr. Director de Diario de Ma-
llorca:

Després d'haver llegit la crònica
del dia 5 de juliol, firmada per «Mi-
que] Barceló» sota el títol «Fria
acogida de la I Fira Nàutica de Por-
tocolom», he de confesar que, com
és diu ara, vaig quedar allucinat
perquè es poden posar reparaments
a la Fira, com a tota obra humana,
però si alguna cosa l'ha de distingir,

és la forta preséricia de públic en
lot mcmcnt. AquEst fet, que també
va sci pi cndre els represcntants de
ics ctises e(Inercials que esta yen
pl cscnts als «stands», fins al punt
de tclicitar per aqt.:st motiu als or-
ganitzadors, es fa encara més pa-
lés en els actes parallels que es
rm:ntaren dins el rec_nte firal.

No es correcte dir que la gent. el
dissabte i el diumenge, preferis
anar a la platja, més hé al contra-
ri, es comentava que la forta ven-
tada feia incómoda la platja, i aju-
dà que la fira fos tan visitada en
els moments en quê es pensava po-
dia haver fallat la concurrencia. I
pel que fa a l'acollida de la gent
als actes parallels, vos donare unes
xifres significatives: a la inaugura-
ció es despatxaren en menys de
mitja hora 4.000 porcions de coca
(80 x 50 = 4.000), i el dia de la
cloenda prop de 100 kg de sardines.
Tant una xifra com l'altra, i tenint
en compte que els felanitxers no
som un poble de morts de fam, vos
donaran a entendre que .eren uns
quans milers de ciutadans els qui hi
assistiren en cada ocasió.

Vos dirigesc a vos l'aclariment ja
que, acostumat que en altres oca-
sions en les quals aquest mateix se-
nyor ens ha endossat alguna ende-
mesa baix la seva firma o amb el
pseudònim que sol emprar, i li hem
enviat alguna puntualització, sem-
pre ha quedat sense resposta, ni
veure-ho reflectit en el diari. Esper
així que se li donara publicació,
més que res, per evitar la deforma-
da impressió que poden treure els
lectors de fora de Felanitx envers
la I Fira Nàutica a Portocolom, ja
que els d'aquí ho tenim ben clar.

Moites gracies.

SebaStiet

(Regidor encarregat de
Ia I Fira Natica a Por-
tocolem).

P.D. Dóna la impressió que el
cronista ni tan sols visita el recinte,
ja que parla de 15 «stands» quan
tots els que hi anaren constataren
que nomes n'hi havia onze, i s'assa-
bentaren que els 4 primers, al mo-
ment de muntar-los, la forta venta-
da els se'ns dugué a fer punyetes.
Fet notificable aquest i que, sorpre-
nentment, ha quedat silenciat.

Moites gracies.

Sebastià Lladó

iljntameu 	o FeignitH
AN

Aprovat inicialment el Reglament
d'Honors i Distincions, s'obri un pe-
rinde d'informació pública p:r un
termini de 30 dies, comptats a par-
tir de la inserció d'aquest anunci en
el Butlleti Oficial de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears, per-
que pugui ser examinada a la Se-
cretaria de l'Ajuntament i presentar
les reclamacions i suggeriments que
es considerin escaients.

Felanitx, 8 de juliol de 1993.

El Batle,
Antonio Grimait Mas

RECOLIJIDA DE FEMS

El servei de recollida de ferns, els
dies 19 i 20 d'aquest mes, sera a
partir de la 1 de la nit. Es demana
que no es dipositi abans de l'esmen-
tada hora, -principalment pel centre
del poble, per motiu de les festes de
Santa Margalida.

TENC PIS A PALMA per llogar,
amoblat. 4 habitacions. Zona Avin-
gudes.

Informació: Tel. 580160 o a aques-
ta administració.

gfistia
A la nostra r e:lacció disposam de

les bases del I Concurs de Narra-
ciel-1s Curtes, ccnvocat per l'Ajunta-
ment de Capdepera amb motiu de
lcs festes de Sant Roc i Sant Bar-
tcmeu 1993.

És un concurs obert a totes les
edats i de tema Mure i el termini de
presentació d'originals acaba el dia
31 de juliol.

PREMI DE PINTURA S'ILLOT '93

Just s'acaba de convocar el Pre-
mi de Pintura «S'Illot '93», dotat.
amb 250.000,— pessetes indivisibles i
que s'han de concedir forçosament.
El terna d'enguany es el de la mar
amb qualsevol dels seus aspectes.

Les obres s'han de presentar
abans det 31 d'agost a l'hotel «Perla
de S'Illot/). Les dimensions minimes
son de 92 X 73 ems. i les màximes
de 200 per 200 ems.

El premi, donat per «Pastelería
S'Illot», serà atorgat per un jurat.
de pintors, critics i periodistes.

A la nostra redacció tenim les ba-
ses completes per a les persones in-
teressades.

BAR CALA COCA
S'ARENAL - PORTOCOLOM

NUEVA DIRECCIÓN
Si desea pasar un rato agradable

con nosotros, estamos a su disposición
para complacerle.

Por encargo, podemos prepararle una cena o comida en nues-
tra terraza, a la orilla del mar.

ABIERTO TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA

Por las noches, sólo viernes, sábados y domingos.



FELANITX

Autocares

GRIMLY.
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

•Tels. 580246 • 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 boras

• A la fi s'ha aconseguit —amb
Ia ajuda de tots els felanitxers— que
el nom de G. Timoner no resti a
l'oblit j perduri la memòria —sem-
pre Iligada al seu pubic— de Fela-
nitx. El pavelló de «Sa • Mola» sera
el Policsportiu «Guiem Timoner»...
Crec que és una decisió encertada i
crec que farà content a tothom...
així que enhorabona.

• Por cierto que el pasado mar-
tes leí en «EL DIA DEL MUNDO»
unas declaraciones que TIMONER
hizo a mi compañero y mejor ami-
go ANTONI GONZALEZ, bastante
—por no decir que muy— fuertes.
Yo no entro ni salgo en el «quid» de
la cuestión porque no conozco el
asunto de cerca y más vale cn es-
tos casos no pronunciarse. Pero la
noticia importante es que pronto el
amigo GUIEM será NOMBRADO
por la U.C.I. ¡ni más. ni menos!
que EMBAJADOR INTERNACIO-
NAL CONSULTIVO en representa-
ción de ESPANYA, cosa de la que
me congratulo verdaderamente. Y
es más, el próximo mes de septiem-
bre volverá a correr en pista y va
a ser en DEUSTCHLAND (Alema-
nia) los días 11, 12 y 13. En ciuda-
des como KARL MARXSTAT (en el
afio 60 en esta pista gam') su terrer

Mundial) y DUSSELDORF. No
cabe duda que posee el don de la
eterna juventud.

• I ara que record, farà ja uns
quants anys que en Sebastià Mon-
serrat «S.M.» va tenir la idea de po-
sar-li a TIMONER una ESTATUA
(monument) al Passeig Ramon Llull.
Una idea que jo mateik vaig promo-
cionar a través de la 'meva secció
«Maikelandias deportiPas», però que
no va tenir cap recolzament ni del
pubic ni de las forces vives... Ara
la gent ha reaccionat d'una manera
molt mes lógica i molt rris a to am b
els merits del nostre «supercam-
pió»... Tal vegada hi ha hagut algu-
nes motivacions p o 1 í tiques que
abans no hi foren... Però crec de
bona fe que la reacció dels felanit-
xers ha sortit de les arrels més en-
tranyables del nostro noble.

• Y seguiremos hablando esta
semana de CICLISMO. Han plogut
Indurrins! Ja sabeu que quan lo
d'En Kubala i en Di Stefano, tot
eren rutbolistes! Quan lo d'En San-
tana' 'ot eren tenistes! Quan lo d'En
Bath 'eros tot eren golfistes!... Ara
tot	 I biciclistes...! Ja ho deia el
meu `ío Joni de «Cane Rectora»
—«T	 futbolistes com biciclistes...
boss ' tristes». Rs brÓma. Por cier-
to, ,g) y.el otro día en- el «Bar Cris-
tal»	 cruzaban fuertes APUESTAS
ya c	 esta semana Claudio Chia-
puce (a) «COCA» disputaba una

CONTRARELOJ con —versus-
Charly Mottet (a) «MOIXET», a la
dista ncia que existe entre FELA-
NITX y CAS CONCOS. Una CARRE-
RA que ha conmocionado el mundi-
llo del pedal felanitxer... ¡Ai te dic!
La próxima semana les dare el re-
sultado.

• Y ya se habla de las FESTES
de SANT AGUSTI. Y naturalmente
ya se habla de la PENYA «EL
COSO», que el pasado miércoles ha-
bia convocado a sus más destacados
miembros a una importante reunión
en «Els Tamarells». Algo gordo se
cuece, ya que «El Coso» CELEBRA
este año su 10.° ANIVERSARIO.
¡Telamarinera!

▪ Pese a que en la NUEVA DI-
RECTIVA del C.D. FELANITX que
preside VICENTE MARTIN, reina
un total entusiasmo y sana euforia,
hay savia nueva, nuevos brios, nue-
vas ilusiones... el asunto de FICHA-
JES parece que no acaba de cua-
jar. Pasa que se habían tirado los
tejos al jugador felanitxcr VALEN-
TIN GUERRERO (ex-Manacor) y la
cosa parecía iba a buen puerto y el
pasado martes dio calabazas a los
mandamases de nuestro Club, me-
jor dicho, no acudió a la cita. No se
lo que debió ocurrir, pero conocien-
do a Valentin, —como me dijo un
amigo también jugador—, la cosa
huele a chamusquina. ¡Ojalá me
equivoque!

• Hoy VIERNES en el «BOOGIE,
BOOGIE» hay previsto un «show»
espectacular a cargo de la conocidí-
sima RAIVA, por sus «éxitos» en
Tele-5. Un SUPER 'STRIPTEASE
INTEGRAL... Más de uno irá a ver
a los demás como ponen los ojos
como platos... ¡Ai te dic!

• Amb motiu de la FIRA NAU-
TICA l'Ajuntament de Felanitx con-
vidà als felanitxers ,a una torrada
de sardines. Per cert que es varen
comprar un parell de caixons de
sardineta ben fresca que quasi bo-
tava... Per?) —diuen— foteren els
caixons dins el frigorifie dels pes-
cadors, i a l'hora de treure-los es
varen equivocar i en lloc de donar
aquella virgueria de sardinetes, do-
naren sardines salades que tenen els
pescadors per engreixar les sirvio-
les... ¡Bona fou la feta! Però lo real-
ment divertit es que la gent no es
va queixar gens ni mica... ¡Saps que
eren de bones! ¡Bocata di cardina-
le! Amb tanta química, tenim el pa-
ladar enratjolat!!

Dejamos cosas en el tintero. La
próxima semana, más.
MIQUEL ANGEL JUAN GARCIAS

ATLETISME

Club d'Atletisme
Opel Felanitx

Resultats de les darreres compe
I icions:

Dia 23 de juny, a la CURSA DEL
PORT D'ALCODIA i en un recorre-
gut dc 3.000 metres, Sebastià Adro-
ver es classifica primer.

Dia 27 de juny, MILLA DE MU-
RO, els resultats dels atletes foren
els segiients:

Sebastià Adrover, Ir. Veterans B
Francisco Páramo, 3r. Veterans A
Andreu Páramo, 6e. Juvenils
Llor,m; Páramo, 12e. Infantils ,

El mateix dia 27 horabaixa, els
mateixos atletes, carregats de co-
ratge anaren a córrer la MILLA
D'ANDRATX amb les següents clas-
sit'icacions:

Sebastià ACIrover, Ir. Veterans B
Francisco Páramo, 3r. Veterans A
Andreu Páramo, 3r. Juvenils
Llorenç Páramo, 4t. .Infantils

CAMPIONAT DE BALEARS
EN PISTA

A la prova de 100 metres obtin-
gtteren els segiients. resultats:
Sebastia Adrover,-. Ir. Veterans B
Francisco Páramo, Ir. Veterans A
Victor Martinez, 2n. Veterans A
Francisco Algaba, 2n. Preveterans

M. A. C.

Guíliem Timoner
agraeix

Vull agrair de tot cor el suport
rebut per part del poble de Fela-
nitx clavant la proposta i posterior
recollida de firmes, perquè el nou
poliesportiu que s'està construint a
la nostra ciutat porti el meu nom.
Les mostres continues d'estimació,
suport i adhesió rebudes, han estat
el millor homenatge que hagin po-
gut tributar-me.

A totes aquestes persones i espe-
cialment a aquelles que no han es-
catimat esforços perquè això no
quedas en un simple projecte, MOL-
TES GRACIES.

Sempre vost re,
Timoner Obrador

El XIII Trcfeu Partocolom
de Tennis

La Junta Directiva del Club de
Tennis Felanitx en una nota que in-
sertárcm a l'edició anterior, apun-
tava la possibilitat de que enguany,
i degut a les deficiencies de les ins-
tallacions de les pistes de tennis del
Port que habitualment s'usen per
aquesta competició, no es pogués
celebrar el «Trofeu Portocolom de
Tennis» en la seva tretzena edició.

Sembla però que posteriorment hi
ha hagut gestions i converses que
revelen una tona disposició per part
de la propietat de les installacions
per subsanar aquestes deficiencies,
la qual cosa podria possibilitar
aquesta competició, cosa que tots
celebraríem de bon de veres i més
encara els afeccionats a aquest bell
esport.

bto
v0,5

HORARIO VERANO

Mañanas, de 930 a 13 h.
Tardes, de 15'30 a 20 h.
Sábados, de 9 a 17 h.
TF. PROPONEMOS 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
Maki', 4 CAMPOS Tel. 650850

D•DISSENY.
Home i dona

Inicia sus rebajas de verano
A PARTIR DEL 6 DE JULIO

Major, 23	 FELANITX

ES DONEN CLASSES DE REPAS
DE LLATi 1 SINTAXI CASTE-
LLANA.
Informació: Tel. 582069 (horas
d'oficina).

CHICA CON CONOCIMIENTOS de
Contabilidad, ordenador e ingles,
BUSCA TRABAJO.
Informes, Tel. 827093.

CLASES DE REPASO DE EGB en
Portocolom (todos los cursos),
Matemáticas, Lenguaje, Sociales y
Ciencias.
Informes: Tel. 825320.

SE NECESITA SEÑORA/ITA DE
COMPAÑIA.
Informes: En esta administración.

BAR CALAI COCA
S'ARENAL - PORTOCOLOM

NOVA DIRECCIÓ
Si desitja passar una estona agradable
amb nosaltres, estam a la seva disposi-
ció per a complaurel.

Per encàrrec ii podem preparar un sopar o dinar a la nostra
terrassa, a la vora de la mar.

OBERT TOTS ELS DIES DE LA SETMANA

Els vespres, només els divendres, dissabtes i diumenges.



C. Convent, 37 - Tel  581844 FELANITX

OFERTAS VERANO
con regalos y promociones en

nuestras secciones de
COSMETICA y PERFUMERIA

ESPECIALIZADA

Loción

NATURAL HONEY
450 cg.+ 33%

495

DESODORANTE
Tulipán Negro Barra

195

Gel-Dermo

NIVEA

250

Insecticida

CLOR
1000cc

150

Studio Line

ESPUMA

Crema Dental

PROFIDEN
Familiar

140

MISTOL
1`5 litros

loo

Champú

PANTÈNE
Pro-V

Pañal

MOLTEX

895
Detergente

SKIP
4 Kg. y 2'2 Kg.

635

325	 495



RESTAURANTE
Esmeralda
Park

CALA DO'R
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL.

VISTA PANORANBCA SOBRE EL MAR
LOCAL –LIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 450 PERSONAS
PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: 1 TEL. 643085 - SR. RAMON

electrónica 	 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

• -a

Proues esportives a Portocolom
Les proves esportives previstes fins a finals de juliol, a celebrar a Por-

tocolom sota l'organització del Club Nàutic, són les segiients:
DISSABTE DIA 17.—A les 11 del mati, REGATES D'OPTIMIST per a

cursillistes. A les 6 del capvespre, CONCURS DE NATACIO al Rivetó.
DIUMENGE DIA 18.—A les 9'30 del matí, CONCURS INFANTIL DE

PESCA DE CANYA AL SURET. La concentració sera a les 9 en el Club
Nantie , on es facilitarà pasteta i bromeig.

—A les 11 del mati REGATES D'OPTIMIST per a cursillistes.
DISSABTE DIA 24.—A les 3'30 de la tarda, 1.a prova del I TROFEU

CLUB NAUTIC PORTOCOLOM de VELA LLATINA.
DIUMENGE DIA 25.—A les 11'30 del mati, 2. a prova del I TROFEU

CLUB NAUTIC PORTOCOLOM de VELA LLATINA.
A les 6'30 del capvespre, PAL ENSABONAT en el moll comercial.
DISSABTE DIA 31.—A les 3'30 del capvespre, 3 • a prova del I TROFEU

CLUB NAUTIC PORTOCOLOM de VELA LLATINA.

FELANITX

El.,Grup Socialista de
l'Ajuntament informa

Coloms a la Sala
EL DESGAVELL CREIX I ARRIBA
A LES SARDINES

La setmana passada el PSOE qua-
lificava de surrealista l'actuació del
PP i la Sra. Picó per la seva sob-
tada pressa amb posar el nom de
Guillem Timoner al Poliesportiu.
Aquest qualificatiu , el compartim
per?) també hi hem de pesar dins el
sac al PSOE per la seva esquizofrè-
nica actuació amb el Reglament
d'Honors i Distincions.

Vegen els fets. Al Pie-dei mes de
juny el nostre grup proposa una sé-
rie de modificacions al Reglament
'copiat d'un llibre de formôlaris per
Ia Sra. Picó, el PP i el FISOE s'avin-
gueren a que era millor
damunt la taula per a un'tnilldr es-
tudi. Es dugué a la Comissió Infor-
mativa corresponent i el portaveu
del PSOE manifesta que él seu grup
no era partidari de fer eeip•modifi-
cació de les proposades per 'Coloms
i el PP-Bono votaren a favor de la
proposta del PSOE. Arribats al Ple
del mes de juliol Coloms torna fer
les propostes del mes de juny i el
portaveu del PSOE Ha Sra. Picó
trobaren que s'havien de fer les mo-
dificacions proposades pel nostre
grup però amb matisos, fins i tot
volien fer un retrato. Aquest tenir
una opinió en relació a les llaes i
no en la lógica té més a veure'amb
l'esquizofrènia que amb un . Ajunta-
ment seriós i és una manera de les
més cabotes de fer perdre el temps.

Anem a un altre punt de l'ordre
del dia del ple del mes de juliol. El
PP-Bono havien martifestat a la
premsa i televisió que trobaven con-
venient postposar el fer lei" clave-
gueres a S'Horta, a això ho mani-
festaren abans que l'Ajuntament

prengués aquest acord. El dilluns
del Ple, ells ho havien d'acordar,
Colors a la Sala va argumentar que
era inil!or fer una fase del clava-
guefa ni de S'Horta i totes les decla-
racions d'intencions del PP-Bono es
varen disoldre dins una boira espes-
sa i votaren a favor de la proposta
de Coloms a la Sala. El forner de
s'Horta haurà d'arraconar les esco-
petes i agrair a Coloms que es fa-
cin clavegueres a S'Horta.

Per() aquests fets tenen una cor-
responsabilitat amb altres que de-
mostren que tot el que té a veure
amb l'Ajuntament no es comprensi-
ble per les persones humanes nor-
mals. L'Ajuntament i tot el que l'en-
volta esta xop d'un misteri que no-
thés es pot explicar amb l'existèn-
cia d'extraterrestres i altres mons:
Aix?) que deim és demostrable pel
fet que el diumenge darrer de la
fira nàutica les servioles de la coo-
perativa (16 cultius marins de Por-
tocolom varen menjar sardines fres-
ques bonissimes i els clients de la
torrada de sardines de l'Ajunta-
ment es varen engolir les sardines
salades que tocaven a les servioles.
Aquesta és l'única i veritable rea-
litat del nostre Ajuntament, aquesta
gatera de les plenàries que també
arriba a les torrades i a tot el que
té relació amb l'Ajuntament.

La setmana que ve en contarem
d'altres.

TENGO PARA ALQUILAR, 1 apar-
tamento amueblado, 1 piso grande
sin muebles en C/. Major, 1 co-
cheria en .C/. Rector Planas. 52.
Informes: C/. Juevert, 61. Tels.
825039 y 580283.

ES VEN Ir. PIS a estrenar, al C/.
Call, 9.
Informació, Tels. 581871 - 825520.

PSOE

EL CLAVAGUERAM DE S'HORTA

A la darrera sessió plenaria de
l'Ajuntament va quedar acordat rea-
litzar obres de sanejament a S'Hor-
ta amb doblers de la Sala i una
aportació del Consell Insular de Ma-
llorca.

A propòsit d'a-quest tema; sera bo
recordar que, en el periode en que
el govern municipal va ser contro-
la t pel nostre grup, arein
decidir completar la xarxa
de reeollida (le (le les aigiies
residuals del municipi realitzant les
cbres necessaries a S'Horta i Cas
Concos.

L'entitat IBASAN, que té cura de
totes les qüestions relacionades amb
el subministrament d'aigua potable
i la recollida i depuració de la re-
sidual, va comunicar que es faria
càrrec de la conducció de les aigües
fecals de S'Horta a una depuradora
(a Portocolom o a Cala Ferrera) i
que construiria una petita estació
per depurar les aigües . de Cas Con-
cos, si l'Ajuntament reSolia el tema
del clavagueram.

Així, el govern socialista de l'A-
juntament va encarregar el projec-
te per a la construcció de la xarxa
de residuals de S'Horta.

A la plenaria de la setmana pas-

Director des setmanari
no planyeria es paper,
per parlar d'En Timoner
que mereix un rellicari.

Don Guillem Timoner,
en es temps en que corria,
invocant la Verge Maria
per amor li prometia
sa medalla i es jersei.

Ja és honor fer segon,
només es un qui guanya,
contau-li d'Espanya
es títol de campió.

Cerquem tot arreu del món
un altre felanitxer,
espanyol o estranger,
SIS vegades campió.

Quines credencials
té en Guillem Timoner?
Es nom d'un felanitxer
pels quatre punts cardinals.

sada, tenint en compte que l'aporta-
ció del Conseil Insular era més pe-
tita del que s'esperava, el Grup Po-
pular va proposar deixar aparcat
el tema de clavagueram de S'Horta
i reasfaltar el camí de Son Mesqui-
da i el que de Cas Concos va a S'Al-
queria Blanca.

El nostre grup no va estar confor-
me amb el canvi (ja ens haviem
manifestat en contra quan el tema
es va plantejar a la Comissió Infor-
mativa) perquè creim que l'obra del
clavagueram de S'Horta s'ha d'ini-
ciar encara que només es pugui fer
una primera fase.

El nostre portaveu va repetir la
proposta que fèrem a la Comissió i
en aquesta ocasió el Grup Popular,
que postulava el canvi de destinació
dels doblers del Consell, va canviar
d'actitud i va donar suport a la nos-
tra iniciativa.

Una iniciativa que, tenia en comp-
te també el tema dels camins al-lu-
dits, que seran asfaltats amb do-
blers de l'Ajuntament malgrat es
fa ci la inversió a S'Horta.

Ps bo constatar que l'oposició pot
fer una labor constructiva, i certa-
ment no és aquesta la primera oca-
sió en (tuè el grup governant recon-
sidera la seva postura i assumir
les propostes del nostre grup.

Sos medalles i honors
s'han de dar a qui les guanya,
en Timoner té uns valors,
pens que tot s'or d'Espanya
no basta per comprar-los.
Si volem fer progressar
sa cultura d'aquest poble,
aquests noms que el fan noble
els haurem d'apreciar.
Era trist sentir pes carrer
no sebre per quin motiu
negar as poliesportiu
es nom de Guillem Timoner.
Tres-mil vuit-cents a passats
trobaven que feien bé,
podran tornar menjar hé.
si Felanitx no ha ciuebrat
Verge de Sant Salvador,
vos pregarem per clemência
fer fer acte de consciência
als senyors de la Presidência
perquè entrassin en raó.

N.B..
Felanitx, 5 juliol 1993

En Timoner




