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La Cambra de Comet; entregil ei
guardó a islacapers

Nou local adquirit per a la El concert tic la Banda
seu de Correus j Teiègrafs

Dimecres passat, a la seu de la
Cambra de Comer-e, Indústria i Na-
vegació de Mallorca, Eivissa i For-
mentera, tingué lloc l'acte d'entre-

ga de guardons a les empreses més
destacades dins l'àmbit de l'activi-
tat empresarial al llarg de la darre-

ra anualitat. L'acte fou presidit pel
president del Govern Balear Ga-
briel Cahellas, el president de la
Cambra Antoni Buades, el president

del Parlament Balear Antoni Cirerol
i d'altres autoritats.

Com saben ja els nostres lectors

per una informació anterior, una de
les cinc empreses distingides es la
firma felanitxera ISLACAPERS, de-
dicada a la transformació de pro-
ductes agricoles i a la seva comer-

Córrer una milla (1.609 m.) està

de moda, tant a l'extranger com a

nivell nacional i inclús insular. Ma-

nacor, en un excellent circuit, molt

millor que l'organització, ha estat

fins ara l'últim escenari de la «mi-

lia >'.

Dins la destacada actuació dels

atletes del Joan Capó hem de men-

cionar que a dues categories (infan-

til masculina i juvenil femenina) el

pòdium es vesti totalment de blau,

i que el cadet Antoni Pala —el qual

guanya a la seva categoria amb 25

segons d'avantatge damunt el se-

gon— enregistra el tercer millor

temps de l'horabaixa (4'34") sola-
ment superat pels seniors M. Do-

minguez i M. Salvador (ambdós

amb 4'26").

CLASSIFICACIONS:
Infantil masculi:

1.—Mateu Obrador, 2.—Mateu
Bennassar, 3.—Crist6fol Vicens.

Infantil femenina:
4.—M. A. Crucera.

Cadet masculi:

1.—Antonio Peña.

cialització, en especial els prestigio-

sos adobaments amb vinagre.

Foren els batles de les distintes

demarcacions locals on estan ubica-
des les empreses, els que entrega-

ren les recompenses i per conse-

güent en el nostre cas, el batle de
Felanitx Pere Mesquida. Per part

d'ISLACAPERS hi recolliren Rai-

mundo FernAndez i Liuls Vaguer, el

primer dels quals, un cop que hagué

parlat el president de la Cambra

—que glosa el significat dels guar-

dons i estimulà a les empreses dis-
tingides--, en nom de totes elles

agrai l'homenatge i féu vots per
prosseguir pel camí del treball i les

bones idees en be de la nostra col-

lectivitat.

Cadet femenina:
1.—Maribel Obrador, 3.—Maria

Monserrat, 4.—Mari C. Vaguer.
Juvenil masculí:

2.—Bartomeu Salva.
Juvenil femenina:

1.—Catalina López, 2.—Alfonsa
López, 3.—Joana Ramal.

Victòria de Maria Antònia
Caldentey a la IV Carrera
Popular Pollença 85

El mateix dissabte horabaixa es
va celebrar una prova popular a Po-
llença.

De l'actuació dels atletes de Fela-
nitx destaquem la victòria a senior
femení de M.a A. Caldentey (Fidípi-
des). Per part del Club Joan Capó,
només s'hi desplaçaren els atletes
més joves, quedant els millors clas-
sificats: Maria Albons (2.a), Joan
Pons (2on.), Catalina Albons (3.a),
Maribel Fullana (4.a), Miguel San-
chez (4rt.), Antònia Adrover (5.a),
Antoni Barceló (5e) i Lázaro San-
chez (56). El veterà Sebastià Adro-
ver del C. Fidípides fou segon a la
seva categoria.

Dijous passat, a Madrid, el Direc-
tor General del Patrimoni, va signar
a la seu del Ministeri d'Hisenda,
l'escriptura de compra-venda d'un
local al carrer Costa i Llobera nú-
mero 32 B, per a ubicar-hi les no-
ves oficines de Correus i Telègrafs
de Felanitx, així com també el d'un
pis a la mateixa finca per a vivenda
del cap de l'oficina.

Va signar l'escriptura per part de
l'empresa venedora, (Promocions
de Llevant, SA.), D. Miguel Masca-
ró Sastre.

Amb aquesta escripturació s'han
closes feliçment unes gestions co-
mençades fa més d'un any, adreça-
des a la consecució d'un solar pro-
pi per aquests serveis, els quals, pel
que fa a Correus i en el temps d'una
trentena d'anys, s'ha traslladat del
carrer Sitjar al carrer del Sol i des-
prés a l'actual edifici del carrer de
la Roca d'En Bira, en annexionar-se
amb Telègrafs.

Suposam que les obres d'acondii,
cionament de les noves oficines no
tardaran gaire a realitzar-se.

del Govern Militar
Excellent l'acollida de públic a la

Banda de Música del Govern Militar
de Mallorca, en el concert que oferí
diumenge passat a vespre a l'esglé-
sia de St. Miguel, i no menys excel-
lent l'actuació d'aquesta agrupació.

El programa fou dividit en dues
parts, en les que alternaren en la di-

recció l'a I feres sub-director Segis-
mundo Blanco Muñoz i el tinent-
1m/sic Francisco Mullor Martinez,
els quals davant l'entusiasme de
l'auditori hagueren de concedir al-
gunes peces de plus.

A la segona part tingueren el de-

tall d'interpretar el pasdoble «Fela-

nitx» de Bernabé Sanchís, per la di-
recció del qual sollicitai-en la pre-

sencia del director de la Banda de

Felanitx Felip Manchón.

Clogué la vetlada 1a marxa mili-
tar «Los voluntarios» que per la
seva marcialitat deixa el públic en-
tusiasmat.

Tombats a la moisa

Treutta-sis iniiions de pobres
No m'ho podia acabar de creure però la televisió espanyola m'oferia

imatges de gent desnodrida, infants malalts i cues per entrar als menja-
dors públics de beneficiencia que pareixien filmades a  Etiòpia o a qual-
sevol altre d'aquests països africans que passen per la terrible prova de
Ia fam, pet-6 les imatges televisives no estaven filmades ni a Etiòpia, ni
el Txad, ni tampoc a l'India, eren imatges filmades als Estats Units, als
USA, i els seus protagonistes eren conciutadans de Burt Reynolds, Woody
Allen, Tina Turner i Richard Nixon, però més pobres i amb més fam
que ells.

Aquesta no es una imatge corrent dels USA. Sempre els mitjans de
comunicació ens han oferit la imatge feliç del país de Ronald Reagan, la
imatge que els Estats Units són la terra de l'abundància, de la riquesa,
de l'hiper-consum i de la prosperitat, imatges que tanmateix amagaven
Ia realitat d'un sistema on els rics són més rics cada dia i els pobres es
van empobrint més a mesura que els altres acumulen riqueses. 8s la
crua i terrible realitat d'un salvatge sistema capitalista ara més accen-
tuat que mai.

Trenta-sis milions de nordamericans pobres en el país més ric del
mn són molts milions de persones que no gaudeixen del minim neces-
sari per poder sbbreviure diàriament. El sistema nordameric,a es com-
pletament inepte per evitar que una part dels seus ciutadans, que no ha
tingut la sort o les facilitats necessaries per poder-se obrir camf en la-
societat de lliure mercat més avançada, deixi de passar fam.

Es trist i deplorable saber que encara hi ha fam en el Món quail sols
ens manquen quinze anys per encetar un nou segle que se'ns presenta
ple de promeses i d'esperances, però també resulta igualment trist ado-
nar-se'n que un país com els USA es incapaç d'oferir pa i un nivell de
vida digne als seus propis ciutadans. Darrera de tots els muntatges de
Hollywood, de Disneylandia, dels music-halls de Brooklyn, dels grata-cels
de Manhattan, de l'americain way of life, s'amaguen la fam i la misèria
de trenta-sis milions de persones que han deixat de ser ciutadanes dels
USA per convertir-se en ciutadans del Món, del nostre Món.

RAMON TURMEDA

Atletisme

eran actuació dels gees del Ciub Joan Capó
a la «1 Milla Urbana de Manacor»



FELANITX
Semanario de tummies locales

griga
row

PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.

SANTORAL
D 9 Ntra. Sra. de Gracia
L 10 San Primitivo
M 11 San Bernabé
M 12 S. León II, papa
J 13 S. Antonio de Padua
✓ 14 Sgdo. Corazón de Jesús
S 15 Sta. M.a Micaela Smto.

LUNA

C. menguante el 10

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma 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,
y i 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.

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

Porto-Colom • Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16 y 18 h. Domingos,
a las 7,30, 9,30 1  y 18,15 h.

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

Cala Murada • Felanitx: Sd10
domingos, a las 9 y 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercado Tel. 581922

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

Gapi-Melis
Lunes:	 Miquel-Nadal
Martes:	 Jaime Rotger
Miércoles: Catalina Ticoulat
Jueves:	 Francisco Piña
Viernes: Gayá-Melis

TELEFONS '1Y1N'TERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgències) 582200
Funerària 	580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències 	 580254
Guitrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Semi de grua:
Tel. De dia 581385. Noche 564506

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

INMOBILIARIA:
OFICINA EN PORTO
•COLOM:

INFORMES:

Salustiano Moreno
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

Pase una velada inolvidable
en el fabuloso

Salón Pianoalar
del Hotel LOS MASTINES

de CALAS DE MALLORCA
amenizada por el magnifico pianista

SALVADOR
Todos los dills, de 20 a 24 h.

FELANITX

Apintamielitu
de 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 remision 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.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el pa-
sado día 6, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros.

Fue aprobada el Acta de la sesión
anterior.

Se acordó por unanimidad conce-
der un nuevo plazo de quince días
para la presentación de ofertas para
la adquisición de un solar en Ca's
Concos para la ubicación de la Uni-
dad Sanitaria.

Por mayoría de votos, con la abs-
tención de los tres Regidores Socia-
listas y del Regidor de la C.D.I., se
acordó adquirir un vespino, modelo
SCA electrónico de D. Cristóbal Ben-
násar Mayol.

Se acordó por unanim ad prorro-
gar el contrato de conducción de
Ambulancias Municipales suscrito
con D. Vicente Blanco Taberner por
plazo de un ario.

Se acordó por unanimidad contra-
tar la obra de construcción de un
murete en la playa de Cala Ferrera
con D. Emilio Marín Alguacil.

Se acordó por unanimidad contra-
tar con Transportes Benalsa el su-
ministro de 20 viajes de arena para
Ia playa de Cala Ferrera.

Se acordó, con la abstención del
Sr. Riera, aceptar el ofrecimiento
de D.a Paula Vidal Obrador de venta
a este Ayuntamiento de un terreno
de unos 3.000 m2. en inmediaciones
del Campo de Deportes de «Sa
Mola».

Se acordó por unanimidad, una
vez examinadas las solicitudes pre-
sentadas interesando la adquisición
de las tres licencias disponibles de
transportes de viajeros en vehículos
de alquiler con conductor de auto-
turismo, clase B, conceder una li-
cencia a Don Tomas Benitez Rayó,
siempre que acredite haber cotizado
a la Seguridad Social en calidad de
asalariado; asimismo se acordó en-
comendar a la Comisión Informati-
va de Gobernación la preparación de
un baremo de méritos para la adju-
dicación de las dos licencias restan-
tes.

Se acordó con el voto en contra
del Regidor de la C.D.I. y con la
abstención de los Tres Regidores
Socialistas, contratar con Aglomera-
dos de Felanitx SA. las obras de
Ampliación y Mejora del trazado de
Ia Carretera de S'Horta a Cala Fe-
rrera.

Se acordó, con la abstención del
los Regidores del P.S.O.E. y del de
la C.D.I., contratar con D. Nicolas
Barceló Oriola la confección de los
Padrones y Recibos correspondien-
tes a los Arbitrios Municipales, Im-
puesto de Circulación de Vehículos
y Servicio de Agua y Alcantarillado.

Se acordó por unanimidad la
adquisición de una tuba BS para
uso de la Banda de Música Local.

Se dio cuenta del informe emitido
por Seryman-Sub relativo a la revi-
sión del emisario submarino de Por-
to-Colom, así como dei presupuesto
facilitado para la realización de las
obras necesarias para la subsana-
ción de las deficiencias señaladas en
dicho informe; acordándose por
unanimidad la realización de las
obras, a cuyo efecto se pedirán tres
ofertas de otras tantas empresas del
ramo, siempre que las hubiera.

Por unanimidad. se acordó enco-
mendar al equipo redactor de la re-
visión del Plan General de Ordena-
ción que parte de los terrenos coiin-
dantes con las calles Bellpuig y Puig
de Sa Cista sea calificado como Ver-
de Zona Protección.

Asimismo se acordó por unanimi-
dad limitar la altura hasta siete me-
tros en la zona denominada «Es Mo-
ll de N'Hereu».

El Sr. Riera recomendó un nuevo
plazo de información pública para
conocimiento de los propietarios
afectados.

Se aprobó por unanimidad el Plie-
go de Condiciones para la construc-
ción de nuevos servicios sanitarios
en el Parque Municipal de «La To-
rre».

Por unanimidad se aprobó el Plie-
go de Condiciones para la construc-
ción de un nuevo bloque de nichos
en el área de ampliación del Cemen-
terio Municipal.

Se acordó por unanimidad la ins-

talación de un horno crematorio de
resíduos sobrantes en el Cementerio
Municipal, debiéndose realizar dicha
obra por el sistema de contratación
directa.

Visto el presupuesto presentado
por Calasat, S.A. para la limpieza y
desbroce de los Caminos de So'n
Prohens, So'n Negre, So'n Valls,
So'n Mesquida y del Castell de San-
tueri, se acordó por unanimidad Ile-
var a cabo dicha limpieza y desbro-
ce, solicitándose a tal efecto, tres
ofertas de otras tantas empresas de-
dicadas a dicha actividad.

Vista la oferta de «Sa Nostra» de
confección y mecanización gratuitas
de las nóminas del personal al ser-
vicio del Municipio, se acordó por
unanimidad dejar el asunto sobre
Ia Mesa para oir a los Delegados de
Personal del Ayuntamiento.

Finalmente, por trece votos favo-
rables y la abstención de los Regi-
dores del P.S.O.E. y de la C.D.I., se
acordó asumir los compromisos de
eliminar los resíduos sólidos urba-
nos generados en este Municipio
conjuntamente con los de los Muni-
cipios de Ses Salines, Santanyí,
Campos del Puerto y Porreres en un
vertedero sanitariamente controlado
en la confluencia de los Términos
Municipales de Santanyí, Campos
del Puerto y Ses Salines.

Felanitx, a 7 de mayo de 1985.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera



urbanitzacions costeres són la causa
d'una notable regressió.

Quatre dades interessants.
En quant a l'aprofitament del

bosc: La fusta ha estat sempre un
recurs aprofitat; a tots els boscos
han arribat llenyaters i carboners i
on han tengut seny, el bosc s'han
conservat. Una ramaderia extensiva
i lleugera manté les pastures i apor-
ta ferns al sól. Si s'abusa del recurs,
aquest es fa malbé i es perd.

Aprofitament de fusta:

any	 mi de pi
	

m.3 d'alzina
1978 65.941 773
1979 44.065 631
1980 40.174 605
1981 24.256 2.172
1982 14.425 1.775
1983 19.063 1.773
un m.3 de pi son 3 arbres per terme
mig; i un d'alzina 5'3 alzines.

A tots aquests beneficis s'hi han
d'afegir altres aspectes importants,
socials i econòmics: la caça, els es-
c12,tassangs i sobre tot el seu as-
pecte paisagístic que tant aporta a
l'esplai popular i a l'oferta turística.

Per tot això, el bosc s'ha de con-
siderar un be social, i tota la cornu-
nitat ha de contribuir a la seva con-
servació.

En quant a incendis forestals:•

nombre
any	 d'incendis Has. cremades
1978 125 2.696
1979 102 1.486
1980 121 1.090
1981 171 1.197
1982 141 520
1983 131 1.273
1984 110 200

Els incendis a més de destruir els
boscos erosionen el s61, augmenten
l'escorrentia i l'evaporació de l'ai-
gua, per tant influeixen negativa-
ment en la formació d'aqiiífers.

En quant al nostre Terme, hi ha
una total despreocupació tant per
part de les autoritats locals com de
la conselleria d'Agricultura vers les
muntanyes d'aquesta zona de Lle-
va n t.

G.O.B. - Agrup. de Felanitx

Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Horts, 2 (en frente médico

Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:

Mañana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8

Para su comodidad damos hora.

VENDO COCHE REEAULT 5 TS
FM-M
Inf.: Tel. 582196
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NATURALESA I SOCIETATCronicó Felanitxer
Apermix

RUIllall Rosselló
1564.—Des del Bisbat es concedeix al prevere Jeroni Mas el benefici

de l'altar de Sant Esteve de la parroquial de Felanitx, fundat per Beren-
guer Font, (Col)

1564, 2 octubre.—A instancia del Bisbe surt un edicte general a Ma-
llorca manant que tots aquells que cullen olives verdes, grecs, monto-
necs i malvasies han de pagar delmes. (RP) (Els grecs, montonecs i mal-
vasies són varietats de vins, tots tres d'alta qualitat)

1565, 18 octubre.—Carta particular escrita des de Roma per Antoni
Martorell, rector de Felanitx, adregada al seu germa Josep Martorell, de
Pollença. Entre altres coses li demana si ha estat pagat el predicador
que ha predicat la Quaresma a Felanitx; si ha pagat el poble i quina
quantitat. Diu que la vila és obligada a pagar 10 ducats i el rector el men-
jar. En els jubileus toca pagar els jurats i rector a iguals parts, tant els
preveres de la parroquial com els confessors de fora. També demana in-
formació sobre el Vicari; si no n'hi ha, sollicitara ajuda al Visitador Fon-
cilles, mirant de trobar un bon Vicari, perque la Vicaria de Felanitx és
molt «bona». (ACM caixe, 25,2,82)

1567, 13 maig.—E1 Rei concedeix la castellania de Santueri a Ramon
Cos, fill de Frederic, ofici vacant per defunció de Joan Cos. (RP)

1567, 27 ju.ny.—E1 Rei, atenent Antoni Cotoner,  ciutadà, té en el ter-
me de Felanitx la possessió anomenada Benifet que presta delme i tasca,
de sis quarteres una, el qual senyor ha exposat que les terres són primes
i no es conren degudament i hi ha més de 100 quarterades de garriga,
concedeix gracia de reducció a delme pla.

— Altra semblant concessió a favor d'Antoni Tauter per la seva pos-
sessió del terme de Felanitx, on es podran treure més de 50 quarterades
de garriga. (RP)

— Altra semblant concessió a favor de Pere Ribes, per la possessió
que té en el terme de Campos, ara inculta en gran part per temor de
les invasions de moros, turcs i altres enemies. (RP)

1569, 19 gener.—E1 procurador reial comunica a tots els batles de les
viles que ha donat llicència a Rafel Guitart, pintor de Sineu, i Miguel
Mesquida, de Felanitx per poder cavar i cercar en qualsevol Roc, or,
argent, plom, estany, aram, ferro, alcofoll i altres metalls, pagant
els danys als senyors de les terres, i donant al Rei la quinta part del, que
trobaran. (RP)

1569, 13 octubre.—E1 procurador reial nomena Iloctinent seu de Fela-
nitx Andreu Obrador, ofici vacant per la defunció de Joan Jordi Huguet.
(RP)

1571, febrer.—Crida a totes les viles sobre la manera de delmar el
bestiar. Fou publicada a Felanitx dia 16 de febrer. (RP)

1569, 1 octubre.—Andreu Obrador, síndic de la part forana i habita-
dor de Felanitx ha exposat al Gran i General Consell que la Universitat
del Regne ha de pagar el salmi i despeses de les guardes de la marina
de Felanitx, guardes que hi són ordinàriament d'uns anys ença, segons
manament que reberen et capita, batle i jurats; o sinó que names hi hagi
guardes en temps de noves de moros, tal com es feia abans. (AGC)

cine  prin
Hoy a las 9'30 noche y mañana domingo iisésde las 3 tarde	 Tel. 580111

Una poderosa historia de amistad, honor y de una huida hacia la
libertad desde los campos de batalla de Camboya.

NOMINADA PARA 7 OSCARS

Los gritos del silencio
THE KILLING FIELDS

Seguidamente:

La momia nacional
No se pierda la oportunidad de ver el mejor programa de la temporada

Jueves 13, sábado 15 a las 9.30 noche y domingo 16 desde las 3

A veces el amor es el juego más peligroso

Contra todo riesgo
un film de TAYLOR HACKFORD

También en el mismo programs

un atraco... de humor de SUMMERS

To er mundo e... ¡demasiado!
un montón de situaciones sorprendentes y graciosas

Eis fiascos de les Balears

cobreix 69.603 Has. Ha
vont per l'home ja que
degradades i conreus
El trobam des de les
muntanyes.

l'Ullastre (Olea europea, varietat
silvestris) típicament mediterrani es
l'element més notable d'un dels dos
tipus de garriga, l'Oleo-Ceratonion
(l'ullastrar). El seu fruit, l'olivó es
molt apreciat pels animals.

Ia Savina (Juniperus phoenicea)
es un arbre de fusta duríssima, de
tamany modest, localitzat principal-
ment a la vorera de mar. Germina
amb dificultat i creix molt lenta-
ment. En aquest cas les nombroses

Enguany i amb motiu del Dia Fo-
restai Mupdiai, la comissió encarre-
gada de celebrar-lo al nostre País va
editar, sota el patrocini de l'Ajunta-
mcnt de Ciutat, un fullet divulgatiu
contenint un mapa forestal de les
ll1LS i enumerant les principals fun-
cions dels boscos dins l'eco-sis tema,
així com una sèrie de dades prou
interessants.

Encara que no es ve a dir res de
nou, pensam que es tan vital l'exis-
tència de zones boscoses i tan poca
l'atenció que reben de les autoritats
i ciutadans que bé val la pena fer-
ne aquí un resum.

D'entrada direm que per un bon
equilibri del bosc tan importants
són les petites herbes, com les plan-
tes, arbusts i els arbres, elements
aquests més notables a la vista; per
altra banda tenim tota una diversi-
tat faunística que va canviant se-
gons el tipus de vegetació i que cons-
titueix també un element indispen-
sable: mamífers com la geneta, el
mart, la rata cellarda aus com
el mussol, la mènera, el ropit o el
falcó ..., insectes i altres tipus d'ani-
malons estableixen un equilibri de
dependencia els uns dels altres, per
això la regressió d'una especie in-
flueix en l'augment perjudicial d'una
altra.

Tal i com es , diu, el bosc és la
vegetació més desenvolupada possi-
ble en equilibri amb el clima i el
terreny. Un bosc ben format ha ne-
cessitat segles per arribar al seu
estat.

El bosc té importants funcions
protectores i reguladores: retura el
vent, capta la pluja, minva l'evapo-
ració, facilita la infiltració de l'ai-
gua, depura l'atmosfera, suavitza les
temperatures i amb les seves deixa-
lles va formant el sell fèrtil.

Els principals arbres forestals de
les Balears són:

l'Alzina (Quercus ilex) que forma
els boscos més característics de Ma-
llorca i Menorca; però els alzinars
han estat en gran part eliminats per
l'home • A les Balears tenim actual-
ment 16.150 Has. d'alzinar pur i
21.618 mesclades amb pinar. Són
boscos ombrívols, rics en arbust,
lianes i bulboses. Pràcticament no-
més les trobam ja amb certa im-
portancia a la Serra Nord mallot-
quina.

el Pi (Pinus haelepensis) es l'ar-
bre més abundant de les Balears,

resultat ata-
ocupa terres
abandonats.
dunes a les



Agradecimiento
Ante las muchas manifes-

taciones de pésame recibi-
das por la familia Soler-
Obrador, con motivo del fa-
llecimiento de D.'Bartolomé
Soler Oliver, su :esposa
hijos, hijos politicos y de-
más familiares, en la impo-
sibilidad de corresponder-
las a todas personalmente,
quieren hacerlo a través de
esta nota.

A todos muchas gracias.

1.11111•1111••n•nIA	 VIM= 

L'Exposició de M. Antònia Noguera
M.a Antònia Noguer, presenta

aquests dies a la sala de «Sa Nos-
tra», una collecció de pintura inte-
grada per una trentena d'obres, la
majoria olis, i alguns pastels.

El paisatge, alguns interiors i uns
pocs bodegons són els temes expo-
sats, als quals dóna l'artista un
tractament molt personal. La mota
cromàtica assoleix gairebé el major
protagonisme, deixant en un pla se-
cundari la precissió del dibuix. Així,
doncs, i sobre tot en el paisatge,
aconsegueix una atmosfera difusa
certament suggestiva.

Són ben interessants i també molt
personals uns quants pastels, técni-
ca que cultiva be M.a A. Noguer i
en treu molt bon partit.

Uns pocs dibuixos a la ploma
palesen el domini que té del dibuix
i ens demostren alhora la seva in-
quietud vers les distintes facetes de
Ia platica. Recomanam als nostres
lectors la visió d'aquesta mostra.

Exposició col.lectiva a .Sa Nostra.
L'Associació de Belles Arts de Ba-

tears (ADEBA), té anunciada pets
dies 13 al 19 del present mes de
¡tiny, una exposició collectiva a la
sala de la Caixa de «Sa Nostra», a
Ia qual hi figuren escultors, pintors,
gravadors i dibuixants.

Facem notar que aquesta mostra,
en comptes d'obrir-se el dissabte
cbm es sol fer habitualment, s'obri-
rá el dijous dia 13 horabaixa i es
táncarà el dimecres dia 19 a ves-
pre.

Biel Mestre exposa a Alemanya
A finals del present mes de juny,

a la galeria «Zenker Hduser» de
Frankfurt, obrirà una exposició in-
dividual de pintura el nostre paisà
Biel Mestre Oliver.

Biel Mestre ha exposat amb certa
frequèricia a Alemanya des del 1981,
tant en mostres individuals com co-
llectives. Aquesta d'ara estarà inte-
grada per una cinquantena d'obres,
moltes d'elles de gran format.

Premsa Forana a h Fira del Llibre
A la Fira del Llibre que s'inaugu-

ra a Ciutat dimarts passat i que
per espai d'una setmana restarà
muntada sota un entoldat en el pas-
seig del Born, hi figura un stand de
l'Associació de Premsa Forana de
Mallorca, on es poden veure i ad-

quirir la major part de publicacions
periòdiques que surten a la part fo-
rana.

Hogar dei Pensionista
Miércoles día 12 de junio, a las

5'30 de la tarde, conferencia a car-
go de D. Miguel Ore11, sobre el tema
«Valores y contravalores de la so-
ciedad actual».

Jueves día 3, a las 5 de la tarde,
ASAMBLEA GENERAL DE SO-
CIOS, al término de la cual habrá
animación por la orquesta «Trío
Amistad», sirviéndose a todos los
asistentes unos refrescos.

Viernes día 14, a las 5'30 de la
tarde, conferencia médica a cargo
de la Dra. Catalina Andreu, sobre el
tema «La automedicación y sus pro-
blemas».

Lunes día 17, EXCURSION SUB-
VENCIONADA.—Se visitará la Por-
ciúncula y su museo etnográfico.

Comida en la Barbacoa «Molí d'Es
Comte».

Con carácter facultativo, en el
acuario Marinelad se podrá presen-
ciar el espectáculo de los delfines y
papagayos.

En Palma, visita a la exposición
de trabajos manuales, en el Hogar
del Pensionista.

Precio: Viaje y comida, 900 pese-
tas para socios y 1.100 pesetas para
no socios. Entrada al espectáculo
del acuario, 345 pesetas.

de sociedad
DE VIAJE

Arribaren a Felanitx procedents
de San Pedro D. Alberto Sanchez i
esposa D". Nancy Bosch, acompa-
nyats dels seus fills.

PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat va rebre per pri-

mera vegada l'Eucaristia, a l'esglé-
sia de Sant Alfons, la nina M.a Im-
maculada Muñoz Cuesta, i a l'esglé-
sia de Crist Rei de So'n Valls, el
nin Joan Prohens Barceló.

Diumenge dia 2, a la parròquia de
Sant Miguel, celebraren la primera
comunió les nines M.a de Lourdes
Colom Maimó, Francina Obrador
Nicolau, Margalida Barceló Obrador
i Joana M.a Díaz Ventura. I a l'es-
glésia de Sant Alfons els germans
Antonio i Angel Risco Sierra i An-
tenia i Miguel Roig Ferra.

El mateix dia, a l'església de So'n
Negre la celebraren les germanes
Miquela i Maria Orfi Huguet.

I el dia del Corpus a la parrò-
quia de Sant Miguel la celebrà Rosa
Maria Torres Acedo i a l'església de
Sant Alfons Maria del Carmen Iz-
quierdo Muñiz.

Enviam als nou-combregants la
nostra més cordial felicitació, que
feim extensiva als seus pares.

NECROLÒGIQUES
El passat dia 15 de maig, entrega

l'anima a Déu a 79 anys, després de
veure's confortat amb els sagra-
ments, D. Miguel Obrador Amen-
gual. D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la se-
va família i d'una manera especial
als seus nebots D. Raimundo Mue-
las i D.a Catalina Mas.

El passat dia 27 descansà en la
pau de Déu a Felanitx, a l'edat de
92 anys, havent rebut els sants sa-
graments, D. Miguel Vadell Truyols.
Al cel sia.

Enviam el nostre més sentit con-
dol a la seva esposa D.a Miquela
Barceló, filles aa Antònia i D.a Ma-
ria, fills politics i als altres fami-
liars.

Divendres dia 31 de maig, entrega
l'anima a Déu a S'Horta després
l'una llarga malaltia, a l'edat de 52
anys i havent rebuts els sagraments,
D. Mateu Amengual Adrover. Q.C.S.

El Sr. Amengual exercia des de
l'any 1979 el càrrec de Batle pedani
de S'Horta i tant per aquesta cir-
cumstancia com per les seves quali-
tats personals era molt estimat en-
tre els seus conciutadans.

Descansi en pau i rebin els seus
familiars la nostra condolència.

ousimminommimmi.

FUTBOL
2.a REGIONAL

CA'S CONCOS, 1 -
SANTA PONÇA, 4

NETA SUPERIORIDAD
VISITANTE

En el último partido de segunda
regional el Ca's Concos recibió al
líder, flamante campeón de esta
actual temporada. Demostró el por
qué ha sido el mejor a lo largo de
estos 34 partidos. El equipo local
—pese a oponer resistencia— se vio
obligado a cederle los dos puntos.
Los visitantes sólo han perdido una
sola vez en toda la liga.

3.4 REGIONAL
MORATALLA, 2 -

FELANITX ATCO., 1

DERROTA INCOMPRENSIBLE

En el campo del vice-colista de-
bacle atlética, que se vio superado
por un equipo muy inferior, pero
que por ganas y coraje consiguió
decidir el partido a su favor. El gol
de los felanitxers fue obra de Ca-
rias.

S'HORTA, 10 - SENCELLES, 2
MAGNIFICA DESPEDIDA

Con gran juego, goles a go-go, es-
pectáculo futbolístico de lujo, el
equipo de S'Horta se despidió de su
afición a lo grande. ¡Vaya tarde que
nos brindó!

S'Horta.—Emilio (2), Sito (2),
Xisco (3), Juan (2), Burguera (3),
M. Roig (3), Dino (3), Ruano (2),
Juli (2), J. Roig (2) y Toni (3).

Goles de Dino (4), Burguera (2),
Toni (2), M. Roig y Ruano.

J.G.

Agraïment
La família Muelas-Mas vol fer avi-

nent el seu agraïment per mitja d'a-
questa nota,perles nombroses mos-
tres d'estima i solidaritat rebudes
amb motiu de l'hospitalització de
que hagueren d'ésser objecte tots
els seus membres a causa d'una greu
afecció. A totes aquelles persones
que s'interessaren pels seus estats
de salut, vagin les més expressives
gracies.

INFORMACIÓN LOCAL

Club Náutico Porto-Corom
AVISO

Se comunica a los Sres. Socios propietarios de embarcaciones
deportivas que tengan pendiente de despacho el Rol con la Auto-
ridad de Marina, que durante los meses de julio y agosto el club
procederá a tramitarlo, para lo cual deberán aportar fotocopia
del título de patrón y el ROL DE DESPACHO Y DOTACION.

Porto-Colom, 3 de junio de 1985.
— El Secretario —

Dra. Isabel Aibar Pellicer
Médico-Oculista

Adaptación lentillas
consulta en la calle Zavelli, 26

(Centro Revisiones. Carnet conducir)

Horario: Lunes y miércoles de 8'30 a 11'30

Pedir hora Tel. 582233



Nips
— Televisió espanyola i de

les JONS.

— Nova assignatura al batxi-
ller: Formación del espíritu
autonómico de aquí.

— «Somos un pueblo libre
par	 TANto con voluntad de
entrar en Europa», va dir un
cambrer de La Bodeguiya.

— Ja ho veureu quan publi-
quem el resum de les napacti-
vitats del darrer any.

— Any MCMLXXXV del Se-
nyor i VI d'U.F.

FELANITX	 S

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581125 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• hoy sábado en el PARC
MUNICIPAL DE «SA TORRE» el
cant-autor mallorquí TOMEU PE-
NYA vuelve a FELANITX, donde
hace algunos arios obtuvo un reso-
nante EXITO conjuntamente con
«MOCEDADES», el acontecimiento
tendrá lugar a 10'30 de la noche. El
amigo TOMEU cantará sus temas
más conocidos y tambfén los nuevos
que componen su Ultimo «L.P.» que
lleva el nombre genérico de «ILLA-
MOR». Para rematar la fiesta saba-
tina el grupo felanitxer «MACAO»
dard marcha hasta que el cuerpo
aguante. Esperemos que el personal
no falle a la cita el C.D. FELANITX
se juega mucho en el envite. ¡Así
que todos a ver a TOMEU!

• Los valientes montaraces e in-
trépidos «chicos» de «SA RECREA-
TIVA» —perdón por lo de chicos—
interpretaron una alucinante pe-
lícula, que desgraciadamente nadie
podrá ver (faltaron las cámaras),
que llevaría el título: «EN BUSCA
DE LA VAQUILLA PERDIDA». ¡Qué
duda cabe! A la hora de cerrar la
edición todavía seguian husmeando
las huellas que dejó el bravo ani-
mal, que tenían. que torear hoy sá-
bado, para que después fuese la
vianda de un opíparo festín. Pero el
«morlaco» se enteró del asunto, sabe
latín, por eso nació en Mallorca, y
dijo: «¡Ahí os quedáis espabilados!».
La tia saltó del camión que la tras-
portaba, rompió el cristal del para-
brisas	 ¡vaya brinco! y se esfumó
a toda pastilla y ... ¡Si os he visto
no me acuerdo! Ni fiesta, ni nari-
ces	 Sólo caras largas.

• El pasado jueves día 30, vimos
en TELEVISION ESPANYOLA al
felanifxer MIQUEL OLIVER, actual
secretario para la Pesca, en el pro-
grama «EN PORTADA» hablando de
Ias «conveniencias de la explotación
a nivel internacional del Coral Ro-
jo», que por cierto se halla también
e nias aguas de las Illes Balears, en
abundancia. Una riqueza de la que
no spodemos beneficiar todos los es-
pañoles, como hace muchos arios lo
hacen en Japón, en Italia ... Cuya
calidad de coral es bastante infe-
rior.

• En el «CINE PRINCIPAL»
anuncian para esta semana un plato
fuerte. «THE KILLINGS FIELDS»
que aquí se llama «LOS GRITOS
DEL SILENCIO». Una película sen-
sacional que obtuvo este año tres
«Oscars», un espeluznante relato so-
bre las crueldades de la ,guerra. Un
film que nadie puede perderse. De
complemento podrán ver «LA MO-
MIA NACIONAL».

El otro cine «CINE FELANITX»
a-nuncia el cierre por vacaciones, na-

tural la gente parece haberse olvi-
dado de que es uno de los más gran-
des en tretenimientos que todavía
existen, el CINE, el 7» arte, está
aquí, por estos pagos, por los sue-
los. Uno que anda, vive se mueve,

y mira a su alrededor, lo
comprende. La gente ha perdido la
ilusión, las maneras, la educación,
el sentido común y lo que más me
preocupa ... ¡la sensibilidad! La gen-
te del ocio, se aburre, tiene pocas
ganas de todo, está cómoda, dema-
siado	 ¡Qué le vamos a hacer!
«LA VAQUILLA»
(SEGUNDO CAPITULO)

Alargué un poco el cierre de esta
columna, pese a la fiesta, el tiempo
jugaba a mi favor ...

El pasado sábado el cornúpeta
fue avistado en el «Pla d'Almallia»,
allá por «Es Fangar». Se desplaza-
ron un importante número de «efec-
tivos» que lograron localizarla, pero
el inteligente burel les miró y deci-
dió el sendero que le convenía
¡Escapar corriendo! Ni siquiera Jau-
me «el conseje», bien provisto de
una escopeta con dardo anestesian-
te, tuvo tiempo de hacer uso de
ella. ¡Lo que habrá aprendido por
esos predios la maldita! (seguire-
mos informando).

• A PEPITO, en su remodelado
PUB de CALA BARBACANA las co-
sas le marchan de n-taravilla. Su
clientela asiste diariamente como si
se tratara de un ritual. Me habla de
que el VIII TORNEO DE TENIS
DE PORTO-COLOM se
halla en marcha y que este ario dará
que hablar, seguro.
«LA VAQUILLA »

(CAPITULO TRES)
El lunes cerramos la edición y de

la avispada «Vaquilla» se sabía que
vivía en los vastos pastos de «Es
Fangar» ... Lo que nos hace presu-
mir que el día de su lidia puede
ser lejano. De momento la respon-
sabilidad recae en estos momentos
sobre el AJUNTAMENT de MANA-
COR, ya está en aquella jurisdic-
ción. (continuará la próxima se-
mana).

JORDI GAVINA

Carta al director
(Ve de la pagina 6)

laria a So'n Mesquida, la més de
deu anys que la cosa tratilla i no
precisament per les vostres passes.

Si comprau terrenys per ampliar
coses no vos ho hem d'agrair, els
doblers eren ben nostros i les hem
posats per força, tanta força que
han sobrat 47 milions, la història
local sabrà apreciar l'esforç dels
contribuents.

Si hem de tornar agrair al MOPU
l'asfaltada de la Via Argentina, tam-
be vos podem agrair:

La nevada i calabruixada d'en-
guany, no s'havia vist del 56. Gracies
a S'Ajuntament Democratic. (S'A.D.)

Hem tengut paperes. Gracies a
S'A.D.

Sa xuia mos ha tornat blanca.
Gracies a S'A.D.

A Felanitx ja tenim totes ses dro-
gues. Gracies a S'A.D.

Hi ha gent que va sense roba.
Gracies a S'A.D.

Fa dos anys que plou poc. Gra-
cies a S'A.D.

Fa poc es Sindicat va pagar un
plaç. Gracies a S'A.D.

Sa padrina es va rompre es ba-
Hador de s'anca. Gracies a S'A.D.

Hem fet obra sense permís. Gra-
cies a S'A.D.

Hem comprat un nínxol. Gracies
a S'A.D.

Hi ha hagut una passa de pigota
borda grip i pois. Gracies a S'A.D.

Mos han entrat lladres. Gracies a
S'A.D.

Tenim molt de coneixement. Gra-
cies a S'A.D.

Per tot moltes gracies.

Uns felanitxers agraidissims
(Extractada.)

LOS JARDINES
Sr. Director del Semanario «FE-

LANITX», le agradeceria publicara
la siguiente carta:

Hoy me he enterado que se ha
triplicado el sueldo al jardinero mu-
nicipal, claro está que se le ha en-
cargado más trabajo (Parque Muni-
cipal y jardines de Porto-Colom),
pero si antes los jardines ya esta-
ban hechos un asco, de la gran can-
tidad de porquería y mal cuidados,
pensemos ahora si le añadimos más

trabajo a un solo hombre, lo que
va a ocurrir.

¿No habría sido mejor encargar a
otra persona los trabajos de Porto-
Colom y a otra los del Parque Mu-
nicipal?

De esta forma habríamos dado
trabajo a dos personas y si el con-
cejal encargado de parques y jar-
dines se cuidara un poquito más,
los jardines estarían más limpios y
más cuidados.

Atentamente le saluda.

Uno que votó U.F. y
no la vdlverá a votar

COSES D'ES PORT
L'Associació de Veïnats de Porto-

Colom, vol comunicar a tothom, i
especialment als seus socis, que en-
guany no se farà càrrec de les fes-
tes populars de Sant Jaume. Agues-
tes festes feia una partida d'anys
que se'n cuidava l'Associació de Vel-
nats, amb l'esforç personal de les
distintes juntes rectores que fins ara
hi ha hagut i sense més ambició que
en el Port es fes festa. Però l'excel-
lentísism Ajuntament no se'n ha •

adonat de que aquestes festes no se
feien només per la gent des Port i
que pel mes de juliol, més de mig
Felanitx (i altres visitants) compar-
teixen l'estiu amb nosaltres.

L'aportació de l'Ajuntament a les
festes de Sant Jaume ha estat mi-
nima; ara les demanavem un poc
més i ... No! Pert) ... no mos ha
vengut de nou, ja hi estam avesats.
Lo que se'n duen a palades mos ho
torn en amb co in p tagot es.

Si les festes s'havien pogut fer,
era gracies a la collaboració dels co-
merciants i particulars, cosa que
agraïm de bon-de-veres.

Esperem que l'any que vé se com-
pongui i tots junts paguem coHa-
borar a que el Port millori de debò.
Nosaltres farem lo que bonament
podrem. Pere) si no mos deixen mos
seguirem queixant. Lo que no po-
dem fer és tirar la tovallola. Espe-
rem que la truita se giri d'hora, que
no se cremi i en poguem menjar
tots. Llavors podem fer festa grossa.

Gent d'Es Port

Jurky 85

Parque Municipal de la Torre
Hoy sábado, a las 10'30 noche

Recital de

TOMEU PENYA
con la participación del grupo

SA GAVELLA
y el gran conjunto

LOS MACAOS
Venta anticipada de localidades:
Nou Sport y Bar Cat MIMI



Carta
AL
DIRECTOR,

POLS, CLOTS I ASFALT QUE
NO ARRIBA

Senyor director i amic; aquesta és
una carta oberta al batle de Fela-
nitx d'un veïnat del carrer Barto-
meu Caldentey, Fa mesos, massa ja,
que d'una forma no explicable
aguantam les molèsties de la pols,
els clots i els sotracs del nostre
carrer. L'Ajuntament un dia alçà
les voravies i ens muda les conduc-
cions d'aigua de la vila. Es connec-
taren també noves escomeses parti-
culars d'aigües brutes a algunes ca-
ses; i més l'asfalt amb forats
que ja ternem pen') que podiem re-
sistir ,més que ara. L'obra estia feta
just a mitges. Fins ara no ens ha
costat res. Bé, per ara. Jo just vull
dir públicament i respectuosa que
estàvem millor abans. M'estimava
més fregar un parell d'esquitxos
d'un bassiot que ens deixaven els
cotxes davall el portal quan plovia,
que pagar tants de jornals per a
llevar pols sistemàticament. Ara es-
tam pitjor, sí... ¿Fins quan? Pens
que si conassirn les hores que les
dones del carrer han perdut espol-
sant i agranant, ens sortiria més
car que haver asfaltat els veinats
pel nostre compte.

Andreu

EFECTE RELATIU

Sr. Director:

Agralria publicassiu aquestes ret-
xes en es vostre setmanari.

Es meus amics felanitxers m'han
informat de que sa meva carta que
publicareu fa un parell de setma-
nes va fer efecte perquè varen to-
mar un poquet des tercer pis. Això
no és això, si no vaig en-at, encara
queda per tomar es buc des tercer,
tot es segon i deixar un buit a sa
planta baixa i primer.

Per lo que conten pareix que no
fan comptes tomar-ho. Jo també
procuraré fer cas an es qui coman-
den a veure si m'apliquen sa ma-
teixa normativa i així em podre fer
amunt.

Madrid, 6-5-85.

E. Adrover

CONTESTA AL SEGON ANY
DE GESTIO DEL PRIMER
(I REPETIT) MAL DIT
AJUNTAMENT DEMOCRATIC

Sr. Pere Mesquida:
Volem puntualitzar que moltes de

les coses que deis haver aconseguit,
no en sou pare ni tan sols parent.
Vegeu la llista:

Si «Sa Nostra» dóna «una cadira
plegadissa i una camilla especial»,
creirn que no és cap mèrit vostre.

Si «Telefònica Espanyola» ens ha
posat un telèfon a preu d'or, que
herb, pagat religiosament, no vos ho
peniam agrair, malgrat les oficines
cedides a la «Telefónica». ),

Si el MOPU arregla, eixampla . i
aplana la carretera del Port, n'estam
molt agraïts, i per això creim que
vos ho hem d'agrair.

FELANITX
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Si s'augmenten els metres de les
escoles del Port i Ca's Concos, no
vos ho hem d'agrair, ja sabeu per
què.

Si heu arreglat es cunt de Ca'n
Fred, ho agraïm, però voldríem sa-
ber on pega.

Si reculen cases del carrer de la
Verònica i d'es Frare, ho agraïm als
reculadors, no a voltros.

Si voleu donar fluidesa al carrer
Dameto, no hi poseu un «Ceda el
paso», posau-lo al passeig Joan Es-
telrich i vos ho agraïrem.

Si trobau que «l'urbanisme és un
dels temes més conflictius i alla on
possiblement siguin més fortes les
critiques i pot ser més fundades»
agraïm que ho reconegueu i també
hem de reconèixer que la «vostra
política urbanística és ben clara» i

sobre tot cara, vuit i cinc són tretze
milions de pessetes que valdrà
aquesta malifeta que només servirà
per tres o quatre.

Si tenim el récord mundial d'alle-
gacions per habitant, és a voltros
que vos ho hem d'agrair. Si n'heu
resolt 621, oblidant-les i sense con-
testar-ne cap, que és lo que mana la
hei, no vos ho podem agrair.

Si heu aprovat la installació d'un
camp de golf, bé, Qualsevol ajunta-
ment, baldament no fos tan demo-
cratic, també ho podria aprovar.

Si vos donen un solar per ampliar
l'escola del Port, això no té cap me-
rit; en fa cinquanta que ja en varen
donar un per fer-la i no varen fer
bravates.

Si s'ha fet la concentració parcel-
(Passa a la prima 5)

Publicacions
«L'ESMALTAR, AHLR, 'I AVUI».

Paquita Rigo Vanrell,
El Conseil Insular de Mallorca i la

Fundació Bartomeu March Servera,
han publicat un treball entorn á
Fart de l'esmalt, que és més aviat
un catàleg d'obres d'aquesta natu-
ralesa, pertanyents a distintes col-
leccions, on hi figuren peces des del
segle XII (època islàmica) fins al
nostre temps.

Paquita Rigo Vanrell, mestra de
taller de l'Escola d'Arts Aplicades
i Oficis Artístics de Palma —l'obra
de la qual ocupa la segona part de
l'opuscle que comentam— fa una
síntesi històrica d'aquest art a Ma-
llorca on sempre hi ha hagut bons
esmaltadors que han tramés d'una
f orma gairebé ininterrompuda
aquesta artesania quasi magica.

«UN PLANOL DE LA StQUIA DE
LA VILA DEL SEGLE XIV (CIU-
TAT DE MALLORCA)». Reis Fonta-
nals Jaumà.

L'Ajuntament de Ciutat ha editat
un treball de Reis Fontanals i Jau-
ma entorn a un piano' del segle
XIV, que es descobrí a la biblioteca
de La Real, de la sèquia de la vila
de la Ciutat de Mallorca. Es tracta
d'una memòria de llicenciatura que
va merèixer el Premi Jaume I de
l'Institut d'Estudis Catalans pel
juny de l'any passat.

A una primera part del treball
s'explica la trajectòria documental
de la sèquia de Id Vila des de que
se'n té notícies fins a finals del se-
gle XIV (pensem que algunes d'a-
questes captacions d'aigua foren
construïdes pels andalusins i apro-
fitades més tard pels catalans des-
prés de la conquesta). I a la segona
part es descriu i transcriu el perga-
mí. Una part important la consti-
tueix l'index comentat on consten
ordenats tots els noms que hi apa-
rèixen, amb tota la informació que
s'ha trobat sobre cada persona, col-
lectiu o topònim.

Completa aquest interessant tre-
ball una reproducció del pergamí,
el qual es conserva actualment a la
Fundació Bartomeu March Servera.

SE VENDEN 2 cocherías en el ba-
rrio del Convento.
Precio 550.000 ptas.
Inf.: Tel. 582146

La nueva Dirección del

Restaurante

SES PORTADORES
CASA PEDRO

agradece a clientes y
amigo su gran acogida

Especialidad en

pescados frescos y langosta
Abierto todo el año

R. C. Baleares, s/n. - Tel 575171	 PORTO-COLOM

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Bartolomé Soler Oliver
que falleció en Felanitx, el día 3 de junio de 1985,.a los 80 afros.

habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica .

D.	 E.	 P.
Su afligida esposa Damiana Obrador Colom; hijos Mateo, Andrés, Danilana y Bartolomé;

hijos politicos Teresa, Amelia, Damian y Maria; nietos; hermana Antonia; hermanos politicos,
sobrinos y demás familiares, al participar a sus amistades tan triste pérdida, ruegan le tengan
presente en sus oraciones, por todo lo cual les quedaran sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Sexta Vuelta, 237 Carrel. Porto Colom (Ca'n Tomeu Jordi)



Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino)

P. R. Llu11, 21 - Tel. 581631 - FELANITE

Especialidad en
Carnes y postres flambeados

MENC! DEL DIA

Miércoles cerrado

Vendo casa en Felanitx
Calle Calafiguera, 10

Informes: Tel. 581104

FELANITX

vint-i-cinc
anys
enrera

NOTICIES DEL PORT

«ATALAYA CIUDADANA», era una
secció del nostre Setmanari que,
dins un estil peculiar, intentava es-
ser un batec del poble. Mig en sè-
rio, mig en broma, cantava les qua-
ranta al qui fos, amb fina-
litat d'apuntar amb el dit, les
deficiències ciutadanes. Donava el
consell, per què els altres hi posas-
sin el remei.

Avui reproduiré alguns espectes
d'aquesta crítica constructiva, refe-
rida, precisament, al Port.

...Las calles de Porto-Colom, des-
pués de esta primavera, presentan
un 'deploNble aspecto, yr2 que la
vegetación, en forma de vulgares
cardos gigantes, hace que algunas
de las Was sean poco menos que
intransitables.

Certament, fa vint-i-cinc anys,
l'Ajuntament de Felanitx no arreple-
gava massa impots per les argues
municipals, ja que les urbanitza-
cions estaven en el seu comença-
ment; pen!) la raó ii vessava en
quant a que els carrers del Port i
altres redols, estaven abandonats a
la ma de Déu i alos vulgares cardos
gigantes» creixien i feien hora per
Rego, com si no sabessin que qui
sembra cards, cull espines.

... Por otra parte, es ya hora de
que las casetas de baño que se en-
cuentran enclavadas en el Arenal o
Cala Marsal, luzcan su tradicional
enramada, puesto que, con el buen
tiempo reinante, son ya utilizadas
casi diariamente. ,;

En aquell temps, curtejaven ferm
les ombres per s'Arenal i Cala Mar-
ça I.

Ara no escassegen tant, perquè
el que realment prevaleix, és la mos-
tra de les anatomies en estat natu-
ral: l'exhibició, perquè ens enten-
guem més!

... Otro punto que merece dedi-
carles unos momentos, es la cele-
bración de la Fiesta de San Jai-
me, suspendida el pasado año ...

I és que l'alegria no pot ésser com-
pleta mai. Ara que tenim Festa de
Sant Jaume de tanta resonancia po-
pular, i solemnitat religiosa a la
Parròquia, i amb assistència de les
autoritats, la Festa de la Mare de
Déu del Carme, titular de la Parrò-
quia i festa local, l'han trasplantada
al Moll de l'Aduana; i els parro-
quians i els que freqüenten l'esglé-
sia, s'han de pegar un cop a la barra,
perquè el dia de la Festa Titular
—anau a saber per quines cinc-cen-
tes—, tenen preferència els de l'A-
duana.

Amb lo fàcil que seria contentar
a les dues parts!

... Desde hace algunos años, se ve-
nia suspirando con un Club Náuti-
co; hoy, gracias al esfuerzo de unos
reconocidos conciudadanos, ya es-
tán aprobados sus Estatutos. Se de-
nominará «Club Náutico Ntra. Sra:
del Carmen de Porto-Colom» y su
sede será durante el verano, el Puer-
to y, en invierno, en Felanitx.

Així començà el Club Nàutic la
seva singladura: una cama amarra-
da a la mar i l'altra a terra. Per
aquells moments, era la millor ma-
nera de no anar a fons.

HAMACAS EN CALA MARSAL
Sesión municipal.
Informar favorablemente una ins-

tancia de D. Leopoldo Marin Gonzá-
lez, relativa a la instalación de un
kiosco-bar y 20 hamacas en la Playa
de Cala Marsal, durante la tempora-
da veraniega de 1960.

I d'allavors ença i de les cons-
truccions desmesurades que segui-
ren, el verd esmeragda de les aigües
d'aquell bell indret, se capgiraren
de tal manera, que permeteren ju-
gar a endevinaies com aquesta, tan
poc original: és verd i no és jua-
vert és groc i no és aubercoc, fa olor
i no és perfum oriental ...

I és que amb el turisme, no se pot
tenir s'estopa i el damés, calent!

Fins una altra, si Déu hc vol.

D'ALLAVORS

Esser agraïts és de bona nissaga.
Per això, ara que don Pep Masca-
ró es mestre de s'Escolania, entra al
temps de la serena maduresa que
en diuen jubilació, és de justicia
que en resti escrita la gratitut que
els seus alumnes li devem. Evident-
ment, la meva sera una aportació
modesta.

De don Pep en tenc un perfil de-
finit i a la força agrados. Encara
més, vos diria que avui —quan ja
fa tretze o catorce anys que ja no
reb ni les seves classes, ni els re-
passos de matemàtiques— és de les
persones que he tractat de la qual
en guard un record necessàriament
viu. La meva feina em duu a tractar
i conèixer molta gent; a vegades al-
guna em fa pensar que ja en tenia
a bastament. Es que hi ha, al món
i a Mallorca, o Felanitx, molta gent,
molts d'homes, emperò poques per-
sones. Don Pep és una persona de
dalt a baix, una bona persona, i
un gran mestre.

Es com si fps ahir, quan 'vaig
deixar s'escola de ses Trinitaries,
ses primeres lletres de Sor Catalina,
Sor Francisca o Sor Amparo, per a
començar a pujar, una mica emo-
cionat —és cert— sa clenxa ben feta,
es cabells banyats de colónia, i es
bavero de llista nou, s'escalera d'En
Marc. Començava a S'Escolania. Es
mestre tenia sa parla rotunda, es
caracter ferm, es cabells s'havien
fet endarrera massa aviat i tenia
sa closca lluenta; don Pep era se-
riós, es feia respectar emperò no
atemoritzava els alumnes. Amagava
es seus ulls vius rera es vidres foscs
de ses ulleres de miop, de lector
impenitent. A cops explicava ses lli-
cons o esperava pacient que ressol-
guèssim un problema o una qüestió
jugant nerviós amb sa tumbaga de
sa ma esquerra o amb un petit re-
gla entre es dits. Pujava a sa tarima
i escrivia. a sa pissarra amb una
calligrafia admirablament clara i
aguda. Es feia entenidor. Ens obria
es cap al món de ses coses, o millor
ens acostava sa realitat amb uns
mètodes pedagògics, pràctics' i pla-
ners.

A S'Escolania, com en es Convent
o Sant Alfons també, ets alumnes
compartíem s'ensenyament amb sa
partcipació a s'activitat d'assistència
com escolanets a la Parròquia.
S'Escola estava a una gran sala llu-
minosa damunt la sagristia, just dar-
rera l'altar major. De fet, una esca-
lereta interior ens convertia en poc
temps de nins embaverats que apre-
níem «Lo pi de Formentor» o els
trencats més complicats, en atrevits
i vermells —amb sotana i roquet—

acompanyants del funeral, vigilats i
dirigits p'ets escolans majors, en Mi-
guel i en Biel. A vegades es so de
l'orgue de l'església arribava somort
a s'aula o sentíem ses properes cam-
panes tocar greu i fort, a mort.
¡Quina aventura fou el primer cop
que pujarem dalt de tot des cam-
panar a estirar i fer bataiar n'Eloi!

La infancia són records. Però bons.
Foren feliços. Ens aplica, don Pep,
moltes hores des seus dies, ens aidà
a anar pel món. Ens mostra lo què
seria necessari per poder anar a
s'Institut i després, a casa seva amb
tota sa paciència possible, ens re-
passava sa dura i àrida matemàtica
de batxiller. Asseguts al voltant de
sa camilla, en es quartet, en Rafel,
es seu fill, en Tomeu Xamarri, en
Jaume Estaca, en Miguel Turrica-
no, Biel Pou Nou, ... seguirem es-
sent alumnes parcials d'aquest me-
norqui-felanitxer, tot d'una peça.

Per això quan mon pare, em co-
menta es retir de don Pep Mascaró
Pallicer, no he pogut defugir sa
temptació de rebobinar una mica sa
cinta de sa meva memòria, i amb
aquestes pinzellades dir-li: Gracies
don Pep i per molts d'anys!

Andreu Manresa Montserrat

SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitj ar.
Inf:. Tel. 580606

VENDO EN PORTO-COLOM local
ert calle Asunción, con aseo, apto
para comercio o garage.
Inf.: Tel. 575644

SE ALQUILA ALFARERIA en
Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

PORTO-COLOM
PISOS C. Marina y Urb. Lafe.

APARTAMENTOS C. Trafal-
gar.

CHALETS ADOSADOS Urb.
La fe.

Directamente del
constructor

Facilidades hasta 20 arios.
DESDE 3.300.000

Tel. 575113 - 581749 - 575880

La gratitud pel lustre
A don Pep Massa* ben cordialment

Servicio Médico Porto Colom
Servicio permanente
Servicio Rayos X

Consultorio:
Urbanización Son Rock), 13	 Tel. 575852



%SW eirciarsionost
cn

autocares

FELANITX

El segon any de gestii del segon *mount
democratic, ¡fist per la Candniaturd

Democràtica Indepeonem
Dissabte, dia 25 de maig, el Batle

de Felanitx, publicà al Setmanari
una relació d'activitats realitzades
per l'Ajuntament durant el segon
any de gestió.

La Candidatura Democrática Ide-
pendent en principi veu amb bons
ulls que el Batle se posi en contac-
te amb la població per informar-la
d'assumptes municipals, pens) creu
que els lectors i els felanitxers en
general seran més ben servits si te-
nen ocasió de rebre ima. informació
complementària que els permeti fer
el contrast degut, sempre desitjable.

Efectivament, una simple :enume-
ració d'activitats no es suficient per
donar una idea cabal de com ha
estat una gestió municipal. Això.està
a l'abast de qualsevol. Sovint hem
dit que no compta tan sols allò que
s'ha fet sinó també, i és molt impor-
tant, la forma com s'ha fet.

Si de més a més, resulta que l'in-
ventari inclou realitzacions que no
són atribuibles a l'Ajuntament per-
què aquest no hi ha tengut ni art ni
part, la informació és inexacta i con-

• tribueix,a formar idees errònies.
És ver que la Conselleria corres-

ponent de la Comunitat Autònoma
està eixamplant i millorant la carre-
tera que uneix la Vila amb Porto-
colom, que s'ha millorat el paviment
de la que ens uneix amb Petra i que
s'ha reasfaltat el carrer de la Repa-

' blica Argentina. També és cert que
Ia Companyia Telefònica ha instal-
lat 500 línies telefòniques noves i
que el pla que ha de transformar
substancialment una zona agrícola
com So'n Mesquida s'ha posat en
mama després d'anys d'empènyer

' per part dels foravilers afectats. És
ver que l'ambulància utilitza una
cadirá*Plegable i una camilla espe-
cial que varen esser pagades i dona-
des per la Caixa de Balears «Sa Nos-
tra» i que els organismes autònoms
envien periòdicament alguns lots de
llibres.

Ara be, aquests exemples i altres
que en podríem citar no s'han de
carregar al compte de l'Ajuntament
sinó al de les entitats o particulars
corresponents: Les Conselleries, , la
Companyia Telefònica, la Caixa d'Es-
talvis, la Societat Agrária de Trans-
formació de So'n Mesquida, etc.

Tot i reconeixent que les obres
duites a terme el darrer any, que
comprèn uns mesos del 84 i uns del
85, superen les fetes en el primer
any per la seva importància i pel
montant de les inversions, hem de
tenir present que aquestes obres
han estat possibles perquè el pres-
supost de l'Ajuntament s'ha enfilat
a unes xifres molt altes, que van
dels 205 milions de pessetes del 84
fins als 240 milions del present exer-
eici, que han exigit dels contribuents
un esforç econòmic sense prece-
dents.

Es obvi que amb aquests doblers
s'havien de fer coses. Queda‘ a l'aire,
per?), si uns doblers que, al cap i a
la fi, surten del contribuent, han
rebut el millor destí que podien re-
bre i han estat administrats de la

manera que permetés treurels et
maxim rendiment.

Els lectors tenen dret a sebre que
si les realitzacions del segon any
han estat superiors en nombre a les
del primer és perquè l'aportació dels
veinats ha experimentat un augment
considerable. Posem, només, un
exemple: L'Ajuntament de Felanitx
havia d'ingressar, l'any 1983, 37 mi-
lions de pessetes per la contribució
que paguen les cases del terme.
L'any 1984 aquest impost va esser
augmentat en un 35 per cent. L'any
85, no hi ha augment previst; l'Ajun-
tament ingressará, per aquest con-
cepte, més de 49 milions de pesse-
tes. El mateix podriem dir de la Lli-
cència Fiscal de l'Impost Industrial,
de les quotes que pagam per l'aigua
bruta i neta, per la recollida de
ferns, etc. que han sofert augments
desiguals.

La nostra Candidatura no creu
que l'administració d'aquests do-
biers haja estat la más adequada i
seria molt ‘ llarg especificar fins a
quin punt arriba la falta de rigor
a l'hora de gastar; per?) hi ha un
fet que no podem desconèixer i que
ja hem denunciat a través de les pla-
nes d'aquest setmanari. La revisió
del Pla General d'Ordenació Urbana
costarà al poble, de moment (i déim
de moment perquè la revisió no ha
acabat), 4.633.000 pessetes més de la
quantitat prevista des d'un principi,
tot per culpa d'un retard només
imputable al grup que controla l'A-
juntament.

La Candidatura Democrática Inde-
pendent, en complir-se el segon any
d'actuació del segon ajuntament de-
mocratic, creu que no tan sols no
s'han corregit els greus defectes que
vàrem assenyalar referits al primer
consistori democràtic, sinó que
s'han ampliat i potenciat.

S'està usant i abusant de les con-
tractacions directes amb uns con-
cursos que se resolen d'una mane-
ra poc clara; no ha millorat l'actua-
ció de l'Ajuntament respecte de la
concessió de permissos, vigiláncia i
control de les obres dels particulars;
el grup majoritari continua aprofi-
tant-se de la falta d'un pla general
posat al dia, per fer i desfer en ma-
téria urbanística; la informació de
cara als ciutadans continua essent
insuficient per no dir nuHa; la poll-
tica cultural es inexistent, i si hi ha
cap actuació, se fa d'ofici, sense ga-
nes i sense interés; la política es-
portiva tendeix més a primar el de-
port espectacle que el deport parti-
cipatiu; l'actual equip s'ha mostrat
incapaç de resoldre el problema de
les urbanitzacions del terme, adop-
tant una actitud autoritária i ame-
naçant, sense que la situació dels
veïnats afectats s'hagi modificat en
sentit positiu; els problemes de fons
continuen sense esser plantejats;
dues iniciatives particulars per a fer
dos polifgons industrials han passat
avall i no s'ha proposat cap alter-
nativa per part del Consistori per
tal d'intentar aconseguir la reactiva-
ció industrial de la nostra comar-

ca; la inexistencia de diàleg entre
els diversos grups de la Sala és bona
prova de l'actitud arrogant dels cap-
pares del majoritari.

El Batle uiu, al seu escrit, que
«escolta i aprecia les petites criti-
ques que constantment publica
aquest setmanari». Creim que, si
realment les escoltas, se noLarien
Ines canvis en l'actuació.

La història local, efectivament,
emetrà un judici respecte de l'ac-
tuació del segon ajuntament demo-
cratic, i la Candidatura estaria dis-
posada a collaborar perquè tal fu-
did fos positiu; però si se manté la
tònica que fins ara ha dominat, ens
fa por que un règim municipal que
havia despertat tantes expectatives
no acabi merixent un judici al cap-
davall no gaire distint del que se
guanyaren els ajuntaments de la dic-
tadura. No oblidem que una Corpo-
ració democrática no ho es simple-
ment perquè governi elegida a través
de les urnes; sinó que també és ne-
cessari que la seva actuació en jus-
tifiqui el qualificatiu.

TENGO PARA ALQUILAR COCHE
RIA GRANDE en
C. Miguel Cifre, 51

INFORMES: EN ESTA ADMON.

•
4-unia

AUTOMOVILES

P.* Ramón Llull, 12 . Tel. 58152]
FELANITX

Ocasiones que le ofrecemos esta
semana:

Renault R-5 TL PM-H

»	 R-12 TS PM-J

Seat 127 PM-L

Seat 127 PM-E

Seat Panda PM-T

Ford Fiesta PM-AB

Ford Fiesta PM-X

Opel Corsa PM-AB

y otros.

Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.

Facilidades de pago a convenir

GOLEADORES
Una sección que patrocina
«AUTOCARES CALDENTEY.

J. CALDENTEY I S. A.
Tel. 580153

C. D. FELANITX

1.—M. RIAL con 16 goles.

2.—Vera con 8.
3.—Garau con 5.
4.—M. A. Caldentey y Vicens con

3 goles.
5.—R. Nadal, Vacas, Valentin y

Covas con 2.
6.—Muntaner, Seminario, Crucera

y Oliva con 1.

FELANITX ATCO.
1.—N. JULIA con 12 goles.
2.—J. A. González con 6.
3.—P. Cano con 5.
4.—Juanito con 4.
5.—Mifiarro, Gaspar, Alonso y

R. Ramón con 2 goles.
6.—J. Barceló, «Pirri» e Ian con

1 gol.

JUVENILES
L—CRUCERA «Guindi» con 20
2.—Antich con 13.
3.—T. Barceló con 9 goles.

INFANTILES
1.—J. GALLARDO con 20 goles.
2.—Bennasar con 11 goles.
3.—Uguet con 10 goles.

ALEVINES
1.—MUÑIZ con 16 goles.
2.—Rosselló y Artigues con 6.

BENJAMINES

1.—BASILIO con 12 goles.
2.—Maimó con 4.
3.—Herrero con 3.
4.—Caria y Esteban con 2.

PARTICULAR VENDE CITROEN
GS PALAS PM-N

Buenas condiciones, 350.000 ptas.

Inf.: Tel. 575666 (De 10 a 1 y de
5 a 7). Preguntar por Grimanesa.
CR. C. Baleares, 11 - Porto-Colom

C.D. S'HORTA
Se convoca a los SOCIOS del C. D. S'Horta, a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el dia 15 de
junio, en el salón Parroquial, en primera convocatoria a las 22'10
y en segunda convocatoria, a las 22'40 horas.

ORDEN DEL DIA

Memoria anual
Balance y rendición de cuentas
Elecciones par* nueva Junta Directiva
Ruegos y preguntas

S'Horta, 12 de mayo de 1985
LA JUNTA DIRECTIVA




