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aprovats, era la xarxa de clavague-
ram, xarxa que no ha existit mai, i
aixó no obstant no s'han deixat d'au-
toritzar obres seguit seguit a agues-
ta urbanització j l'Ajuntament els
exigia la construcció de fosses sep-
tiques. I una de més grossa encara:
Els plànols de l'urbanització han de-
saparegut —no se sap quan— de
l'Ajuntament i s'ha hagut de sollici-
tar una copia a la Cornissió Provin-
cial d'Urbanisme. Amb una paraula
un cas vertaderament allucinant.

Pel que fa a la Urbanització LA-
FE sembla que els requisits per a
Ia seva acceptació no són tan pro-
blemàtics.

No s'ha aprovat el pressu-
post per 1984, fou suspesa
Ia sessió *Oda

Di marts passal a les 8 dcl vespre,
es va iniciar sessió plenaria per
aprovar el pressupost de 1984, un
pressupost que arriba als 205 mi-
lions de pessetes. La sorpresa fou
—després que el Secretari bagué do-
nada relació detallada dels distints
conceptes—, quan Pere Batle, ad-
duint articles legals feu veure a la
concurrencia que feia falta un bon
grapat de documentació per tal que
es pogues envestir legalment a Pas-
sumpte. El Secretari reconegué tot-
(Puna aquestes deficiencies i mal-
grat la discreta resistência de la
presidencia, es va suspendre la
sessió.
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H Govern Autimom, informa desfavo-
rablement el Registre de la Propietat a rodei la

Felanitxper a
La Comunitat Autónoma, en res-

posta a la carta que li va trametre
el nostre Ajuntament (i també els
de Campos, Porreres, Santanyi i Ses
Salines) en relació a la reestructu-
ració registral, en el sentit que re-
colzas la ubicació d'un Registre de
Ja Propietat a Felanitx. ha contes-
tat diguent que abans de rebre
aquest escrit ja havia informat al
Ministeri de Justicia de la no con-
veniencia d'ubicar al nostre poble
aquest Registre de la Propietat.
Aquesta comunicació —que fou Ile-
gida a la sessió plenaria extraordi-
naria de dilluns passat— ve a con-
firmar les noticies que entorn al te-
ma havia divulgat la premsa de Ma-
nacor

Davant aquest fet, el Consistori
decidi de fer arribar al Govern Au-
tònom una petició perquè reconside-
ras la qi_lestiO, ressaltant els bene-
ficis que reportaria al públic la pro-
jectada descentralització i fent notar
la precipitació de l'informe i la su-
bestima que suposa per una de les
parts interessades (els pobles de Fe-
lanitx, Porreres, etc.) el no haver-
les consultades abans. També fa no-
tar l'escrit la naturalesa purament
tècnica dels entrebancs que contra-
posa el Govern Autònom a la des-
centralització d'aquest servei.

El regidor Miguel Riera suggeri de
que una comissió municipal s'entre-
vistas personalment amb el Presi-
dent Cariellas, però sembla que la
proposta no va complaure a la pre-
sidencia i fou desestimada.

No sabem fins a quin punt aquest
escrit del nostre Ajuntament pot afa-
vorir la nostra causa. L'informe del.
Govern Autònom ja està donat i la
impressió general es que el Ministe-
ri de Justicia el tendrà molt en
compte. Vetadi com paradégicament
un intent de descentralització que
ha partit del Govern Central ha to-
pat amb la contraindicació del Go-
vern Autònom.

Les urbanitzacions
A la mateixa sessió s'estudiaren

unes propostes de la Comissió d'Or-
denació del Territori referents a l'en-
trega per part dels propietaris de
les urbanitzacions de Ca's Corso i
LAFE. Durant la discussió d'aquests
assumptes ens poguerem assabentar
que una de les infraestructures de
que havia de disposar la urbanitza-
ció de Ca's Corso segons els plànols

Paraula d'Amor
El veil prudent tenia la casa edificada al peu, d'una muntanya,

que a l'hivern li tapava la calor del sol, j en temps de l'estiu no h
permetia gosar de la fresca de la mar.

El veil prudent prengué una determinació: comenea a treure
pedres de la muntanya.

El savi orgullos li demana: Què fas, veil prudent?
El veil prudent li contestà: Vull remoure la muntanya, per

rebre la calor del sol a l'hivern i la- fresca del migjorn a l'estiu.
El savi orgullós ii digué: Ets un insensat, yell prudent. Ja no

tens forces, i la muntanya es molt alta.
Respongué el yell prudent: Quan les meves forces s'acabin, els

meus fills seguiran arrancant rogues. Més envant, quan els meus
fills tornin yells, treballaran els fills dels meus fills, fins que la
muntanya hagi estat remoguda, i la meva casa pugui rebre la calor
del sol a l'hivern, i la fresca de l'estiu. Endemés, savi orgullós,
has de sebre una altra cosa: La muntanya no creix.

* * *
Aquesta llegenda xinesa mostra un parell de coses:
Que els problemes no es resolen amb paraules.
Que hi ha paraules, com PAU, AMOR, que semblen muntanyes

inabastables, per?) que no ho són.
Que les muntanyes se desmunten roca a roca, i que la PAU i

l'AMOR se refan de mica en mica.
* * *

Nadal es una paraula d'Amor. Un amor que va esser i és una
donació gratuita, humanitzant i sempre nova de Deli.

Nadal es una paraula d'amor, encarnat en Jesucrist. Es una
paraula d'amor que ens estimula a remoure muntanyes.

Nadal encara es capaç de ser una paraula que no permeti que
Ia PAU sigui sols un bell record.

Manuel Bauça Ochogavia

Itomenatge
Dissabte passat, al vespre, a un

restaurant del Port, se va celebrar
un acte d'homenatge al pintor Bar-
tomeu Capó. Abans, havia estat inau-
gurada una exposició antológica de
la seva obra pictòrica al casal de
Ca'n Vei, al Carrer Major.

Tais esdeveniments ens han sug-
gerit aquestes reflexions:

1.4 Que un grup d'artistes felanit-
xers, que possiblement no partici-
pen dels postulats estètics que inspi-
ren l'obra del pintor, en una confra-
ria que més aviat se caracteritza per
les tírries mútues ben cultivades,
organitzin un homenatge a un coRe-
ga denota un esperit exemplar. En
Bartomeu Capó, sia quina sia la va-
loració que facem de la seva obra,
ha estat per molts d'anys el pintor
de Felanitx.

2. a En Bartomeu Capó (i això ja
justifica l'homenatge) pertany a la
rarissima espècie de ciutadans que,
durant molts d'anys, i a uns perío-
des de sequedat, varen actuar de
ferment perquè, a la nostra vila, s'hi

congrias una inquietud cultural que
ha donat uns fruits.

Ca'n Vei del Carrer Major es
un casal amb una situació òptima
per al muntatge d'exposicions. thia
exposició, que costa molt de fer, no
surt efecte si no hi ha un públic
que la visita. Això exigeix un local
idoni, i per tant centric i avinent,
que el públic se trobi a davant qua-
si sense cercar-lo.

Resulta depriment constatar com,
a l'any 1983 (quasi 84) un muntatge
que pretén obtenir una ressonància
popular s'haja de fer de manera tan
improvisada i desvolguda.

4 • a No hauria estat malament que
al sopar del Port hi hagués hagut
una presencia de l'Ajuntament, en-
cara que nomes hagués estat a tra-
vés (runa adhesió escrita.

el concert
Al mateix dia i hora (mirau per

on), a l'església de Sant Alfons, la
Coral Polifònica de Bunyola inter-
p.•..tzl -,a un concert de caire nada-

(Passa (t la pag. 4)
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Semestre "ill:, Ptas.

Provinci.is ti2.")

SANTORAL

D. 25 Nativ. del Señor
L. 26 San Esteban
M. 27 S. Juan Evangelista
M. 28 Stos. Inocentes
J. 29 Sto. Tomas Becket
V. 30 Sgda. Familia
S. 31 San Silvestre

LUN A

Cuarto menguante el 26

COM UN ICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Pahna por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.

Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.

Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.

Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.

Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.

Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.

Felanitx Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30. Domingos y
festivos, a las 7, 9, 12,30 y 17,30
horas.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 (enlazan con Palma),
16 y 18. Domingos 7,30 (-Palma),
9,30, 13 y 18,15 (-Palma).

Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
a las 7 (excepto sábados y fes-
tivos) y 17,50 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, 11,15.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7,45 (excepto sábados y fes-
tivos) y 18,45 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, a las 12 h.

Médico para mañana:

Servicio de Urgencia:

C. Mateo Obrador, 23

Tel. 580254

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Francisco Piiia

Lunes:	 Munar-Melis-Gayà
Martes:	 Miquel-Nadal.
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves:	 Catalina Ticoulat.
Viernes:	 Francisco Piiia

TELEFON§ IrINTERf.'S

Policia Municipal	 580051
Funerària, , 	 - 581144
Ambulàncies	 581'715
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717

Ayuntamiento de
Feianitx

E:x n ractos de los acuerdos que se
formulan en cumplimiento del art.
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Oc-
tubre, a efectos de su remisión al
Conseil General Interinsular y al Go-
bierno Civil de su pu publicación
en el tablón de edictos de esta Casa
Consistorial y en las carteleras pú-
blicas y de su posible inserción en
la prensa y en el Boletín Oficial:

Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 cle la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bee, a electos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.

La Comisión Municipal Permanen-
te de 'este Ayuntamiento en sesión
rflnaria celebrada el pasado día 21,

tomó los siguientes acuerdos:
Fue aprobada por unanimidad el

acta de la sesión anterior.
Sc acordó por unanimidad adqui-

rir dos estufas de butano para la
Escuela de C'as Concos.

D. Jaime Ballester Puigrós fue de-
signado representante de este Ayun-
tamiento y de los demás de la Pro-
vincia de más de 10.000 habitantes
en el Consejo Territorial del Depor-
te Escolar de la Comunidad Autóno-
ma de Baleares.

Se dejó sobre la mesa la solicitud
de D. Carlos Perez Henares.

Se dejó sobre la mesa la solicitud
de D. Antonio Gardas Orell.

Se acordó tomar contacto con la
firma Estop, para la obtención
ampliaciones de fotografías aéreas
del Municipio.

Se acordó por unanimidad susti-
tuir las puertas centrales del edifi-
cio Aduana de Porto-Colom por per-
sianas, al propio tiempo que abrir
un vano en el muro nara acceso a
la planta superior.

Se accedió a la solicitud de D.
Rafael Binimelis Bauzd interesando
Ia colocación de un letrero en calle
Padre Ault

Por unanimidad se acordó contra-
tar directamente con Carpinteria
Pascual-Bennasar para la colocación
de vidrieras y asta para la bandera
en la Casa Consistorial.

Se concedió una ampliación del
permiso concedido a D. Antonio Vi-
vas sobre emplazamiento de pista
de autochoques.

Se accedió a la solicitud de D.
Antonio Gelabert Alzamora, contra-
tista del Servicio de Recogida domi-
ciliaria de Basuras interesando que
a partir de la fecha los pagos por
este concepto se efectúen a nombre
de Limpiezas .Urbanas de Mallor-
ca, S.A.

Se concedieron ocho licencias de
obras menores a particulares.

Sc concedieron tres nuevos pla-
zos para terminación de obras au-
torizadas.

Se acordó elevar las solicitudes de
construcción de vivienda rústica de
D. Rafael Nicolau Obrador, parcela
44, Polízono 35, de D. Margarita
Borcloy Grimait, Ca'n Gerrer, Polí-
gono 36, de D. John Hacliand y otra,
parcela 293, Polígono 59, de D. Je-
rónimo Obrador Mir, parcela 154,
Polígono 32 y de D. Sebastián Adro-
ver Bennásar en la 5." Vuelta, n."
39, a la Comisión Provincial de Ur-
banismo por si tiene a bien prestar-
les aprobación.

En el turno de proposiciones ur-
gentes se acordó por unanimidad a
propuesta de D. Jaime Ballester, so-
licitar de Gas y Electricidad, S.A.
una copia del proyecto de electrifi-
cación de la Urbanización de Ca's
Corso.

Finalmente el Secretario de la
Corporación informó de las gestio-

nes realizadas en el reciente viaje a
Madrid.

Felanitx, a 24 de noviembre de
1983.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

-- -
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en

sesión extraordinaria celebrada el
pasado día 28, tomó los siguientes
acuerdos: con asistencia de todos
sus miembros, excepto D. Sebastián
Nicolau Artigues y D. Bartolomé Te-
jedor Berga, que se habían excu-
sado.

Se informó favorablemente la
creación del Registro de la Propie-
dad de Felanitx.

Felanitx, a 29 de noviembre de
1983.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

ANDREU MAIN
CLASES DE DIBUJO y PINTURA

Tel. 575103

VEND() MANTA BAJA en la calle

Zavellá,
Informes: Tels. 580760 y 580052

COMERCIAL

MUSCARO
Zavellá, 7 y Hospicio, 24 - FELANITX

desea a sus clientes y público
en general feliz Navidad y

próspero Año Nuevo

va morir a Felanitx, el dia 18 de desembre de 1983, a 81 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostólica

cel sia

La seva esposa ApoLlemia Artigues Caldentey; fills Anna, Miquela, Sebastiá i ApoLlônia;
fills politics Josep Vaguer, Catalina Bauzá i Joan Manresa; germana Maria; gentians polities Janine
Oliver, Gabriel Oliver, WI fel Artigues, Catalina Mesquida, Josep Joan Torrens i Miquela Artigues,
nebots i els nitres parents, vos demanen que encomaneu la seva ànima a Wu.

Casa mortuòria: Sureda, 15 (Ca'n Fantonelles)
•

Bartorneu flicolau Çciyà

1



Cursos de Programador
- Atendido por programador diplomado

con titulo universitario.

- Prácticas con ordenadores de las
mejores marcas.

- Plazo máximo inscripción, 15 enero.
- Plazas limitadas.

jr c-,7 ,72,   	 r_ I» -13
ci W.-/7 1 	t:tj:r1

España, 16 N.
Tel. 581554

FELANITX

A.S.F. - P.S.O.E.

Por una inear sanidad local
Una de las cuestiones que en es-

tos momentos afectan con más inte-
rés a nuestro término municipal, es
Ia dc servicios sociales y sanitarios.
La Agrupación Socialista de Felanitx-
P.S 0.E. consciente de que como par-
tido politico está en la obligación de
colaborar en todos los aspectos que
afectan a nuestra población, hace es-
te problema suyo y ha decidido
—sin restar competencias a otros or-
ganismos— emprender una línea de
acción encaminada a solucionar al
máximo los problemas que en este
campo nos afectan. Los servicios a
que nos referimos son, entre otros,
Ambulatorio, Residencia de pensio-
nistas y asistencia sanitaria en
S'Horta, Ca's Concos y Porto-Colom.

No quiere decir ello, que nosotros
solos podamos conseguir que todo
ésto sea posible, pero sí nos vemos
capaces de que con la voluntad y la
colaboración de las personas de es-
tes lugares o interesadas, en un cor-
to espacio de tiempo, se puedan con-
seguir resultados positivos. Tal vez
algunas personas se preguntarán
porqué la A.S.F. se preocupa aho-

ra, y no antes de estos temas? La
explicación es muy sencilla; porque
antes, el Gobierno Central, el Auto-
nómico y el Municipal —en Fela-
nitx-- estaba en manos de la dere-
cha y, como se ha demostrado, po-
co han hecho en este campo.

El programa sanitario del P.S.O.E.
permite que, aun estando en época

de crisis como la que vivimos, el
CAMBIO también llegue a los pue-
blos y núcleos menores. Por ésto
mismo ics socialistas de Felanitx,
—ya que el grupo gobernante en el
A•f!intarniento (UF.) y como máxi-
mo respcnsable cl Alcalde Pedro
Mesquida, no intenta o no quiere so-
Incienar estos problemas—, hemos
encaminado nuestro trabajo hacia
conseguir resultados en esta mate-
ria para nuestra localidad.

17,1 nasado miércoles día 14, parte
del Comité Local de la A.S.F. se reu-
-liO con ei Director General del IN-
SALUD en Baleares. Después de ex-
ponerle la problemática local y con-
trpstar puntos de vista --en los cua-
les se ?lido constatar que el retra-
-o de la inauguración del nuevo am-
bulatorio se debía al Ayuntamiento
de Felanitx—, se expuso la forma de
enuipar en material e instrumental
el Ambulatorio, así corno de los ser-
ViCiOS que además de medicina ge-
neral, primeras urgencias, comadro-
na, etc. que en estos momentos se
tiene. De los puntos tratados se de-
dujo au la junta de gobierno del
INSALUD incluiría para 1984 en sus
presupuestos la cantidad de 7,5 mi-
llones de ptas. —posiblemente esta
cantidad se rebajard en algo— y que
las especialidades propuestas serían,
Oftalmología, Ginecología y Trauma-
tología —de momento--.

Nosotros creemos que para el am-
bulatorio estos servicios aún son in-
suficientes, pero consideramos que
con la colaboración que esperamos
de la población, a corto plazo, se po-
drán incrementar hasta cubrir nues-
tras necesidades.

Felanitx - 19/12/83.

Por el Comité Local de la A.S.F.,
Miguel Gonzalez.

mercado nacional de

o son
Nuestro Mercado Nacional de

Ocasión le ofrece siempre "oca

siones de confianza": coches re-

visados y puestos a punto.

Esta semana le hacemos una

oferta especial. Venga a vernos

con toda confianza.

OFERTA OF: Lei SEMAMP1

Seat 850
Seat Panda PM-T
Seal Panda PM-W
Seat 131 Miraliori
Renault R-4 Ti , PM-S

» 11-5 PM-U
• R-5 TL 5p. PM-U
• R-7 TI, PM-S
• R-12 TS PM-J
• R-14 'FS PM-T
• R-18 GTS PM-O

Ford Fiesta PM-P

FACILIDADES DE PA GO

Francisco Manresa
Agente Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85

Multi-Televisores

Regal
THOMSON

eyeslo de R
MULTI TELEVISORES (Televisores preparados para recibir: Teletext°, Videotex, TV vía

satélite, ordenadores, equipo de vigilancia...) 12 modelos diferentes de
14 a 27 pulgadas, con y sin telemando, portátiles y de sobremesa.

NO OLVIDE LA GRAN VARIEDAD EN GAMA DE VIDEOS THOMSON

Distribuidor exclusivo Electrodomésticos  RICART
C. M. Bordoy, 17-TEI. 500535 	Servicio técnico TEL. 581300
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Festa de la Sibil.la
Baix l'organització del Patronat

Local de Música, el proper diven-
dres dia 30, a les 9'30 del vespre se
celebrara a l'església de Sant Alfons
Ia festa de la Sibilla, una festa que
protagonitza la Coral de Felanitx.

Constara d'una primera part
«Simbolisme de l'Advent» a la qual
des del cor s'interpretaran cants, in-
tercalant el sermó infantil i una lec-
tura. En segon lloc hi baura el cant
de la SibiHa, a càrrec de la nina Mi-
queia Antich Vadell. I ta tercera part
estara integrada per un concert de
Ia Coral que, des del presbiteri i so-
ta la direcció de Jaume Estelrich in-
terpretara peces de Haendel, Oltra,
Spilman, Brahms, etc.

Benjamin Smith en la saia
de «Sa Nostra»

El jueves pasado inaugurú una
muestra de acuarelas y dibujos en la
sala de la Caja de Baleares «Sa Nos-
tra», el pintor Benjamin Smith. La
integran un buen número de vitelas
con temas de Mallorca, algunos de
ellos de nuestra ciudad i Porto-Co-
lom.

Es una exposición que, como to-
das las de este buen dibujante i
acuarelista, presenta un gran inte-
4-és.

Permanecerá montada hasta el día
S de Enero.

La festa de Sant Antoni
Dissabte passat ja es va celebrar

una reunió preparatória per la fes-
ta de Sant Antoni, una festa que des

;de fa uns anys corr sota l'organit-
zació de la Croatia de l'Amor Diví.
Va quedar concretada la data de les
beneïdes, que seran el diumenge
dia 22 de gener. El vespre abans, dis-
sabte dia 21 s'encendra a la plaça
de Sa Font el tradicional fogueró, i
el dimarts dia 17, festa del Sant, a
les 8 de l'horabaixa hi haura missa
solemne a la Parròquia.

Amb aquest avanç de noticies es-
peram que la gent felanitxera es po-
drà preparar amb temps per a colla-
berar en la festa.

En properes edicions ampliarem
informació.

Catequesiepara adultos
El próximo martes día 27, a las 9

de la noche, en el salón de actos del
colegio Sant Alfons, charla sobre el
lema: «El deseo sin límites: ¿Hay
alguien absoluto? La llamada a lo
infinito».

La Cruzada invita a todas las fa-
milias cristianas a estas charlas que
les permitirán profundizar más en
el conocimiento de la fe.

Hogar del Pensionista
AUDIOVISUAL

Dimarts dia 27 a les 5 de capves-
pre, patrocinat per La Caixa, tindrà
floc l'audiovisual «SA FORMATJA-
DA» a, càrrec de l'Escola de Manor_

quí de Manacor.

FIESTA DE FIN DE AÑO

Día 31, a las 4'15 de la tarde y co-

mo despedida del año 1983 celebra-
remos una fiesta en la que interven-
drá S'Estol d'Es Gerricó. Como es
ya tradicional, el Coro del Colegio
«Juan Capó» ofrecerá un recital de
villancicos.

Para finalizar la fiesta serán ser-
vidas unas pastas y una copa de
champán.

PENSIONISTAS A LLUC
El Hogar del Pensionista ofrece a

sus socios unos tickets para asistir
a la peregrinación a Lluc cuando lo
hava la comarca de Felanitx, al pre-
cio de 200,— pesetas por persona.

Plazas limitadas.

Dinamitzaeó cultural
Biblioteques de la Caixa

El proper dimarts dia 27, a les 3
del canvespre, a la Llar del Pensio-
nista es projectara l'audiovisual rea-
litzat per l'Escola Municipal de Ma-
llorquí de Manacor, «Sa Formatja-
da

de sociedad
NOCES

Dissabte passat a migdia, a l' es-
glésia de Santa Maria del Mar de
Cala d'Or, es varen unir en matri-
moni els joves Antoni Miguel Nadal
i Anna Riera Mu nuera. lienei
i celebra l'Eucaristia Mn. Bartomeu
Miguel, Rector de l'església de Sant
Agustí i oncle del nuvi.

Apadrinaren els nuvis els seus pa-
res respectius, D. Enric Miguel i D.zt
Catalina Nadal; D. Francesc Riera i
D.' Rosa Munuera.

Testificaren l'acta matrimonial pel
nuvi, el seu germa Tomeu, Maria
Antònia Picó i els seus cosins Ma-
ria Gamo, Toni Nadal i Joan Bonet;
per la nuvia, el seu germa Francesc,
Margaret Havies, Beatriu Llabrés i
Elena Bellini.

Després de la cerimèaia els convi-
dats es reuniren en un dinar a l'ho-
tel Costa del Sur de Cala d'Or.

Enviam la nostra felicitació als
novells esposos.

NECROLOGIQUES

Divendres dia 16 deixa d'existir a
Felanitx, a l'edat de 81 anys i des-
prés de rebre els sants Sagraments,
D." Maria Cándido Mesquida, Vda.
de Rosselló, de Ca'n Randa. Descan-
si en pau.

Reiteram el nostre condol a la se-
va família i d'una manera especial
als seus fills D. Bernat i D.a Catali-
na.

Diumenge passat entrega l'anima
a Déu a Felanitx, a l'edat de 81 anys
i després de rebre els sagraments,
D. Bartomeu Nicolau Gaya. A. C. s.

Enviam el nostre més sentit con-
do! a la seva esposa D.a Apollènia
Artigues, tills I)." Anna. 1).»M quela.
I). Sehastia i 1)." Apol.16nia fills po-
lities i als Ares familiar.

VIGILIA DE LA'.
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

La Vigília de Nadal començarà a
les 10 del vespre, baix l'ordre se-
güent:

Kalenda i sermó.

Lectures.

Cant de la Sibilia.

Cant de l'Àngel i eis pastors.

Oftena del, pastors i continuació
de la missa.

ESGLESIA DE ST. AGUSTÍ
La Vigília de Nadal començarà en

aquesta església a les 10 del vespre.

ESGLËSIA DE ST. ALFONS
Comencara la Vigília de Nadal a

les 9'30 del vespre i es desenrotllarà
arnb l'ordre segiient: Entrada i sa-
lutació del celebrant. Sermó de la
Kalenda pel nin Cosme Adrover Oli-
ver.

«Gloria in excelsis Deo» (grego-
rià). Entrada dels pastors, oració i
lectures. Entre les lectures càntics a
càrrec dels nins del collegi.

Cant de la Sibilla per la nina Ma-
ria Dolors Aznar Gallardo.

Epistola, cant de l'Alieluia, Evan-
i homilia.

Confinuació de l'Eucaristia i bene-
dicció final.

El cor de Sant Alfons interpreta-
i - a durant la celebració diverses can-
t:0ns nadalenques.

JIMnMI.n111n•

Vandalisme de protecció
oficial

Si fa unes setmanes eren unes
mans anènimes les que atemptaven
contra la façana principal de la nos-
tra Església Parroquial, aquesta ve-
gada pareix tenir consentiment ofi-

l'inoportú acte de tallar un
exemplar de pí adult i colocar-lo
ben al mig de la vía pública per a
exemple dels ciutadans. Hem de dir
que aquest fet no es nou, ja que son
molts els pins que, arribat Nadal,
han estat tallats i collocats en les im
mediacions del moll de Porto-Co-
lom. -

Davant tal fet, el GOB-Felanitx, ha
presentat un escrit a la corporació
municipal demanant l'inmediata re-
tirada de tant desafortunada orna-
mentació nadalenca.

Volem collaborar diguent que en
els mateixos indrets existeixen al-
tres arbres plantats, que deguda-
ment illuminats resultarien igual o
més que el condemnat del mig del
Moll, un tant ridícul per' cert.

MOLTS ANYS.

G.O.B. - FELANITX

Oficina Técnica e Comuni-
caciones de Felanitx

AVISO

Sc pene en conocimiento del pú-
blico, que durante los próximos días
24 y 31 de dici ,..rnbre, en las Oficinas
de Correos y Tel2comunieaciones,
solo se prestarán los servicios que a
continuación se relacionan y en las
horas que se indican.

Registro General e Información,
Venta de Sellos, Admisión de Certi-
ficados Urgentes y Postal Exprés, se
prestarán de 9 a 13 horas.

Todos los Servicios Telegráficos,
incluído el Giro Nacional Urgente,
así como el reparto de Correspon-
dencia Postal Urgente, se prestarán
con horario habitual de.. sábados.

El Servicio de Caja Postal, se pres-
tard con horario de 9 a 12.

Felanitx, 20 de diciembre de 1983.

El Jefe de la Oficina
Técnica ele Comunicaciones

la rodella.
life de la TviOna I

lent:. No sera descobrir res de nou
als qui presten atenció a manifesta-
cions d'aquestes que la Coral de Bu-
nyola avui Cs una de les millors de
Mallorca i potser d'una area més ex-
tensa. El concert, com era d'esperar,
va esser un model de perfecció, ajus-
tament, técnica i disciplina.

Bé, doncs aquesta meravella no-
més va esser aprofitada per un au-
ditori de fidelíssims amants de la
música que, lluitant contra vent i
tempesta, se varen sacrificar a seure
a uns bancs monacals i abandonant-
se a la baixa temperatura d'un local
inadequat (i donem-li les gracies).

el pressupost
Dimarts passat, l'Ajuntament de Fe-
lanitx havia &aprovar el pressupost
d'entrades i sortides per a l'any
1984. La Corporació ha decidit que
ingressarà i gastara dos-cents cinc
milions de pessetes. Doncs be, el
pressupost no conté ni una bruta
pesseta per la continuació de la re-
forma de la Casa de Cultura. 0 sia:
que l'opinió dels qui creuen que Ia
cultura es un fet secundari, (com si
diguéssim una «asignatura d'ador-
no») ha triunfat una vegada més.
Per tant, activitats com les que aca-
barn de comentar (i qualsevol altra
que corr el perill d'avortar-se davant
tal perspectiva) si se duen a terme
sera en condicions precàries, xorant
a base d'improvisacions i d'almoi-
nes.

Enhorabona!
Pirotècnic.

FELANITX

INFORMACIÓN LOCAL

Electrodomésticos RICART
Desea a clientes, amigos y público en
general unas felices Fiestas y prós-
pero Año Nuevo

Molts d‘.trays



JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722

NECESITAMOS:
Para alquilar o vender temporada 84:

APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS,
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.

PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E INGLATERRA.
VENTA EN EXCLUSIVA EN URBANIZACIONES:
La Fe, Ca's Corso, Sa Punta 2.' Fase
y Parcelación Ca'n Cirerol.

CONSTRUCCIONES,

URBANIZACIONES

m, E INVERSIONES

, 5a- INMOBILIARIASZtro5
Porto Co ni

Para informes: Nicolás Juliá, Salustiano Moreno,
Antonio Palmer

OFICINA EN PORTO -COLOM: C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34

FELANITX	 5

El P. G. (PI U. pedra angular dei
planejament urbanístic

Quan vaig començar a publicar
aquestes reflexions sobre politic
ut banística, ho Vaig fer amb la con-
fiança d'obrir un debat sobre un
tema que consider insuficientinent
traetat a les pia nes(I'aquest

També he de manifestar que em
movia una actitud crítica envers
l'actuació de l'Ajuntament en agues-
ta materia.

De resultes d'això, els comentaris
que periòdicament aniran sortint
perseguiran dos objectius basics.
Per una part, contribuir a la neces-
sària conscienciació ciutadana en-
torn a un tema de gran trascenden-
cia i que tan directament ens afec-
ta, com es el planejament urbanís-
tic. Per altra part, no vull renunciar
a dir-hi la meva. En aquest sentit,
intentaré explicar el meu desacord
amb la gestió municipal, alhora que
exposaré les raons que motiven ca-
da objecció.

Fa dues setmanes feia una prime-
ra aproximació a l'importancia d'un
Pla General d'Ordenació Urbana.

En aquella ocasió el comparava
amb un altra conjunt de regles que
a tots ens resulta molt familiar: el
codi de circulació. Sembla evident
que només cercava una manera de
fer més simple la comprensió del
seu significat i importancia. Ales-
bores ens cal definir un pla amb
unes altres paraules, diguem-ne més
específiques.

Qué és an Pla General

Un Pla General es l'instrument
urbanístic per a orientar, regular i
controlar el procés d'urbanització,

d'edificació i de dotació d'equipa-
ments i serveis públics.

En quant a l'àmbit d'aplicació i
d'acord amb la legislació vigent, el
pla es en sí mateix Llei i Regla-
ment, alhora que Norma i Progra-
ma d'actuació per a la totalitat del
terme municipal pel qual ha estat
redactat.

Constitueix, en definitiva, el con-
jtrit de les regles que controlaran
el procés urbanístic, de cumpliment
obligatori tant per a l'Administra-
ció com per als particulars.

Fins aquí la definició del que es
un Pla General. Crec que es fàcil
treuren cl'aquestes paraules una se-
gona lectura: El conjunt de normes
que conformen un P. G. d'O. U.
constitueixen la pedra angular de
tot el planejament urbanístic i
d'aquí la seva extrema importancia.

Pere) si es de tanta trascendencia,
es lògic el demanar-nos aim es pot
funcionar sense un Pla General que
ens ampari. 0 el que es el mateix,
quina és la situació urbanística ac-
tual.

Primerament cal dir que el que
actualment esta en fase de redac-
ció, per part d'un equip de tècnics,
no es un nou Pla General sin() el
que s'està fent es una revisió d'un
veil pla, —en aquests moments no
record l'any de la seva redacció—
per tal d'adaptar-lo a la nova legis-
lació i a les actuals circumstancies
socio-econòmiques de Felanitx. Per
altra part, tots sabem que, contrà-
riament al que ha succeit a altres
municipis, a Felanitx no s'ha sus-

pés la concessió de Ilicencies d'obra
durant el temps en que es feia la
revisió del Pla General. Resulta evi-
dent que aquesta decissió ha supo-
sat la no paralització d'un sector
que, a més de trobar-se afectat per
la crisi econòmica, se'l considera
molt sovint com un important dina-
mitzador de l'activitat econòmica
general.

Efectivament, la construcció no
només no s'ha paralitzat sinó que
el fet de que les recaudacions
concepte de llicències d'obra que
han entrat a les argues municipals
hagin augmentat tant durant els
últims anys demostren ben be el
contrari.

Jo tampoc era —ni h i) som— par-
tidari d'una paralització transitòria
en la concessió de llicencies d'obra,

però sí d'una relantització, d'un
anar amb els peus de plom que,
almenys hauria estat coherent amb
la situació excepcional en la que
tris trobam. Res d'això s'ha fet i les

icencies s'han continuat concedint
iilegrement. En aquest moment, horn
es troba que el territori s'ha ocupat:

— Be en la més absoluta
tilt tolerada.

— o aprofitant el planejament en
vigor, que estava concebut de for-

que permetia una construcció
irrespetuosa amb el territori.

Mentre, el Pla General d'Ordena-
ció Urbana continua sense ser apro-
at.

Barcelona, 5 de desembre de 1983

Ginner!! Mas i Barceló 

Alpargatería LUISA GONZALEZ
Gran surtido en alpargatas

y calzado deportivo

Venta de mesas, camillas

y muebles auxiliares

C. Mar. 26
	

FELANITX           

SERVI DISCOUNT    

Av. Bienvenidos, s/n. - Tels. 657130-658024
Cala d'Or [Santanyíl

til TODOS RIS empncsas    

para sus LOTES NA -VIDA D
en el    

Supermercado

Servi Discount
de CALA D'OR

Encontrarán una extensa expos:ción    

Calidad - personaiidad y precios real-
mente ajustados.

Visítenos y se convencerá                  

Cullum físicet
Cuide su cuerpo y su '''flara.

Cultura Física Rítmica.

Ambos sexos a partir (le los 12 años.    

Imformes CI. Call n.° 21 - FELANITX   



Tel. 658185

Cala d'Or

Comunica al público que permanece abierto
todo el mio.
Disponemos de local para:

BANQUETES
BODAS
COMUNIONES
CENAS COMPAÑERISMO

Deseamos a todos feliz Navidad y Año Nuevo
Jaime Artigues

El Pesca peix
Deseamos a clientes y amigos feliz

Navidad y Mo Nuevo
Ofrecemos nuestros surtidos de

mariscos, vinos de calidad, champans y
turrones

TEL. 580182

Comiat a l'an* Jeroni Juan
La vostra n01)1( tasca ja ha finit.
Finí l'obsessió que tan encesa,
—d'escorcollar les fonts de la bellesa—,
portaveu abrandada dins el pit.

Amunt, dins la llum blava d'infinit,
pel gaudi eternal de la promesa
navega cap a Deu, amb avidesa,
tranquil i somrient, vostre esperit.

I mentre cor-ferits d'amor fraterna
l'estol d'amics que al món ens heu deixat
espera amb l'a -reveure confiat,

en el museu vivent del Paradis
podeu fruir a dolls del bell encís
d'Artista i d'Art sublim, de joia eterna.

JOAN MAIMO

13 Desembre de 1983

Se dan closes de Informitica y lenguaje
Básic (ordenador propio )

Informes: Dameto, 40 - Tel. 500537 de 19 a 21 h.

SUPERHAIBAS
OFERTA ESPECIAL DICIEMBRE

Queso La Cabaña 550 ptas. Kg.

No olvide encargar su polir) al ast al 531618

nuestra NOCHEVIEr
una fiesta inolvidable!

CALA D'OR

HOTEL***
PONENT PLAYA

CREMA DE ALMENDRA MEDITERRANEA

LANGOSTA AL NATURAL BELLA VISTA

- Tomate al apio

- Ensaladilla rusa

. - Salsa Imperial

PAVO Y LECHONA ASADAS PERFUMADAS AL TOMILLO

- Patata Nueva Risolada

- Coles de Bruselas con jamón

- Champiñones al Brandy

9LOCK HELADO MONTMORENCY CON NUECES Y MIEL

/Ç.4
TURRONES NAVIDEÑOS

CAFE Y LICORES

UVAS A MEDIANOCHE

BOLSA DE COTILLON

VINOS.

CARTA DE PLATA BLANCO Y TINTO

" -
CHAMPAGNE:

•

• •

• •	 A• •
Reservas: •
HOTEL***
PONENT PLAYA
Cala Ferrera, s/n.
Tel. 65 77 34 i 35

Fy.:t1 Aparcamiento

CENA
SOLO COTI

Y COTILLONi
503"rPTAP SrA.S.

LLON

2 pistas de Baile con Orquesta y Discoteca

Segundas consumiciones a precios habitua!es

• CAPTA NEVADA FdEIXENET

Ish HOTELES BARCELO  1
LA GARANTI A DEL RIEN SERVICIO 

6	 FELANITX

Coses d'Es Port
posar-hi remei (coses que p'Es Port
110 posen: «REMEIS»). Per?) d'això
ja en parlarem més endavant; tam-
poc ens pareix molt bé començar
diguent que a n'Es Port ens tenen
com a gent de segona categoria...,
ja m'ha escapat! Jo no ho volia
dir..., Jet-6 volia que ho sabessiu.

A partir d'ara vos tendrem infor-
mats, de lo que fan i volen fer s'As-
sociació de Veïnats, sa Confraria de
Pescadors, s'Associació de Pares
d'Alumnes i també de lo que no fan
Io que haurien de fer sa gent que
esta per a fer-ho.

Tot això, si no hi ha mal temps,
que aquests dies n'hi ha hagut i ses
barques mal fermades se'n han anat
a ses roques. Intentaren rescatar
un iot, pet-6 se'n donaren compte
tart i es vent bufava fort...

Aprofitam per donar ses bones
festes a tothom.

Amics lectors del setmanari «FE-
LANITX», amb aquestes lletres es-
crites amb ma tremolosa per esser
sa primera vegada que me dirigesc
a una gent que té ganes de llegir
notícies o anecdotes que l'alegrin
un poc (i sobre tot per aquestes da-
tes), me sent com un nin que va an
.cs primer dia d'escola.

Lo que me sap greu és no poder
donar-vos noticies agradables; he
estat pensant una estona... i no
rne'n record de cap, però si n'hi ha-
vés qualcuna, seria primer que
41!es dolentes.

Dones be, baix d'aquest encapça-
lament de COSES D'ES PORT...,
un grup de persones intentarem fer
una crítica que sigui constructiva;
ja sabem que això no caurà be a
tothmo. Mala sort. Si qualque ve-
gada ens equivocam (corn persones
que som), esperam que també ens
ho diguin i ferem es possibles per



Com anys endarrera
Oh quanta blatera caiguda a cops de la dalla
per fer-ne rostoll!
Com anys endarrera, l'Advent emmiralla
una mar d'amargura:
venjances i odis, penúries i afanys
d'un món que esta foll.
L'amor li llenega, de pau sent fretura,
i als camps de batalla
s'hi paren rellotges a tall de grumoll.
D'ençà dos mil anys
i per revifalla,
els rius de la Gracia flueixen a doll
i just per la treva d'aquest món iHús
que va a la ventura,
el Fill de la Mare, l'Altíssim Jesús,
rosset com el blat
d'espiga madura,
dins jaç de pallús
davalla.
Amb humilitat
el Cel ha deixat
per un poc de palla.

Joan Maimó

Felanitx, 1983

Alimentación CATI BOU
Proissos, 22

Desea al público eu i general
UNAS FELICES FIESTAS

Gran oferta navideña
Visítenos y se convencerá

FELANITX

De vegades els historiadors tenen
dificultats a l'hora de parlar dels
origens d'una festa, costum, actes
folcklõrics, balls, etc. 136 sia per
manca de documents o perquè tais
festes i ritus o cerimonials es per-
den dins «la foscor dels temps».

S'esdevé però, que alguns cops,
sense esperar-s'ho ni anar-ho a cer-
car, l'investigador troba que ii surt

cami un d'aquests documents.
Precisament quan vaig redactar el
Ihbre «Menorca davant la Inquisi-
cid» (editat pel Conseil Insular de
Menorca) em va cridar l'atenció un
ciels capitols presentats per l'advo-
cat defensor de la causa que se se-
guia, l'any 1620, contra Sebastià
Riudavets, rector de l'església del
Mercadal —per motius que ara adi
no vénen al cas— on es fa constar
que l'escola o l'obrer de l'església
es va sentir ofès perquè el rector
el va renyar quan, per les festes de

Reparación y

venta de

persianas

venecianas

Falsos techos en aluminio
POSIC1ON Y VENTA:

-	 ANDRES IIADELL
Mar, tio - Tel. 580359

Nadal, no va posar les neules dins
l'església: «essent Barthomett Fa-
nals obrer de la yglésia parroquial
del Mercadal, dexet de posar neulas
en la yglésia en las festes de Nadal
y per esser assò cerememia
santa de la Y glésia en tot aquest
Bisbat de Mallorca, lo dit rector
Riudavets lo reprengué devant de
algunes personas».

Queda clar, idia, que a principis
del segle XVII el costum de pen-
jar neules dins les esglésies de
Mallorca (aleshores Menorca perta-
nyia al bisbat de Mallorca) era cos-
turn i práctica usual per tot arreu,
cerimònia que encara dura avui en
dia, i que sia per molts d'anys.

Ramon Rosselló

Eléctrica
CONTRERAS

Instalaciones domeslicas, una
vivienda. desde 79.650 pts.

Precios a convenir para cons-
tructores.

Instalaciones industriales.
Se instalan y reparan ANTE-

NAS DE TELEVION AM, FM y
Colectivas.

Presupuesto sin compromiso.

Taller, Jaime, 1. Part. Zavelli, 14
Tel. 580340

SE VENDE SOLAR en Porto-Coima.

Informes: Tel. 580036

Nota històrica

Les neules de Nadal

Pase su mejor NOCHEBUENA y NOCHEVIEJA
en

DISCO PLAY
Cata Illarsai - [Joto-Coiom

Les deseamos unas felices Fiestas de Navidad
Y un próspero Año 1984 	 [El NCH

DISCO PLAY Abierto viernes y sábados noche.
Domingos tarde Galas Juveniles.
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P. A. Perm, 11

Tel. 5819 57

Desea a tod s una
feliz Navidad y

próspero Año Nuevo

C- MAGATZEM

a

FELANITX

Ramos de la Nostra História
Un personatge singular del segle XIX

Antoni Lluís Martorell Bennasser
Per P. Xamena

(Conchtsió)

Luego parte Martorell para la Consistorial donde fue llamado para
acordar con varios señores que ya encontró reunidos, las disposiciones
que debían tomarse en tan crítica situación. Todo se resolvió en un ins-
tante, se nombraron una multitud de comisiones y Martorell quedó encar-
gado de hacer abrir en el cementerio rural profundas zonjas para ente-
rrar a tanto muerto.

Vase Martorell a su casa para satisfacción y consuelo de su familia,
Ia encuentra reunida y rogando a Dios por las almas de tantos desgra-
ciados. La mujer e hijos le invitan para que tome algún socorro y más
para satisfacerlos que por apetito pudo beber media jícara de chocolate,
y con un cigarro encendido, parte para el cementerio y encuentra allí a
algunos trabajadores y teas encendidas que iluminaban aquel recinto; de-
marca las zanjas al entretanto que se le reunieron otros trabajadores
hasta el número de unos cicnto. Distribuye a todos y se empieza la ober-
tura de las acequias que con dificultad quedaron concluídas al amanecer
a fuerza de prodigar a los concurrentes vino y aguardiente.

Durante la noche fueron conducidos al cementerio todos los cadáve-
res, que Martorell hacía ordenar a la parte derecha del mismo por hile-
ras muy unidas cara arriba.

Todos los pasos que did Martorell fueron precipitados, tremendos y
horrorosos, pero ninguno tan terrible y espantoso como luego por la ve-
nida del día pudieron distinguirse bien los objetos y ver a las claras, mi-
tad de la superficie del cementerio cubierta de cadáveres desfigurados,
rotos sus vestidos y empapados de sangre y polvo.

Recorrió Martorell en un instante las hileras de muertos, aquí repo-
saba un pariente, allá un amigo y a tantos paisanos conocidos. No era fá-
cil poderse sostener por más tiempo en un cuadro tan horroroso y así tre-
mulo y trastornado se apartaba de aquel sitio, y el que antes tuvo tanto
valor y serenidad en todas aquellas tristes escenas corriendo, hablando y
gritando siempre sin descanso un momento, fue precisa ceder a la voz de
Ia naturaleza y sentarse casi desmayado; lo reconoce otro de sus compa-
ñeros aconsejándole fuese a descansar supuesto que no era ya tan nece-
saria su presencia para enterrar a los muertos. Martorell contestó que só-
lo estaba algo trastornado, que iría a casa a tomar un bocado y volvería
pronto, como así lo hizo sin hablar a los demás.

Efectivamente tomó chocolate que encontró preparado, queda fuerte
como antes y a paso acelerado regresó al cementerio, y llega al tiempo
que se empezaba a componer los cadáveres en las zanjas.

Los trabajos seguían con lentitud por haber disminuído los operarios
y estar cansados, aterrados y algo bebidos los que habían quedado; Mar-
torell y sus compañeros procuraban alentarlos hasta ayudarles de manos
en el entierro. Las acequias tenían sobre seis palmos de profundidad v
más de cuatro de anchura, los cadáveres se componían unos sobre otros
bien unidos, se les echaba encima una buena capa de cal viva llenándose
después la acequia de tierra bien amatrasada.

Antes del mediodía ya no se vió muerto alguno, pero si muchos vivos
que lamentaban la dolorosa pérdida de tantos infelices.

Martorell y demás comisionados subieron a la Consistorial diciendo
que por entonces nada había que hacer en el cementerio pero que conve-
nía hacer frecuentes visitas en el lugar del entierro por si exhalaban va-
pores de corrupción y en caso afirmativo quemar romeros de que abun-
da mucho este pueblo y añadir tierra. Martorell y otro quedaron comisio-

nados al efecto, pero no hubo necesidad de tornar estas medidas por es-
lar bien enterrados los cadáveres.

Muchas cosas podrían decirse consecuentes a tan horrorosa catástro-
fe pero se omiten por no ser este su propio lugar y estar mejor escritos
y estampados en el mismo ario por D. Bartolomé Mestre, Pbro. Sucentor
de la Santa Iglesia Catedral, hijo de este pueblo de Felanitx, en un cua-
demo in quarto que contiene 31 páginas, intitulado «Memoria histórica de
Ia catástrofe sucedida en el pueblo de Felanitx en la tarde del 31 de Mar-
zo de 1844, Domingo de Ramos en el acta de predicarse los sermones del
Via-Crucis ».( 32).

(32) Altre bibliografia sobre aquesta desgràcia: —Tomás Saurina, Pbro. Oración
fúnebre que en las exequias de Pollença por las Víctimas de Felanitx dijo D. Tomas
Sourina, Pbro, el día 8 de abril de 1844 (Palma 1844).

—Miguel Ferrer, Ave Maria. bendita y alabada sea la Stma. Trinidad. Oración
ftinebre que en el solemne Aniversaria que debía celebrarse en la Iglesia Parroquial
de San Nicolás de la ciudad de Palma, capital de la provincia de Mallorca, el día
30 de abril del presente oho, en sufragio de las almas de los que fallecieron en la
desgracia en la Villa de Felanitx un 31 de Marzo del mismo; debía decir D. Miguel
Ferrer, presbítero exclaustrado del Sagrado Orden de Trinitarios Calzados de la Stma.
Trinidad... (Madrid 1844).

—Cosme Bauzá Adrover, Presbítero, Centenario de la catástrofe de Felanitx 1844-
1944 (Felanitx 1944).

—Miguel Bordoy, L'Encontrada (Felanitx 1929).
—Miguel Bordoy, La catástrofe de Felanitx en 1844 (Felanitx 1944).
—Tremenda desgracia que sucedió en la villa de Felanitx... (Una fulla en vers).

(Barcelona Imp. de Jose Llcch).
—Trágica Relación en la que se refiere la horrorosa catástrofe sucedida en Fe-

lanitx... (Un full en vers) (Barcelona Imp. de A. Albert).
---Felanitx» núm. extraordinari del setmanari Felanitx, 31 mare 1944.

Próxima apertura
DROGUERIA - FERRETERIA

SANTUERI
C. Santueri, 68
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LA EXCMA. SEÑORA

Doha María de los Angeles Masot Abizanda

FALLECIO EN MADRID EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 1983

D.	 E.	 P.

Su esposo, D. Enrique Falcó (General de División); hijos: Juan (Cte. de Caballería), Chola,
Nines, Jose y Enrique (Ttes. de Caballeria); hijos politicos: Cristina Prieto, Lucas HernAndez v
Javier Gómez Lucas; madre, Esperanza; hermanos: M." Jósefa, Rosita, Jose-Luis, Mercedes y
Miguel; hermanos politicos: Alfonso Sedefio, Jaime Munar, Daniel Mariscal y Avelina Tejedor;
nietos, sobrinos, primos y demás familia. Ruegan una oración por su alma.

Casa mortuoria: Calle Sol, 5 y 7 - 2.° - SALAMANCA

A tots els pares
Tal com estan les coses

avui, es costum que per
aquestes festes, i ,sobretot el
dia dels Reis, els allots rebin
dels pares regals i joguines.
La publicitat en general inci-
ta a comprar molt. Però hi ha
coses que no són bones per
infants —ni per a ningú—.
Una d'aquestes coses es la jo-
guina b.Mica, la joguina de
guerra. Es denigrant per a la
humanitat que un nin esperi
amb illusió l'escopeta que li
duran cis Reis.

PARES, NO COMPREU JO-
GUINES 13ËL.LIQUES. A LA
GUERRA NO S'HI JUGA!
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Homenatge a Tomeu Capó

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 • 581135 — FELANITX.

eEgLle siendo noticia GUILLER-
MO TIMONER, El ciclista felanitxer
que ha demostrado que el tiempo
no pasa, al menos para el.

Hace unas semanas «LOS AMI-
GOS DEL CICLISMO» le entregaron
UNA MEDALLA en reconocimiento

su extraordinaria labor. También
Ia discoteca «NEW BABELS» quiso
entregarle una valiosa placa de pla-
ta. No podia faltarle tampoco la
«A» de «ABRAXAS»... En suma que
TIMONER está en el candelero.

Por otra parte pasó el obligado re-
conocimiento medico . para comple-
tar su ficha de corredor profesional.
Los mundiales de pista están a la
vuelta de la esquina... ¡TIMONER
que grande eres!.

Por Ultimo lo de su ESTATUA en
el Passeig Ramon Llull sigue firme.
Lo que ocurre es que se quiere ha-
cer bien, y dar tiempo al tiempo. Y
hacerla ahora sería demasiado TI-
MONER.

• Nos comentaba uno de los res-
ponsables de T.V.F. que hacer dos
programas de tele semanalmente cos-
taba un esfuerzo terrible. Pero están
entusiasmados y las penas son ale-
grías. De momento emiten los lunes
y los jueves. La verdad es que mu-
chos de estos programas podrían
darse en diferido, por ejemplo los
martes, clue la tele estatal aburre
mortalmente,

• Cual Cid Campeador, SANTI
BONO está triunfando. Su canción
«ESTRELLA FUGAZ» sigue acapa-
rando los votos, y batiendo todos
los records de «LOS MUSICALES»
de «RADIO BALEAR». Como si los
aficionados a la música ligera qui-
sieran rendirle un homenaje póstu-
rno...

• Buenas muestras de la pintura
joven felanitxera en Ia REEXPOSI-
CIO» del «MIL I UN», que tras un
largo letargo vuelve a cobrar vida
para mayor inri del mundo de nues-
tra decadente farándula. Habra que
darse un garbeo por ahí.

• PARECIDO RAZONABLE.—Es-
ta semana (perdonen la repetición
de la pasada, pues los hados de la I
imprenta nos jugaron una mala pa- .
sada) se lo dedicamos a MIQUEL
VAQUER (el director deportivo de
T.V.F. y ,Dreyfuss» en «Calfreds»)
con LINO VENTURA (el actor fran-
cas; va maduro).

• Ayer viernes en PORTO-CRIS-
TO se .celebraba EL CONCURSO  DE
VILLANCICOS. Nos hemos informa-
do de que un grupo infantil felanit-
xer seguramente iba a conseguir uno
de los máximos galardones, debían
cantar en primer lugar, y según
nuestro confidente, eran cle lo me-
jorcito.

La venidera semana trataremos de

Presentació del
G.O.B. a Felanitx

Havent arribat a ser notable el
nombre de felanitxers afiliats al
Grup Balear d'Ornitologia i Defensa
de la Naturalesa G.O.B. així com el
seu desig de promoure una activitat
encaminada a l'estudi, divulgació i
conservació del medi ambient a tra-
vés d'una agrupació local, s'ha cre-
gut oportú presentar als ciutadans
de Felanitx l'esmentada Agrupació
així com la seva delegació a la nos-
tra Ciutat, per tal de formalitzar
llur presència entre tots nosaltres.
L'acte tendrá Hoc el proper diven-
dres dia 30 a les 9'30 del vespre als
locals del Café de's Mercat. En el
mateix intervendran En Xavier Pas-
tor i En Pere Llofriu per part de la
Junta Insular de Mallorca, la presen-
tació de l'Agrupació de Felanitx será
a càrrec de membres de la seva i
primera Comissió Executiva. En el
mateix acte tendra lloc un colloqui
entre el públic assistent així corn la
realització d'un audio-visual sobre
les activitats duites a terme en el
curs d'aquests dan-ers deu anys.
temps d'existència que ara acaba de
complir el G.O.B.

De l'Agrupació de Felanitx del
G.O.B. direm avui que son prop d'u-
na quarentena els felanitxers que
l'integren. Aquesta queda composta
per una Junta General d'afiliats i
per una Comissió Executiva forma-
da per les distintes responsabilitats
existents que a continuació vos do-
na in a conèixer:

— secretari d'organització interna:
Miguel Tur i Capó.

— delegat a la Junta Insular: Mar-
galida Rosselló i Pons.

— delegat de comunicats i prem-
sa: Nicolau Barceló i Monserrat.

— coordinadors activitats cienti-
fiques i de divulgació: Maria Pou i
Bordoy i M.' Antònia Caldentey i
Grimalt.

— coordinadors activitats politi-
ques i de seguiment del P.G.O.U.:
M. Rosa Cons i Teixidó i Miguel
Angel Caldentey i Bennasser.

Direm també que la mitja d'edat
la tenim entre els 24 i 25 anys, que
la militancia masculina està en equi-
libri amb la femenina i que son no-
tables els afiliats amb ocupacions re-
lacionades amb la biologia, així com
cis ensenyants i universitaris...

Fins el proper divendres, quedau
tots convidais.., vos esperam!!

informarles mejor.

• También ayer viernes termina-
ba el I CAMPEONATO de DOMINO
POr «EL MESON», con una cena de
compañerismo en el mismo bar.

Sabemos que había tres parejas
gue se disputaban, a la hora de ce-
rear nuestra edición, los máximos
honores. Daremos cuenta de los re-
sultados finales también en la pró-
xima edición.

Podemos adelantarles que próxi-
mamente, para enero, se prepara
una monstruosa liga de dominó en-
tre una serie de bares de Felanitx.

JORDI GAVINA

Dissabte horabaixa, al casal de
Can Vei del Carrer Major, es va
obrir l'exposició antológica homenat-
ge al pintor Tomeu Capó. Prop de
quaranta quadres i dibuixos donen
testimoni de la tasca realitzada pel
pintor al llarg dels molts anys
—pràcticament tota la seva vida-
d'entrega a aquesta activitat artísti-
ca. El retrat, el bodegó i sobre tot
el paisatge, hi sera presents i es pot
comprovar el tractament que han
rebut en les successives etapes del
pintor. Hi ha pintures que estan da-
tades de l'any 1935.

Amb motiu d'aquest homenatge
s'ha editat un fulletó on s'inclou una
entrevista amb Tomeu Capó realit-
zada p'En Miguel V. Sebastian i un
sonet d'En Joan Maim&

Però l'homenatge prengué una sig-
nificació especial al sopar que se ce-
lebra el vespre al restaurant «Cé-
sar» del Port, on prop de mig cen-
tenar de persones —entre elles un
bon grapat d'artistes— s'acostaren a
n'En Tomeu Capó en un gest de
simpatia i reconeixement.

En Joan Maimó, en un bell parla-
ment oferí l'homenatge i després
Mn. Gabriel Rebassa, amb la seva
parla agraciada posa una nota d'hu-
mor a la reunió i agraí al pintor la
seva desinteresada collaboració en la
restauració i embelliment del temple
parroquial. El pintor Andreu Maimó
feu entrega d'una placa commemora-
tiva a l'homenatjat, el qual amb pa-
raula emocionada agraí l'homenatge.

Reproduïm tot seguit el text del
parlament pronunciat pel nostre bon
amic i collaborador Joan Maimó:

Quina bella escaienca! Ara que les
muntanyes fan olor de. molsa i dins

l'aire sura aquesta cosa indes-
criptible, humanament tendra, Ma-
ma. de les festes de Nadal, ara que
el Fuster tot pie. de bondat i Maria
Iota plena d'Infant fan canil cap a
Betlem per a portar la pau als ho-
mes de bona voluntat, ens hem rett-
nit per a compartir en aquesta tau-
la tin sopar de germanor i per a re-
tre un just homenatge al nostre
arnic.

Tenc a gala d'esser un dels qui
l'han tractat personalment i de com-
partir les mateixes dèries. La nos-
tra amistat és de molt enrera.

Jo era de familia artesana i ell de
familia pagesa. D'aquella nissaga que
es nodria de pa negre t d'aire sa.

D2 melt jove, i de bona hora li
entra l'amor a l'art. Estimava i es-
tima els paratges de la bella contra-
da felanitxera, muntanyes i planures,
garrigues j conradissos, molins i ca-
ses de camp, cançons i tonades que
enriquien les tasques camperoles,
pen') aquestes feines no eren per
a ell. Ell estimava de clebó la terra
i la mar per a contemplar-les i tras-
lladar-les al llenç, no per treballar-
les.

Eren altres temps. D'uns anys en-
ea tot ha canviat al nostre entorn.
La joventut d'avui té al seu abast
escoles i medis per desenvolupar les
seves inquietuds. Per aquelles saons
i singularment pels qui vivíem en
els nobles era demanar la Huila.
L'artista havia d'esser autodidacta i
pocs, molts pocs, els consells vàlids
que podia rebre. Per altra part es

deia que eren uns morts de fain. Ës
clar, teníem fam de bellesa i de
comprensió.

I en Tomeu «Sense altre bagatge
--com diria Gafim— que el seu en-
tusiasme, la seva irreductible voca-
ció i sobre tot, les seves indiscuti-
hies dots de dibuixant nat» procura-
va, entotsolat, plasmar mit jançant
la linia i el color, l'expressió i l'afir-
mació de s'autentica i lunnanitzada
espiritualitat.

Foren anys de lluita i de provatu-
res i de recerca. No hi havia am-
bient per a l'art i En Tomeu amb
passa vacillant o més ferma se mo-
via sempre dins el cercle regaladis-
sim de la pintura. La primera
posició d'un pintor professional que
es féu a Felanitx, si mal no record,
fou la del gran aquarelista Teodoro
Delgado en el Circol Recreatiu i que.
ara fa, un més envant un mes en-
rera, cinquanta anys. No va esser
compres. Aplega a bans d'hora. Per
a veure més exposicions haguere.m
d'esperar el Centre d'Art i Cultura i
que En Tomen, l'enyorat Bernat de
Sa Caixa i jo mateix, units amb un
sentiment coma, l'amor a l'art i l'a-
mor a Felanitx gastarem moltes
d'hores posant estelles i atiant per
encendre la seva flama.

Les ventades de ponent han eixa-
morat la terra i et poble, que ha
guanyat en medis, diríem que ha per-
dut (mitten amor, aquella tendressa i
aquell humor sa i vitenc de l'època
florent del Centre d'Art i Cultura
que tantes i tantes exposicions, con-
certs, obres teatrals i conferencies
organitzava. ¡Quina llàstima que de-
saparegtiés!

Pere) per En Tomeu la nit segueix
essent encara un prodigiós poema de
silenci i per a ell cada mati l'alba
encén el sol per innundar de hum i
de vida el paisatge i la claror dels
seus pinzells fa deixondir les plan-
tes, ressucitar les flors, verdejar els
pins i tenyir de blaus i verds les ai-
gües transparents de nostres cales
perquè si emmiralli la blancor de
tantes barques.

I que sigui per molts d'anys. Que
Den te mantengui sempre encesa la
flama del bon humor i et faci l'ofre-
na de moltes, moltissimes aurores.

Molts anys i bones festes per a
tots!

Alta peluquería señoras
y caballeros
manicura y estética

Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort

como en los mejores salones de
Palma

C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:

Mafiana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al

mediodia.



aps
—També es collonut que

Nadal caigui en diumenge.

—Heu sentit a dir si els
Reis Mags s'han passat al
PDP? r.s que dins sa Recrea-
tiva vaig sentir cosa, pub...

—Otte t'han de dur el Reis,
monet? Resposta: una pisto-
la, una escopeta, una metralle-
ta, un vaixell de guerra, un
tanc, un avió de guerra, un
missil de creuer, un Pershing
i... una pilota de futbol.
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Estuviron en ambas pruebas los
atIctas del Club Juan Capó. Las dos
se celebraron el pasado domingo y
merecen ser destacadas (entre los
49 que tomaron parte) las siguientes
actuaciones:

Carrera Popular .Sakrete».

Benjamines.— Guadalupe Rincón
(1), Maria J. Martin (2) y en mas-
culinos: Basilio Martin (1), Pere A.
Bennásar (2), Guillermo Obrador
(4) y Francisco Monserrat (5-.

Alevines.— En chicas la mejor fue
Francisca Sureda (5). En categoria
masculina fueron Juan Pons (2), To-
más Almodóvar (3), Miguel Sánchez
(4) y Ramón Rincón (5).

Infantiles.— Marisol Martin (3)
Margarita Fiol (5). Doblete en mas-
culinos con Lázaro Sánchez (1) y
Mateo Bennásar (2).

Cadetes.— Gran dominio en chicas
con Ana M.a Ruiz (1), Maria Mon-
serrat (2), Conchita Antich (3) y
Victoria Rincón (5). Los chicos me-
jor clasificados: David Garrido (3),
Bartolomé Obrador (4) y Andres
Morales (5).

Fue concedido al Juan Capó un
premio especial por ser el Club con
mayor participación.

I Cross Círculo Sollerense.

A él acudieron los que mejor pun-
tuación llevan en las pruebas fede-
rativas. Los ocho atletas del Club lo-
cal lograron las clasificaciones si-

guientes:

Cadetes masculinos. — 1.— Anto-
nio Peña, 2.— Bartolomé Salvá, 4.—
Miguel S. Perelló.

Cadetes femeninas. — 3.— Antonia
Obrador, 4.— Juana Ramal, 6.— Al-

Jueves 29 y viernes 33 a las 9 nnfte

‘BIA JOsh: CANTUDO czt

PIEN	 Ci3Li 

• 

ALIAS
("On	 Ifred ,,) Landa

;Una película risuena. aiegre. divertida y jovial!

Juntamente eon «I.OS RITOS StAU.1 LES DEL DIABLO)

Si as miradas pudieran matar...

ROY SCIIIDER y MRY1. sTREEP
son los principales interpretes de

Una nueva dimensión del suspense de la mano del director
de «Kramer contra Km nier»

Complemento: LA PROFESORA DE EDUCACION SEXUAL

Dia 1.° Enero en dos sesiones desde las 3

¡La gran locura italiana! Furiosamente divertida!

FURIOSAMENTE ENAMORADO
interpretada por Adriano Celentano y Ornella Muli

¡Un burbujeante espectáculo!

Además: LA FURIA DEL DRAGON

DIAS DE NAVIDAD Y 2: FIESTA:
CINE FELANITX: «Evasión o Victoria» y «Bombardero»
CINE PRINCIPAL: «La Cosa» y «Capitulo dos»

Prueins cn Palma y S011er

Carrera popular «Sakrete» y
I Cross Circulo Solerense

fonsa López, 7.— Maribel Obrador.	 Domingo 1.° Encra en sesitin continua desde las 3 ¡UM° DIX
En ambas categorias el Juan Capó

fue premiado como mejor equipo.

Juveniles femeninas. — 2.— Cata-
lina López.

NAVIDAD y REYES en Foto SIRER

Amplio surtido en:

Cámaras Reflex

Tomavistas y Proyectores

Accesorios Fotográficos

y las nuevas Cámaras Kodak Disc

Grandes ofertas y descuentos

Vea las últimas novedades fotográficas

Alta Fidelidad:

MARANTZ
VIETA
LENCO

VIDEO:

JVC - AKAI
Juegos electrónicos, Calculadoras,
Walnnans, Video Juegos, etc.

Foto SIR ER
C/. Mayor, 28 - Tel. 580309 - FELANITX
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Tombats a la molsa	 Llibres

un nou Vietnam?
Segles d'aïllament ens han fet una mica insensibles a tot el que pas-

sa pel món, a tot el que passa fora de la nostra illa. A tots ens passa
això. Una illa es com un continent petit, molt petit, que ho és tot: la ter.
reta més insignificant de totes les terres que hi ha en el món, i el Rom-
brigol de totes les coses que passen o deixen de passar.

Per això, de vegades, parlant amb amics, em sap prou greu que pas-
sem per alt temes que, d'una manera o d'una altra, afecten a altres co-
munitats humanes corn la nostra i que, potser un dia, també ens pu-
guin afectar a nosaltres: Lemoniz?, reconversió industrial?, residus ra-
cliactius?,... totes aquestes coses que les tenim més aprop que altres, so-
len passar desapercebudes i no els hi donam la importancia que tenen.

- En el cas que els problemes, els conflictes, encara estiguin més lluny,
sembla que ni ens afecten ni ens afectaran mai per res.

Avui dia no es pot anar pel món ignorant el que passa en ell. No
es pot anar ignorant l'humor i l'estat d'ànim que tenen un Andropov o
tin Reagan. El «neutralisme» (no dic pacifisme) no és pràctic evident-
ment.

El Líban és un d'aquests problemes greus que té ara per ara plan-
tejats el nostre dissortat món. La «patata calenta» del Liban sembla
no tenir solució, almenys a curt termini i especialment desprès de l'ar-
ribada dels «ianquis» a aquell país. Pere) anem per parts: ens afecta el
tema del Líban a nosaltres, habitants de l'illa? Em pens que sí i les
raons podrien ser aquestes:

Primer perquè el Liban està molt més prop geogràficament del que
ens pensam.

Segon perquè qualsevol conflicte béllic en el nostre món té reper-
cusions més o menys sonades en la nostra vida quotidiana (recordem
la guerra del 73 entre àrabs i israelians que provoca la pujada de les
benzines).

Tercer perquè un desequilibri militar en qualsevol racó del món pot
conduir inevitablement a un conflicte generalitzat, especialment nuclear.

Quart perquè l'Estat espanyol pertany a la mateixa organització que
nertanyen les «forces de pacificació» que es troben actualment en el
Líban: l'O.T.A.N.

Clinquè perquè la nostra terra, les nostres illes, són un cairn obligat
ner a qualsevol força militar que es desplaci d'occident a orient, i un
punt de referencia importantíssim per tal de controlar l'estratègia mi-
litar en la Mediterrània occidental.

La cosa no va en obsolut de bromes i els fets estan ben a la vista
de tothom. No es tracta de fer «ciència-ficció» sine) únicament d'analit-
zar uns fets que ens afecten o ens poden afectar directarnent.

I ara, que hem encetat el tema veient de quina manera ens poden
afectar els conflictes mundials i en concret el del Líban, anem a veure
que passa per aquelles terres. Va camí el Liban de ser un nou Vietnam?

Ha quedat ben clar i demostrat que el garrot de l'Oncle Sam arri-
ba fins allà on sigui precis arribar, per tal de defensar els seus interes-
sos. El garrot ha funcionat a Cuba, Nicaragiia, Panama, Corea, Grana-
da i ara, en forma de «força pacificadora», també al Líban.

Fins ara Israel, l'Estat, israelià, ha estat l'encarregat d'anar fent la
feina bruta a l'Orient Mitjà. Israel, amb el recolç dels U.S.A., ha fet el
naper de «policia dels interessos nord-americans» tot mantenint l'equi-
libri militar i l'«status quo» en tota aquella area, aprofitant les friccions
entre jueus i àrabs.

Aquesta situació ha estat invariable fins ara fa poc. Israel ja està
cansat de tantes guerres i la seva darrera intervenció militar al Liban
(l'operació «pau a Galilea») l'ha desprestigiat excessivament i l'ha des-
gastat militarment. Després d'intentar restaurar l'ordre al Líban i d'ins-
titucionalitzar un govern que no trencas excessivament l'equilibri en la
zona, les coses es complicaren per les divisions sectaries que existeixen

«EI poblado prehistúrico
de Hospitalet Veil
(Manacor)»

Una nova collecció ha estat incor-
porada a la serie de publicacions de
l'Institut d'Estudis Balearics. Amb
el títol generic de «Monuments de
les Illes Balears» s'aniran editant
monografies de breu extensió refe-
rides a diferents èpoques de la his-
tória artística de les Ines. Els tex-
tes editats amb profusió d'illustra-
cions constituiran unes guies útils
per a conèixer els monuments his-
tòrics.

El primer volum de la collecció
ha estat redactat pel Director del
Museu de Mallorca, Dr. Guillem Ros-
selló Bordoy. Se tracta d'un estudi
sobre el poblat prehistòric d'Hospi-
talet Vell de Manacor. Les campa-
nyes de neteja i restauració perme-
teren posar al descobert un intere-
santíssim conjunt talaiótic que amb
el llibre ara publicat podrà ser co-

en aquest país i per la intervenció militar siriana, sense comptar amb
la presencia dels palestinians i de les seves g,uerretes intestines. Israel
no sap com sortir-se'n d'aquesta (Begin dimiteix, hi ha protestes a Is-
rael per la continuitat de la presencia militar) i es en aquest moment
quan a qualcú se li ocorr la gran idea d'enviar una «força multinacio-
nal» encarregada de guardar la (Tau» al Liban. La «força multinacional»
és una excusa com qualsevol altra per poder justificar la presencia nord-
americana al Liban que, acompanyats per francesos, italians i britànics
(per dissimular) començaven a veure que la Mediterrània oriental po-
dia deixar d'star controlada com ho havia estat fins ara.

El garrot de l'Oncle Sam està ben decidit a actuar al Liban o allà
on sigui. De fet ja ha tengut oportunitats de demostrar-ho. Es produi-
rà una escalada de la tensió en aquella zona? Augmentarà la presencia
militar nord-americana fins a limits perillosos? La clau de tot aquest
problema està en Siria. Si Siria, i els esquerrans libanesos o palesti-
nians, es retiren, les tropes intervencionistes es retiraran i deixaran un
govern «amic» que no trastoqui l'equilibri de forces en aquella zona. Si
Síria segueix ocupant el territori libanès les coses poden anar per molt
mal camí, perquè els nord-americans no permetran que aquella regió pu-
gui caure en les mans de l'altre bloc hegemònic. La cosa, doncs, esta
molt bruta i molt embolicada.

Ens jugam la pau, però no únicament la pau a la Maditerrània orien-
tal, sinó la Pau a tot el món, amb aquestes guerretes que res de bó ens
poden dur. I el Líban és únicament un dels problemes (dramátic, sens
dubte) que pateix el nostre món. Hi ha dies que valdria més no llegir
els diaris...

Ramon Turmeda.
5-12-83.

negut amb tota precisió.
L'Institut d'Estudis Balearics pre-

veu continuar la serie amb altres
monografies dedicades al grafitis
descoberts a la Catedral de Palma,
la torre d'en Galmés de Menorca,
els banys àrabs de Palma, el Con-
vent de Santa Clara, el conjunt de la
Trapa, etc.

El llibre del Sr. Rosselló Bordoy
fou presentat en un acte que se ce-
lebrá al Museu de Mallorca el dia
12 de desembre.

SE VENDE EN PORTO-COLOM
directamentedel constructor CHA-
LET a estrenar en Urb. Ca's Corso
no. 142.
Informes: C. Sureda, 15-1".
Tél. 581491

LLOGARIA UNA CASETA o pis
veils dins la part antiga de la vila
o a foravila. Millor si fos petita.
Amb corrent.

Informació a aquesta Administració

Cámara Agraria Local
Se recuerda a todos los propieta-

rios de ganaderías de vacuno-leche-

ro, que el plazo para inscribirse en

el Registro Provisional de Explota-
ciones Lecheras, fi naliza el próximo

día 31 del actual mes de Diciembre,

cuyo requisito sera indispensable

para poderse beneficiar de las Ayu-

das concedidas por la Administra-

ción Central y Autónoma.

Felanitx, diciembre 1.983

EL SECRETARIO

Fd.° Pedro Llompart Bosch

Maria Undid() Mesquida
(Vda. de Jaume Rosselló)

va morir a Felanitx, el dia 16 de desembre de 1983, a 81 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

cell sia

Els seus fills Bernat i Catalina; fills politics Miguel i Antònia Maimó; néts Maria Antònia,
Margalida i Llorenç; germans politics Josep, Maria i Magdalena; fillol Jaunie; nebots i altres pa-
rents, vos demanen encomaneu la seva anima a Wu.

Casa mortuòria: Carrer de Sa Llana, 10 (Ca'n Randa)



Crónica por gentileza de

ril
MOBLES DE CUINA I BANY

4cl-ha AUTOMO VILES
Paseo R. Llull, 12
Tel. 581521

En nuestra exposición:
extenso surtido en vehículos de oca-
sión procedentes de cambia. Diferentes
modelos y precios.

VISITENOS

•
VEALO EN:

Juveniles:

FELANITX, 2 - ALARO, O.

MONTUIRI, 1 - S'HORTA, 1.

Infantiles:

FELANITX, 3 - J. de P. INCA, I.

Alevines:

SANTANYI, 1 - FELANITX, 2.

EXTRAVIADO PERRO BEAGLE,
atiende por Sam. Se gratificará su
devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

12
	

FELANITX

El Centre d'Educació Especial
«Joan Mesquida» de Manacor, amb
la nova ampliació que actualment es-
ta a punt de concluir-se, ha passat
a tenir un caracter Comarcal, do-
nant atenció a alguns alumnes de
Felanitx. Per aixd hem cregut inte-
ressant que En Bartomeu Colom,
director del Centre, ens explicas com
funciona el Centre i quins projectes
té.

— Ha caigut en les nostres mans
la revista QUADERNS D'APROS-
COM que s'edita al ColIegi i que ex-
plica un poc què feis i qui sou, pe-
r?) ens podries explicar a quin ti-
pus d'atlots atén?

— El Centre Joan Mesquida dóna
atenció als minusvalids des dels qua-
tre anys fins als setze; després pas-
sen al taller. Per fer-vos una mica
mes d'idea, hi ha des d'alumnes pro-
funds, que s'atenen d'una forma qua-
si assistencial fins a nins amb un
retras escolar que, amb el temps,
podran passar a integrar-se dins un
col-legi normal. Pere) que fins ara no
han trobat cap solució ni assistên-
cia especialitzada.

— Quans d'alumnes teniu a
cola i quans treballadors al taller?

— Trenta cinc alumnes a l'escola
i al taller vint i set. A l'escola els
nins estan distribuits en grups for-
mats per alumnes amb un mateix
nivell escolar i atesos per pedagogs
i mestres d'EGB especialitzats en
pedagogia terapèutica. Hi ha uns al-
tres tipus de serveis que es donen
de manera individual als necessitats,
com són psicomotricitat, psicotera-
pia i logopedia.

— Des de quan donau una assis-
tència comarcal?

— El centre des d'un principi te- -
nia aquesta finalitat, però no s'ha-
via pogut atendre fins fa poc en que
es va aconseguir transport escolar.
Enguany s'ha començat, encara que
de forma un poc provisional, —per-
que cl coliegi esta en obres— el
transport per a Felanitx i Caninos.

— Corn es manten aquest centre?

— Fins ara s'han rebut ajudes de
l'administració central i autonómi-
ca, sobretot del Ministeri d'Educa-
ció, l'Inserso y el Fonas, aix í com
també dels ajuntaments de la co-
marca, de cada dia Ines sensibilit-
zats cap aquesta tasca de recuperar
els minusvalids. Moltes d'aquestes
ajudes tenen un caracter gratuït i
això fa que no sàpiguen mai de
quins doblers es poden dispondre,
ni tan sols si arribaran o no les aju-
des. Això crea un clima de inestabi-
litat i de inseguretat que ens obliga
a cercar formes de financiació pro-
pies, mitjançant els socis i activi-
tats benèfiques.

— Com per exemple aquesta rifa
d'un oPaseomar» que s'està fent ara
mateix a Felanitx?

— Desgraciadament ens hem ha-
gut d'enterar per terceres persones
i ha sortit sense adornar-nos. El
promotor de la rifa no se va posar
en contacte amb el coHegi i una ve-

gada fet es difícil posar-hi remei
sense perjudicar a qualcú. No s'ha
posat una denuncia contra el pro-
motor de la rifa per no perjudicar
a la persona que, amb molt bona in-
tenció, va donar-li el permis. Aquest
tipus de rifes no son benèfiques, de
fet, sing pel senyor que les organit-
za. Les rifes que organitzain al co-
flogi van íntegrament pels minusvá-

i no nomes amb un deu per
cent com aquest cas.

— Quins projectes inmediats te-
niu?

— De moment, acabar l'ampliació
del collegi si rebem les ajudes pro-
meses del ministeri; després es d'ex-
trema necessitat començar una re-
sidencia per ais minusvalids que es
queden sense atenció. Amb això con-
cluirfem les primeres metes que
Aproscom es va proposar i que amb
l'ajud de tots confiam dur a bon
terme.

A.T.

Pase a la haja de Vicens

EXCLUSIVA DE

(Cr011ica (lesde 1.111Z.-1
por P. Fl 'EN TES).

Por tres goles a dos venció el Port-
many al Felanitx, en partido dispu-
tado en Sant Antoni de Ibiza, co-
rrespondiente al campeonato de ter-
cera división, llegándose al descan-
so con 2-2.

Arbitro. — Correcta actuación del
sciior Paredes Dominus), que amo-
nestó al jugador local Salvador.

Felanitx: Adrover, Zamorano, Pe-

P(tez, Oliva, Nadel, Miguel
Angel, Covas, Seminario, Mestre y

Goles. — 1-0. Minuto 2. Mi ,.; UC-

lín culmina una bonita jugada, cen-
trando al segundo palo, marcando
.José, dc cabeza. 2-0. Minuto 9.
Carga cl,2 .Adrover sobre Aurelio. de-
cretando penalty el colegiado. Lan-
za Jose y marca. 2-1. Minuto 18.
Ceitragolpe del Felanitx, introdu-
ciendose Rial en el area y, ante la
posición adelantada de Arco, marca.
2-2. Minuto 30. Fallo garrafal de la
deftnsa icca! que aprovecha nueva-
mote Rial para establecer la igua-
lada. 3-2. Minuto 60. Javier pasa a
Prous v éste, de tiro raso y fuerte,
bate' a Adrover.

EL FELANITX A L ATAQUE:
RIAL 2 GOLES

Cuando a los nueve minutos el'
Portmanv ganaba por dos goles a
cero, to:1os esperaban la goleada.
Pero no sería así, debido principal-
mente c la excesiva confianza local,
que aprovechó bien el Felanitx pa-
ra, en veinte minutos, poner la igua-
lada en el marcador, Siguió inquie-
tando el Felanitx hasta que el cole-
giado decretó el final de la prime-
ra niitad.

BAJON EN LA 2." PA RTE
En la continuación, el Portmany

salió decidido a resolver, acorralan-
do al Felanitx en su parcela y lo-
grando una victoria corta, debido
principalmente a la gran actuación,
de Adrover en estos segundos 45 mi--
nutos, que lo paró prácticamente

En resumen, partido igualado en

Ia primera mitad y dominio en 14

segunda mitad del Portmany, mere-

ciendo esta victoria que se le puso

cuesta arriba durante bastantes
minutos.

(yrilos REsuLTADOS

2.'' Regional:

FELANITX ATCO., 1 - CONSELL,
2.

PUIGPUNYENT, 3 - CA'S CON-
COS, I.

3. , Regional:

SANTA EULALIA, 1 - S'HORTA, 1

EL ENTIIE «JOAN MESQUIDA»  I LA SEVA
PROJECCIÓ COMARCAL

Esta en contra de les rifes que utilitzen el seu nom sense permis

La PEÑA «EL COSO»
desea felicidades a los amigos de la
FIESTA, y a sus asociados en general.

Peña an COSO» HAsocíate!!

el Corsa
goaieria alemana a su  

Felaaitx estuvo a pate de
dar la campanada

PORTMANY, 3 - FELANITX, 2




