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PLENAR1A MLINICINa
Sessió mes 136 de tràmit la plena-

ria de dilluns passat a l'Ajunta-
ment, de la que podem destacar la
informació que es dona de la situa-
ció de la segona fase de la urbanit-
zació de Sa Punta. Un plet promo-
gut pel propietari d'uns solars que
ara queden inclosos dins zona d'ús
públic al nou Pla General i la pre-
sentació d'un nou pla parcial pel
desplegament urbanístic d'aquesta
segona fase que emmarca la platja
de S'Arenal, presentat pel promo-
tor Antoni Ramon, foren objecte
d'atenció per part de tots els regi-
dors.

El Batle dona a conèixer una
petició al Ministeri d'Educació i
Ciència per a l'ampliació de l'edifi-
ci escolar del Port i s'aprova ini-
cialment, amb els vots favorables
d'UF i AP, cl pla parcial del poli-

Dijous dia 26 de setembre, el
Conseller d'Economia i Hisenda del
Govern Balear, Cristòfol Soler, con-
VOCa a Algaida als responsables de
«Premsa Forana» per tal de posar-
los al corrent del retall pressupos-
tari de que es objecte la nostra
Comunitat Autònoma —juntament
amb d'altres comunitats de l'Estat—
en els Pressuposts Generals per a
1986. Aquestes mesures restrictives
foren exposades als titulars d'eco-
nomia de les diferents comunitats
a la reunió del «Consejo de Política
Fiscal y Financiera» celebrat a Ma-
drid el passat mes de juliol i foren
ben aviat contestades des de nom-
broses comunitats (Galicia, Catalu-
nya, Balears, Andalussia, Valência i
Canaries) per considerar-les atemp-
tatõries a llurs processos autonò-
mics.

Pel que fa a les nostres illes, el
Conseller Soler, un cop exposats
els canals de financiació de la nos-
tra Comunitat, explica que aquest
retail ha paralitzat la redacció del
Projecte de Llei per a 1986 i ha
obligat a reajustar els comptes
amb els quals el Govern Balear ha
d'afrontar la seva gestió per al
proper any. L'evolució d'aquests
Pressupostos General, en els darrers
tres anys, es significativa: 7.000 mi-
lions el 1983 (any d'accés al règim
d'autogovern); 9.300 milions el 1984
i 11.060 milions el 1985.

Per?) amb aquests 11.060 milions
no es completen totes les despeses

gon n.° 14 (entre Cala Marçal
Cala Brafi).

A l'apartat de precs i consultes,
Francesc Algaba s'interessa per uns
in formes del paIC i ea in p d'esports
sollicitats fa alguns mesos, als quals
no havia rebut encara resposta i
Miguel Riera demanà explicacions
entorn a un acord pres el passat
mes de març per tal d'ordenar el
funcionament de la futura Casa de
Cultura i que fins ara no ha sorgit
efecte. En aquest sentit queda con-
certada una reunió de la Comissió
de Cultura. Andreu Oliver demana
quins eren els propòsits de l'alcal-
dia respecte de la inscripció del peu
de la creu dels «Caidos,. i el bane
donit a entendre que no hi havia
intenció  de variar res sobre el parti-
cular.

i inversions de les Illes, que ascen-
diren durant l'any passat a 31.200
milions enfront dels prop de 51.000
milions recaptats per Hisenda, amb
un excedent a favor de l'Adminis-
tració de l'Estat de l'ordre dels
20.000 milions. Això significa que
l'Estat recapta a Balears quantitats
superiors a les que posteriorment
hi inverteix. Aquest desfasament
caracteritza les relacions econòmi-
ques entre ambdues Administra-
cions. El 1982, el desfasament se
situà prop dels 9.900 milions (21.250
milions de pessetes, enfront dels
31.470 milions d'ingressos) i el 1983
uns 15.000 milions (25.650 milions
de despeses, enfront dels 31.470 mi-
lions d'ingressos). Globalment, en
els darrers tres anys, els ciutadans
de Balears han aportat a les argues
de l'Estat 123.220 milions de pesse-
tes i sols han rebut en obres i scr-
veis públics 78.150 milions.

A més d'aquest desfasament entre
ingressos i despeses, entre l'esforç
dels illencs en generar renda estatal
i l'avarícia de l'Administració Cen-
tral en correspondre a aquesf es-
forç, s'acaba d'anunciar un retall
de les quantitats a retornar des del
Govern de la nació en forma d'in-
versions i despeses paliques en
l'àmbit interinsular, que deteriorara
encara més aquesta relació. Segons
estimacions de la Conselleria d'Eco-
nomia i Hisenda, el retall produirà
una disminució en els ingressos
prevists en els pressupostos Gene-
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el Pla general
L'aprovació definitiva del Pla Ge-

neral d'Ordenació Urbana que va
tenir Hoc dilluns de la setmana
passada mereix, de part nostra, un
comentari que, naturalment no sera
exhaustiu, donades les limitacions
de l'espai.

Amb l'acte de dilluns, s'acaba un
lamentabilissim procés, que ve a
demostrar que les causes més no-
bles, si són mal encaminades po-
den donar Hoc als resultas pitjors.

Que el Pla General de l'any 69
havia d'esser revisat, tots hi està-
vem d'acord; que la revisió s'havia
de fer amb el temps indispensable,
però necessari per a evitar tras-
toms, potser ja no quedava tan
clar, perquè el fet es que el pla
s'ha aprovat amb tres anys i quatre
mesos de retard.

El retard, la responsabilitat del
qual recau sobre la Unió Felanitxe-
ra, ens ha costat ja 5 milions de
pessetes més dels que ja havíem
pagat perquè se fes la revisió, i a
la fi, després de tantes penes i tre-
balls, ens trobam amb un docu-
ment que resulta totalment inaccep-
table.

Es ver que en qualque aspecte,
el pla del 85 millora l'anterior; pe-
t-6 les millores són molt puntuals i
de cap de les maneres poden justi-
ficar els errors i els trulls i els
embulls de la revisió que ens volen
endossar els regidors que, a l'Ajun-
tament, tenen la pella pel mànec.
Es un escàndol que la planificació
revisada repetesca els mateixos in-
convenients i defectes tantes vega-
des denunciats.

El pla va esser aprovat amb els

rals de Balears per a 1986 de 1.622
milions.	 ,

Quant al Fons de Compensació
Interterritorial (FCI), única font de
financiació de la inversió, que re-
parteix l'Administració Central a
les Autonomies, Balears deixara de
rebre prop de 483 milions de pes-
setes respecte a 1985 (1.747'6 mi-
lions), ja que per a 1986 arribaran
per aquesta via 1.397'2 milions. El
FCI es crea amb la finalitat d'acon-
seguir una major solidaritat entre
les regions de l'Estat i es tracta
d'una quantitat que aquest destina
a les Comunitats Autònomes per a
finançar projectes diversos, atenent
el número d'habitants, renda per
capita i d'altres factors socio-econ6-

(Passa a la pagina 5)

vots favorables de la Unió Fela-
nitxera (o el Pedepé parallel o com
li volg,ueu dir), que se va quedar
tot sol:. tots els altres grups hi
varen votar en cotnra, i un no s'ex-
plica ben 136 com el grup majoritari
va tenir moral per a rebutjar esme-
nes tan raonables i raonades com
les que presentaren el Grup Balear
d'Ornitologia, els arquitectes resi-
dents a Felanitx, el CoHegi Oficial
d'Arquitectes de les Balears i el
Collegi Oficial d'Enginyers de Ca-
mins, Canals i Ports.

Ara, el Govern Balear ha d'apro-
var aquest document o l'ha de re-
metre de bell nou a l'Ajuntament.
Es d'esperar que s'imposi el bon
sentit i que opti pel segon camí,
un camí que no deixa de tenir els
seus emperons perquè la revisió
continuarà costant-nos més doblers
i la solució satisfactòria hauria de
passar per una revisió dràstica que
fa feredat només de pensar-hi.

També es pot donar el cas que,
a partir del maw del 86, hagi de
tornar a entrar. en vigor el pla del
69 i així ens trobaríem com abans
de partir i amb les mans damunt
el cap.

Un pla de tal naturalesa havia
d'haver estat consensuat entre tots
els grups; sols així resultaria valid;
però la intransigència i la caparru-
desa del Batle i del seu grup ho
han impedit. La Unió Felanitxera
ha imposat en tot i cada moment
els seus criteris. Es possible que
els vots de les passades eleccions
municipals els hagin donat tal arro-
gància; pen!) per les mateixes cinc-
centes, s'havien d'haver mirat a no
oposar-se tan rotundament a tot un
altre sector que, al capdavall i en
conjunt, és tan numerós com el que
va donar-los el vot.

El tema del pla no esta tancat
i sorprèn que hàgim de bregar amb
tal assumpte a hores d'ara quan el
Batle justament va dir, a les darre-
res eleccions municipals, que la re-
visió del pla era el problema més
important que tenia la nostra co-
munitat, un problema de cada dia
més embullat i sense perspectives
d'arribar a una solució satisfac-
toria.

El Batle no ha resolt el problema
de la revisió del Pia general. Hau-
rem de continuar la campanya que
varem iniciar fa tants d'anys; però
ara no es tractarà de revisar el pia
del 69, ara ens haurem de proposar
la revisió del pla del 85.

Pirotècnic

Rada d3 premsa anfo el Comelier d` Economia Hisenda
Cristòfol Soler

El ret0 pessupostail

rodei
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.

SANTORAL

D 13 San Eduardo
L 14 S. Calixto, papa
M 15 Sta. Teresa de Jesús
M 16 Sta. Margarita M.a
J 17 S. Ignacio Antioquia
✓ 18 San Lucas, ap.
S 19 S. Pablo de la Cruz

LUNA

Luna niteva el 14

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanítx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (exep. sábados y do-
mingos), 8, 10, 14 y 17,45 h.

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

Pa/ma - Felanitx: A las 8, 9,30,
13, 16 y 19,30 h.

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

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

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

Felanitx - Porto Colom: A las
'7, 9, 14,15 y 17,15 h. Domingos,a
a las 7, 9, 12,30 y 17,15.

Porto Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,30, 16 y 18. Domingo, a
las 7,30,9,30, 13 y 18,15.

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

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

Felanitx • Cala d'Or: Diario a
Ias 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:

Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:

Catalina Ticoulat,
Francisco Pifia
Gayá-Melis
Miquel-Nadal
Jaime Rotger
Catalina Ticoulat

TELEFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funerària	 580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències	 580254
Giardia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
Tel. De Ala 581385. Noche 554506

Arlin	 nnn••

ELECTRONICS
Reparación de Radio y

Radio-casettes

Andreu Vadell
C. Mar, 56 - Tel. 580359

C. Bellpuig, 61 - Particular

FELANITX
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BALL PE POT PEI ADULTS

Començament de curs, dia 1 thchbre.
InformaciO:
Tel. 580166       

MOM/	                                

Autocares J. Caidantey .A•
Linea Regular de Transportes de Pasajeros         

Palma - Felanitx - Porto-Colom y
Cala Murada

Nuevo HORARIO, a partir del '15 de octubre:
Felanitx-Palma

DIAS LABORABLES: A las 6'45 por Porreres excepto sába-
dos y domingos; a las 8'00 por Porreres y por Campos; a las
10'00 por Porreres; a las 1400 por Porreres y por Campos y a
las 17'45 por Porreres.

Palma-Fclan:tx
DIAS LABORABLES: A las 8'00 y 9'30 de ESTACION FEVE;

a las 12'30 Cafeteria Alcalá; a las 13'00 y 16'00 ESTACION FEVE;
a las 19'00 Cafeteria Alcalá y a las 19'30 ESTACION FEVE.

Felanitx-Paima
DOMINGOS Y FESTIVOS: A las 8'00 por Porreres y por

Campos; a las 14'00 por Porreres y a las 19'00 por Porres y por
Campos.

Palma-Felanitx
DOMINGOS Y FESTIVOS: A las 930 de ESTACION FEVE y

Cafeteria Alcalá; a las 16'00 ESTACION FEVE y a las 20'30 desde
ESTACION FEVE Y CAFETERIA ALCALA.

Línea-Porto Colom
FELANITX-PORTO COLOM
DIAS LABORABLES: A las 7'00, a las 9'00, a las 14'15 y 17'15.

PORTO COLOM-FELANITX
DIAS LABORABLES: A las 7'30, a Ias 9'30, 16'00 y 18'00.

FELANITX-PORTO COLOM
DOMINGOS: A las 7'00, a as 9'00, 12'30 y 17'15.

PORTO COLOM-FELANITX
DOMINGOS: A las no, 9'30, 13 y 18'15.            

Cala Murada
FELANITX-CALA MIRADA
DOMINGOS: A las 8 y 12'30.

CALA MURADA-FELANITX
DOMINGOS: A las 9 y 1300.                      

FELANITX
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Foialf.itn
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 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 extraordinaria celebrada
el pasado día 23, tomó los siguientes
acuerdos, con la asistencia de to-
dos sus miembros, excepto D. Juan

Boyer Company, que se hallaba
enfermo.

Fue aprobada .por unanimidad el
Apta de la sesió4 anterior.

Se acordó por mayoría, con el
voto en contra de los tres Regido-
res socialistas -y con la abstención
del Regidor de la C.D.I., aprobar
un expediente de suplementos de
crédito por medio de transferencia
en el vigente Presupuesto Ordinario.

Con la abstención de los Regido-
res Socialistas, se acordó la apro-
bación inicial de la modificación de

Ordenanza Fiscal reguladora de
los derechos y tasas por presación
del servicio del Cementerio Muni-
cipal.

Con el voto en contra de D. Mi-
guel Riera y la abstención de los
tres Regidores del P.S.O.E., se acor-

dó la ,aprobación inicial de la mo-
dificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de las tasas por el Ser-
vicio Municipal de Abastecimiento
domiciliario de Agua Potable.

Por doce votos favorables y con
los contrarios de los tres represen-
tantes del P.S.O.E. y el del repre-
sentante de la C.D.I., se acordó la
aprobación inicial de la modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal regula-
dora de la tasa por el Servicio de
Recogida y Eliminación de Resi-
duos Sólidos Urbanos.

Se acordó por unanimidad, con
Ia abstención de D. Miguel Riera,
ratificar el acuerdo de la Comisión
de Gobierno sobre designación de
Abogados para la representación y
defensa de este Ayuntamento en los
Contenciosos promovidos por Urba-
.nizadora Porto-Colom, S. A.

Se acordó por unanimidad la
aprobación del Inventario Munici-
pal de Bienes referido al ejercicio
de 1984.

Se acordó la designación de Le-
trados para la representación y de-
fensa de este Ayuntamiento en el
Contencioso promovido por D. José
Guidonet Nadal.

Se aprobó por unanimidad la
Cuenta del Patrimonio Municipal
correspondiente al ejercicio de 1984.

Felanitx, a 26 de setiembre 1985.
EI Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

PLAZA DE GUARDIA MUNICIPAL
El próximo día 30 del corriente

mes de octubre finalizará el plazo
para la presentación de instancias
optando a la oposición convocada
para cubrir una plaza de Guardia
Municipal de la Plantilla de Perso-
nal de este Ayuntamiento.

Felanitx, a 7 de octubre de 1985
El Alcalde,

Fdo. Pedro Mesquida Obrador
ANUNCIO

Habiendo finalizado las obras de
Ampliación y Urbanización del Ce-
menterio Municipal, se comunica a
los interesados en realizar obras en
los solares de su propiedad que
pueden presentar las correspondien-
tes solicitudes en estas Oficinas
Municipales.

Felanitx, a 7 de octubre de 1985
El Alcalde,

Fdo. Pedro Mesquida Obrador

BUSCO CASA PARA ALQUILAR
TODO EL AÑO en Porto-Colom
In f.: Tel. 580363
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lin Papa missioner
Els nostres temps agitats per tantes presses i afanys han de contem-

piar el testimoni, admirat per multituds i tal volta no ben comprés per
alguns, d'un papa que deixa tot el seu quefer i arrisca una i altra vega-
da la salut i la vida per donar-se totaiment a una activital missionera i
apostòlica.

Aquest estiu mateix des del cor de l'Àfrica al cor de l'Europa, tant
els pobles més endarrerits com els més avançats, no tan sols els fidels
cristians, sinó també els mahometans, han estat objecte de la caritat
d'un papa que, com altre Sant Pau, es gasta i desgasta en el servei es-
piritual del poble.

La missió de proclamar la fe de Crist, recordava el Concili Vatica. II,
correspon a tots els creients. Tots tenim el deure de ser apòstols i tes-
timonis de l'Evangeli.

Però el Papa es sap capdavanter de la tasca missionera. Els Apòs-
tols i els seus successors els Bisbes són els servidors de la Paraula, que
és veritat per l'enteniment i és vida que afecta l'existència tota.

Per això ni li basta a Joan Pau II firmar documents i predicar pa-
raules. Vol predicar també amb obres, vol donar un testimoni de vida,
de vida consagrada totalment als seus germans.

Ja no resulta fàcil seguir detingudamente el magisteri i l'activitat
missionera de Joan Pau II. Retinguem al manco el seu exemple planer
i eloqüent, la seva voluntat d'apropament a les persones i als pobles amb
la Hum encesa d'una fe coratjosa i d'una caritat incansable.

No ens solen mancar excuses per justificar la nostra passivitat. Una
falsa prudência sol tranquilitzar molts de silencis culpables dels cris-
tians. La paresa i l'egoïsme ens aconsellen amagar el ciri encès de la
nostra fe per protegir-lo dels corrents d'avui en dia.

Si tal es la temptació que ens detura, mirem l'exemple dels 28 vial-
ges apostòlics del Papa missioner.

Bartomeu Miguel

Entidad comercial
que próximamente se instalará en
Cala &Or

NECESITA PERSONA
para atender clientes.

Servicio militar cumplido

Informes: Tel. 657388
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La LODE, sum !lei en un projecte de futur
La majoria d'Estats actuais tenen

el repte d'haver d'adequar els seus
sistemes educatius a la demanda del
món actual, en un món canviant,
amb noves tecnologies, innovació de
tècniques, de coneixements i de,
potser, una nova manera de viure.

Aquesta adaptació que s'ha d'anar
fent al sistema educatiu no ha es-
tat sols un imperatiu de la nostra

època, sinó que ha esta t així des de
sempre. Els països que no han sa-
but donar una resposta valida en la
història a aquest repte, són els que
a poc a poc s'han anat enfosquint.
Em sembla que sobre aquest punt
no cal recordar la história de l'Es-
tat Espanhol del segle XIX i l'ac-
tual.

En quant al tema de l'educació es
refereix, la història de l'educació a
Espanya en aquests 200 anys, es la
història de la frustració de les as-
piracions de progrés. L'Estat, de
sempre, va deixar el tema educatiu
en un Hoc secundari, cop,ant des-
de la passada guerra civil la tradi-
ció humanista, liberal i reformista
en el terreny educatiu. Va venir
«l'esplendor» de l'ensenyament con-
fesional, recolza t pel no fer res de
l'Estat, el qual a poc a poc va anar
quedant desplaçat per l'evolució de
la societat. Una societat que es
va anar industrialitzant, apareguent
una demanda molt més forta del
niveli d'escolarització.

La Constitució de l'any 1978 fou
el resultat d'un procés de conver-
gência de totes les forces politiques
per tal d'elaborar un marc de con-
vivência estable i durader. Cami per
assegurar l'establitat política i el
futur del nostre poble. Quan el Par-
tit Socialista arriba al poder l'any
1982 ho va fer amb la voluntat d'a-
profondir també en el tema de l'en-
senyament. Tenia el desafiament de
posar les primeres pedres per mo-
dcrnitzar i racionalitzar els trams
basics del sistema educatiu espa-
nyol. I, ho havia de fer amb una
llei que a més fós la norma de con-
vivência en un sistema democratic.

La LODE, Llei Orgànica pel De-
senvolupament de l'Educació, es el
resultat per una banda de la volun-
tat política del poble espanyol d'a-
dequar el nostre sistema educatiu a
l'època actual, i per l'altra es una
llei que intenta arrelar i afermar els
ideals de justicia, Ilibertat i demo-
cracia en el nostre poble. Es una
hei que permet la programació de
l'ensenyament per tal de no caure
altra vegada amb les conegudes im-
provisacions. Una llei que raciona-
litza l'oferta de llocs escolars. Una

Ilei participativa, que reforça total-
ment la participació dels pares,
alumnes i professors a través del
Conseil Escolar i el Consell Escolar
de l'Estat en el sitema educatiu
(i per primera vegada en la nostra
història). Es una hei que aferma els
principis de llibertat: llibertat de
consciência de l'alumne, de catedra
del professor, dels drets del titular,
de l'elecció de centre, de la comuni-
tat escolar. Es una llei amb un fort
caire social que tendeix a fer des-
aparèixer les discriminacions so-
cials existents. Es una Hei democrà-
tica que vol arrelin en l'alumne els
ideals de pau, cooperació, justicia i
solidaritat.

Aquesta Hei, com tots sabem, fou
objecte de debat al Parlament Es-
panyol, i una de les més sonades
derrotes parlamentàries de la Coa-
lick') Popular AP-PDP-UL. De les
2.000 esmenes que varen presentar
a una tercera part de l'articulat de
la fiei al Tribunal Constitucional,
sols en van prosperar dues. Una va
derogar el punt 2 de l'article 22, i
l'altra una clausula transitória. En
el debat parlamentari, dels cents
d'hores que es van dedicar a la hei,
el representant del PDP Oscar
Alzaga no va dedicar ni un sol mi-
nut al 22.2. Les tesis del grup popu-
lar de que els particulars puguin
manejar els fons públic, es a dir
de tots els cituadans, sense cap
control són insostenibles.

No té sentit que els centres con-
certats, que es mantenen amb di-
ners de l'Estat, siguin els qui han
de decidir sobre l'admisió d'alum-
nes, ja que som tots els que estem
mantenint aquests centres. Ni tam-
poc té l'Estat l'obligació d'haver de
concertar amb tots els centres, es
a dir subvencionar a toteS les esco-
les privades existents. Subvenciona-
ra les que sien necessaries per
satisfer la demanda educativa del
sistema. El caracter propi del cen-
tre no té perquè estar sobre la Ili-
bertat de càtedra del professor. I,
en quant a la selecció del pro-
fessorat en els centres privats con-
certats, diferents cobraments als
alumnes, possible expulsió d'un pro-
fessor, lin i es pedagbgiques..., hi in-
tervé el Consell Escolar, en el qual
hi ha una representació dels pares,
alumnes i professors.

La voluntat que té el Govern so-
cialista de desenvolupar la LODE
es un fet evident. Al cap de 5 dies
de publicar la Hei, el Ministeri
d'Educació • va treure els esborranys
de 4 projectes de hei, per tal
d'aprofondir en el mini iniciat.

Són: el que regula el Consell Es-
colar de l'Estat, el de Reglament
de Concerts Educatius. El de Re-
glament Orgànic dels Organs de
Govern dels Centres Públics d'En-
senyament. I el que regula el elite-
ri d'amissió d'alumnes en els cen-
tres docents sostinguts per diners
públics. A partir d'aquí, el Minis-
teri ha mantingut una sèrie de reu-
nions amb els sectors socials afec-
tats; APAS, patronal de l'ensenya-

ment i centrals sindicais, que es
van acabar a finals de setembre. Es
d'esperar que dintre % de poc vegin
la Hum aquests 4 esborranys, i es
comenci a posar en manca una Hei
de la qual esperam tots permeti
assentar els principis d'una societat
més justa, lliure i demo crAtica.

Valenti Valenciano i López
Secretari d'Assumptes Econòmics
i Socials de la FSB-PSOE

ADERIA Cain Mars

Los LU ES
PORTO-COLOM   
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Dilluns començaran les classes als
instituts

Dilluns passat i amb una setma-
na de retard amb relació al calen-
dari escolar, començaren les classes
als instituts de Batxillerat i Forma-
ció Professional de la nostra Ciutat.

Aquest ajornament fou ocasionat
per les obres d'nstallació de la ca-
lefacció, les quals, tot i que es tro-
ben en una fase avançada, encara
trigaran algun temps a culminar-se.
Es preveu que sia cap a la segona
quinzena de novembre.

Inauguració del nou estudi d'Andreu
Maimti

Divendres horabaixa el pintor lo-
cal Andreu Maimó va inaugurar
estudi a Felanitx —fins ara sols
n'havia tingut a Portocolom—. Es
tracta d'un local molt espaiós, si-
tuat al número 35 del carrer de
Santueri, cantonada amb el carrer
de Santanyí, que li permetrà a la
vegada mantenir exposada perma-
nentment la seva obra.

Amb motiu d'aquesta inauguració
ens assebentarem dels projectes i
mediats d'Andreu Maim& que con-
templen dues exposicions a l'extran-
ger, una a Londres i l'altre a
Alemania.

Celebram de debò agues non es-
tabliment, que significara un alli-
dent més dins l'àmbit artistic més
be migrat de la nostra població.

Intents de robatoris
Els dies 15 i 28 de setembre

se registraren dos intents de pillat-
ge a cadascuna de les joieries ubi-
cades al carrer de Miguel Bordoy
de la nostra població, ambdós du-
rant la nit. A la «Brújula» s'intro-
duiren al local per la planta supe-
rior si be no pogueren accedir a la
planta baixa i el botí es reduí a
alguns objectes de valor relatiu. A
la «Coral», els lladres inutilitzaren
amb una espuma especial l'alarma
exterior i quan havien alçat ja la
porta metallica, l'alarma interior
delata l'intent,- i els saltejadors ho
donaren a les cames.

L'.Anuario del Mercado Espaiiol. de
Banesto

Hem rebut l'«Anuario del Merca-
do Espaiol» corresponent a 1985,

que edita Banesto i que enguany
ja va per la seva 21.a edició.

L'estudi, junt als apartats habi-
tuals, que ofereixen dades actuals i
amples panoramiques retrospecti-
ves —tan importants per a planifi-
car el futur— incorpora un estudi
de caracter opinatic, realitzat amb
una sistemàtica similar a la del mè-
tode Delphi, i de caracter ret ros-
pectin, enfocat a determinar la que,
basant-se amb l'estructura actual,
pot ésser la previsible evolució
dei muntatge distribitiu espanyol a
l'imminent final de segle.

Es, doncs, una obra de consulta
força interessant pel sector econò-
mic i molt ben rebuda pels que
coneixen ja les edicions anteriors.

Nomenament a Banca March
Ens alegra la notícia de que sota

la Presidência de Carles March, ha
assolit la maxima línia executiva
dins Banca March, En Simó J. Gal-
més Cerció, Director Gerent de dita
entitat.

El Sr. Galmés es responsabilitza-
rà directament de la Gerència de
les àrees Comercial, Financera, In-
ternacional i Marketing.

Es dóna la circumstancia de que
Simó J. Galmés va estar al front
de la sucursal de Felanitx algun
temps, per la qual cosa és ben
conegut a la nostra ciutat.

Li enviam la nostra més cordial
felicitació.

Adoració Nocturna
Dilluns dia 14, a les 9'30 del ves-

pre, al Convent de Sant Agustí hi
haura vigília d'Adoració Nocturna
que s'aplicarà en sufragi de l'adora-
dor difunt Tomas Nicolau Bordoy.

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

pre, a la capella de les Germanes
de la Caritat, hi haura
d'Adoració Nocturna femenina.

Croada de l'Amor
Avui horabaixa a les 7 a l'esglé-

sia de Sant Alfons, la missa sera
en sufragi de l'anima de Jaume
Piña, membre que fou de la Creua-
da i que morí el passat dia 29 de
juny.

El Pare Director, la Junta i els
familiars del difunt, conviden als
fidels a aquesta Eucaristia.

per 1?amon Rosselló

1500, 8 febrer.—Nicolau Truiol del Fangar, parròquia de Felanitx, ele-
geix advocat seu Joan Terriola, doctor en Reis, i li assigna salmi de 6
lliures annals. El mes d'abril dit Truiol promet a Felip Palau Fuster,
donzell, vendre-li, alienar o carregar els censals de la possessió del Fan-
gar. I d'altra banda nomena procurador Jaume Llop per redimir i guitar
els dits censals del Fangar. (AC)

1547, 26 març.—Crida general per repressió dels malfactors: es prohi-
beix tirar a una altra persona amb arcabús, escopeta i ballesta. Que els
bandejats no portin ballesta ni arcabús. En cas de mort, encara que ten-
guin perdó de part dels familiars de la víctima, seran exiliats de l'illa
per espai de 10 anys. Els qui seran trobats robant bestiar, garbes de gra,
cases d'abelles o bresques, seran condemnats a galera perpètua. Que els
vagabunds mirin de trobar feina o que en demanin al batle i jurats, ja
que si no fan aquesta diligência seran posats en galera durant dos anys.
(Pre)

de sociedad 	Rubio
— Alta peluquería unisex

Els esposos Xavier Llanera,i i M.
Antònia Artigues, han vista alegra-
da la seva llar amb el naixement
del seu primer fill, un nin que rebrà
el nom de Jordi.

Enhorabona als novells pares.

«Bodega de Felanitx» S. Coop. lida.
AVISO

Se comunica a los Sres. Socios, interesados en la retirada de
orujo, que pueden pasar por estas oficinas a retirar el corres-
pondiente vale, a partir del lunes día 14 de los corrientes.

Prepárate para el futuro

Aprende Informática
- Horario compatible con estudios o trabajo
-No hacen falta conocimientos previos
-Lenguaje Básic
-Prácticas con ordenador
-Tres meses de duración

Sorteo de un Ordenador MSX
Plazas limitadas

Inicio de curso, el 22 de octubre

¡No dejes pasar esta oportunidad!
lnscripción:	 .

TOT-MICRO
Plaza Pax, 12 - Tel. 582326

Restaurante «Can Pep Noguera»
Pruebe Vd. el Pato Asado o a la Naranja
y el Guisado y Antis Brut con «Faraona»
y «Quicos».
Todo con aves criadas en nuestra finca.

Son platos excelentes y muy ade-
cuados para la temporada otoño-invierno
Les aconsejamos para estos platos, reserva previa
Carrel. Pto. Colon-Pto. Cristo Km. 4'5 - Tel. 573355

S'ESPINAGAR

NAIXEMENT
C. Ilorts, 2 (en frente médico

Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:

Mariana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8

Para su comodidad damos hora.



Associació de Pares d'Alumnes del Collegi
«Sant Alfons»	 (Felanitx)

Se comunica a los interesados, que a partir de hoy dia
11 de octubre, queda abierto el plazo de quince dias para la
presentación de candidaturas a la Junta Rectora de la aso-
ciación.

La entrega de las mismas se efectuará en la Secreta-
ría del Centro.

El Presidente,
Guillermo Mas Mora

Hacemos duplicados de Haves
al momento

LLAVINES
LLAVES ARMARIO
LLAVES ANTIGUAS EN LATON

Ferretería ELECTRICA PARERA
C. Sa Plaça, 10 - Tel. 580468

FELANITX

El retail pressupostari Empezó la temporada 85-86 de Ajedrez

(Ve de la pàgina 1)

mics. Pere) la realitat es que el Go-
vern Central ha desviat aquest fons
i l'ha canalitzat cap a la inversió
en obra nova, amb la qual cosa es
trenca el principi de solidaritat que
s'hi proclama.

El total del retail puja a 2.500
milions de pessetes. D'aquesta xi-
fra es dedueixen 900 milions dels
convenis pendents de subscripció
amb l'Administració Central, tenint
en compte que han augmentat les
transferencies de serveis (Ports, Or-
denació del Litoral, Obres Hidràuli-
ques, IRYDA i AISNA).

La Llei Orgànica de Finançació
de les Comunitats Autònomes
(LOFCA) i el nostre Estatut d'Au-
tonomia disposen que una vegada
culminats els traspassos de funcions
i serveis a Balears, en la seva fase
inicial, es fixara un percentatge de-
finitiu de participació en els ingres-
sos de l'Estat, que tendra en comp-
te, entre d'altres factors, l'especia-
lització de la nostra economia. de-
terminada per l'estacionalitat turís-
tica i els costs d'insularitat (article
61 de l'Estatut). El Conseller d'Eco-
nomia i Hisenda, Cristòfol Soler,
soHicita la creació d'una ponencia
conjunta Administració Central:Au-
tonómica, per a determinar aquest
percentatge per a 1986 i accepta el
que l'Administració Central presen-
tà com a provi sional.

La Llei de Pressupostos Generals
de la Comunitat Autònoma de Ba-
tears es caracteritza, segons indica
el seu pròleg, per tres criteris ba-
sics. El primer d'aquests es que
l'elaboració dels Pressupostos de
Despese.s s'efectua en funció dels
objectius, als quals es vol arribar,
les funcions a complir i les accions
a posar en practica, per?) no en fun-
6(5 de la seva naturalesa econòmi-
ca. El segon es refereix a la seva
fidelitat al procés d'assunapció de

competencies que, lluny del seu sos-

tre estatutari, ja representen una

important participació en l'actuació

del sector públic. I el tercer esta-
bleix el criteri que els pressupostos
sen la consolidació de la iniciativa
inversora de la Comunitat Autbno-
ma, malgrat les considerables limi-
tacions que les assignacions de l'Es-
tat, via F.C.I., suposen per al de-
senvolupament eficaç d'aquesta po-
lítica.

A la darrera reunió de la Comis-
sio Mixta de Transferències (17 de
Setembre de 1985) s'acordà d'apro-
var el percentatge de participació
provisional per a 1986 en els im-
post os no cedibles. L'acceptació
d'aquest percentatge provisional
queda condicionada a la vigencia del
percentatge definitiu per a 1986
que marca la LOFCA i l'Estatut
d'Autonomia, una vegada conclós el
traspàs de competencies. .A quest
percentatge dels tributs no suscep-
tibles de cessió de l'Estat es de
0'010489 q'o, que representa 468'9
milions de pessetes; la resta que es
precisa per a finançar els serveis
traspassats s'obtindrà a través dels
tributs cedits, amb una previsió de
3.431 milions de pessetes.

A la mateixa reunió s'aprova tam-
be el projecte de Llei de Cessió de
Tributs. Després de dos anys de ne-
gociacions, l'Administració Central
ha acceptat la proposta mantinguda
pels representants de Balears des de
l'inici de les conversacions. Aquests

tributs cedits són el de patrimoni,

el de successions patrimonials i el

d'actes jurídics documentats, per
no s'acceptà la proposta de cedir

també les taxes i exaccions sobre el

joc, que es traspassaran quan el

cost dels serveis superi el rendi-

ment dels tributs.

(Retirat de l'edicid anterior)

VENDO PISO EN PALMA de 112 m.
c. 4 habitaciones, sala comedor.
Cocina, baño y aseo, amueblados.
Aparcamiento de 14 m2.
Informes: Tels. 582324 y 575464.

El Club Ajedrez Felanitx - La Pro-
tectora comenzó con buen pie la
primera jornada en el Campeonato
por equipos de Mallorca en prefe-
rente, con amplia victoria sobre el
C.F. Campos por 4,5 a 1,5.

Después de los fichajes por par-
te del C.A. Felanitx - La Protectora
de los jugadores del C.T. Manacor,
Juan Gayá, Juan P. Cerrato, Juan
Forteza y Pascual Girart, junto con
los jugadores locales, Manuel Sie-
rra, Antonio Obrador, Antonio Fiol
y Juan y Lorenzo Cánaves, se tiene
un equipo que podrá luchar para
conseguir una de las primeras pla-
zas del Campeonato de Mallorca
por equipos.

Los resultados de la primera ron-
da en preferente fueron los siguien-
tes:

C.A. Felanitx - La Protectora, 4„5 -
C.F. Campos, 1,5

C.A. Trópico, 3,5 - Sa Pobla, 2,5

Polerio, 5,5 - Palma, 0,5
C. Menorca, 4,5 - C. de Calviá, 1,5

El equipo de primera categoría,
actual campeón de la categoría, su-
frió un traspiés con el recién ascen-
dido Son Espanyolet, que resultó
sorprendente vencedor por 3,5 a 1,5.

Los resultados en esta categoría
fueron los siguientes:

Polerio B, 3 - Porreres, 2
Son Espanyolet, 5 - C.A. Felanitx -

La Protectora, 1,5
Inca, 2,5 - Alcúdia, 2,5

Berna, 2,5 - Algaida, 2,5

El tercer equipo 6scansó esta
jornada.

CANAVES

GALERIAS FLORIDA
Oferta de otoño

Pantalones pana
ca ballero-señora y niño

a mitad de precio
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Hoy viernes a las 9. Mañana sábado y domingo desde las 3

¡Dos bases de gran popularidad que usted esperaba ver!

!Su misión era cambiar el futuro...

..Destruyendo el presente!

EFIMMATOR
y BO DEREK es un regaIo sensual sin envoltura
filin was famoso...

en su

B LER  

Viernes 18  y Sábado 19 a las 9 noche. Domingo 20 desde las 3

Todo el inundo la aplaude...

¡Porque es sensacional!

Los Cat ;f; ntasm s
¡Llegan para salvar al inundo!

Completará el programa:

El batallón más loco del oeste

FELANITX

vint-i-eine
"Nays
curera
NOVICIADO RELIGIOSAS
TEATINAS

El pasado 1 de octubre, tuvo lu-
gar en el Convento de las Religio-
sas Teatinas de esta Ciudad, la
profesión religiosa de ocho de sus
novicias.

A partir de esta fecha, el Novi-
ciado estará situado en Pinto (Ma-
drid).
SANTOS COSME Y DAMIAN

El pasado martes, los medicos,
dentistas y demás ramas sanitarias
de nuestra ciudad, celebraron la
fiesta de sus excelsos Patronos,
Santos Cosme y Damián.

Hubo Misa en la Parroquia y
comida de fraternidad en el Hotel
Porto-Colom.

Ara ningú fa menció d'aquells
«excelsos Patronos» i cada qual
procura per les seves particulars
devocions.

Com si volguessin confirmar allò
de que una cosa són les obligacions
i l'altra les devocions;'
APERTURA DEL CURSO

El miércoles dia 5 de Octubre, se
iniciaron las tareas docentes en el
Instituto Laboral de nuestra Ciu-
dad.' A las 9 hubo Misa del Espiri-
tu Santo en la Iglesia Parroquial.
El Claustro de Profesores y todos
los alumnos matriculados asistieron
al acto religioso.

El domingo, dia 9, en el Salón de
Actos del Ayuntamiento, por estar
en reformas el Instituto Laboral,
tuvo lugar una sesión académica,
presidida por las autoridades loca-
les. Se leyó la Memoria del pasado
Curso, se distribuyeron los diplo-
nzas y distinciones a los alumnos
más aplicados y pronunció la Lec-
ción Inaugural, sobre el tema «Sa-
télites Artificiales». el Vice-director del
Centro D. Guillermo Obrador Arnau.
FUTBOL

Entre els nous jugadors fitxats
pel Felanitx, hi figura el «mafio»
José Luis Rubio, que En Paco Riu-
tord va entrevistar pels aficionats
locals. Havia jugat amb el Saragos-

sa, després va passar a l'Arenas,
Numancia i Faro de Logrofio.Jugava
d'extrem i en el primer partit, con-
tra el Poblense, el Felanitx va per-
dre per 2-0. El cronista de torn
deia d'En Rubio: «fué muy brega-
dor y pundonoroso y mostró volun-
tad suficiente».

El mateix temps era fitxat, tam-
bé, En Pedro Seva, del qual tots
recordam les seves brillants actua-
cions com a jugador.

MATANCES
Supbs que la majoria dels qui

soleu fer matances ja tendreu la
perxa més neta que un jonc o al
manco l'haureu feta avall.

Certament ja no és problema el
no matar porc. Ja no vivim aquell
temps en que els allots repetien el
cantussol «aleluia, aleluia, qui no
mata pore no menja xuia», perquè
les pujades de sang, l'excés de co-
lesterol i les soils casolanes, que
han desaparegut, han fet que hagin
minvat les matances familiars. Però
tot aim) no ha impedit que el qui
vol i pot, no es pugui proveir i
fartar de porquim, al mercat.

Si vos voleu situar vint-i-cinc
anys enrera, aquets són els preus
de Sa Plaça:

Llom	 75 pessetes kg.
Llomillo	 65
Magre	 60
Fetge	 40
Botifarrons	 50
Costella amb cam 42
Costella sense cam 28
Ventresca	 40
Caretes	 24
Ronyons	 50
Cervells
	

6 pessetes un
Alerta a ses panxades.
Fins una altra si Déu ho vol.

D'ALLAVORS

SE NECESITA MECANICO
In f.: Tel. 580269

VENDO COCHE R-5 en buen estado
In f.: Tel. 580690

COMPRO DYANNE 6 o
CITROEN 2 cv en buen estado.
Minimo matricula PM-B
Inf.: Tel. 575601

• La CIUTAT DE MÈXIC i la
resta del país patiren les conse-
qüències d'un terratrèmol d'intensi-
tat 8 en l'escala Mercali que ha
provocat milers de morts i quantio-
sos danys materials.

• La suposada intervenció dels
serveis secrets francesos en l'en-
fonsament del vaixell RAINBOW
WARRIOR, de Greenpeace, a Nova
Zelanda, ha provocat la destitució
del cap dels serveis secrets, ALMI-
RALL LACOSTE, i 1 a DIMISSIO
del MINISTRE DE DEFENSA,
Charles Hernu.

• El FRONT POLISARIO confir-
mà l'atac al pesquer canari «Junki-
to» i al vaixell de guerra espanyol
«Tagomago», que provoca la mort
d'un pescador canari i d'un caporal
de la Marina espanyola, l'enfonsa-
ment del «Junkito» i el segresta-
ment dels seus tripulants. La reac-
ció del govern espanyol, una vega-
da alliherats els pescadors, ha estat
expulsar els representants del Front
Polisario de l'Estat espanyol i tan-
car les seves oficines d'informació.

• El DOLAR ha començat a
DEVALUAR-SE a tots els mercats
monetaris europeus, entre altres
motius perquè, segons els experts,
es troba actualment sobrevalorat.

• D'ara endavant les DONES
SUISSES CASADES no hauran de

dur el llinatge del marit tal com
s'ha fet fins ara, segons els resul-
tats del referèndum que per apro-
var una nova hei del matrimoni
havia convocat el govern suís.

• La POLICIA BASCA —ertzant-
za— substituirà els cossos de l'Es-
tat en les poblacions on s'hagi fet
el desplegament de la policia depe-
nent del govern base, segons l'acord
pres pel 'Parlament del País Base.

• A Brusselles s'ha inaugurat
l'exposció EUROPALIA, el mutatge
de la qual ha estat prou criticat
pel fet de no reconèixer la plurali-
tat cultural de l'Estat espanyol, de-
gut al seu excessiu uniformisme.

• SIMONE SIGNORET, actriu
francesa que aconseguí un Oscar
l'any 1960, morí víctima d'un can-
cer a Normandia, als seixanta qua-
tre anys d'edat. Estava casada amb
l'actor Yves Montand i milita en el
Partit Comunista Francès fins que
les tropes soviètiques envaïren Txe-
coslovàquia.

• ONZE BILIONS DE PESSE-
TES és el pressupost de l'Estat que
el govern central ha presentat per
al proper any 1986. En aquests
ONZE BILIONS hi entren les des-
peses de l'Estat i les de la Segure-
tat, Social.

El programa INFORME SE-
MANAL de TVE-1 dedica un espai
a la commemoració del desé ani-
versari dels darrers afusellats pel
règim del General Franco. Altres
mitjans de comunicació —premsa
diaria i revistes— han dedicat tam-
bé espais en les seves planes al
record d'aquells esdeveniments.

VENDO COCHE Renault RS TS
Radio ecualizador PM - M.
275.000 ptas. Facilidades.
Inf.: Es Redós y Tel. 58041

Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino)

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

Especialidad en
Carnes y postres flambeados

MENU DEL DIA
LOCAL CLIMATIZADO

LOS MIERCOLES CERRADO

HAMBUROLIESERIA - POLLOS AL AST



Conferincia sobre la «LODE»
:Organitzada pel PSOE i FETE -

a cárrec de

Valenti Valenciano j Pere Carrió
Dijousidia 17, a les 19 h. a la sala de
«SA NOSTRA»

¡¡ Ya puedes informatizar
tu empresa !!

Ordenador EINSTEIN
con dos DRIVES de 500 k cada uno
Monitor de 12" - Impresora de 80 C.p.s.

Más programa de CONTABILIDAD con 1000 cuentas y
4000 apuntes, programa de FACTURACION Y STOCK
TRATAMIENTO DE TEXTOS y HOJA DE CALCULO
ELECTRONICO más siete programas EINSTEIN, más
lenguajes BASIC Y LOGO

Todo por 359.000 ptas. o 13.287 ptas. al mes
SOLO HASTA EL 31 DE OCTUBRE
Infórmate en:

TOT-MICRO Plaza Pax, 12 - Tel. 582326

FELANITX
•INIIIIMPED1111=11111•1111L6311111111111/	

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• La SELECCION BALEAR de
CICLISMO triunfó en MONTROIG,
en la La jornada de la final en la
Liga Nacional en pista, venciendo
en todas las pruebas a excepción
de la de velocidad, que tendrá el
«round» final en CAMPOS maña-
na domingo a 'las cuatro de la tar-
de. Nuestro CAMPEONISIMO GUI-
LLEM TIMONER voló el pasado
sábado con la expedición mallorqui-
na para dar sus sabios consejos a
los chavales, que muy mal tendrán
que irles las cosas para no procla-
marse vencedores de este Campeo-

a to.

• Y volvemos a insistir con esta
«2. TROBADA MALLO.R.QUINA EN
ARGENTINA* que se iniciará el 15
de noviembre siendo la fecha de
regreso el 30 del mismo mes. Y

recordarles que «AUTOCARES GRI-
MALT» ha confeccionado un magní-
fico programa. Sonado sera el día
en que los expedicionarios viajen
a SAN PEDRO donde nos esperan
nuestros compatriotas; al frente de
ellos estará nuestro amigo MIQUEL
ANTONI BORDOY, ' Delegado del
Consulado General de España. Una
gran fiesta con Un asado criollo
fetén. Los que teneis familiares o
amigos no podeis fallar a la cita.
¡A ver si os animais y os apuntais
cuanto anes! Va a ser algo inolvi-
dable, amigos.

• El pasado sábado se celebró
Ia onomástica de nuestro amigo
XISCO OLIVER, «el soltero de
oro», por todo lo alto. Una fiesta
entrañable, «camp», con la buena
música de siempre, ríos de vino y
«xampany». Al final, JAUME CALA-
FAT con su guitarra, puso color y
ambiente a la «divina» noche, que
tuvo su punto álgido cuando todos
los presentes entonaron «La Balan-
guera». Ah!, dos consejos amigo, el
«xampany» no estuvo lo helado que
debería y que el próximo año pidas
permiso al Alcalde para armar el
tinglado «damunt Es Paseig» que
ya estará perfectamente embaldosa-
do, pues tu casa se quedó chiquita
con tanto personal.

Un abrazo, Xisco, y enhorabuena.
• En el «CINE FELANITX»

echan esta semana «BOLERO», la
película de BO DEREK rodada en
España, dirigida por su marido

JHON DEREK. Una cinta que estu-
vo a punto de ser calificada con
una «X» en USA, no me extraña
porque el responsable ha dirigido
películas «porno», de esas tan vul-
gares. Durante el rodaje hubo pro-
blemas de fondo, pues el galán
FABIO TESTI fue sustituído por la
actriz alegando que tenía una en-
fermedad contagiosa en los labios...

De complemento «TERMINATOR»,
cuya misión era cambiar el futuro
destruyendo el presente; una pelícu-
la con mucha violencia de un mun-
do que ya está aquí si nos fijamos
en la Feria de Tsukuba (Japón)
que tuvo lugar estos días, donde
se pudieron ver robots que tocan
el piano, que hacen caricaturas, in-
terpretando comedias, que cultivan
campos de peces submarinos y avi-
san a los pescadores cuando la caza
está a punto... ¡Vamos la pera!

• En el CINE PRINCIPAL»
nos llega la última de BRIAN DE
PALMA titulada «DOBLE CUERPO»,
donde uno de los maestros de la
tensión de estos últimos tiempos
nos invita a presenciar un gran mis-
terio con una seducción y un asesi-
nato escalofriante. El director se
inspiró en su película más exitosa
«VESTIDA PARA MATAR», cuando
en la primera secuencia vemos a
ANGIE DICKINSON en la ducha
completamente desnuda y es ataca-
da en su onírico sueño por un hom-
bre. Como la actriz ya tiene sus
arios y además no quería salir de
esta guisa, se recurrió a una «do-
ble» que no tuvo ningún incove-
niente, de ahí el título de esta
película. Ah! y no se levanten cuan-
do crean que ya ha terminado, pues

quedan todavía cinco minutos de
proyección que explican todo esto
que les he contado. Es una película
que tiene un especial encanto, como
si estuviera envuelta en celofán.
Completa la función «PROTOCO-
LO», la última GOLDIE GOWN,
una comedia que firma el prestigio-
so HERBERT ROSS, que según
críticas no parece haber dado en la
diana.

• Los VETERANOS del C. D.
FELANITX disputaron un amistoso
el pasado sábado en «Es Torrentó»
contra el BAR ALHAMBA, termina-
nando con el resultado de TRES a
UNO favorable a los merengues.

• Viajaron en «yate» a MENOR-
CA los «empresarios» del Pub
«S'AUBA» para ver el partido
FERRERIAS-FELANITX; se perdió
por la minima, una lástima, pero
todo fue compensado con una mag-
nifica caldereta de llagosta. ¡De
dónde sacais los cuartos, magnates!

• «LA VANGUARDIA» del pasa-
do domingo dedica la portada de
su suplemento y varias páginas a
todo color a MIQUEL BARCELÓ,
el pintor estrella, como muy bien
se aviene a titular este amplio re-
portaje.

JORDI GAVINA

VENDO CASA en C. Mar, 39 de Fe-

Inf.: Tel. 657367 y 657954 •

SE VENDE CXSA, planta baja y
piso en C. Sitjar.
In f:. Tel. 580606

clue 	inei  al 
Hoy viernes a las 9 noche y mañana sábado desde las 3

BRIAN DE PALMA, el maestro moderncjile la tensión le invita a ,!
presenciar una seducción, un misterio, uti' ásesinato...

DOBLE CUERPO
Y en el mismo progra ma:

PRIMEROS DESEOS
Domingo día 13 desde las 3 tarde

¿Se imagina Vd. a GOLDIE HAWN en su nuevo empleo en el
mundo de la diplomacia?

pues no se pierda esta película

PROTOCOLO
Seguida de:

Dos supersuperesbirros
con BUT SPENCER y TERENCE HILL

Viernes 18, sábado 19 a las 9 noche y domingo 20 desde las 3 tarde

Fernando Estes°, Antonio Ozores, Arevalo y un sinfín de actores
de rebosante actualidad en

EL RECOMENDADO
También ofreceremos

TURK-182 «El Rebelde»
Acción hasta el último minuto



OAMICZNEN
Atención bares y aficionados
Disponemos de todos los partidos juga-
dos por el «BARCA» al día siguiente.

Atención al illíblito en general
-230.000.000 de personas la han visto
-La mejor serie de televisión de todos
los tiempos

-El crimen más grande de la humanidad.

HOLOCAUSTO
Y disponemos de un gran número de películas para
su alquiler.
—Recordamos que no importa ser socios del video-
club para alquilar la película que más le guste.

Siguen nuestros grandes descuentos por liquidación de

—OBJETOS DE REGALO
—MENAJE COCINA, PEQUEÑO ELECTRODOMESTICO
—PERFUMERIA

IIMn1n•

FELANITX

Se rozó el empate, Ferreries, 1	 Felanitx, Bzsquet

En ei torneig juvenil femení del 5è aniversari dei
Club Joan Capó VICTORIA LOCAL

En partido disputado en Menor-
ca el Felanitx perdió por (1-0), re-
sultado con que terminó la 1.a parte.

Nadal (1), Obrador (3), Company
(1), Valentin (2), Frau (1),Munar (0),
Covas (1), Vacas (1), Juan (1), To-
rrado (0), Rial (1). Oliva (1), entró
por Company y Garau (1) por Covas

EL GOL.— Min. 8, en una juga-
da iniciada por Genestar que apro-
vecha Gorialons para marcar el gol
del triunfo.

ARBITRO.— Gual Artigues que
tuvo una labor deficiente.

TARJETAS.— Amarillas para Va-
cas y Tiá. Rojas para Serra y M.
Munar.

COMENTARIO
Mayor dominio, del «Ferre» en la

1.a parte, bajo la batuta de Tiago y
Genestar, el Felanitx supo cerrarse
bien, sin dar demasiadas facilida-
des. Al Felanitx, que dominó en mu-
chas fases, le faltó «punch» para
conseguir batir al meta Mir, pero la
lentitud en los contragolpes fue de-
cisiva de cara al marcador. De to-
das formas un empate final no hu-
biera podido ser considerado in-
justo.

B.

Partidos oficiales
2' REGIONAL

S'HORTA, O - CA'S CONCOS, 2
EL CA'S CONCOS- FUE MEJOR
Partido de gran rivalidad, buen

ambiente en las gradas. Un «derby»
que prometía mayor igualdad en el
marcador a tenor de que el S'Hor-
ta jugaba en su terreno, pero la ex-
periencia y mejor situación sobre
el campo de los muchachos que di-
rige Sacares se definió a favor de
los visitantes que hicieron sobrados
méritos para conseguir la victoria,
que pudo ser más abultada.

El Ca's Concos, planteó un par-
tido a la defensiva, montando atrás
una muralla insalvable, cerrando
perfectamente todos los huecos y
saliendo con rapidez, propiciando
peligrosos contragolpes que fueron
mortales de necesidad.

El arbitraje tan sólo fue regular,
sancionó algunos fueras de juego
inexistentes. Los goles fueron obra
de J. Julia.

3.° REGIONAL
El FELANITX ATCO. descansó.

El equipo COLONIA se ha retirado
de la competición. ¡Ay si levantara
la cabeza el Sr. Marques!

JUVENILES
FELANITX, 2 - ARTA, 0

Dos o tres jugadas electrizantes
en la primera mitad dió de sí este
soporífero partido. Los juveniles
merengues se empeñaron en jugar
por el centro, cuando el equipo vi-
sitante dejaba un enorme espacio
en la banda izquierda que solamen-
te en contadas ocasiones se supo
aprovechar. El (1-0) vino por ahí,
un centro que cabeceó Barceló a
Ias mallas, terminando así estos pri-
meros 45 minutos.

En la 2. a parte la cosa fue toda-
vía peor, casi inaguantable. Cruce-
ra, en jugada dudosa, se plantó solo
ante el meta marcando el definiti-
vo (2-0).

El equipo visitante, que jugó con
diez jugadores bastantes minutos,
se creció y —pese a ser de los flo-
jos— se acercó Inds de la cuenta a
la meta de Riera. Dos puntos muy
importantes, un estupendo resulta-
do, pero un mal partido, en que el
árbitro fue el mejor.

ATCO. INCA, 0 - S'HORTA, 2
Goles: 0-1, internada de Desi por

la derecha, pasa el balón al primer
palo y Bennasar remata con el pie

Finalment foren els equips juve-
nils del Campos i Joan Capó, el
cadet de Llucmajor i el júnior de
Santa Maria els qui participaren
en el torneig femení organitzat pel
Club local.

El Joan Capó triomfa de forma
clara en els dos encontres, espe-
cialment en el darrer enfront del
Campos.
JOAN CAP() - SANTA MARIA
(JUNIOR), 52-42

El partit se caracteritza pel gran
número de faltes personals que
assenyalaren els arbitres (60, 33 al
Joan Capó i 27 al Santa Maria).
En el descans figurava 20-14 en el
marcador. A la segona part la dis-
tancia en el tempteig s'amplià fins
a 14 punts (38-24). Destaquem que
l'entrenador local dona opció a
participar en el joc a totes les
jugadores —a la final també ho va
fer— i que Catalina López anota
22 punts.
JONAN CAPO - CAMPOS, 42-22

De la mateixa manera que succeí
a les darreres confrontacions, les
felanitxeres foren superiors a les
campaneres en quasi tot. El resul-

a la derecha del portero. 0-2 gol de
Gaya, que en falta desde el medio
campo, viendo al portero adelanta-
do se le tira por encima.

S'Horta: Jesús, Rito, Bini, Adro-
ver I, Gaya, Ramis, Galmés, Desi,
Bennasar (Toni), Artigues y Mas
(Huguet II).

Próximo partido: S'Horta - Alcú-
dia.

INFANTILES
J. D. P. DE INCA, 8 - FELANITX, 1

Un partido para olvidar, donde
nuestros infantiles fueron literal-
mente arrasados por un equipo que
supo aprovechar todas las circuns-
tancias.

El gol de honor fue obra de J.
Gallardo.
ALEVINES

POBLENSE, 3 - FELANITX, 1
Pese a todos los esfuerzos los de

Sa Pobla vencieron a nuestros in-
fantiles con toda justicia. El gol fe-
lanitxer fue obra de Pons.

- --
PARTIDOS PARA ESTE FIN

DE SEMANA
3 • a división

Mariana domingo en «Es Torren-
tó»:
FELANITX - B. DE CALA MILLOR

Arbitrará el Sr. Trilla, el árbi-
tro que tuvo serios problemas el
pasado domingo en Santa Margari-
ta, partido que no llegó a su con-
clusión al ser agredido por iracun-
dos espectadores.
2.a regional
CA'S CONCOS - PLA DE NA TESA

PUIGPUNYENT - S'HORTA
3. a regional

El FELANITX ATCO. vuelve a
descansar.
JUVENILES

PORTO-CRISTO - FELANITX
INFANTILES

Hoy sábado en «Es Torrentó».
FELANITX - J. SALLISTA

ALEVINES
Hoy también en «Es Torrentó».

FELANITX - SAN JAIME

tat final es evident. Aquesta dife-
rencia de 20 punts l'obtingueren
per igual a cada període ja que els
parcials de cada temps foren: 26-16
i 16-6.

Aquesta contundent victòria les
dona el primer lloc en el torneig
que s'ha organitzat amb motiu del
56 aniversari de la fundació del seu
club.
Resultats	 „	 ... „.
Campos - Llucmajor (cadet) 65-53
J. Capó - Sta. Maria (júnior) 52-42
Llucmajor (cadet - Sta. Maria

(júnior)	 28-60
Joan Capó - Campos	 42-22
Classificació final
1.—Joan Capó/Autocares Grimait
2.—Campos
3.—Santa Maria (júnior)
4.—Llucmajor (cadet)
Classificació d'anotadores
1.—Catalina López (Joan Capó)

33 punts
2.—Margalida Ginard (Campos)

24 punts
3.—Magdalena Miralles (Sta. Maria)

22 punts

GOLEADORES
Una sección que patrocina
«AUTOCARES CALOENTEY.

C.D. FELANITX

1.—M. RIAL con dos.
2.—Vacas y Vicens con uno.

S.D. CA'S CONCOS
1.—ROSELLO y J. JULIA con

dos.

C.D. S'HORTA
1.—M. ROIG con dos.

FELANITX ATCO.
1.—ALFONSO con cuatro.

JUVENILES
L—CRUCERA con cinco.
2.—Barceló con tres.
3.—Juliá y Antich con dos.
4.—Juli y Risco con uno.

INFANTILES
1.—J. GALLARDO con cinco.
2.—Muñiz y S. Oliver con tres.
3.—Roselló con uno.

ALEVINES
1.—G. JUAN con cuatro.
2.—Maimó, Gonzalez y Pons con
uno. 

ENTREGA DE TROFEOS
El pasado sábado en el «Círculo

Recreativo» por gentileza de la em-
presa «AUTOCARES CALDENTEY»
tuvo lugar la ENTREGA DE TRO-
FEOS de la temporada 84/85.

Con asistencia del Sr. Jaume Cal-
dentey, el presidente del C.D. Fela-
nitx D. Sergio Cano, el Presidente
del «Círculo. D. Mateo Nicolau y
otras personalidades del fútbol fe-
lanitxer, se efectuó la entrega de
trofeos a los jugadores premiados
en la anterior temporada. Antes se
sirvió un apetitoso «lunch» a todos
los asistentes por deferencia de la
empresa patrocinadora. Una fiesta
sencilla, que sirve, de paso para
unir todavía más a los buenos
amantes del fútbol local.

Coordina esta sección: Sebastián
Artigues.




