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CABRERA
	

Atletisme .

A les Finals Escalan- de Baleara

immillorables resultas
A finals debla passada setmana els

mitjans de comunicació, es feien
ressó de la campanya que el G.O.B.
i l'organització ecologista interna-
cional GREEN PEACE, acaben de
Hangar parque Cabrera i les seves
aigües es constitueisquin en el pri-
mer Parc Nacional Marítimo-Terres-
tre de l'Estat Espanyol. Aquesta
campanya d'enguany, que voldríem
no fos necessari tornar repetir, es
una etapa més del que ja es una
valla reivindicació, i ve a coincidir
amb la petició formal que l'organis-
me estatal I.C.O.N.A., ha fet al Go-
vern Central en aquest sentit.

Cabrera es qualque cosa més que
una petita illa situada al sud de
Mallorca, i on habiten gran quanti-
tat de corbs marins, com saben els
qui la coneixen. Cabrera es tot un
arxipèlag al qual dóna nom l'illa
Riajor que té una superficie de
1569 Ha. Altres Mes I ill-ots de molt
variada forma i tamany són: Sa
Conillera, Na Redona, Na Pobra,
S'Imperial, Na Foradada, i una dot-
zena d'illots menors. Na Foradada
es l'illa situada més prop de Ma-
llorca, només 10 Km. Pel sud, 250
Km. de mar separen l'arxipèlag de
la costa algerina. L'elevació mes
important es el puig de Picamos-
ques (172 m.) que es troba a l'illa
major.

Penyals i planicies, petits arenals
i pregones profunditats marines,
conformen la fisonomia d'aquest
lloc situat estratègicament en els
camins migratoris, entre el conti-
nent europeu i Africa.

L'interès zoològic d'aquest indret,
ve marcat pel carácter autòcton o
escàs de la majoria d'especies que
hi habiten. Deixant de banda el ja
anomenat corb maní (Phalacrocovax
aristotelis) i la gavina comuna o de
mantell blau (Larus argentatus);
ens trobam amb un rosari d'espe-
cies ornítiques prou escasa, en re-
gressió o inclús depenent la seva
supervivencia de la conservació in-
tegral d'aquest indret.

En aquests paratges hi crien les
tres especies europees de Procella-
niformes: la noneta (Hydrobates
pelagicus), de la qual tan sols se'n
coneixen una trentena de collas. La
baldrija (Puffinus puffinus maurita-
nicus), que constitueix una sub-es-
pecie exclusiva de les Balears. El
virot (Calonectris diomedea) que es
l'especie més coneguda, ja que des
de fa deu anys el G.O.B. du a terme
anualment una campanya d'anella-
ment d'aquesta au per tal d'estu-

diar-la i conèixer millor els seus
cos turns.

A més de la ja esmentada gavina
comú, hi cria també la gavina roja
o corsa (Larus audounii); de la qual
se'n coneix; en més d'un centenar , e
parelles a principis de la dècada
actual, paró la localització de la
colònia a una de les illes més bom-
bardejades ha provocat una regres-
sió del 50 % dels seus efectius, i
l'any passat no en ya surar cap poll.

En quant a les aus de rapinya cal
destacar les colònies de falcó maní
(Falco eleanorae) molt localitzat a
Ia Mediterrània. D'aquest animal,
podem dir que arriba durant la pri-
mavera provinent de la zona de
Madagascar; passa l'estiu menjant
insectes i qualque falzia i espera
a criar a finals d'estiu per tal de
poder alimentar els polls amb els
petits ocells migratoris que baixen
del nord cap al Meditemmi.

L'autentica joia és l'àguila peixa-
tera (Paudion haliaetus) que si a
principis de segle pareix que n'hi
havia tres par-elles, aquests darrers
anys se'n coneix una sola.

Pel que fa als rèptils, el centre
d'interès está en les sargantanes
(Podarcis lilfordi). Es tracta d'una
especie pròpia i exclusiva de les
Balears majors que du camí de di-
versificar-se a Cabrera en un gran
nombre de sub-especies, primera
passa cap a la constitució d'espe-
cies diferents. Així doncs, estudis
recents consideren que són deu les
races que s'hi troben, localitzades
cada una a illots distints. Encara
que com ja hem dit no es pot
parlar de diferents races, si parlam
amb propietat, sí que es cert i
segur que ens trobam davant un
fenomen evolutiu de gran interes
biològic.

Com hem dit en un principi, Pin-
tares ecològic de l'arxipelag de Ca-
brera no es redueix únicament a la
superfície emergida o terrestre. Els
bibtops submergits són molt variats,
amb una geografia accidentada que
possibilita l'existencia d'una diversi-
tat molt ampla d'espècies subaquá-
tiques. Així i tot amb la sobreexplo-
tació a que s'ha vist sotmesa darre-
rament, amb la proliferació d'em-
barcacions esportives i de practi-
cants de pesca submarina, ja que
Cabrera es un dels llocs d'entrena-
ment preferit. pels campions d'aques-
ta pràctica; la seva fauna, submari-
na ha minvat molt aquests darrers
anys, i s'ha arribat a la pràctica
desaparició de certes espécies com
els grimalts i les cranques.

D'ençà dels curs 80/81, tempora-
da on començà a participar en. les
competicions d'atletisme escolar en
pista, el Collegi Joan Capó ha acon-
seguit estar present al llarg de sis
anys a les Finals de Balears (habi-
tualment hi participen 6 collegis),
tant a categoria masculina com a
femenina. Això de ser-hi presents
sis anys consecutius es mereixedor
de tot elogi, però mai havia lograt
guanyar a ambdues categories, cosa
que enguany ha obtingut a la pista
de Campos, a les proves celebrades
els dissabte i diumenge passats.

Categoria E.G.B. femenina
Extraordinaria superioritat de les

del Joan Capó, que foren primeras
amb una gran avantatge. La pun-
tuació per- equips fou: ter. ice=
Capó, 40 punts; 2on. Selecció d'Ei-
vissa, 24 punts; 3er. Ramon LIull
d'Inca, 24 punts i 4rt. Selecció de
Menorca, 18 punts.

A més dels quatre equips, hi par-
ticipaven individualment altres atle-
tas. Les del Joan Capó foren:

les.—Catalina Oliver (300 m. 11.),
Sebastiana Gamundí (80 m. tan-
ques), Margalida Fiol (80 m. 11.),
equip de relleus 4 x 80 (C. Martín,
M. Fiol, C. Oliver i A. Valladolid).

2es.—Francesca Roig (1.000 m.
marxa), Milagros Adrover (alçada),
Margalida Obrador (disc), Marisol
Martín (2.000 m. II.).

3es.—Joana Marcos (pes), Apollb-
nia Valladolid (11argada).

Categoria E.G.B. masculina
En aquesta categoria l'emoció fou

present incIús fins més tard d'haver
acabat les proves. Observau les pun-
tuacions: ler. Joan Capó, 30 punts;
2on. Ramon Llull d'Inca, 30 punts;
3er. Selecció de Menorca, 25 punts
i 4rt. Selecció d'Eivissa, 23 punts.

Els nins del C. Joan Capó mai
havien assolit aquest títol. Al hang

Amb tot això, el passat diumenge
dia 8, començaren els exercicis mi-
litars que anualment se celebren a
aquestes illes. La utilització de foc
real, l'impacte que suposa la pre-
sencia de 1.500 homes, d'un cente-
nar de vehicles i de gran quantitat
d'armament pesat que fa blanc en
els llocs de cria de les aus, en
época de reproducció, ve a consti-
tuir una realitat tan absurda corn
incomprensible en els temps que
correm.

G.O.B. - AGRUPACIÓ
DE FELANITX

de 5 anys obtingueren la classifica-
ció de segons o tercera.

El resum de l'actuació individual
es la següent:

— Campions de Balears: Mateu
Obrador (300 in. II.), Angel Rodrí-
guez (alçada).

--Su bca pion4: de Ba lea rs: Mateu
Bennásser (2.000 m. marxa), equip
de relleus 4 x 80 (P. J. Fullana,
A. Sierra, M. Obrador, S. Barceló).

— 3ers.,': P. J. Fullana (80 m.
tanques), Bernat Mas (disc).

— 4rts: Sebastià Barceló (pes),
Bartomeu Nadal (Hargada), Jaume
Nadal (80 m. 11.).

— 6e: Antonio Sierra (2.000
11.).

Caiitgeris (701744
El Club Joan Capó tarobé presen-

tà alguns atletas en aquesta catego-
ria. Destaquem, sobretot, a Maribel
Obrador, bicampiona de Balears
per les seves victòries a 1.000 i a
3.000 m. 11.

La noticia que mes crida l'aten-
ció es que Antoni Peña (encara en
recuperació) no guanyà els 3.000 ni.
11., fou segon a decimes del primer.

Maria Monserrat va ser 1.a a 100
m. tanques i 4.a a llargada; Lázaro
Sánchez, 3er. a 300 m. tanques;
Narcís Fullana, 2on. a 100 m. 11.;
M.a Anteinia Pifia, 2. a a llargada i
4 •z. a 100 m. 11.

Seleccions de Balears
El departament de l'Esport Esco-

lar ha seleccionat 6 atletas mascu-
lins i altres tantes femeninas per
representar la nostra Comunitat en
els Campionats d'Espanya (Madrid,
21 al 28 de juny).

Dos atletas del Joan Capó estan
dins aquest grupet d'elegits: Mari-
bel Obrador i Antoni Peña. Ens
congratulam i els desitjam sort.

Mn. Bartomeu Vaquer,
nou Canonge de la Seu

Ahir a les 7 de l'horabaixa, havia
de tenir lloc a la Seu de Mallorca,
Ia investidura dels nous canonges
recentment nomenats pel Bisbe de
la Diòcesi Dr. Teodor übeda.

Entre ells hi figura el nostre pai-
sa Mn. Bartomeu Vaquer i Vidal,

que fins ara havia exercit el càrrec
de Vicari General.
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Ada. Cala Llonga s-n, Local, 14 (Porto Cari)
Tel. 657565—Cala d'Or

Dirección comercial: Andrés Bennásar/Margarita Barceló

Festes de Sant Joan a Menorca
Del 22 al 24 de Junio

10.800 ptas.
ESTE PRECIO INCLUYE: AVION PALMA - MAHON - PALMA

HOTEL EN CIUDADELA EN REGIMEN DE MEDIA
PENSION.	 TRASLADOS: FELANITX - AERO-
PUERTO - HOTEL - AEROPUERTO - FELANITX

Informes y reservas: Tel. 657565

Recordamos que pronto abriremos
nuestra oficina en Felanitx.

Maria Maura Fiol

FELANITX
	41•1111111111,	    
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Semanurio de intereses 'mates  

PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral:
	

1.125 Ptes.

Semestr. a fora:	 1.225 Ptes.

SANTORAL

Diu. 15 Sta. Miquela del Stm.
Dill. 16 St. Francesc de Regi
Dim. 17 St. Manuel
Dim. 18 St. Leonci
Dij. 19 St. Romuald
Div. 20 Sta. Florentina
Diss. 21 St. Lluís Gonzaga

LLUNA

Quart creixent dia 17

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 119 h.

Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept. dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.

Felanitx - Palma per Campos
i Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.

Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 1 20,30 h.

Felanitx - Portocolom: A les
7, 9, 14,15 i 17,30 h. Diumenges,
a les 7, 9, 12,30 i 17,30 h.

Portocolom - Felanitx: A les
7,30, 9,30, 16 i 18,30 h. Diumen-
ges, a les 7,30, 9,30, 13 i 18,15 h.

Felanitx - Cala Murada: No-
mês els diumenges, a les 8 i
12,30 h.

Cala Murada - Felanitx: No-
més els diumenges a les 9 i
13 h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte i diumenge:

C. Ticoulat
Dilluns:
	

Francesc Pifia
Dimarts:
	

Gayb.-Melis
Dimecres:
	

Miquel-Nadal
Dijous:
	

Jaume Rotger
Divendres:
	

C. Ticoulat

TELÈFONS D'INTERtS

Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funerària	 580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 • 580080
Servei medie d'urgències 580254
Guàrdia .Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
De dia 581385. Nit 5545506

Ajuntament
Feiathitik

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del art. 8 - 2
de la Ley 40/1981 de 28 de Octubre,
a efectos de su remisión a la Comu-
nitat Autónoma de Balears y al Go-
bernador Civil de su publicación
en el tablón de edictos de esta Casa
Consistorial y en las carteleras pú-
blicas y de su posible inserción en
Ia prensa y en el Boletín Oficial.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el
pasado día 7, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros, excepto D. Bartolo-
me Tejedor Berga.

Fueron aprobadas las Actas de
las sesiones de 10 y 24 de febrero.

Se acordó por unanimidad añadir
o modificar varios párrafos en el
borrador del Acta de la sesión de
10 de marzo.

Con la abstención del grupo so-
cialista y de D. Miguel Riera se
adjudicó a D. Miguel Oliver Febrer
el servicio de cuidado, vigilancia y
limpieza del Parque Municipal de
«La Torre».

Por unanimidad se acordó adju-
dicar a D. Vicente Blanco Taberner
Ia prestación del servicio de urgen-
cias de la ambulancia municipal.

Con la abstención de los Regido-
res Socialistas y el voto en contra
de D. Miguel Riera, se acordó adju-
dicar a D. Lorenzo Prohens Vadell
Ia prestación del servicio de con-
trol de pesaje del ganado sacrifica-
do en el Matadero Municipal y con-
servación y limpieza de dicho Ma-
tadero.

Se acordó trasladar al Equipo
Técnico autor del proyecto de Adap-
tación y Revisión del Plan General
de Ordenación de Felanitx el acuer-
do adoptado por la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo de suspensión
de aprobación definitiva del Plan
General de Ordenación de Felanitx,
con la finalidad de que cumplimen-
te en el plazo de un mes cuantas
prescripciones se contienen en la
aludida resolución.

Asimismo se acordó dar cuenta a
la Comisión Provincial de Urbanis-
mo de este acuerdo.

Con el voto en contra del Regidor
de la C.D.I. y de los tres Socialistas,

se aprobó la Liquidación del Presu-
puesto correspondiente al ejercicio
de 1985.

Con el voto en contra de los tres
Regidores Socialistas y el Sr. Riera
y la abstención de los Regidores
presentes de A.P. se aprobó el expe-
diente de suplementos de crédito
por medio del superávit del ejerci-
cio anterior.

Por unanimidad se aprobó la
oferta de empleo público para 1986,
acordándose contratar cuatro Vigi-
lantes Jurados.

Por diez votos a favor de los Re-
gidores de U.F. y la abstención de
los Regidores del P.S.O.E., A.P. y
C.D.I., se acordó encargar a D. José
Luis Forteza Artigues un proyecto
técnico de pabellón polideportivo
cubierto a ubicar en terrenos del
Campo Municipal de Deportes «Sa
Mola».

Al llegar a este asunto, el reloj
de la torre de la Casa Consistorial
sonó las veinticuatro horas, por lo
que el Sr. Alcalde levantó la sesión.

Felanitx, a 14 de abril de 1986.

EI Secretario
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador

ANUNCIO

Hasta el día 19 de los corrienles
será tiempo hábil para la presenta-
ción de ofertas para la Ampliación
de potencia eléctrica en el Centro
de E.G.B. de Porto-Colom.

El expediente se halla de mani-
fiesto en las oficinas de Secretaría
de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para
conocimiento de los posibles intere-
sados.
- Felanitx, a 6 de junio de 1986

El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador

VENDO LLAUT, 21 palmo. De ma-
dera. Motor Andreu. Económico
Buen estado.
n f.: Tel. 580601

BUSCO PISO o planta baja para
alquilar.

. Inf: Tel. 582310 (por las noches).

EMPRESA ALQUILER VEHICU-
LOS en Cala d'Or, necesita joven,
servicio militar cumplido, carnet
de 2. 2

Informes, Tels. 5811184-8S.

va morir a Felanitx, el dia 11 de juny de 1986, a 56 artys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al cel sia

El seu espòs Francesc Grimalt Obrador; filia Catalina; mare política Catalina Obrador;
germana Margalida; germans polities Antoni, Joan, Bonaventura i Jaume Grimalt, Josep Sirer i En-
riqueta Falcó; fi lio! Francesc Sirer, tios, nebots, eosins i els altres parents, vos demanen que enco-
maneu la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Marian Aguiló, 27-2on. (Ca's Moliner)
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La primera Rebtiblica a Felanitx
Per Jaume Binimelis Sebastian

La República com a règim politic es dóna per primera vegada a l'Es-
tat espanyol entre el mes de febrer de 1873 i el mes de gener cie 1874 (cop
d'Estat del general Pavia). Representa el púnt algid del procés revolucio-
nad burges que s'inicia amb la Revolució de Setembre de 1868. Immersa
en una epoca qualificada per alguns de variopinta y pluriforme (1) no
triomfa, entre d'altres raons, perquè la reacció dretana (conspiracions
alfonsines i Guerra Carlina) i la rebeHió cantonal, van entorpir el desen-
volupament econòmic de Catalunya i del Pais Basc, dins una conjuntura
global a la baixa. Els mateixos burgesos, sobretot els catalans, apavorits
pel desordre, la radicalització i les mesures lliurecanvistes, recolzaren el
putch de Pavia. La historiografia actual s'ha encarregat de desmitificar-la,
negant inclus el seu caracter revolucionad.

«No fue Revolución porque los protagonistas no quisieron trans-
formar el país, sino acomodarse un poco mejor a él» (2).

La facilitat d'accés directe a les fonts arxivístiques d'aquesta Vila del
Sudest de Mallorca ens ha obert la possibilitat de dedicar alguns para.-
grafs al que hi representa el primer règim republica.

La historiografia local (Pere Xamena Fio! Mn.) dedica unes escasses
ratlles al curiós i controvertit any de 1873-1874:

«Els batles de l'Ajuntament republica foren D. Julia Suau i l'amo
En Bartomeu Alzamora... Els fets més destacats dins la política
local d'aquest temps varen ésser... i l'elecció per a diputat de les
Corts de D. Julia Suau» (3).

La nostra feina gira, sobretot, entorn als resultats de les eleccions
que se van celebrar a 1873, llurs dades hem comparat amb els resultats
globals que se van donar a l'illa.

LES ELECCIONS DE MAIG DE 1883
Aquestes eleccions van representar el triomf del Partit Republica Fe-

deral, grades al retraïment de les altres forces polítiques.
El dia 14 d'abril el Govern Provincial envia una carta al Batle pre-

gant li comuniqui el nombre de cèdules electorals que emprarà a les elec-
cions per Diputats a Corts (4).

El dia 14 del mateix mes d'abril, el Consistori nombra els presidents
de les taulcs electorals. Curiosamerft, tots ells són membres de l'Ajunta-
ment (els Regidors o batles de barriada) (5).

Vam elaborar unes primeres taules i vam assenyalar que a Felanitx
l'abstenció estava entorn del 35,8 wo, el que demostrava que el grau de
participació fou important, essent l'abstenció mitja de les Balears d'un
61%. Posteriorment, a l'Arxiu Municipal vam veure que el cens electoral
era major al considerat: 3.071 votants front als 2.852 hipotètics votants,
que provenien de l'aplicació a la població de Felanitx del percentatge mig
per a les Illes (relació entre la població total i la població censada). Amb
les noves dades l'abstenció s'eleva al 57,07 %.

Ara vos oferirem el resultat de les eleccions a dos Collegis electorals:
el ler ubicat dintre el casc urbà, i el 4art de Ca's Concos, llogaret que
pertany a la jurisdicció de Felanitx, i per tant representa el vot rural.
Endemés ho hem desglosat per grups d'edats:

grups d'edats	 nombre d'electors	 nombre de votants
ler

21-30 anys	 241	 83

04) abst.

65,56
31-40	 » 214 71 66,8
41-50 » 159 51 67,9
51-60 » 111 43 61,26
61-70 » 137 43 68,6
71-80 » 50 15 70
+ 80 » 17 3 82,35

4art
21-30 » 58 4 93,1
31-40 » 69 2 97,1
41-50 » 52 5 90,38
51-60 » 27 0 100
61-70 » 41 1 97,56
71-80 » 26 2 92,3
+80 » 9 0 100

Al primer Collegi on hi acudeixen vilatans, pena on el component
rural també hi es present (pagesos qu2 viuen al casc urbà i pagesos que
ti iucn prop del case) l'abstenció en conjunt es d'un 66,73 %, quasi sis
punts per ,damunt Ia mitja de les Balears. -

Mentre, al quart Collegi, on el component rural es total, l'abstenció
se situa entorn al 95,00 %.

Respecte tle la participació per grups d'edats no en poden treure cap
conclusió significativa pel que fa al quart Collegi. Al primer, la participa-
ció és superior entre els votants més joves. La gent que té entre 21 i 40
anys surnen la meitat dels vots; això no obstant sumen també més de la
meitat del cos electoral (455 possibles electors).

D'aquestes dades en podem treurc una conclusió arriscada (6) per -6
significativa: el menor percentatge d'abstenció al primer Collegi es deu a
Ia presència de menestrals i petits comerciants, i perquè no, asalariats,
entre eis quals la concienciació política es major, entre d'altres raons
per. un major accés a la informació que a la pagesia.

LES ELECCIONS MUNICIPALS
Julia S.uau i Carrió fou elegit diputat a Corts, pel qual renuncia dia

21 de 'maig de 1873 al seu càrrec dé Baffle (7).

El nou Batlle es Bartomeu Alzamora, abans primer tinent.
El dia 6 de juliol de 1873 l'Ajuntament acorda quins han d'esscr els

presidents de les properes taules electorals. Altra vegada, són elegits
membres del Consistori i batlles de barriada.

Segons l'Acta «del Escrutinio general de las elecciones de concejales
del Ayuntamiento» que data del dia 19 de juliol de 1873 van votar 679
persones d'un cos electoral de 3.379 electors, el que representa un 79,9 %
d'abstenció, xifra significativa de l'escàs interés que representaven unes
eleccions amb un únic candidat (8).
LES ELECCIONS A DIPUTATS PROVINCIALS

Aquestes se celebren els dies 7, 8 i 9 de setembre de 1873.
Se caracteritzen fonamentalment per l'arbitrareitat dels Districtes

electorals establerts. Així, els vots de Felanitx estan recollits a dos
d'aquets districtes:

«Distrito electoral de las afueras de Santanyí y las de Felanitx»,
i al «Distrito electoral del casco de Felanitx y del pueblo de San
Juan».

Al primer, el candidat Joan Alzamora i Soler obté 680 vots de 2.008
possibles electors, essent el grau d'abstenció del 76,14 °/0.

Al segon, el candidat Joaquim Quetglas i Bauea obté 1.125 vots de
2.408 possibles electorj ,elevant-se l'abstenció al 53,29 %.

Comprovam, igualment que a les eleccions de Diputats a Cods,
l'abstenció es major a la pagesia que no als cascos urbans dels municipis.
FELANITX DAVANT EL COP D'ESTA f DE PAVIA

La reacció al cop d'Estat no se produeix Sns dia 8 de febrer de 1874,
formant-se un nou consistori presidit per Jaume Obrador i Ramon. La
causa que provoca el canvi es una carta signada per l'Ex. Sr. goia
General:

«En uso de las facultades extraordinarias que me están confe-
ridas por el Ayuntamiento de la República, he tenido a bien
destituir el Ayuntamiento de Esta Villa, y sustituirle interina-
mente los individuos designados al respaldo.

Carlos Palanca Gutiérrez» (9)

(1) LACOMBA, Juan Antonio: La 1." República. El trasfondo de una
Revolución fallida.—Ed. Guadiana.—Madrid, 1973.-231 pp.

(2) LÓPEZ CORDON, M.» Victoria: La Revolución del 68 y la La

República.—Ed. S. XXI.—Madrid, 1979.-160 pp.
(3) Xamena Fiol, Pere: História de Felanitx (11).—Gràfiques Mira-

mar.—Palma de Ntallorca, 1975.-294 pp.
(4) Arx. M. de Felanitx, 607 Correspondència
(5) Arx. M. de Felanitx, 534 Actas del Ayuntamiento
(6) Creim que l'historiador pot espe,cular i ha de fer-ho.
(7) Arx. M. de Felanitx, 534 Actas del Ayuntamiento
(8) Arx. M. de Felanitx, 894 Elecciones 1860-73
(9) Arx. M. de Felanitx, 607 Correspondència

Per bon cami
VOTA PSOE

—gra:



Mutua Felanigense de Accidentes de Trabajo
Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria,

que tendrá lugar el sábado día 28 de junio, a las 12 horas en pri-
mera convocatoria y de no haber número suficiente, a las 12,30
en segunda, en el local social Plaça de S'Arraval, 6 (Felanitx),
para tratar los asuntos relacionados en el orden del día.

ORDEN DEL DIA
Examen y aprobación de la memoria de 1985.
Examen y aprobación de la cuenta de gastos e ingresos de

1985.
Examen y aprobación del balance de 1985.
Renovación reglamentaria de cargos.
Ruegos y preguntas.

Felanitx, 11 de junio de 1986

El Presidente - Guillermo Pujadas

AUTOMOVILISTA

No pase calor este verano
Revise el AME; ACONDICIONADO de su vehículo, que es

u tia  operación de mínimo coste y escaso tiempo de inmoviliza-
ción de su vehículo en el taller.

Para in formes:

FCO. MANRESA, S.A.
Concesionario BENAULT

C. Cam pos
	

Tel. 581984-85  

Panadería - Pastelería
Cl. Palos, 27 PORTO-COLOM

Comunica que se halla abierta
al público

Tel. 575970 

BUSCO LOCAL o SOLAR en compra o
alquiler, minimo 400 m2., preferente-
mente en calle ancha.

Informes: Tel. 564030 (de 8'30 a 9'30 mañanas).
Pedir Sr. Mascaró.

FELANITX

Premsa Forana

Número 100 de «S'Arenal de Mallorca» i
50 de «Púrtuia»

Croada de l'Amor Divi
AVfS

Cada any per aquestes saons la
nostra associació sol celebrar el Dia
del Croat.

Enguany però, pel mes d'octubre
tindta lloc a Roma la canonització
del cardenal teatí Beat Josep M.
Tomassi, esdeveniment que de qual-
que manera tindrà ressó a ttites les
cases teatines esteses arreu del
món. Per això s'ha pensat d'ajornar
el XL Dia del Croat per a la tardor
i celebrar conjuntament ambdues
solemni tats.

La revista de l'Institut
14,1911b la final de curs escolar, tot

jfirracaba de sortir el número 3 de
Ia revista de l'Institut «No diguis
dois».

Més replena que mai de text,
consta de 24 planes, a les quals
hi transpúa per tot arreu el bon
humor i l'entusiasme.
I si no fallen les previsions, a la

tardor sortira cl número 4. Tant
bo!

Cursets de Cristiandat
La Ultréia de la propera setmana

sera dimarts dia 17, a les 9'30 del
vespre ,a1 lloc acostumat, amb la
visita dels cursillistes de Palma.
Parlará. En Bartomeu Riutort.

Ajuntament de Felanitx
ANUNCIO

Hasta el próximo día 19 de los
corrientes será tiempo hábil para
la presentación de ofertas para la
Construcción de una escalinata de
acceso a la calle Cavallets.

El expediente se halla de mani-
fiesto en las oficinas de Secretaría
de este Ayurifarniento.

Lo que se hace público para co-
nocimiento de los posibles intere-
sados.

Felanitx, a 9 de junio de 1986

El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador

SE VENDE

en Porto-Coloffi
--Apartamentos 1. linea
frente al iniir en C. Tra-
falgar.

SOTANOS de 150 m2.
de 3001112.

Directamente del
constructor

CONSTRUCCIONES

PUIG HUGNI, S.A.
Tels. 575113 - 581749

SE VENDE rasa en Felanitx
C. Cuatro Esquinas
Precio interesante

SE NECESITA CARNICERO/A en
Porto-Colom. .
Inf : C. Sard, 5 - Porto-Colom

vida social
PRIMERA COMUN'

Dissabte passat horabaixa, a l'es-
glésia de Sant Alfons, celebra la
primera Comunió la nina Maria del
Pilar Manchón Cuesta.

Agradecimiento
La familia Pereria-Díaz, ante

las múltiples manifestaciones
de pésame recibidas con mo-
tivo del fallecimiento del jo-
ven Juan Pereña Díaz y en la
imposibilidad de correspon-
derlas a todas personalmente,
quieren hacerlo a través de
esta nota.

A todos, muchas gracias.

ELECTRO-FRED
F. Contreras

Empresa Autorizada por el M. de
I. N." 267

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:

Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
--Servicio permanente.

Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX

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

Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:

Mañana 9'30 a I
Tarde 3'30 a 8

Para su comodidad damos hora.
PROXIMO TRASLADO a Mayor 27

Edilicio KANSAS
su peluqueria al mas alto nivel
europeo: femenino y masculino

411.11•1:1=9111

MARATEA
Decoración
Artículos regalo
Alfombras Indias (Durrie)

Calle Capitán Barceló, 50
Tel. 575961

PORTO-COLOM

Aquests dies han arribat als nú-
meros 100 i, 50 les revistes de la
part forana «S'Arenal de Mallorca»

«Peirtula» respectivament.
Per aquest motiu ambdues han

tret edicions especials. La dc S'Are-
nal consta de 48 planes i du, com
es habitual, una gran informació
gràfica.

La revista de l'Orto', corresponent
als mesos maig-juny té 84 planes i
entre les nombroses collaboracions
n'hi ha una de Nicolau Barceló
una Ranum Turmedu, tin
d'En Xill2 d'Aixa entorn al glosador
Roberto Miró Pou i una d'En Pere
Estelrich sobre En Perlóia. També
hi veim entre les firmes collabora-
dores la del nostre company Miguel
Pons, qui parla del II Congrés de
la Llengua Catalana i de l'enyorat
Bernat Vidal i Tomas.

PREMSA FORANA, A LA FIRA
DEL LLIBRE

Enguany, de bell nou, la Premsa
Forana de Mallorca ha estat pre-
sent amb un estant a la Fira del
Llibre que s'ha celebrat aquests
dies a Ciutat. Un cop més els visi-
tants hauran pogut fullejar la qua-
rentena de publicacions de poble
que s'editen a l'illa.

Se hace TAROT
El futuro a través de

las cartas
C. Verónica. 13 bajos

SE VENDE CASA en Moli d'En
Roca n." 8 - Gran ocasión.
la.: Tel. 581337 (llamar pm- las
noches preguntar por Feo. Vera).
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MIS S PiRE CAMINS VEINALS
Sr. Director:
En vista de la carta apareguda al

darrer número del setmanari i fir-
mada pel senyor Francisco Adrover
Alonso, crac convenient fer-hi unes
guantes puntualitzacions.

En primer lloc, em fa l'efecte que
si aquest senyor, a més de firmar
Ia carta, l'hagués escrita personal-
ment, hauria estalviat tota la ret6-
rica que hi ha relativa a les faci-
litats de publicar escrits al «Fe-
lanitx». El teu setmanari, amic To-
men, i això l'honra, publica totes
les cartes que li arriben, tant si van
amb pseudònim com si van amb
nom i llinatges, contenguin o no
exabruptes. Publicar una carta al
Director del «Felanitx» no es cap
privilegi dels regidors ni dels
boraclors, sinó que es un luxe a
l'abast de tothom, i ho sabem tots
els felanitxers.

A la primera carta vaig firmar
amb el pseudònim d'un pavés par-
que cm va venir be i tenia perfecte
dret a fer-ho (com hauria pogut
firmar «un afinador de pianos»),
sense esser-ho. Però ja sabem que
els pseudònims funcionen així.

De tota manera, quan vaig escriu-
re la segona carta per precisar un
extrem que no era rigorosament
exacte, ho vaig fer amb nom i iii -
nat ge vists els nervis i la curiositat
que la primera havia provocat als
afectats. Al capdavall, no havia
d'amagar res perquè tot quant hi
deja ho he mantengut cara alta i
públicament...

Entrant, però, a la qüestió de
fons, deia, a la primera carta, que
en el cas dels camins de So'n
Terrassa i de Sa Terra Bona sem-
Nava que l'Ajuntament havia ten-
gut més en compte l'interès deis
regidors senyors Bartomeu Cerda i
Francisco Adrover que les prioritats
establertes d'una manera objectiva.

Aquesta era llavors la meya opi-
nió i continua essent-ho ara; de ma-
nera que sobre aquest punt no he
cie fer cap rectificació ni una. Així
pensava i així pens. Però això no
els hauria de preocupar gaire; lo
que als hauria de preocupar es que
tal opinió no és just la meya, sinó
que es compartida per molts de
toravilers.

El senvor Adrover Alonso dedica
un espai•preciós de la seva carta a
proclamar que aquests camins se
varen asfaltar perquè així venia in-
clos al programa de l'U.F. Vetad
un punt que no he discutit mai;
però li vull fer avinent que hi ha
nitres coses al programa que en
ni ,:!s de tres anys no s'han complit
ui se compliran ja i són molt más
importants que els dos camins
que tractam.

Per acabar, i en vista de l'amabi-
litat i la bona disposició que mostra
a la seva carta, el senyor Adrover
Alonso, jo hi proposaria que a un
nou escrit al Director, explicas als
felanitxers que el varen votar i a
tots els altres, dues coses:

1. a ¿Per quirics raons, a hores

d'ara, l'Ajuntament no ha fet el
repartiment de les contribucions es-
peciais que han de pagar els veïnats
aleclats dels dos camins en qiiesiió?

2. , ¿,Quines co;uperisacion ofe-
da el contractista que va fer agites-
tes obres, que va treure la subliasta
per la quantitat de sortida sense
llevar ni una pesseta i de quina
manera se varen distribuir entre
els diversos camins del projecte?

Molt agrair per la publicació de
Ia present.

Miguel Riera Nadal

POST DATA:

Al programa de l'UF. que va es-
ser publicat amb motiu de les elec-
cions, hi ha una Ilista de camins
veïnals que havien d'esser asfaltats.
El canti de So'n Mesquida que jo
citava a la primera carta no hi és.
El de Sa Terra Bona sí hi és; però
d'aquest canil n'haurem de parlar
un dia detingudament. Potser a una
«rodella».

ENCARA ESTAM
AMB AQUESTES!!

Benvolgut director: li agrairia em
publicas la següent carta:

L'altre dia vaig llegir un immens
text encapçalat amb el títol:
«Demarcaciones electorales de Fela-
mxt», i que començava amb aques-
tes paraules: «A los efectos de in-
formar y orientar...».

Idò be, voldria que m'informas-
sin sobre on puc trobar pels
carrers de Felanix, les plagues amb
aquests noms: «Matadero», «Algar»,
«Rocaboira», «C ua t ro Esquinas»,
«Arenal»... etc., noms que es cita-
ven al text anomenat.

Encara estam amb aquestes! No
vol dir que aquests noms són els
anteriors: hi ha molta diferencia
entre «Calle Arenal» i «Carrer de
Sa Llana». La gent ha de saber, ja,
cuin es el nom del seu carrer.
S'han d'acceptar les formes escrites
o les plagues, les han d'acceptar  eis
ciutadans, però molt més encara les
institucions. Per això es una con-
tradicció que l'Ajuntament canvias
els noms deis carrers i, ara, ell
mateix no segueixi la nova termino-
logia.

No, no es la mateixa cosa «Pozo
Villa» que « d'es Pou de la Vila».
Supôs que si jo vull enviar una
carta a Madrid a l'adreça «Lavapies
n." 5» i en lloc d'això escric «Renta-
peus n.° 5», la carta no arribara al
deytí que desitjava. Idò aquí hauria
de passar això mateix: «Calle Pozo
Villa» ara ja no existeix, i s'ha
acabat!

I, per favor, no escrigueu «Cons-
titució, Plaza» la qual cosa ás una
aberració. Dissortadament, he com-
provat que molta de gent escriu
coses així: «Calle Horts» per «Carrer
d'ets Horts», «Calle Plaza» per
«Carrer de Sa Placa». No fomenten
aquesta practica, creada, corn sem-
pro, per ignorancia, en la majoria
dels casos. I, mes poques vegades,
per la mala intenció d'un petit sec-
tor de «nostálgicos del Imperio».

Es feu una bona feina normalit-
zant els noms dels carrers. El que
ara cal es promoure l'ús correcte
per tot arreu d'aquests noms. I en
aquesta tasca l'Ajuntament ha de
donar llum en lloc de donar fum.

Desig que hi poseu un poc d'es-
ment i vos don les grades per en-

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

fels. 580246 - 581135 — FELANITX.

Servicio permanente 24 horas

O Consiguió el equipo balear el
primer puesto	 1concurso «ama-
teur» de CICLISMO EN PISTA del
programa que se grabó para T.V.E.
«OBJETIVO-92». Se emitirá los días
5 y 12 de agosto. El seleccionador
GUILLEM TIMONER andaba más
contento que unas pascuas. «Si la
plata supo a poco, el oro sabrá a
algo más...». Dijo con insolente pi-
cardía. Es normal, lógica, la postura
del campeonísimo, ya que la prensa,
en especial «U.H.» no viene tratan-
do con objetividad los éxitos de sus
pupilos.

• En la FERIA DEL LIBRO ins-
talada en el Uralita Palace-2, en
pleno Born, tras la banda de mú-
sica y el discurso de CASIELLAS, el
vice-rector de la Universitat ANTO-
NI BENNASAR, leyó el texto que
había escrito el rector, el felanitxer
NADAL BATLE, inaugurando así Ia
feria.

• Leo en la revista catalana «EL
MON» el titular, donde dice que

davant.
Lo Xeremier del Torrentó

PUNTUALIZACIONES A UN
JUGADOR DE AJEDREZ

En dos cartas al director he leído
algunas cosas relacionadas con mi
persona sobre ajedrez. En una se
me ha atribuído un título de Gran
Maestro Local, que no existe en
ajedrez, sólo soy «Maestro Balear».
En otro punto dice que no me cono-
ce como jugador local, ya que llevo
siete años jugando en Campos. Creo
cue se debe tratar de un jugador
joven, y si es así, está en su razón.
Debo aclarar que jugué unos veinte
años en el «Club Ajedrez Felanitx»,
primero en el Centro de Arte y
Cultura y después en el Círculo
Recreativo, que fueron locales del
Club y en una ocasión quedamos
campeones de Mallorca por equipos
con un grupo de fuertes jugadores
locales, entre ellos S. Lladó, S. Es-
telrich, A. Obrador, S. Forteza,
O. Vaquer, M. Estelrich, J. Adrover
y un servidor (perdón si alguno se
me olvida). Después por diversas
circunstancias, obligaciones profe-
sionales de unos, cansancio de
otros, etc., el Club se disolvió y es
cuando yo fiché por el Campos.
Esta es y no otra la razón.

Yo personalmente respeto a todos
los jugadores 'y clubs de ajedrez,
pero el mío en la actualidad es el
Campos. Siento una gran admira-
ción por el Club de Ajedrez Fela-
nitx-La Protectora y- de todo cora-
zón le deseo los mejores éxitoS.

Atentamente,
Rafael Garcias Sagrera

«BARCELONA RECUPERA A «BAR-
CELO». En la misma portada pode-
tilos ‘cr al pintor telanitxer, que
sigue ti abajando a fondo en la
famosa «Cúpula».

e Hoy sábado día 14, se disputa
en el CLUB de GOLF «VALL D'OR»
el I TROFEO «RESTAURANTE BO-
NO» de esta modalidad. La entrega
de trofeos tendrá lugar por la noche
en el popular restaurante, tras una
cena de compañerismo.

• Ya está en marcha el «IX
TROFEO DE TENIS PORTO-CO-
LOM». Un torneo con sobrado pres-
tigio que convocará a las mejores
raquetas del entorno. Ya saben
para inscripciones, ya, en el «BAR
BARBACANA».

O VIDEOCLUB.—«LA CUSPIDE»
(«HIGIIPOINT») con RICHARD
HARRIS, CHRISTOPHER PLUM-
MER, y BEVERLY D'ANGEL°. Mú-
sica compuesta por JHON ADIS-
SON. Dirigida por PETER CAR-
TER, según una historia de RI-
CHARD GUTTMAN. En tono humo-
rístico nos muestra una historia
turbia, donde no falta ni la CIA, ni
Ia «mafia», ni los clásicos ¡diez mi-
llones de dólares! «blanqueados».
El protagonista está sin trabajo,
pero «sabe» de todo un poco. Al fi-
nal todo se soluciona de da forma
más conveniente. Pero, pese a los
tópicos, hemos pasado un rato di-
vertido, entretenido. Magníficas re-
sultan las carreras de coche, im-
puestas, a la mitad de la cinta.

• A última hora, en plan off the
record, por una persona digna de
todo crédito, nos hemos enterado
de que MIGUEL BARCELO está
realizando el mejor cuadro de su
vida, en la finca que recientemente
ha adquirido «Sa Devesa», que le
debe costar un potosi. Una obra ex-
traordinaria. Un lienzo de colosales
dimensiones, donde ha sabido plas-
mar con atrevida maestría, el
abrupto paisaje de la montaria y la •
inmensa panorámica de una de
nuestras mejores costas, bajo su
concepto armónico y su sentido de
la belleza plástica, una magnífica
obra que rezuma peculiar persona-.
lidad, universal y ya inmortal. En
él se conjuga lo clásico con lo más
avanzado de la técnica pictórica ac-
tual.

El tiempo, la crítica, darán o no
razón a mi informador.

• Sigue la marcha a tope en
DISCOTECA «CLASS». Los viernes:
el ya famoso «cocktail Class», que;
obliga al bis. Los sábados SHOW
por todo lo alto, esta semana girls,;
las de ,<CRESCENDO», que se rom-t
pen de sanas que están, se cimbrean
sobre la pista como juncos armoni-
sos, contagiando su ritmo hasta a
los reumáticos. Y a media noche un
reconfortante «buffet» para reponer
fuerzas. Los domingos las clásicas,
GALAS JUVENILES, sin olvidar el'
CONCURSO DE DISC-JOKEYS que
va a dar mucho que hablar. Partid->
pa si te ves con coraje de ganar, los'
premios valen la pena.

JORDI GAVINA

VENDO SURF en buen estado.
Económico.
l'ir.: Tel. 575645

BUSCO CHICA para cuidar niño y
labores domésticos. Sólo mañanas

INFORMES: EN ESTA ADMON.



Dr. J. M. Orriols	 Electrocardiograma
Dr. S. Martín Rial	 y Servicio RX

Tel. 575051

CENTRO MEDICO CALA MARSAL Iu:uernardo)
HORARIO DE CONSULTAS:
De lunes a sábados:

Mañanas de 930 a 13 horas
Tardes de 16 a 19 horas

Domingos y festivos de 10 a 13 h.

URGENCIAS, 24 horas, laborables y festivos
Tel. 575051

CLUB NAUTICO PORTO COLOM
SECCION VELA

CURSOS DE MONITOR DE CLUB DE VELA LIGERA

Fechas: Julio, agosto y septiembre.

Interesados pueden acudir a la oficina del Club. Tel. 575658.

Servicio Médico Porto-Colom

Luis Enrique Arbulu Crousiliat
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Especializado en Jamaica Hospital (Nueva l'oil.) - Instituto Dexens (Barcelona) - Hospital Cantonal
(Universidad de Basiletr)- Centro Médico Naval (Lima).

Toda clase de servicios Tocolágicos y Ginecológicos
c/Amargura 1, 4.° - 2A (ascensor) Tel. (971) 55 43 22	 MANA C.011

FELAMIX

FIESTA DEL C. DE JESUS

Se inició con la vestición de las
nuevas Asociadas al Apostolado de
la Oración, antes de la Misa Mayor.

— Que fue celebrada a las 9 de
la mañana, en nuestra Parroquia,
pronunciando el panegírico D. Se-
bastián Capó Leal, vicario.

— Por la tarde se cantaron so-
lemnes Vísperas, Rosario, Misa y
sermón por el mismo orador.

— A las 7'30 formóse la proce-
sión, recorriendo el mismo itinera-
rio del día del Corpus.

DE PORTO COLOM
En la sección ATALAYA CIUDA-

DANA leemos:
— En distintas ocasiones, se ha

insistido sobre la necesidad de so-
lucionar el asunto de las casetas de
baño, cuyos techos, de ramas de
pino o similares, están destinados a
desaparecer en corto plazo, bien
por inclemencia del tiempo o a
causa de una aniquilación parcial
por parte de los bañistas.

— Nos parece oportuno se inten-
te solucionarlo a base de *elementos
de manpostería, asegurando así una
más larga duración.

— Por otra parte, nuestras playas
tienen necesidad de ser objeto de
una limpieza, que haga desaparecer
los cardos y piedras que en ellas se
encuentran...

-- El alumbrado público es, tam-
bién, insuficiente...

— Las calles, son otro de los
puntos en que merece ser centrada
la atención, ya que muchas de ellas
dificultan con sus baches y piedras,
el tránsito rodado, a más de apare-
cer repletas de hierbas en completo
desarrollo...

Ara, a l'any 1986, després de tants
d'anys d'exhibició de bikinis, mono-
kinis i anatomies a la intemperie
solar, ja no es d'interès turístic
solucionar el problema de «las ca-
setas de bario». Però Porto Colom
té moltes coses a fer per quedar
presentables alguns indrets de la
nostra zona urbana, per posar algun
exemple. Que en direm de les Pla-
ces de Comerç o de Sant Jaume,
davant mateix de l'església?

O de les pasteres installades o
del trespol que les guarneix? I que
en direm del petit parc infantil tan
prop del portal de l'església, on du-
rant la missa de l'estiu se confonen
els renous de les engronsadores
amb l'homilia del celebrant?

Per aquí sí que hi veig una bona
i eficaç acció electoral.•
AVISO MUNICIPAL

El 15 de Junio de 1961, el alcalde
D. Jaime Munar, firmó el siguiente
aviso:

Se convoca a todos los que po-
sean aprovechamiento de Barracas,
Varaderos, Muelles etc. comprendi-
dos en la zona marítima-terrestre
de Porto Colom, para una reunión
que tendr lugar el próximo martes
dia 20 en el Salón de la Casa Con-
sistorial, a la que concurrirá el
Sr. Ingeniero encargado de dicho
Puerto y el Secretario de la Junta
de Obras de Puerto, que ofrecerán
información detallada del procedi-
miento a eguir para hacer uso de

la oportunidad que les brinda el
momento de legalizar todos aque-
llos que se hallen fuera de las nor-
mas impuestas por las disposiciones
en vigor.

PLAGA DE LOS FRUTALES

En las cercanías d'Es Carritxó i
Ca's Concos, se apreció días pasados
un fuerte foco de escarabajo del al-
baricoquero, de nombre científico
oCapnodis Tenebrionis», el cual pue-
de causar indudablemente daños de
elevada consideración.

Aquesta plaga, desgraciadament,
s'està allargant més que Ses Plagues
d'Egipte!

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

Tennis

IV Ranking Social
Durant el mes de maig s'ha ama

celebrant a les pistes municipals el
IV «Ranking Social» organitzat pel
Club Tennis Felanitx. En la mo-
dalitat Individual Masculí han par-
ticipat 24 jugadors, repartits en
dos grups, quedant guanyadors, del
Grup B Vicenç Julia i subeampiá
Antoni Gornals. En el Grup A, el
segon Roe fou per Antoni Hernán-
dez i el primer per Antoni Oliver.

En Individuals Femenines partici-
paren 12 jugadores, també reparti-
des en dos grups de sis. En el
Grup B el subcampionat fou per
Encarna Garcia, i M.a Magdalena
Perelló es feu amb el campionat.
Quant el Grup A,•la segona classifi-
cada fou Maria Vicens, mentre Ca-
talina Nadal aconseguia el primer
Roe.

12 HORES DE TENNIS
El dissabte dia 31 de maig es ju-

garen les 12 HORES DE TENNIS
amb la participació de 30 jugadors.

Cal destacar la bona organització
per part del Club Tennis Felanitx
i la collaboració d'onze firmes co-
mercials que, tot plegat, feu que
esdevingués una jornada força en-
tretenguda. Va acabar amb un so-
par de tots els participants en el
mateix camp municipal d'esports.

El Club Tennis Felanitx vol agrair
la collaboració del matrimoni Ribas
i la de l'incansable Sebastià Tauler,
que sempre es troba on el necessi-
ten. Així mateix vol donar les gra-
cies a les següents entitats i cases
comercials: «La Caixa», Caixa Ru-
ral, Banc de Bilbau, «Sa Nostra»,
«Sebastià i Encarna», Carnisseria
Melé-Ribot, Ca'n Ramis, Nou Es-
port, Tot Esportiu, Cristòfol Benna-
sar i «Avícola Mestre, S.A.L.».

p .

VENDO CASA en Calle ijar, con
salida en C. Son Pinar.

Inf.: Tel. 272187 (de lunes a viernes)

VENDO PISO A ESTRENAR y dos
solares juntos.
Inf.: Tels. 581518 y 58039::

PANADERM PASTELERIA

'CALA MAR AL
Pasteles todos los días - Pan de Horta

C. Asumpció, 2_

No cenamos ai mediodía
PORTO-COLOM



FELANITX
	641=1111111•11MINIMMIL~	

Deararcaciones lectoralas de Fela itx
A los erectos de informar y orientar a los electores de esta ciudad y termino donde deben emitir su 'voto

próx;mas Elecciones Generales 1.986, el día 22 de junio, se hacen públicas las siguientes demarcaciones de las
nes y colegios electorales de este municipio.

en las
seccio-

DISTRITO 1.° — SECCION 1.a
MESA 1

LOCAL ELECTORAL: Calle San Agustín, núm. 1 (Escuela Convento).
Comprende las calles:
AGUA (números pares del 2 al 42) - ALONSO RODRIGUEZ - ARRA-

VAL, PLAZA (del número 5 al 9) - CATALINA TOMAS - D'ES CONVENT
(números impares del 1 al 57, hasta calle Puigvert y números pares del 2
al 56 hasta calle Juevert) - CUATRO ESQUINAS (números impares del 1
al 7 y pares del 2 al 6)- ESTRELLA - D'ES FORATS - D'ETS HORTS (nú-
meros pares del 20 al 50, esquina calle Convent) - D'ES JUEVERT (nú-
meros impares del 1 al 63, esquina C/. Convent) - MATADERO - OBISPO
PUIG - PARRAS - PORTERIA - PUIGVERT (impares del 1 al final) - PAS-
SEIG DE RAMON LLULL (pares del 2 al final) - RECTOR PLANES - REY
SANCHO - ROCABOIRA - SAN AGUSTIN - SANTA LUCIA - VIGA - VIR-
GEN DEL SOCORRO - RADIO MOLINOS (viviendas comprendidas entre
izquierda final de la calle Puigvert a carretera de Porreres).

DISTRITO 1.° — SECCION
	

MESA 2
MESA 3

LOCAL ELECTORAL: Calle Mar, 29 (Cochería).
MESA 2, apellidos de la A a la K
MESA 3, apellidos de la L a la Z
Comprende .las calles:
ANTONIO MAURA - ARENAL - ARENAL, PLAZA - ARGENTINA, VIA -

CALA FIGUERA - CIUDAD DE SAN PEDRO - D'ES CONVENT (números
impares del 59 al final, pares del 58 al final) - GREGAL - HERMANDAD
CRISTIANA - JUAN /sAONSERRAT - D'ES JUEVERT (números pares del
2 al 74) DE LA MAR (impares del 1 al 57) MATEU OBRADOR (impares
del 1 al 57) - PLAZA TOROS - PROGRESO - PROISSOS - RIERA - ROIG -
VIRGEN DE SAN SALVADOR - RADIO MOLINOS (viviendas comprendi-
das entre el final de la calle Puig-vert hasta carretera de Manacor).

MESA 4
Comprende los núcleos de SON PROHENS y SON VALLS con el dise-

minado de la 1." Vuelta del 1 al final núm. 319

DISTRITO 2." — SECCION La	 MESA 5411',
MESA 6

LOCAL ELECTORAL: C/. Hospicio, núm. 1 (Casa Hospicio Hospital).

MESA 5, apellidos de la A a la K
MESA 6, apellidos de la L a la Z

• Comprende las calles:
ANGLESOLA (impares del 1 al 31 pares del 20 al 26, tramo hasta Pla-

za Perelada) ARRAVAL, PLAZA (números 1 al 4, tramo de calle Mar a
Carrer de Sa Plaga) - BELLPUIG (impares del 1 al 111) - CARRER DE SA
PLAÇA (pares del 12 al 16, de esquina calle Sol a Plaga de S'Arraval) -
COTONER (del 1 al 7, pares del 2 al 8) - DARDER - HOSPICIO - LUNA -
DE LA MAR (pares del 2 al 86) - MATEU OBRADOR (pares del 2 al 50) -
MAJOR (impares del 37 al final, pares del 54 al final) - MIGUEL BOR-
DOY (impares del 1 al 29) - MOLINOS - MOLT DE N'HEREU - MOLI
D'EN MOLENDR1 - MOSSËN COSME BAUÇA, PLAZA - PLAZA PAX (del
1 al 1 4 ) - PLAZA PERELADA (del 1 al 8) - POZO VILLA - SAN ALFON-
SO - SIMA - SOL (impares del 1 al 15) - SON PINAR - VERI - ZAVELLA.

DISTRITO 2.° — SECCION 2.a	 MESA 7

LOCAL ELECTORAL: Calle Salas, 1 (Colegio de E.G.B. «Inspector
Juan Capó»).

Comprende las calles:
ALGAR - ANGLESOLA (impares del 33 al final, paree del "8 al final) -

BARTOLOME CATANY (impares del 1 al 15) - D'EN BASTERA - DE
BELLPUIG (pares del 2 al 56) - BURGUES - CARRER DE SA PLACA (del
2 al 10) - CALL (todos los impares, tramo de calle Mayor a esquina calle
d'Es Cavallets, pares del 2 al 42, tramo de Maior a calle Verónica) - D'ES
CAMPET (del 1 al 13 y del 2 al 10) - CANAVES - CARDENAL DESPUIG
(impares del 5 al 13, pares del 14 al 20, de Bellpuig a Dameto) - CARIDAD -
CAVALLETS - CONSTITUCIÓ, PLAÇA (números 1, 2, 11 y 12) - COTO-
NER (impares del 9 al final y del 10 al final, hasta calle hurgues) -
SA DAMA - DAMETO - ESPAÑOL - IGLESIA - JAIME I (impares del 1 al
21) - JAUME II, PLAZA - JORGE SABET (del 1 al 9) - JOAN ESTELRICH,
PASEO - JUSAMA - MAJOR (impares del 1 al 35, pares del 2 al 52) - MI-
GUEL BORDOY (pares del 2 al 20) - NÚÑEZ - PLAZA PAX (oel 15 al 25) -
PLAZA PERELADA (del 9 al 13) - PINTOR MIGUEL BANÚS - ROCA-
BERTI - SALAS - SANTA MARGARITA, PLAZA (el núm 6) - SITJAR - SOL
(pares del 2 al 18) — VERÓNICA (úmeros pares comprendidos de esquina
calle Call a esquina Jaime I).

RADIO MOLINOS (números 1 al 9, tramo de calle Bellpuig a izquier-
da camino Son Suau, hasta izquierda escalera Calvario).

DISTRITO 2.° — SECCION 3.a
MESA 8

LOCAL ELECTORAL: Calle Verónica, 59 (Cochera).
Comprende las calles:
CALDERO (impares del 1 al 15) - CALL (del 44 al final) - CAMPET

(impares del 15 al final y pares del 12 al final) - FARTARITX - GUILLER-
MO SAGRERA - JAUME I (impares del 23 al final y todos los pares hasta
el final) - SO'N MOREI (impares del 1 al 25) - ROCA - SA GALERA - SE-
RRAL - SOLEDAD (impares del 1 al 21, pares del 2 al 28) - SOLER (im-
pares) - SUREDA - TRINITARIES - VERÓNICA (impares).

RADIO MOLINOS (tramo derecha Escalera Calvario hasta izquierda
calle Santueri).

DISTRITO 2» SECCION 4a. 	 MESA 9
Comprende el núcleo de ES CARRITXÓ con las viviendas del disemi-

nado de la 5." Vuelta números del 1 al 85

DISTRITO 3» — SECCION 1.a	 MESA 10
MESA 11

LOCAL ELECTORAL: Calle 31 de Marzo, 3 (Casa Municipal de Cultura)
MESA 10, apellidos de la A a la K
MESA 11, apellidbs de la L a la Z
Comprende las calles:
BARTOLOMË CALDENTEY - BENNASAR - CALDERO (números pa-

res) - CARRER DE CAMPOS (todos los impares) - ERAS - PLAZA ESPANA
(del 1 al 11) - GABRIEL VAQUER - GERRERIA - LLEBEIG - MITJORN -
MIGUEL CIFRE - MOLT D'EN ROCA - SO'N MOREI (impares del 27 al
final y pares del 2 al final) - PELAT - SAN MIGUEL - SAN NICOLAS
SANTA MARGARITA, PLAZA (del 1 al 5) - SANTANY1 - SANTUERI - SO-
LER (oares del 2 al final) - TREINTA Y UNO DE MARZO (impares del
1 al 21) - XALOC

RADIO MOLINOS (tramo comprendido de la derecha calle Santanyí
a izquierda carrer de Campos).

MESA 14
Comprende el núcleo de SO'N NEGRE con el diseminado de la 3.1

Vuelta del núm. 1 al 130.

DISTRITO 3» -- SECCION 2.a
	

MESA 12
MESA 13

LOCAL ELECTORAL: Paseo R. Llull, 17 (Ca'n Randa)
MESA 12, apellidos de la A a la K
MESA 13, apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:
AGUA (números impares del 1 al final) - ARNESTO MESTRES, VIA -

ARZOBISPO MIRALLES - BARTOLOME CATANY (números pares del 2 al
final) - BARTOLOME NICOLAU - BADALUC - CANÓNIGO BARCELÓ -
CARRER DE SA PLAÇA (números 1 al 17) - CARRER DE' CAMPOS (todos
los pares) - CARRER D'ETS HORTS (todos los impares y los pares del 2
al 18) - CASTELLET - COSTA I LLOBERA - CUATRO ESQUINAS (impa-
res del 9 al final y pares del 8 al final) - CONSTITUCIÓ, PLAZA (números
9 y 10) - D'ES TREN - DE SA MOLA - PLAZA ESPAÑA (del 12 al 23) -
GUILLERMO TIMONER - JAIME VENY - JUAN ALCOVER - MARIANO
AGUILÓ - MIGUEL DE LOS SANTOS OLIVER - NUÑO SANS - ONOFRE.
FERRANDEL - PADRE AUL1 - PEDRO ALCANTARA PEÑA - PERELLO -
PIZA - PASSEIG DE RAMON LLULL (todos los impares) - TREINTA Y
UNO DE MARZO (números pares)y CARRER DE S'ABEURADOR.

MESA 15
Comprende los núcleos de SA MOJA y SON MESQUIDA con el dise-

minado de la 2.a Vuelta números 1 al 167.

DISTRITO 4.° — SECCION 1»
MESA 16

LOCAL ELECTORAL: CA'S CONCOS (Escuela Nacional).
Comprende la entidad de CA'S CONCOS, con el diseminado de- la 3.a

Vuelta del número 131 al 250 y de la 4." Vuelta del número 1 al 238.

DISTRITO 4.° -- SECCION 2.a
MESA 17

LOCAL ELECTORAL: S'HORTA - Colegio Reina Sofía C/. Rectoría, 26.
Comprende la entidad de S'HORTA y el diseminado de la 6.a Vuelta

del número 1 al 216 con las Urbanizaciones de Cala Serena y Cala Ferrera.

DISTRITO 4.° — SECCION 3.a
MESA 18 y 19

LOCAL ELECTORAL: PORTO-COLOM, calle Cristóbal Colón, núm. 45
(Edificio Aduana),

Comprende la entidad de PORTO-COLOM, con el diseminado de la
6.a Vuelta del 217 al 258 y las Urbanizaciones de Ca's Corso - Cala Marsal -
Son Rocío - Sa Batería y Sa Punta.



Consultorio Veterinario
DRA. CALDERON

C. Magallanes, 28 - Tel. 575163 - Porto-Colom

VACUNACIONES	 CIRUGIA
HORARIO: De lunes a viernes, de 18 a 1930.

Sábados y domingos, de 11 a 13

URGENCIAS: Tel. 575788

Atención socios de Videoclubs
De común acuerdo, todos los video-

clubs de Felanitx, ponen en conocimiento
de los abonados que la cuota de socios
será de 2.250 ptas. (IVA incluido) a par-
tir del presente mes de junio.
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Tres anys dineficicia del baile Pere rviesquida Club Colombófilo Felanitx

Vists pel Grup Municipal Socialista	 Mañana, entregai de premios
En vista de la manca d'informa-

ció i transparência del Grup que
gestionant el nostre Ajunta-

ment (el PDP) i que aquesta infor-
mació ens sembla que està manipu-
lada als escrits que el Sr. Batle ha
escrit, fins a tres, volent passar
comptes de la seva gestió, ens veim
obligats, el Grup Municipal Socia-
lista de Felanitx, a fer una sèrie
d'escrits per donar a conèixer al

•ciutadà quina ha estat la vertadera
gestió del Grup Governant i donar
a la població l'oportunitat de ._• iber
el que passa a la nostra ciutat i
també incentivar la participació po-
pular, la qual, per culpa i interès
del Grup Governant pràcticament ja
no existeix.

Volem afegir també que aquesta
desinformació i obstrucció de la
nostra labor la sofrim nosaltres
contínuament i això ho fa el Sr. Bat-
le sense tenir en compte que també
bem estat elegits per mês de 2.000
ciutadans, la qual cosa fa posar en
dubte que es digui Ajuntament De-
mocratic  com afirma el Sr. Batle
al seus escrits de caire electoral.

Volem que tothom sàpiga que als
plens de l'Ajuntament el Sr. Batle
ajudant-se de la seva majoria es
queda mut moltes vegades, es nega
a contestar quasi sempre a les pre-
guntes que fi fan els Grups que no
governen o, si contesta, és ben igual
que si no ho hagués fet.

Voldriem amb aquests escrits que
tots els ciutadans es preocu.p' assin
un poc més per les greus di6cultats
que pateix la nostra població i que
s'adonassin que, en moltes ocasions,
és a. causa de la gestió dels dos
darrers Ajuntaments democràtics».
El que no pot passar a un noble
que en teoria, segons el Sr. Batle,
progressa és que hi hagi un desin-
terés total pel seu futur. No es pot
.00mprendre que en els plens, on es

- detideixen coses de molta importàn-
cia per a tots nosaltres no hi siguin
tan sols els periodistes.

Hem dividit aquesta anàlisi de la
gestió de l'Ajuntament en diversos
capítols, els quals sortiran cada set-
mana en aquest setmanari. Analit-
zarem el programa del PDP-Unió
Felanitxera, així com els escrits del
Sr. Batle; també direm quines hau-
rien estat les nostres propostes.
Començarem per:
Obres i Infraestructures

En primer lloc, el qui hagi llegit
els tres escrits del Sr. Batle s'haurà
adonat que el progrés del nostre
poble ha vengut grades a l'asfalt,
no bastaren les conegudes asfalta-
des electorals de l'altre Consistori,
en aquest s'han seguit asfaltant
molts de carrers i camins de fora-
vila. Tal vegada sigui degut a això
que ara hem d'anar pujant les vores
(o «bordillos» si li han acceptat al
Sr. Batle) de les aceres. Però el que
creim que producix Inés confusió a
aquel! que llegexi els mencionats
escrits és que la majoria de carre-
teres que passen pel nostre terme
les ha asfaltat l'Ajuntament, i no
és tal cosa, ja que ho ha realitzat
o El Govern Balear o el Ministeri
ci'Obres Públiques. El Sr. Bathe no
ha de crear aquesta confusió, no
s'ha d'atribuir tantes coses de les

quals, ni tan sols, la seva gestió ha
estat l'adequada: com exemple está.
molt 136 que els ciutadans cedeixin
uns metres per eixamplar les carre-
teres i com a compensació l'Ajunta-
ment els regala unes parets de ma-
rés, que, de pas destrossen l'entorn
del nostre terme, però i si a algun
Roe l'Ajuntament no ha pogut com-
plir amb el que havia promès, com
es el cas de la carretera del Port,
com ens ho menjarem?

Tornant a les asfaltades de carrers,
la cosa presa amb més interès pel
nostre Grup Governant, ni tant sols
ha estat feta amb previsió, una ve-
gada asfaltats els carrers, de segui-
da es fan síquies, les quals fan
malbé una altra vegada els carrers;
ara mateix ho podreu comprovar
en alguns carrers que no fa gaire
han estat asfaltats.

I la cosa que ens sap més greu
és que el nostre terme i a tots els
nuclis de pqblació encara queden
carrers que no han estat asfaltats
mai; com sempre el nucli més des-
favorit, en aquest i altres aspectes,
és el de Porto-Colom.

Tal vegada per un dia anar a des-
cobrir el nostre terme ens anirà bé
que els camins estiguin asfaltats, si
hi hem d'anar en cotxe clar, però
molts d'aquests camins no sabem
per quina altra finalitat s'han cobert
d'asfalt. S'han sentit remors darrp-
rament que afavorien a gent molt
acostada al Grup Governant. Per
no compartim de cap de les mane-
res el que això sigui promocionar
l'agricultura. No hem vist res abso-
lutament, de part del Consistori,
que signifiqui un recolzament de la
tan malmenada agricultura del ter-
me. L'única iniciativa que hi ha al
Municipi es la Concentració Parcel-
lária de So'n Mesquida i d'aquesta
no n'ha tengut res a veure el
Sr. Batle puto ell sí que s'ho atri-
bueix en el seu escrit.

Una altra de les realitzacions que
ha complert el PDP per «l'embelli-
ment del nostre poble» ha estat
l'enrajolament de la Plaça d'Es
panya i el Passeig, nosaltres digue-
rem en el seu moment, que era una
reforma tal vegada interessant, so-
bretot la de la plaga d'Espanya,
però aquests doblers gastats, creim
que inútilment, els havíem d'em-
prar en nitres finalitats que fossin
per fer progressar el nostre poble.

Hem començat avui per agyest
títol deliberadament, perquè qui
hagi llegit els escrits del Sr. Batle
haurà retingut la idea que rúnica
cosa que ha de fer un Ajuntament
pel progrés d'un poble són obres
de dubtosa utilitat, i com explica-
rem en els altres escrits, la labor
d'un Ajuntament és molt més ampla
i complexa. El Sr. Bathe només
pretén, d'aquesta manera, deixar
amb bona boca al ciutadà que lle-
geixi el que ell ha escrit i no es
preocupi per les vertaderes necessi-
tats del poble.

Acabarem citant algunes de les
promeses electorals del Grup Go-
vernant (el PDP), les quals no s'han
complert suposam que ja és impos-
sible que es compleixin. D'algunes
d'elles n'estan segurs que el poble
hi sortirà guanyant si no es fan:

El Club Colombófilo Felanitx, tie-
ne previsto celebrar para mañana
domingo día 15, su anual entrega
de premios correspondientes a la
temporada de concursos 1985-86. Un
año más queremos agradecer a ta
dos los aficionados su colaboración
aportada a este deporte, y de ma-
nera especial a todas las entidades,
casas comerciales, empresas, etc.,
que cada ario nos dan su colabora-
ción. Aprovechamos estas páginas
para invitarles a dicha entrega de
premios y a la comida de compa-
ñerismo que tendrá lugar posterior-
mente en la barbacoa La Pondere.
sa, a las 14 horas.
HAN COLABORADO:
Conselleria de Educación y Cultura
Excmo. Ayuntamiento de Felanitx
La Caixa
Banco de Bilbao
Banco de Crédito Balear
Sa Nostra
Banco Hispano Americano
Banco de Santander
Alcaparras Rosselló
Carbónicas GUM
Cervezas San Miguel - CIMSA
Cafés Rico
Magatzem Ca'n Ribot
Cuinart
Foto Sirer
Artesanía Miguel Oliver
Autocares Grimalt, S. A.
Barbacoa La Ponderosa
Construcciones Puig-Hugny
Leche Blahi

«Enlace carreteras Manacor-Porto
Colom con la de Porreres, Campos
y San tanyí 0.

«Aprovechamiento de aguas depu-
radas para regadío y vertido de las
sobrantes mediante conducción ade-
cuada».

«Proyecto de saneamiento y Agua
Potable en la parte de la Iglesia de
Porto Colom».

«Apertura de la carretera Porto
Colom-Cala Murada y Porto Colom-
Cala Ferrera».

Forn d'Es Port
Baldosas Cruellas, C.B.
Banca March
Freixenet
Limsa
Construcciones Maimó-Vives
Gasolinera Fontanet
Harinas Mallorca
Café Ca'n Felia
Bar Sociedad Colombófila
Transportes Antonio Asensio
Cafés Congo
Copima
Almacén Ca'n Puput
Piensos San Salvador
Muebles Samu
Ca'n Ramis
M. Pou - Citroën
Carnicera Ca'n Marc
Tratante Ganado Marc
Comercial Ricart
Comercial Mascaró
Taperes So'n Mesquidassa
Nou Sport
Relojería Mayor

A los que agradecemos su colabo-
ración.

NO*

SE NECESITA CA NI AltERO en Por-
to Colom.

Informes: 'rel. 573171.

PARTICULAR VENDE CAMION
marca Ebro, matricula V-: 692 A li
en perfecto estado.
Utilizándose carnet de 2.".

INFORMES: EN ESTA ADMON

«Proyecto carretera turística Sant
Salvador-Castell de Santuerip.

«Gestionar la construcción de una
Residencia de la Seguridad Social
para la Tercera Edad, en terrenos
ya cedidos por el Ayuntamiento de-
trás del Parque Municipal de la
Torre».

Etc.

GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA
DE FELANITX




