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La SagradaS'aptirij el pressupost
per d 1 5 4

Dissabte passat a una plenaria
convocada especialment a les dotze
i mitja del migdia, es va presentar
novament a l'aprovació del Consis-
tori el pressupost de l'Ajuntament
per a l'any 1984.

L'assistència de públic fou gaire-
bé nulla, reduint-se a una persona
al començament i a dues en alguns
moments de la sessió que durá fins
a la una i mitja aproximadament.
Hm d'excusar d'entrada la nostra
absència, —pensau que no som pro-
fessionals del periodisme i ens de-
vem a altres obligacions— que fou
deguda a la poc adequada hora de
la convocatòria. De totes maneres
ens hem procurat informació diver-
sa per tal d'oferir als nostres lec-
tors una referència —encara que
no sia lo exhaustiva i exacta que
voldríem— de la sessió.

Amb l'assistència de tots els
membres de la Corporació menys el
portaveu del grup Popular Pere
Batte, el Secretari llegí els capítols
i conceptes que integren el projecte
del pressupost, el qual, com digue-
rem la setmana passada, puja a la
quantitat de 205 mitions de pesse-
tes.

El primer en intervenir fou Mi-
guel Riera ,e1 qual dedica al comen-
tari del projecte un llarg espai de
temps. Un cop ressaltada la impor-
tancia de la qüestió, reiterà el seu
desacord amb el procediment se-
guit pel grup majoritari, llamentant
també que a la Comissió d'Hissen-
da no hi figuras cap representant
del grup Socialista. Elogia que el
pressupost estas llest abans de fi
d'any i féu notar que les seves cri-
tiques no anaven mai dirigides a
l'equip t Ccnic de funcionaris que
l'ha redactat.

Riera féu notar la manca d'infor-
mes relatius a la gestió econmenni-
ca anterior, necessaris per enfocar
correctament el pressupost actual i
expressa el seu desacord en els se-
güents punts concrets: No compar-
teix en principi la política poc rigo-

Dijous passat, el President de la
Comunitat Autònoma Gabriel Ca-

fiellas, convocà al seu entorn als

representants de les publicacions

foranes de les nostres illes. La con-

vecatória —segons paraules del Pre-

rose de despeses que du l'Ajunta-
ment. Troba excessiva la quantitat
que es dedica dins l'exercici a l'am-
pliació del cementeni (11 mitions
de pessetes, que representen el 50 %
del capitol d'inversions). El pressu-
post d'inversions no dedica ni un
cèntim a la cultura. No es destina

ni un duro a Porto colom.

Desproporció entre les assigna-
cions econòmiques dels membres de
la Corporació. No hi ha cap parti-
da destinada a la normalització lin-
güística... Concretant, Riera qualifi-
cà el pressupost de necrològic, poc
creatiu i manco imaginatiu i digue
que otorgar el vot a aquest projec-
te era un gest escessiu de confiança
que ell no podia donar. Per últim
demana que, al manco, la comissió
d'informació tractas de donar a co-
nèixer.  a la població, per mitjà de
la premsa i d'una manera inteligi-
ble el contingut d'aquest pressu-
post.

Antoni Nadal, del grup Socialista,
exposa la impossibilitat de que el
seu grup es comprometés amb el
pressupost, donada la circumstancia
de que cap dels seus esta integrat
a la Comissió d'Hisenda; denuncià
alguns defectes de forma i sollici-
ta explicacions d'algunes partides.
També demana si s'havia fet cap es-
tudi per la possible municipalitza-
ció del servei de recollida de ferns i
s'interessa pels ingressos procedents
del camp de deports.

Tot seguit, Tomeu Estelrich, del
Grup Popular, manifesta que, tot i
que no els agradava el projecte, li
donarien el suport, confiant que en
el curs de l'any es podrien corre-
gir algunes deficiencies.

Val a dir que les contestes de la
presidencia als interrogants que
planteja l'oposició, foren més be
imprecises.

Es passa a la votació i el resul-
tat fou de 12 vots a favor del pres-
supost (els d'U.F. i A.P.) i 4 en con-
tra (els del PSOE i M. Riera).

sident— responia al desig del Go-
vern autonòmic de consolidar la

comunicació entre l'organisme i els

mitjans de comunicació de les po-
blacions.

El Sr. Cafiellas presenta als assis- I

tents el nou cap del departament
de Premsa Mercè Truyols, —la qual
s'oferí des del seu carme— així
c2pm el que tendra a cura la relació
dTrecta amb les nostres publica-
cions —el qual no calgué que ens
presentas— en Santiago Cortés.

El President ens prometé una in-
formació gairebé continua de l'acti-
vitat del Govern, així com la seva
disposició personal per qualsevol
assumpte relacionat amb les nos-
tres Arecs informatives. També co-
munica que, d'acord amb el que
havia promés a la primera reunió
mantinguda amb la nostra premsa

a Inca el passat mes de juliol, mal-
daria en la mesura de les disponi-
bilitats del Govern, donar recolza-
ment econòmic a les publicacions
foranes i ens confirma, per comen-
çar, una subvenció a totes les pu-
blicacions existents a les Balears,
subvenció que es farà efectiva daim-
mediat.

Després els assistents fórem con-

vidats a visitar l'exposició «Els Reis
de Mallorca i el seu poble (1229 -

1349)», instaHada a Sa Llotja baix

els auspicis de la Conselleria de
Cultura de la Comunitat Autònoma.

Anioni Oliver, C.R.

¡Ai, si sa Capelleta pogués parlar! Aquestes capelletes vaiveres, que
han escomès, un any darrera l'altre, tantes de families, ¡què en podrien
contar de coses sobre el procés d'enderrocament i d'esbaldrec que han
vist amb els ulls! Ara, ja deuen tenir l'impressió d'assistir, de deu vega-
des trou, a una casa de mort. Es que la família, despulla podrida d'un
temps esbucat, fa aigua pels quatre costats.

I son molts els qui ho creuen així. D'altres encara en fan teoria i
afirmen, clar i llampant, que el temps de la família es finit, que el llen-
çol es vell, i que tots els pegats que li posin noines fan créixer l'esqueix.
I, partdamunt d'uns i altres, ja són tots els qui pateixen la família com
una malura que els esquinça la pau i els clavasta la vida.

I, amb tot això, es ben cert que la família es el lloc i el niu on s'hi
congria el futur i el demà de la humanitat. La família pertany al patri-
moni de la humanitat i es un dels bens més preciosos de l'home. Per ai-
xò precisament la família constitueix un punt sensible, en el qual es do-
nen i es senten les transformacions i les  sotragades del món i de la cul-
tura.

I. La família es el Hoc de la transmissió de la vida i de la formació
de l'home. L'home es l'animal que neix més mal preparat per a la vida.
Totsol no subsistiria de cap manera. I allò que la genètica no li dóna,
li dóna la tradició. El patrimoni huma viu es trames oralment. O això
es fa dins la pau i la tebor de la família. I això es tan ver, que la fa-
mília que es reduís a trametre la vida al nounat i no li donas la rique-
sa patrimonial de l'home, seria, per això totsol destruidora dels valors
de l'home. Al ser que neix dins ella, la família l'ha de fer un ser lliure
i un ciutadà del món.

2. La família es l'entreforc on es troben els dos elements essencials
de lo huma i es un Hoc d'encontrada de generacions. Lo masculí i
mení, tan sovint dispersos o contraposats, constitueixen els puntals .in-
sustittables del matrimoni, punt de partida de la familia; i en ella Ia :ge-
neració dels avis, la dels pares, la dels fills i nets, viven i conviven &-
gades, passat, present i futur d'una conjugació, en la qual el present:no
és sinó el punt on el futur es fa passat, i on el passat empeny i fa pos-
sible el futur. Esbancada aquesta estructura, el passat es un torrent que
es perd, estèril i xorc, dins l'arena, i el futur, sense' cap arrel dins la ter-
ra assaonada de l'avior, es un bri que qualsevol gelada crema i ofega.

3. La família es el Hoc de l'encontre amb Déu. La donació generosa,
el treball no retribuit, la joia compartida, el joc com a forma de co4vi-
vència, fan entreveure el vertader sentit de la vida: l'amor, la illusiói la
festa. I ensenyen, poc a poc, que l'horitzó que la vida de. defora moStra
i predica, no es més que un horitzó immediat, que no omple els racilms .

de l'esperit; mes ella sorgeixen altres horitzons, amb més colors i més
llum; i que rera tots ells n'hi ha un, el darrer, el definitiu, que té de
propi que es el darrer perquè no acaba mai, perquè aguaita dins de l'in-
finit: es Déu. Quan l'home dins la família ha après la darrera Iliçó, la
fonamental, sap per sempre que la seva grandesa es haver nascut fill de
l'home, i que això vol dir fill del cel.

I es per això que quan el cel es prop de la família, la família es
sent tan prop del cel.

EI President Cañellas amb la
Premsa Forana
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Semestre 893 Ptas.
Provincias 970 Ptas.

Cursos de Programador
- Atendido por programador diplomado

con título universitario.

- Prácticas con ordenadores de las
mejores marcas.

- Plazo máximo inscripción, 15 enero.

- Plazas limitadas.

AWAMUARI Pga. España, 16 bj.
Tel. 581554

ROGAD A DIOS EN CA RIDAD POR EL ALMA DE

D. Jaime Barceló Vaguer
que falleció en Felanitx el dia 3 de enero de 1984, a los 70 aims,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R. L P.

Su afligida esposa Catalina Mulct Miró; hijo Antonio; hija política Antonia Coronado
Mendoza; nietos, hermana Maria, ahijada Margarita Ad rover; hermanos politicos Andres Adrover
y Maria Mulet, sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan triste perdida
ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedaran sumamente reconocidos.

Casa mortuoria: Forats, 7 (Can Jaume Rius)

2	 FELANITX

SANTORAL

D. 8 San Luciano
L. 9 San Julian
),1 10 San Juan Bueno
M. Il
 

San Martin
J. 12 San Benito
V. 13 San Hilario
S. 14 San Eutrasio

LUN A
Cuarto creciente cl 11

COM UN ICAC1ON ES
AUTOCARES

Felanitx • Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados).
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 Campo'
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 luS
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: SO:o
domingos, a las 8 y 12'30 h.

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

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

Cala d'Or - Felanitx: Diario
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:
Miquel-Nadal.

Lunes:	 Amparo Murillo.
Martes:	 Catalina Ticoulat.
Miércoles: Francisco Pifia
Jueves:	 Munar-Melis Gaya
Viernes:	 Miguel-Nadal
TELEFONS D'INTERÈS
Policia Municipal	 580051
Funerária	 580448 - 581144
Ambulàncies 	581715
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717

Ayuniarnierito
Felanitx

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

La Comsión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día 5,
tomó los siguientes acuerdos:

Se probó por unanimidad el Acta
de la sesión anterior.

Se aprobó por unanimidad la Cer-
i ficación de determinadas obras

complementarias ejecutadas en la
Casa Consistorial, por un importe
de 213.040 pesetas.

Se concedió licencia al Ministerio
de Educación y Ciencia para la eje-
cución del Proyecto sobre R.A.M.
del Centro de B.U.P. «Virgen dc San
Salvador» dc Felanitx, para la cons-
trucción cle una nave para taller de
Formación Profesional.

Se concedió licencia al Ministerio
de Educación y Ciencia para la eje-
cución del Proyecto sobre R.A.M.
del Centro de B.U.P. «Virgen de
San Salvador» de Felanitx, para el

acondicionamiento del Campo de
Fútbol e iluminación ciel mismo.

Se accedió a la solicitud de D. Ma-
nuel Almicla Perez interesando au-
torización para la venta ambulante
de golosinas.

Sc concedieron nueve licencias de
obras menores a particulares.

Se concedieron tres nuevos pla-
zos para terminación de obras auto-
rizadas.

No se concedió licencia a D. Mi-
guel Alzanillas Ginart, para la cons-
trucción de un local en un solar silo
en la calle Asunción sin número de
Porto Colom por no respetar el Pro-
yecto los retranqueos mínimos obli-
gatorios exigidos por el P.G.O.U. en
la Zona Extensiva 400.

Se concedió licencia a Playa Fe-
!Tura, S.A., para construir un nuevo
edificio aislado de tres plantas des-
tinadas a nueve viviendas, en el so-
lai número 66 de la Urbanización

Cala Ferrera, con una tasa de
146.106 pesetas.

Sc concedió licencia a D. Diego
V. Jimenez Nieto y María Rincón
Gallardo para construir un nuevo
edificio de una sola planta entre
medianeras, destinado a una vivien-
da, en solar de la calle de Santa Lu-
cia, con una tasa de 38.150 pesetas.

Felanitx, 7 de diciembre de 1983.
El Secretario, Fdo.: Guillermo

Juan Burguera.
El Alcalde, Rio.: Pedro Mesquida

Obrador.

Impuestos Municipales sa-
tire solares sin edificar y
solares sin vane!.

Aprobado por el Ayuntamiento
Pleno, el padrón formado para el
ejercicio de 1983-1984, del Impuesto
Municipal sobre solares sin edificar
y por la Comisión Municipal Per-
manente, el padrón para el ejercicio
1983, ciel Impuesto Municipal sobre
solares sM vallar, en sesiones cele-
bradas el día 19 del actual. Queda
c:,.pues;_o al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por plazo de
quince cbas a electos de reclamacio-
nes.

Felanilx, a 20 de diciembre de
1983.

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador.

Alta peluquería señoras
V caballeros
manicura y estética

Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort

como en los mejores salones de
Palma

C. lions. 2 (en frente medico
Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:

Nlailana 930a t -	 3.30 a 8
Viernes y sabado no cerramos al

med iod í a.

Reparación y

venta de

persianas

venecianas

Cortinas todas clases
EX POSICION Y VENTA:

ANDRES VADELL
Mar,	 - Tel. 580359
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Queso La Cabaña 550 ptas. Kg.
Mimosín 4 litros 249 ptas.

No olvide encargar su polio al ast al Tel. 581618

En el Museu d'Art de Barcelona hi !la una pintura de Joan Mire de
19 x 36, creada l'any 1966. El fons coley de sec emmarca unes linies net.
gres... és la «Música del crepuscle».

Quina es aquesta Música que sona quan el sol es pon? Quines me-
lodies acompanyen el silenci de la posta? Quin es el so planetari quan

l'astre vol la recança?

Tal volta tot sia una imaginació i nc, hi hagi Música en el crepuscle.

Tal volta el somni sia lo real, i la iFlusió protagonista. Tal volta... Tal

volta la posta, el crepuscle, no tengui renou... només colors. Colors i més

colors. Tal volta la Música de la posta sia la Música dels colors i de les

formes.

Sens dupte, les millors postes de sel de Mallorca són les del Mira-
dor de les Animes. El sol cau lentament dins la mar gran, cercant el Vou-
verivou de les ones. Enllà els colors es fiansformen, es tornen difercnts...
tot es una mentida que es fa realitat so3i-Irrient uns moments. Si, solament
uns moments. Després ja res es igual... la Música es una altra (la nit té
un encant —un so— tan diferent!).

Horn parla de l'existència del raig IJaLl o del raig verd, com d'un raig

de llum de color que el sol emet quan es pon. La seva durada es install-
tania, quasi d'un segon. Mai he vist el rag fantastic, vull creure que exis-

teix. Tal vegada m'assenyali la veritable Música del crepuscle.

Som, nosaltres, homes de llevant, d'en llevant també mariner, la qual
cosa ens marca. El nostre caracter és clistint que el dels homes de po-
nent... ells, de qualque manera neixen quan nosaltres morim.

I si la Música del crepuscle és una, ,com sona la Música de l'alba?
Haurem d'esperar que un altre (o el mateix) Joan Miró ens la pinti? No

és tasca fàcil.

Pere Estelriclz i Massua.

•IniiMINn3011, 	

Ei Nadal de Joan Milli

.••
Si a l'univers mironia l'estel,
com el d'Orient, hi brilla i ens mcracyclia,
i els astres, sols i llunes que sorgiren
del seu ale infantívol nadalenc.

Si l'ample i lluminós esbart angelic
és un missatge esperançat de pau
que salta en goig a l'aire i vola i vola
obrint al món uns nous camins de Ilum,•

no es gens ni mica estrany que per dormir-se
plàcidament i embolcallat pel somni
trés el dia alegre de Nadal

quan la tendresa que ens ablaneix el cor
i ens hurniteja els ulls d'amor i joia
sorgeix del més endins del nostre esser.'

II

Rondina l'aucellada de puntetes
sardanejant en pausa al seu entorn
i amb rapid vol i amb magestat suprema
esqueixen els estels el blau del cel.

S'esflora amunt el foc de les bengales
i deixen quatre faixes de vermell,
i essent minvant, la lluna es ara plena
i dringa, dringa igual que un gong d'argent.

Pel gaudi del futur i el 136 de l'art
somnia i viu Miró a l'univers
meravellós, de llum, de gracia i festa,

de flama i de color i de misteri
que amb un instint miraculós i lúcid
es recreà creant-lo en foll prodigi.

Joan Maimó.

Ciutat, 29 de desembre de 1983.

FELANITX

Reflaid sabre xifres
	

Milt: fibs enllà del crepuscie
Matrirnonis 57. Baptismes 111.

Morts 165. Són les xifres del movi-
ment parroquial de Sant Miguel de
Felanitx de l'any 1983. Corresponen
a tres fets fonamentals de la vida
humana: néixer, estimar-se, morir.

No coincideixen amb el moviment
ciutadà. Hi ha hagut matrimonis
civils, com també naixements «ci-
vils», encara que no consti de cap
mort sense funeral.

Són fets que giren en torn a la
familia. El matrimoni és constitu u
de la familia; el naixement es l'in-
grés dins una familia; la mort n'és
el comiat.

Interessa, des del punt de vista
de comunitat cristiana ,adonar-se'n
que la societat, la familia i el ma-
trimoni estan sotmesos a varia-
cions i a canvis profunds. No hi
ha coincidència entre la comunitat
cristiana i la comunitat municipal
o ciutadana.

Si les esperances de vida estan
xifrades en 75 anys, que passara
o que haurà passat l'any 2058 a
aquests 111 batiats de 1983?

No valen les profecies. Però pa-
reix que, des de la comunitat cris-
tiana, el fet que no tots els nascuts
siguin batiats, que no tots els joves
se confirmin, que no tots els qui
formen una familia se casin per
l'Església, donara com a fruit posi-
fiu, la llibertat. La pressió de la
societat afluixarà, la llibertat i la
consciència, amb què se rebran els
sagraments, seran més vives.

La diferència entre el nombre de
nascuts i batiats aidarà a que el
baptisme sigui viscut, no sols i ma-
jeritariament com un fet social,
sinó com una incorporació cons-
cient a l'Església i com un compro-
mis seriós de viure a mode de Jesu-
crist.

L'augment, lent per?) progressiu,
de matrimonis civils i de parelles
«sense papers» donara consciência
que hi ha una forma cristiana de
viure la vida i l'amor: a la consis-
tência humana que té tot amor s'hi
ajuntarà la decisió de viure la vida
i l'amor en referència a l'amor i la
vida de Jesucrist. Pareix que  vindrà
un dia en què el Jutjat donarà més
serietat a l'Església.

És molt probable que Ia mort
sigui «el sagrament» que menys se
secularitzi, perquè la mort es una
paraula massa seriosa. Pere) també
hi haurà persones que no voldran
que una pregaria cristiana clogui el
cam( de la seva vida. Aquest fet,
dolorós des del punt de vista cris-
tia, -Lambe pot aidar que els fune-
rals deixin de ser sols un fet social.

Hi hagué dia 22 de desembre 207
joves que reberen el sagrament de
Ia confirmació. No se confirmaren
LAS els nascuts els anys 65 i 66. Ni
tant sols tots els qui se prepararen
amb la catequesi. Als pares cris-
tians dels qui no se confirmaren
voldria dir-los un mot d'encoratja-
ment amb una llegenda hindú:

Una ovella va descobrir un forat
a la paret i parti cap a defora de
la tanca. Se trobava feliç d'haver-se
escapat. Va caminar molt de temps
fins que se desorienta. Llavors se'n
va donar compte que la seguia un
1! op. Comença a córrer i a córrer,
però el Hop seguia darrere, darrere.
Fins que va arribar el pastor, la va
salvar del Hop i la va conduir de
bell nou a la tanca, amb tot «cari-
n3-o». I malgrat que tothom li indi-
cava cl contrari, aquell pastor se va
negar a reparar el forat de la paret.

Manuel Bauzá Ochogavia

mercado nacional de

ocasión
N	 ro Mert-,:tdo
ord	 c.i ì 	'cca-
sienes de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos ima
cf.-2ria espFciai. Venga a vernos
con tow/

')E Li CAÍ'.

Seat 133 PM-G
Seat Panda PM-T
Seat 1430 PM-B
Seat 131 Mirafiori PM-N
Renault R-5 -5p. PM-U

R-5 PM-P
11-5 GTI, PM-U
R 6 PM-13
R-7 TL PM-N
R-12 TS ¡'M-J

Ford Fiesta PM-P
»	 o PM-N

FACILIDADES DE PAGO

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

Presentacii de la De1egacia del
GOB a Felanitx

Divendres dia 30 fou presentat
entre nosaltres el GOB (Grup Ba-
lear d'Ornitologia i Defensa de la
Naturalesa), mes ben dit, fou pre-
sentada la Delegació d'aquest grup

Felanitx, ja que la presencia d'afi-
liats i entusiastes de l'organització
dins el nostre poble es un fet des
de fa alguns anys i s'ha palesada
ja en diverses ocasions.

El nostre company Colau Barceló
tou el qui presenta als assistents les
persones que ens parlarien del Grup
i• de la seva missió, En Xavier Pas-
tor, En Pere Llofriu, Na Maria Pou
i en Miguel Tur. El primer —que
aeaba d'esser elegit president insu-
lar— traça un esbós de l'activitat
del GOB en els deu anys que acaba
de cumplir d'existencia i Pere Llo-
friu s'estengué damunt accions i ex-
periències concretes duites a terme.
Na Maria Pou aludí a la degradació
de que ha estat objecte la nostra
natura, el fet anomenat «balearitza-
ció» i la necessitat de conscienciar-
nos davant la situació actual i per
últim Miguel Tur exposà la situa-
ció de la Delegació felanitxera alho-
ra que convidà als possibles simpa-
titzans a unir-se a la tasca de Ilui-
tar per la conservació del nostre pa-
trimoni paisagistic i ecològic.

La projecció d'una série de dia-
positives que reflectien la tasca rea-
litzada pel GOB tanca aquest acte
que es veié concurrit per un nom-
brós públic, entre el qual privava
le gent jove.

Probable inauguració del ncu Cen‘re
Sanitari del Passel' Ramon LiuII

El Batle ens informa que, segons
noticies facilitades per INSALUD, el
proper dia 16 sera inaugurat el nou
centre sanitari de la Seguretat So-
cial de l'edifici de l'antiga Estació
Enològica.

De moment hi quedaran installats,
el Servei d'Urgències i el dispensa-
ri i consultoris que actualment es-
taven al carrer de S'Abeurador.

Concert dels «Solistes de Mallorca.
Com avançarem a la nostra edició

anterior, demà diumenge. tindrà
lloc a la capella de les Germanes
de la Caritat un concert de l'orques-
to de cambra «Els solistes de
Mallorca», un concert que organitza
i patrocina la Conselleria d'Educa-
eió i Cultura de la Comunitat Autò-
noma Balear amb la colaboració
del Patronat Local de Música de
Felanitx i el nostre Ajuntament.

Sota la direcció d'Agustí Aguiló,
s'executarà el programa següent:

Obertura de l'Oratori «El Messies>>
de J. F. Haendel, Aria de la «Suite
n.o 3» en re major de J. S. Bach,
«L'Estiu» de «Les quatre estacions»
d'A. Vivaldi, la «Simfonia n.° 3» en
:do major de C. F. M. Bach i el
, Divertimento n.° 1» de W. A. Mo-
zart.

Hem d'esmentar que el nostre
paisà Bassam Shuhaibar (violi) ac-

toara de solista.

Emplaçarn al públic felanitxer, i
d'una manera especial als melò-
mans, per aquest concert que creim
que sera força interessant ja que
tinguerem ocasió d'escoltar-lo fa
uns mesos a Campos i ens va pa-
rèixer excelent.

Aquest començarà a les 6 de
l'horabaixa a la capella de la Cari-
tat.

Confirmacions
A les edicions anteriors ens passà

per alt de consignar que el passat
dia 22 de desembre foren confir-
mats pel Bisbe de Mallorca 206 jo-
ves de la nostra parròquia. L'acte,
solemníssim tingué bloc a les sis
de l'horabaixa a l'església de Sant
Miguel amb presència de catequis-
tes i familiars dels confirmats.

Després, als baixos del mercat hi
hagué refrigeri.

La festa de Sant Antoni
Com avanç del programa de la

festa de Sant Antoni volem donar
a conèixer els premis que s'han es-
tablerts pels concursos de les be-
neïdes.

Així per les carrosses hi haurà
vuit premis, dotats de la manera
següent: lcr. 9.000 ptes., 2on. 6.500,
3er. 5.000, 4rt. 4.500, 5e. 4.000, 6e.
3.500 7. 3.000 i 8è. 2.000.

Animals sols: ler. 2.000, ptes. 2on.
1.500, 3er. 1.250, i 4r-t. 1.000.

Participacions collectives: ler. 4.000
pies., 2on. 3.000 i 3er. 2.000.

Diguem també que tots els in-
fants que participin a la desfilada,
tant vestits de pagès o amb altra
indumentària alussiva, com portant
animalets, rebran un petit obsequi.
Hi haurà el sorteig de dues por-
celles, una de les quals donada per
Auto-Reparacions Santueri».

També es té la intenció d'organit-
zar pels alumnes d'E.G.B. una me-
na de concurs de recollida de can-
çons populars alussives a Sant An-
toni així com de redaccions damunt
el tema, pel qual s'establiran també
uns premis. En els respectius cen-
tres d'ensenyament se'ls informara
oportunament.

La festa de la Sibil.la

Divendres passat, a l'església de
Sant Alfons, la Coral de Felanitx
ens va oferir la «Festa de la Sibila»,
una paralitúrgia nadalenca que en-
guany es el segon any que se
celebra.

Baix la direcció de Jaume Estel-
rich, la vetlada resulta ben sugges-
tiva. Els nins, Antoni Vicens, que
pronuncia el sermó infantil, Mique-
la Antich, que canta la Sibila, així
com els nombrosos pastorets que
feren l'ofrena al nin Jesús, donaren
un caire molt tendre i adient a la
testa. La vetlada es clogué amb un
concert de cançons nadalenques de
la Coral de Felanitx.

Un quadre a benefici de Ics obres
del Caivari

El nostre benvolgut colaborador
Joan Maim& que com • sabreu es
també un excellent dibuixant i pin-
tor, ha fet donació d'un quadre a
l'oli perquè sia emprat en la recap-
tació de fons per a les obres de
restauració del Calvari.

La segona etapa d'aquestes obres
s'iniciarà, si Déu vol, dins breu
temps.

La Comissió agraeix vivament el
gest del nostre paisà en favor
d'aquesta empresa.

Catequesis tiara adultes
El próximo martes día 10, a las 9

de la noche, en el salón de actos
del Colegio de San Alfonso, tendra
lugar la charla correspondiente al
cuestionario del curso.

Quedan invitados todos los fieles.

Club Altura
Se comunica a los socios y sim-

atizantes, que la excursión progra-
mada para mañana día 8 al Puig
dels Tossais, ha sido aplazada pa-
ra el próximo domingo dia 14.

Ayuntamiento de Felanitx
EDICTO

Aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento el Presupuesto Muni-
cipal Ordinario para el ejercicio de
1984, estará de manifiesto al públi-
co en la Secretaría de este Ayunta-
miento por espacio de quince Was,
durante cuyo plazo cualquier habi-
tante del término o persona intere-
sada, podrá presentar contra el mis-
mo y ante la Corporación las recla-
maciones que estime convenientes,
con arreglo al artículo 14 de la Ley
40/1981, de 28 de octubre.

En el supuesto de que no sea pre-
sentada reclamación alguna el acuer-
do de aprobación inicial será eleva-
do a definitivo sin necesidad de
adoptar nuevo acuerdo.

En la Ciudad de Felanitx, a 2 de
enero de 1984.

El Alcalde,
Pedro Mesquida.

de sociedad
NECROLÓGICA

El passat dia 26 de desembre, en-
trega la seva anima a Déu a Fela-
n'tx, a 89 anys i després de rebre
els sants sagraments, D. Jaume Ve-
ny Alou, D. e. p.

Enviam el nostre més sentit con-
dol a la seva família id'una manera

especial a la seva esposa D.a Catali-
na Sbert i filles, D." Antónia
D.o Maria.

Sección Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE LA SAGRA DA
FAMIL1A

Avui dissabte, a les 6'45, Vespres
de la Mare de Déu i missa.

Demà diumenge, festa de la Sa-
grada Família ,a les 4 del capves-
pre, exposició solemne del Santis-
sim i toms de vetla. A les 6'30 Ro-
sari, benedicció i reserva de S.D.M.

A les 7. Missa solemne concele-
brada amb homilia que dirà el
P. Antoni Oliver, C. R.

Demografia 83
REGISTRE CIVIL

Naixements 154 = 154
Matrimonis civils 15
Matrimonis canònics 72 = 87
Defuncions 179 = 179

PARROQUIA ST. MIQUEL
Matrimonis 57 = 57

Baptismes
Nins 59
Nines 52 = 111

Defuncions
Homes 69
Dones 96 =165

PARROQUIA PORTOCOLOM
Matrimonis 6 = 6

Baptismes
Nins 5
Nines 5 = 10

Defuncions
Homes 2
Dones 1 = 3

PARROQUIA DE CA'S
CONCOS

Matrimonis 3 = 3
Baptismes

Nins 3
Nines 5 = 8

Defuncions
Homes 8
Dones 6 = 14

PARROQUIA DE S'HORTA
Matrimonis 2 = 2

Baptismes
Nins 7
Nines 8 = 15

Defuncions
Homes 8
Dones 3 = 11

SE VENDE tienda de comestibles
en Felanitx.
Inf.: Tel. 580339

INFORMACIÓN LOCAL

Se dan clases de
INFORMATICA y LENGUAJE BASIC

(ordenador própio)

Inf.: Dameto, 40 - Tel. 580537
de 19 a 21 hora

Plazo máximo inscripción hasta el 25 de Enero



Carta
AL
DIRECTOR,

Naps
— No és T.U.F. sinó T.V.F.

Quina punyetera mania de po-
lititzar les coses!

— Jo, personalment, i no és
per dir-ho, modèstia a part i
en confiança perquè ja ens
coneixem, trob que els Naps
són bons.

— «Es necesaitia la norma-
litzación lingüística porque
nuestra lengua y nuestra cultu-
ra están hoy por hoy margina-
dos. Molts d'anys.» De qualse-
vol diari de Ciutat.

—Naps, para gente encanta-
dora.

FELANITX

EL Pit ESUPUESTr)

Sr. Director:
Corno autorepresentación, empe-

zaré esta carta diciendo que tengo
poquísima fe en los politicos nacio-
nales o profesionales, por aquello
que, con su peculiar gracejo argen-
tino, decía el Ecónomo de S'Horta
D. Francisco Binimelis, al entonces
Ministro de Obras Públicas, Sr. Con-
de Vallellano, en ocasión de una
visita de paso que éste hizo a aquel
simpatico caserío, allá por los arios
cincuenta: «Serior Ministro: Somos
mayorcitos y ya no llevamos ba-
bero».

Continúo en cambio teniendo to-
davía bastante fe en los politicos
locales o amateurs de las pequeñas
ciudades, porque creo que en gene-
ral suelen ocupar sus cargos muni-
cipales con verdadera honradez y
con los mejores deseos de bien
servir a su pueblo.

No obstante, confieso que mi fe
en el Ayuntamiento que preside el
Sr. Mesquida empieza a tambalear-
se fuertemente, al fijarme en las
cifras que vienen alcanzando los
presupuestos que tan alegre y al
parecer irresponsablemente se ma-
nejan.

Me preocupa que en diez o doce
arios los gastos municipales se
hayan aumentado nada menos que
en el 1.000 °'0, o sea que hemos mul-
tiplicado por diez los dispendios
municipales, cuando los precios
han subido «solamente» dos o tres
veces.

Los ciudadanos de a pie no hemos
visto crecer en tan descabellada
proporción los servicios del Ayun-
tamiento en favor del pueblo e
incluso los hemos visto disminuir
en algunos aspectos tan importan-
tes, como por ejemplo es el de la
seguridad ciudadana.

Si a lo que nos cuesta a cada
ciudadano mantener los multibi-
llonarios presupuestos del Estado,
añadimos lo que nos cuesta a cada
felanigense el mantener el presu-
puesto municipal, no podemos sor-
prendernos demasiado al ver que
Felanitx se nos muere de pura ane-
mia económica. No queda dinero

para invertir y los jóvenes
tienen que emigrar, porque no sa
mos capaces de darles trabajo. Así
de sencillo.

Y lo más grave todavía ha de
venir, porque parece que en lo de
la presión fiscal se repite lo de la
medalla del amor «HOY -F QUE
AYER Y — QUE MAÑANA». Tanto
es así, que nuestro Excelentísimo
Ayuntamiento presenta para 1984
an presupuesto de 205 millones,
contra los 160 millones de 1983, o
sea un nuevo pequeño incremento
de 45 millones, equivalentes al
28'13 %, cuando se espera una infla-
ción del 8%.

Supongo que el Ayuntamiento
pretende con ello dar más satisfac-
ciones a los ciudadanos con mas y
mejores servicios, pero yo creo que

la mayor satisfacción que podría
darnos sería pararse de aumentar
impuestos y el mejor servicio que
podría prestar al pueblo sería dejar
que estos 45 millones los adminis-
trara individualmente cada contri-
buyente, con lo cual estoy seguro
cundiría muchísimo más.

Un Contribuyente

LA NORMAL1TZACIÚ
Enhorabona, senyors, enhorabo-

na!
No puc menys que dar l'enhora-

bona al nostre Ajuntament, perquè
pareix que a la fi, el bilingüisme va
arribant al' nostre Consistori, i si
pensau que exager, pasau ran de la
Sala i podeu veure quins aparca-
ments s'han reservat les nostres
autoritats, per quan vagin a tre-
ballar per tots nosaltres; pen!) vet
aquí el detail... l'indicació diu:
«Sr. Batle - Sr. Alcalde. Srs. Regi-
dors - Sres. Concejales*. Què no es
guapo això? Ara que ens queda un
petit dubte: Estaran convineuts de
que ja es hora d'emprar la nostra
llengua, o sert perquè tant vilatans
com forasters ho tenguin clar?

Quan la majoria dels ciutadans
d'a peu, hem de fer grans equilibris
per aparcar per quasi tot el centre
del poble, —hi ha que dir que la
zona del Mercat, és de les més con-
flictives—, ells tenen nit i dia, qua-
tre!, aparcaments reservats, quan a
l'ampliació de la Sala del carrer del
Sitjar, hi ha un gran pati, a on hi
caben un bon grapat de cotxes.

Un felanitxer

Eléctrica
CONTRERAS

Instalaciones domésticas, una
vivienda. desde 79.650 pls.

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. Zavellá, 14
Tel. 580340

Tombats a la molsa

Avui parlarem de sa festa de Sant
Antoni, festa que se resumeix en el
fogueró que farem dissabte dia 14,
a partir de les 7'30 des capvespre
en es Regueró de Ca's Corso.

Enguany hi haurà porcella i Ilen-
gonissa. Es pa i es vi, així com sa
sangria seran gratuïts. Endamés se
rifarà un viatge per dues persones
a Eivissa, o a una altra part, fora
de Mallorca naturalment, donat per
gentilesa de «Disco Play» de Porto-
colom. Aquest premi s'entregara a
sa Discoteca es diumenge següent
de capvespre. Així mateix, entre
tassó de vi i sangria se rifaran al-
tres coses, com poden ser, un sopar
an es Mar Blau, ensaïmades, una
porcelleta viva, etc. Si qualque cosa
no surt així com volem, esperam
que ens perdoneu.

S'Associació de Veïnats convida
a tothom i especialment an es socis.

Pere) convé que vos recordem

que avui horabaixa hi haura a la
Parròquia del Carme una Missa es-
pecial cantada per sa Coral de Fe-
lanitx i després de sa Missa un con-
cert que ha organitzat s'Associació
de Veïnats per recaptar doblers per
ses obres des finestrals nous de
l'església. Aquest concert estarà in-
tegrat per ses cançons següents:

«Joia en el món» de Haendel.
«El desembre congelat» d'Oltra.
«On anau pastorets» de Lloid.
«Allá en un pesebre» d'Spilman.
«Veniu la mainada» de Geiffray.
«Caneó de bressol» de Brahms.
«Ha nascut el Jesuset» de Mon-

biela.

«Adeste fideles», popular.

VENDO'PLASITA BAJA en
C. Zavellá, 19.
Informes: Tel. 580760y 580052.

Daze mesas després
El vuit de gener del 83 es publica en aquest mateix racó un escrit

intitulat «1983» on, entre d'altres coses, es deia amb un fort sentiment
d'esperança i d'optimisme en el futur:

«...Per poc que serveixi 1 nostre Estatut sempre ens ajudara a re-
soldre alguns dels nostres greus problemes, a normalitzar la nostra mal-
menada cultura i a responsabilitzar els nostres politics en la solució dels
nostres problemes. Els temes dels mitjans de comunicació (premsa, ra-
dio, televisió i l'educació (normalitzar la nostra llengua a l'escola) són
fonamentals en aquest procès de recuperació. (...) Quan ja tenguem el
nostre Estatut aprovat i en marxa, el que passi o el que deixi de passar
en aquesta terra serà responsabilitat nostra, dels nostres politics. Tal
com ha de ser, tal com hauria d'haver estat sempre...».

Em pens que quan vaig escriure aixo somniava truites. Dotze mesos
desprès d'aquell escrit sols puc sentir un sentiment  d'impotència i de de-
sends totals. Pere, ben mirat, que podíem esperar de la nostra «autono-
mia» el gener del 83? Poca cosa, realment, i després dels resultats de les
eleccions autonemiques... encara menys.

Tanmateix l'Autonomia es una reivindicació que no ha estat assolida
emocionadament per la majoria del nostre poble. Sempre ha estat un
anhel de grups reduits, de partits molt concrets, al qual s'hi han hagut
de penjar els partits sucursalistes perquè no els quedava altre remei. En
aquest contexte la nostra «autonomia» ha nascut i s'ha començat a de-
senvolupar en un ambient apàtic, hostil de vegades, i gens reivindicatiu,
com el que tenen algunes «comunitats autònomes» de l'altiplà peninsular.

L'Estatut d'Autonomia que ara esta vigent té, en realitat, poc temps
de funcionament, però se li treu tot el suc que se li podria treure? De-
senvolupar el nostre procés autonòmic no depen tant de qüestions ad-
ministratives i burocràtiques, com de la voluntat política i de l'empenta
popular que pugui tenir. Si «comunitats autònomes» capdavanteres en ai-
xe de l'Autonomia tenen ja el desencís a casa seva, que passara amb la
nostra «autonomia» del 143 que no ha gaudit mai d'un fort recolçament
popular?

Passarem per la Pre-autonomia, per l'estatut pactat, per banderes in-
ventades i consensuades, per definicions ambigües de la nostra llengua,
per articles definits amb números de tres xifres, per Comissions, per pro-
meses, per organismes provisionals, per manca de competències,... i tan-
mateix tot allò ha servit de ben poc.

I, mentrestant, el panorama politic domestic que tenim no és en rea-
litat massa encoratjador. Cap a on va la nostra classe política? Viu pen-
sant en Madrid, o pensa el que pot passar a Madrid? Quin partit ha de
fer dur endavant les nostres reivindicacions, les nostres possibles reivin-
dicacions? Qui s'ha d'encarregar de recuperar la personalitat del nostre
poble? Dels partits sucursalistes no cal que en parlem. Viuen pensant en
Madrid i pensen visquent a Madrid, i tanmateix són els partits majori-
taris, una contradicció prou insinuant. El, «regionalistes» encara no sa-
ben on s'han de posar. Cerquen encara el seu floc i pensen (potser amb
raó) que són l'alternativa de la dreta de Mallorca. Finalment els naciona-
listes d'esquerra (nacionalistes de dreta es veu que no n'hi ha en agues-
ta terra nostra) es van obrint camí a poc a poc en un poble que majo-
ritàriament ni és nacionalista, ni és d'esquerres.

Esperem almenys que el 1984 no ens desencisi encara més...
Ramon Turmeda.

Coses d'Es Port
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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.a Fase
y Parcelación Ca'n Cirerol.

CONSTRUCCIONES,

URBANIZACIONES
E INVERSIONES
INMOBILIARIAS

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

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

• Saludos y felicidades para este
año 1984, que si el pasado (el po-
bre) fue malo, este no promete ser
mejor, sino... No quisiera ser pája-
ro de mal agüero, pero los vientos
no soplan ciel lado conveniente.

La crisis. No sólo la económica,

que parece que va a acentuarse des-
graciadamente, sino la de ideas...

Atravesamos unos momentos difíci-

les. No queremos ser pesimistas,

más bien realistas...

De todas formas hay que tener fe,
no creer en los politicos, más vale
hacerlo en los Reyes Magos, y es-
perar a que cl «body» aguante.

• ¿Será cierto de que van a Po-

ner un impuesto para respirar?

• Lo que si recomendamos sin-
ceramente es el L.P. del grupo ma-
llorquín «SIS SOM», un magnífico
disco de «romances» titulado «CAN-
CONS PER UN CAPVESPRE». Un

grupo del que forma parte la exce-

lente cantante felanitxera FRAN-

CESCA ADROVER.

Lo dicho, lo recomendamos sin-
ceramente.

• En estas Fiestas varios pinto-
reF felanitxers han EXPUESTO EN
CIUTAT su arte. Nos referimos a
ANDREU MAIMO y MARIA VICH
que figuran en la exposición colecti-
va que se monta en la GALERIA
«BEARN» con el nombre genérico
de «NADAL 83». Por otra parte el
joven RAFEL JOAN Io hace en soli-
tario en los «4 GATS» despertando
elogios de la crítica especializada.

• Nos topamos con el simpatico

JOSE MANUEL SOUS que nos

cuenta que su equipo «CONSTRUC-

CIONES EXTREMEÑAS» está a un

paso de jugar la GRAN FINAL del

CAMPEONATO DE FUTBITO para

adultos que se disputa en «Sa Mo-

la». Un campeonato que ha desper-

tado mucha expectación, como an-

taño.
• Terminó «L'EQUIP TULSA»

el rodaje de un telefilm titulado

«MORBO», y enseguida el lunes se

empezó otro «(3)» que será el co-

mienzo de una serie, con tres chicas

que son una monada de «ángeles»,

el título, eso «TRES». Simultánea-

mente, tambén bajo la batuta de

MAIKEL, se filmará una apasionan-

te historia de amor con la nueva

«star» SERENA FARR... Vamos

que esta gente no hay quien la pare.

• PARECIDOS RAZONABLES:
LARRY HAGMAN (J. R. de la serie

«Dallas») con nuestro BIEL ORFI.

Jordi Gavina

Con organización del Ayuntamien-
to de Ciutat el pasado sábado 31 de
diciembre en el aniversario de la
Conquista de Mallorca y precisa-
mente para conmemorar este acon-
tecimiento se celebró una carrera
única en cuanto a objetivo y es-
t ructuración.

Estaban invitados todos los Mu-
nicipios de Mallorca debiendo par-
ticipar cada uno de los interesados
con un solo equipo de cinco atletas
teniendo que cubrir por el sistema
de relevos cl trayecto Santa Ponça-
Plaga Cort (con un total de cerca
de 21 w ms., o sea, algo más de 4
Kms. cada uno).

El Ayuntamiento de Felanitx, que
acordó participar, nombró delegado
a Juan Pons que formó el equipo
con los cadetes Antonio Peña, Bar-
tolomé Salvá y Miguel S. Perelló, el
senior Victoriano Martínez y el ve-
terano Sebastian Adrover.

Entre los 15 equipos presentes,
les de Felanitx lograron un excelen-
te 4." lugar compitiendo con equi-
pos teóricamente muy superiores
por estar formados con los mejores
corredores seniors de Mallorca (Pal-
ma, Manacor) o juveniles y juniors
(Sóller). Nuestros cinco represen-

Jueves 12 y viernes 13 a las 9 noche

tantes lucharon hasta vaciarse to-
talmente y en una actuación extra-
ordinaria al final estuvieron más
cerca del 2» puesto (un minuto de
desventaja) que del 5» (cinco mi-
IllitOS de diferencia).

El orden de actuación de los de
Felanitx fue. Salvá, Perelló, Marti-
nez, Adrover y Peña. Los tres pri-
meros entregaron el testigo en 3.a
posición, siendo superados por los
de Sóller en la 4.a entrega y a partir
de aquí ya no varió el puesto, aun-
que se redujeron diferencias res-
pedo  al equipo de Manacor.

CLASIFICACION

1.—Palma
	

1 h. 0541"
2.—Sóller
	

10'51"
3.—Manacor
	

11'15"
4.—FELANITX
	

11'58"
5.—Pollença
	

16'41"
6.—Sancellas
7.—Sineu
8.—Campos
9.—San Lorenzo

10.--Capdepera
11.—Andraitx
12.—Vilafranca
13.—Calviá
14.—Costitx

15.—Son Servera (1 h. 3710")

At

«Cursa de Rams CAMi DEL BE JUiME »
Magnifico	 puesto del equipo de Felanitx

CINE	 ELANITX 581231

LI lesbianismo llevado a sus mils alias cimas

Iniciackin sexual al desnudo1.1111•11:11n11n0•11111.	

Juntamente con:

LA INVASION DE LOS ZOMBIES ATOMICOS
con Mel Ferrer y Paco Rabat

Sábado 14 a las 9 noche y domingo 15 desde las 3

matrimonio es una cosa divertida... si se

quiere seguir siendo...

Amigos «muy» íntimos
con Burt Reynolds y Goltlie Ilaw

Y otro estreno de gran importancia eu la misma sesión:

FRANCO NERO en

«EL HALCON»

CINE PRINCIPAL 580111

Sábado a las 9 noche y domingo en dos sesiones desde las 3.

Una película inclasificable de PEDRO ALMODOVAR

ENTRE TINIEBLAS
El único v auténtico sucesor de A. Hitchcock es
BRIAN D. E. PALMA, director de

IMP ACTO eon John Travolta

HOY Y MAÑANA:
CINE FELANITX: «Colegas» y «Playa perdida»
CINE PRINCIPAL: «Cristal oscuro» y «Basket Music»



Multi-Televisores THOMSON

Regalo de Reyes
MULTI TELEVISORES (Televisores preparados para recibir: Teletexto, Videotex, TV via

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. 580535
	

Servicio técnico TEL. 501300 	Videoclub

FELANITX

anys
enrera
ACORDS MUNICIPALS

dcl 13-12-58.

oSolicilar de la Junta Provincial
de Construcciones Escolares, la
construcción de una escuela de ni-
nos v otra de ninas, así cotio vi-
viendas para los maestros, en la al-
dea de S'Horta, ofreciendo los te-
n -3'70S que posee el municipio ce-
!ids a tal efecto.

— Darse por enterados de la re-
nurcia presentada por el Director
de la Banda de Música de esta chi-
dad.

Sessió del 23-12-58.

Señalar el tipo de jornal regula-
dor de un bracero en esta locali-
dot:, para el ejercicio de n 959. a efec-
tos de quintas, en la cantidad de
cuarenta y cinco pesetas.

LOABLE GESTO DE LA CRUZA
DA.

Li pasado martes, dia de Reyes,
fue servida por la Junta de la Cru-
zada del Amor Divino, la tradicional
comida con que la misma obsequia
todos los anos a los asilados de la
Casa-Hospicio.

Presidieron el acto el P. Saletas,
Superior de la Comunidad teatina,
acompañado del P. Riera, juntamen-
te con la Comunidad de las HH. de
la Caridad de nuestro Hospicio-Hos-
pital.

Durante la comida actuó la Cape-
lla Teatina, bajo la dirección de la
señorita Catalina Puig».

FUTBOL BENLFIC

No crec descobrir Cabrera si dic
que els Clubs de fútbol —salvant
uns pocs privilegiats—, viven amb
gran estretor económica i duen es
ca ben magre. Es mantenen com de
miracle, mentre poden anar remol-
cats del corresponent cavall blanc,
un espécimen que ja no n'hi ha ni
per necesari.

El futbol felanitxer no era una
excepció j, vint-i-cinc anys enrera,
també anava cop piu, fent les lles-
ques ben primes, com a tels de ce-
ba, per anar mig tirant dins una III
Nacional en la que hi figuraven els
Mallorca, Constancia, Atlètic-Balea-
res, Manacor, Maó, etc., etc. Pere) ja
se sap: a ca magre, moltes puces i
aquestes picaven de bon-de-veres
quan era l'hora de pagar mensuali-
tats dels jugadors.

Es cert, també, que adesiara es
troben acaituds de solidaritat enco-
miable, com aquesta que tengueren
uns bons aficionats locals, que vol-
gueren organitzar un partit de fut-
bol benèfic per recaptar doblers, tot
pensant que qui té doblers vola,
qui no en té rodola.

Posaren fil a l'agulla i mirau quin
cartell més estimulant confecciona-
re n:

«CAMPO ES TORRENTO. — Do-
fungo 11 de Enero de

ilE1 ituís sensacional partido del
siglo!!

FAMOSAS Y ANTIGUAS GLO-
RIAS FRENTE A FRENTE en en-
conada lucha para recaudar fondos
para el C.D. FELANITX.

Un hercúleo esfuerzo para procu-
rar penicilina al Club y mitigar las
dificultades de sus arcas vacías.

Hablaremos más claros ¡NO HI
HA CAP CÊNTIM!!

¡Un auténtico desfile de fenóme-
nos del fútbol! Un arsenal de figu-
ras, gordas y flacas, árbitros, jueces
de línea, etc.

EQUIPO POLLOS: Forteza, Bur-
dils, L11111, Rius; Cordella, Reull; Ca-
teté. Simonet, Bordoy, P.J. Carretó,
L. Pttput.

Suplentes: Lillo, M. Frances, Xesc
Serra!, Ribot, Rafael del Centro i
Miguel Rust it.

EQUIPO PERAS: Moragues, Ga-
lereta, Llinás, A. Sabaté; Lluís Mec,
Llonga; Simón Andreu, Pep Ferra-
guerí, J. Grimait, M. Uguet, M. Mu-
linera.

Suplentes: Palmer, Fontanet, Ra-
fael Caseta, Tia Tereset, Jaume La
Punyalada y Andrés Vicens.

Saque de honor: El Caballero mu-
tilado y antiguo jugador del Gimnás-
tica Jaime Sbert.

Árbitros: Jttan Obrador, José M.8

Soler Celma, José Garau, Pedro Rie-
ra y Liais Ramis.,.

Pee desgracia dels organitzadors,

no hi acudí molta de gent a l'espec-
tacle, perú es pogueren espigolar
quatre doblerets i els que tengueren
Ia sort de assistir-hi pogueren re-
crear-se «amb el malabarisme d'En
Simonet, la precissi6 amb que M.
Uguet executa un penalti, l'esprint
de Lluís Mestre i la constancia i vo-
luntad d'En 77401 Reull», entre al-
trelres jugadors destacats.

Tots els qui feren acte de presèn-
cia a aquest partit benèfic, passaren
per la taquilla a retratar-se,
corn també ho feren els mateixos ju-
gadors que intervengueren, que pa-
garen 5 pessetes cascú.

Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS.

VENDO PUERTAS DE COCHERIA.
2'60 iuts. ancho.
Buen estado.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Alpargatería LUISA GONZALEZ
Gran surtido en alpargatas

y calzado deportivo

Venta de mesas, camillas

y muebles auxiliares

C. Mar. 26
	

FELANITX



FELANITX

Dia 18 del passat mes de desem-
bre tingué Hoc al Puig de Maria de
Pollença un encontre d'agrupacions
i sods del GOB pertanyents als po-
bles de Mallorca. A més d'ecologis-
tes venguts de Santa Maria, Cam-
pos, Sóller, Esporles,... hi foren pre-
sents representants de les agrupa-
cions d'Alcúdia, Petra, Bunyola, Ala-
ró, Pollença i Felanitx.

L'objectiu de la trobada fou po-
sar en contacte les idees, experiên-
cies i activitats de la gent del GOB
resident fora de Ciutat, així com
l'estucli de problemes comuns. En
aquest sentit es varen debatre i
aprovar uns nous estatuts que es
feien necessaris vista la constant
expansió del GOB.

Es parlà també de la política ur-
banística d'alguns ajuntaments —el
nostre poc respetuosa amb
Ia natura, anti-turística, cercant in-
teressos particulars i perjudicant els
del poble.

Al final es manifestà la convenièn-

Por dos goles a cero venció el Fe-
lanitx al Porto Cristo, en partido
disputado el sábado en ,(Es Torren-
toú», correspondiente al campeona-
to nacional de liga de tercera divi-
sión, jornada 17, y a cuyo descanso
se llegó con el resultado de empa-
te a cero goles.

Sin complicaciones el arbitraje del
colegiado Servera Gelabert, quien
estuvo auxiliado por los señores Vi-
llalba y Guillem. Amonestó a Miguel
Angel y Sansaloni. A sus órdenes,
nuestro equipo presentó la siguien-
te formación:

Felanitx. Adrover, Zamorano, Pe-
rent') (Nadal, 50'), Perez, Oliva, Co-
vas, Miguel Angel, Mestre (Bauzá,
90'), Seminario, Vicens y Martin
Rial.

M. Angel y Sansaloni vieron do-
ble amonestación y por lo tanto fue-
ron expulsados del terreno de jue-
go. Hacia el final, en el descuento,
X. Munar quedó lesionado.

Goles.— 1-0. Minuto 70. Gran ju-
gada de Zamorano, que centra a
Martin Rial, éste pasa a Oliva, que
centra, y Seminario cabecea a las
mallas. 2-0. Minuto 89. Penalty que
un defensor visitante comete sobre
Martin Rial, dentro del área. Lanza

cia de celebrar actes d'aquest tipus
amb més freqüência. Es probable
que en un futur sigui Felanitx on
es reuneixi la flor i nata de l'ecolo-
gisme mallorquí. I es dona compte
d'una bona notícia: a Formentera
ja hi ha agrupació del GOB.

Xavier Pastor, eau prosidEnt del
GOB-MALLORCA

De l'assemblea general del GOB
celebrada el 29 de desembre passat
a la sala d'actes de la oCaixa» a
Ciutat en sorti elegit nou president
En Xavier Pastor, rellevant en el
càrrec a En Miguel Rayó.

Aprofitam per fer arribar al nou
president la nostra més sincera con-
fiança tot desitjant-li una afortuna-
da gestió. Naturalment agrair a En
Miguel Rayó els esforços realitzats
durant la seva presidência a cam-
panyes com la d'Es Trenc i a totes
les altres tasques duites a terme.

AGRUPACIO GOB-FELANITX.

Vicens y lo transforma en el gol de-

SIN GOLES
La primera parte fue soporífera.

Como si los jugadores tuvieran los
pies de plomo, nada de extrañar en
estas fiestas. ¡Felicidades!

El Porto-Cristo, agazapado atrás,
Sc defendía bien, sin crear casi nin-
gún problema delante.

Sólo dos jugadas de Zamorano y
M. Rial pusieron el ¡huyy! en los la-
bios del espectador. Ahí se pudo ha-
ber marcado, pero no hubo suerte.

DOS GOLES Y DOS BALONES
AL LAIIGUE110

No mejoró el Felanitx en la 2.a
parte, pero quizás fue más incisivo
en sus ataques. No obstante el pri-
mer gol tardó en subir al marca-
dor, que espoleó al Porto Cristo y a
punto estuvo de dar algún disgusto.
Pero el Felanitx tuvo en la cabeza
de M. Rial un gol cantado, en las
botas de Seminario otro y después
de los dos goles Vicens y Zamora-
no (que en primorosa jugada pro-
pició el primer gol) estrellaron en
la madera sendos disparos.

Victoria justa y merecida en un
partido bastante mediocre.

MAIKEL.

Cronicó Felanitxer
XIII -XIV

per Raimin Rosselb;

(Continuació)

1397
28 novembre.—Un capitol sobre la caça diu que nin-

gú gosi caçar coloms amb filats ni altres enginys mitja
llegua lluny dels colomers, sots péna de 60 sous o 5 assots
si era captiu. Ferrando Padrina es vol acollir en aquest
capitol perquè moltes persones li cacen els coloms de les
seves possessions (Son Vans). (LC)

5 desembre.—Blai Tordera vol tornar a Felanitx a
cxercir el seu art de barber. (LC)

—Els delmes reials d'aquest any foren: bestiar 40
Inures, hortalissa 3 lliures, biais 340 Mures, vi 16 Mures
i 5 sous. (Reb) •

1398
9 gener.—Bartomeu Adrover fill de Ferrer, diu que

el seu pare l'any de la fam que fou a Mallorca i «altres
parts del món» va adquirir 3 quarteres de blat de la vila
i el va pagar, perb «per grosseria e eblivió sua» no en
féu escriptura, i ara li tornen reclamar el nreu.(LC)

16 gener.—Andreu Bramona de Santanví va prestar
un ca perdiguer a Joan So:bet; ara aquest no el vol res-
tituir.(LC)

26 gener.—Guillem Manresa deu 15 lliures i 5 sous a
Guillem Fàbregues, rector de l'església de Felanitx.(LC)

22 febrer.—Gabriel Sunyer diu que ell i predecessors
sempre han tengut una taula, vora la carnisseria, per ven-
dre peix fresc. Toles les persones que porten peix a la vi-
la per vendre l'han de dur a la seva taula i pagar «algu-
na cosa» per cada lliura.(LC)

27 març.—Antoni Ferrer deu 50 anyins a Pere Rotlan,
pellisser ciutadà.(LC)

15 abril.—Blai Tordera, barber, tem que degut a la
brega que va tenir amb n'Andreu Julia, s seguesquin
nous inconvenients; de fet, els germans d'aquest, Beren-
guer, Maimó, Bonanat i Romeu, ja l'han amenaçat.(LC)

16 abril.—E1 governador comunica a tots els baties
que els jurats de Ciutat han decidit repartir un tall de
4.000 Mures per armar quatre galeres «en ajuda del be-
neventurat passatge qui prestament, migensant la ajuda
de nostre Senyor, se deu fer contra moros anamichs de
Ia fe catòlica, per recobrar les hbstias sagrades en lur po-
der detengudes en menyspreu de tota Christiandat». Fe-
lanitx pagarà 180 lliures.(LC)

4 maig.—EI batle ha penyorat una conca a Bernal Ge-
ner, un dels jurats, per pagar el salari d'un jurista.(LC)

7 juny.—Han estat confiscats els bens de Guillernó
Font, nadiu de Porreres, mort per Antoni Grimau. Ara
Jaume Sabet reclama al procurador fiscal 30 Inures que
li devia el difunt.(LC)

10 juny.—Hug d'AnglQsola, gowrnador de Mallorca,
mana a tots els batles que per raó de la santa armada
facin aplegar en les esglésies tots els habitadors perquè
escoltin les predicacions i indulgències de la santa croa-
da.(ACA)

10 juny.—Segons la nova pragmática del governador
-Hug d'Anglesobt, Felanitx, Campos, Manacor i viles sem-
blants tendran un conseller anual en e! Consell de Ciu-
tat. El de Felanitx era Pere Truiol.(ACA)

—Continuen les desavinences entre els parents Dal-
mau i Ferran Padrina (Son Valls).(ACA)

11 juny.—El rei nomena batle de Felanitx Antoni Su-
nyer, amb els emoluments de costum.(ACA)

27 juny.—E1 batle ha pres a Guillemó Vilasclar, es-
tant en el portal de Pere Alguer, l'espasa, broquer, cerve-
llera i un dard. El governador mana li sien restituïdes
les armes perquè es acordat d'anar en la galera dels pa-
trons Antoni Servera de Porreres i Pere Mosqueroles de
Sóller.(LC)

14 juliol.—Estan armant una galera en defensa con-
tra els moros. Els habitadors de Felanitx, Porreres, Ma-
nacor i Sóller que s'han acordat o han fetes «profertes»
per aquesta galera, acudiran a Ciutat dins breu temps.
(LC)

(Continuara)

NATURALESA I SOCIETAT

I trobada d'agrupacions î socis del
GOB de la part forana

Costó doblegar al Porto-Cristo
FELANITX, 2 - PORTO-CRISTO, 0

CIRCULO RECREATIVO
JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Socios, a la Junta General ordinaria
que se celebrará maiiana domingo día 8, a las 3 de la tarde, en
el local social.

Felanitx, 7 de enero de 1984.

La Directiva.




