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enMIMS urbanistiques a cant tons
terrenys ja cedits amb anterioritat la rodella 

Una impressió pobríssima, gaire-
bé atordidora, es la que ens deixa
Ja sessió plenaria de l'Ajuntament
de dilluns passat. La discussió una
vegada més d'un aspecte de la re-
menada qüestió dels terrenys cedits
a l'Ajuntament, però mai entregats
tealment, pels urbanitzadors i pro-
pietaris de Sa Punta 2.a fase, posa
de relleu uns procediments poc efi-
caços que foren qualificats molt du-
rament per l'oposició (PSOE i CDI),
tot i que mereixeren la més incon-

dicional adhesió del grup d'AP.

Justificacions ambigües i sibiHi-
nes —per a les quals confessam
humilment la nostra incapacitat de
comprensió •i ki inconereciód'algtins
aspectes importants de l'assumpte,
fou el que obtingueren per resposta
les inquisicions dels regidors del
PSOE.

El cas plantejat era una proposta
a l'Ajuntament dels Srs. Binimelis i
de la Rosa a la qual ofereixen la
cessió de 8 mil metres de terreny
—cedits ja en una ocasió anterior—
a convi de la requalificació d'una

GOVERN BALEAR
rog,..;«(44,71-	 i Vrtierria

Un dels elements paisagístics més
característics del poble de Felanitx
es la «teringa dels molins», una ren-
glera de torres de molí que corona
Ia carena del turó allargassat que
tanca el casc urbà per la part de
gregal i que, en acostar-nos a la
població pels camins de Campos o
Porreres, fa talment l'efecte d'una
gentil capçalera que s'arqueja i
s'empina cap a xaloc en els pro-
montoris de la Sitja i el Call.
Aquest turó, que avui s'anomena
«puig dels molins» era conegut a
l'edat mitjana amb el nom més si-
lustre de «puig dels penjats», car
en cll s'hi assentaven les forques
on eren ajusticiats els malfactors.

A finals del segle passat —1899—,
quan encara funcionaven els mo-
lins de vent, si be sota l'amenaça
ja d'un imminent reemplaçament
per l'cacrgia de vapor, Salvador
Vidal, un felanitxer cultivat, ens
san-met un testimoni molt expres-
sia de la «teringa»: «Ran del meu

zona —l'extensió de la qual no fou
possible escatir— que fins ara era
urbanitzable no programat. La nova
situació d'aquests terrenys seria la
d'urbanitzables programats.

La postura del grup majoritari es
la d'acceptar la proposta amb la
condició de que la cessió d'aquests
8 mil metres es faci totd'una que
el Consistori aprovi la introducció
d'aquesta variació dins el pla gene-
ral en comptes de que sia a l'apro-
vació definitiva del dit pla general.
I així fou aprovat per majoria, amb
els vots favorables d'UF i AP.

La designació del Sr. Rullan com
a representant de l'Ajuntament en
el recurs contenciós-administratiu
interposat per D. Antoni Ramon
contra racord municipal del 28
d'octubre de 1985 i la prórroga del
contracte amb SEAR, S. A., amb
un augment del 7 % per a l'asseso-
rament de l'explotació de la depura-
dora de Felanitx, foren els assurnp-
tes més interessants que es tracta-
ren endamés en aquesta sessió ple-
naria de dia 16.

ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA

oF. MALLORCA

poble, damunt sa cresta d'un putxet
anomenat dels molins de sa Terin-
ga, n'hi ha una partida que quasi
se toquen: un sent es cruixits o
gemecs de s'altre i tots volten i tre-
batten amb un pic com si s'hagues-
sen pactats per fer feina es temps

(Passa a lo pig. 8)

Divendres dia 13 a vespre, dos
partits politics exposaren el seu
programa electoral al públic
be escàs— de Felanitx. El PSOE
amb el ministre Félix Pons al cap
i Joan López Nadal i el regidor An-
dreu Oliver, ho feu en el Cinema
Principal i el PSM (Partit Socialista
de Mallorca), amb Damià Ferra.
Pons i Joan Mir, al saló del Collegi
«Joan Capó».

El diumenge dematí els prosseli-
tistes d'Aliança Popular, seguint la
tàctica tan popularitzada pel seu

Es programes electorals
A hores d'ara, vostés deven estar

en plena reflexió pre-electoral. Fan
bé, perquè la democracia exigeix de
tots nosaltres un vot conscient, res-
ponsable i meditat. De tant en tant
se parla de si la democracia esta
prou consolidada o de si se sent
renou d'espases.

Deixant de banda el renou d'es-
pases, que es un dels renous més
sinistres i repulsius que se poden
sentir, no hi ha dubte que la demo-
cracia espanyola no esta encara
prou consolidada en tant que hi ha
una quantitat molt elevada de ciu-
tadans que voten a l'avorrida, sense
sebre què i de vegades sense sebre
per qué. Se deixen dur per la tele-
visió, mirada sense el més petit serf:
tit critic, o també per la veïriada,
el parent o la monja.

—La campanya electoral a la Vila
ha estat magríssima.

—Si senyor. I aixab, es bastant
lamentable, ja que una campanya
hauria de servir perquè el poble
tengués ocasió de posar-se en con-
tacte amb els politics i mantenir-hi
un canvi d'impressions. Si fracassa,
es símptoma de desinterés i quan
el poble se desinteressa, malament.

—Per ventura la gent troba que
mirant-se la televisió ja en té peou.

—Podria esser; pet-6 no se, fins a
quin punt la televisió proporciona
Ia intormació necessària. És evident
que el contacte a què em volia refe-
rir, la televisió no el dóna. Un pro-
grama electoral es molt complex i
no se pot transmetre amb quatre
frases, consignes, retalls, etc.

—Hi ha molt poca gent que Ile-
gesca els programes electorals.

—Ningú. La setmana passada,
sc,-nse anar més enfora, un regidor
de l'U.F. demostrava que sols no
s'havia llegit el seu.

líder, recorregueren el mercat fcia-
nitxer.

El dilluns a vespre, al collegi
Joan Capó tenia anunciat un acte
públic l'Esquerra Unida (PASOC,
PCPE i FP) amb la particinació de
Paco Garcia i Tomen Sancho.
'I encara diious Ia Falmige Fspa-
Nola de his ,E( )NS vingt, a fel - la
Seva catequesi.

La varitat !al-6 és qta, la gent no,
S'ha atropellA rnassa per assktir als
mitings, creim que ci Cluc ha regis-
trat inés atalincia no ha arrilKzt

—Com es ara?

—Si: deia que el poble havia de-
cidit amb el seu vot que s'alfaltàs
cert camí que justament no figurava
al programa.

—Jo ho van.

—Aquests dies he tengut ocasió
de llegir el programa de l'U.F.
una vegada més i realment te'n que-
des aHucinat. L'U.F., ara P.D.P., té
una ideologia humanista, demòcra-
ta-cristiana, de dretes, i un progra-
ma que no hi acaba de connectar.
És una gent que duen les sabates
girades de peu, que creuen que
esser demócrata-cristià consisteix a
fer el mes de Maria abans o des-
prés d'un míting, i no es aixes.

En el capitol del seu programa
electoral dedicat a l'educació, a
part algunes obvietats, s'explica qui-
na sera l'actuació de l'Ajuntament
envers els centres d'ensenyança.
Doncs be: no hi ha una sola refe-
rência a l'escola privada. Vos sabeu
que els socialistes estan a favor de
l'escola pública i la Coalició Popu-
lar, P.D.P. inclòs, defensa la priva-
da. Doncs en aquest sentit, l'Ajuh-
tament de Felanitx ens ha sortit
socialista: l'escola pública ens cos-
ta milions de pessetes cada any als
contribuents felanitxers; a la priva-
da l'ignoren absolutament, no li
donen un cèntim.

—Trobau que no esta. bé?

—Jo no dic que estiga bé ni ma-
lament. Els regidors de estan
molt orgullosos del seu programa.
Vat aquí una de les seves inconse-
qüències. En podria citar d'altres;
però per mostra basta un botó.

—Però la gent els va votar.

—Això demostra que no se llegeix
els programes.

Pirotècnic

centenar de persones. Semhla que
en (caen emu am el que ha oferit
Ia televisiô i, hen mint, tant el -to
coin el contingut de les campanyes
dels diferents partits han despertat
més eviat reaccions contrapro-
duents dins els sectors no correli-
gionaris. I es que les opinions coin-
cideixen en que la manca d'ética i
contingut ha estat la tOnica de la
ea m pa nya.

Malgrat lot demA haurem d'anar
votar, hem d'anar a votar, i cal

que ho lacem china manera conse-
qiient, am]) lot el nostre sen. 1-;',s la
forum més digna per neutnditzar la
manca de serietat de molts dels nos-
tres politics.

Cultura Popular

Eis niliins de Felanitx

Cal que miem a votar
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.125 Ptes.
Semestr. a fora:	 1.225 Ptes.

Servicio Médico Porto-Colom
Dr. J. M. Orriols	 Electrocardiograma
Dr. S. Martín Ria!	 y Servicio RX

Tel. 575051

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

Mañanas de 9'30 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

(junto
Bar Bernardo)

Wilnbo Fono Cad 9

Ada. Cala Llonga s-n, Local, 14 (Porto Cari)
Tel. 657565—Cala d'Or

Dirección comercial: Andrés Bennásar/Margarita Barceló

EXCURSION:

Pirineo Aragonés, Lourdes y Andorra
Del 30 de Junio al 5 de Julio

32.500 ptas.
ESTE PRECIO INCLUYE:

Avión Palma - Barcelona - Palma
Autocar - Hoteles pensión completa

Almuerzo en restaurantes durante trayecto
Guia acompañante - Seguro viajes.

Informes y reservas: Tel. 657565

FELANITX

SANT( )114o

Diu. 22 St. Paulí de Nola
Dill. 23 Sta. Agripina
Dim. 24 Nat. de St. Joan Bta.
Dim. 25 St. Marc
Dij. 26 St. Pelai
Div. 27 St. Ciril
Diss. 28 St. Ireneu

LLUNA

Lluna plena dia 24

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 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
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-
Inés els diumenges, a les 8 i
12,30 h.

Cala Murada - Felanitx: No-
Inés 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:
Francesc Pifia

Dilluns:	 Gaya-Melis
Dimarts:	 Miguel-Nadal
Dimecres:	 Jaume Rotger
Dijous: 	C Ticoulat
Divendres:	 Francesc Piña

TELEFONS D'INTERES

Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgències)
582200
Funerhria	 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
de Felanitx

EXTRACTO DE ACUERDOS DE
LA COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 28, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se acordó reducir el 50 % del ar-
bitrio municipal de recogida de ba-
suras a 96 solicitantes. Se dejaron
sobre la mesa 22 solicitudes para
un más detenido estudio.

Se denegó la solicitud de D. Sal-
vador Pifia Barceló interesando la
concesión de los puestos del Mer-
cado Municipal números 45 y 46
para la venta de leche.

Se denegó la solicitud de D. Ri-
cardo Millán Campos interesando
la instalación de un contador en el
Mercado Municipal.

Se autorizó a la Conselleria de
Agricultura y Pesca para la instala-
ción de una línea eléctrica y centro
de transformación en Son Mes-
quida.

Sc autorizó a la Conselleria de
Agricultura y Pesca para la cons-
trucción de pasos de tubería en la
carretera de So'n Mesquida.

Se aprobó el Pliego de Condicio-
nes para la adquisición de un ve-
hículo para uso de la Policía Muni-
cipal.

Se informó favorablemente la so-
licitud de CAMPSA para la instala-
ción cle tanques subterráneos en
zona de servicio de Porto-Colom.

Se acordó colocar discos de esta-
cionamiento prohibido 15 días a ca-
da lado de la calle 31 de Marc, con
la inscripción «Estacionamiento en
Cordón».

Se acordó contratar las obras de
construcción de la Unidad Sanitaria
de Ca's 'Concos d'Es Cavaller, con
D. Emilio Marín Alguaciil, por el
precio de 7.834.800 pesetas.

Se acordó prestar colaboración en

Ia VIII edición de la marcha ci-
cloturistica de Mallorca.

Se aprobó la Cuenta de Caudales
correspondiente al primer trimes-
tre de 1986.

Se dió cuenta del escrito de la ti:-
rección General de Consumo refe-
rente a las listas clandestinas sobre
aditivos alimentarios.

Se determinaron las playas, calas,
rutas y enclaves de interés turístico
para cuya limpieza se solicitarán
ayudas al C.I.M.

Se concedió licencia a D." Anto-
nia Julia Rosselló para construir
una vivienda unifamiliar en la calle
Gabriel Vaquer s/n., con una tasa
de 52.975 pesetas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D.a Catalina Obrador Taberner, a
D. Eloy González Fernández, a D."
Isabel Oliver Gayá, a D. Simón
Acirover Puig, a D. Ramón Barceló
Uguet, a D. Enrique Miguel Díez, a
D. Angel Rodríguez Mozo, a D.a Ma-
ría Obrador Sagrera, a D.' Apolo-
nia Vidal Huguet, a D. Apolonia
Adrover Patró y a D. Simón Soler
Jaume.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

Felanitx, a 13 de mayo de 1986.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

ANUNCIO

. Se pone en conocimiento de los
propietarios e interesados, que pue-
den presentarse ofertas para las
obras de construcción de muros de
mampostería en la carretera que
transcurre entre Ca's Concos y San-
tanyí.

El expediente se halla de mani-
fiesto en la Secretaría de este Ayun-
tamiento.

Felanitx, a 13 de junio de 1986.
El Alcalde

Pedro Mes quida Obrador

CLASES REPASO E.G.B. :irea
Ciencias.
la.: Tel. 581367

SE NECESITA MUJER p.ira hacer
compañia a senora mayor.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

NECESITO CHICA, para cuidar
Todo el afio.

ENFORMES: EN ESTA ADMON.

SE VENDE

en Porto-Colom
—Apartamentos 1." linea
frente al mar en C. Tra-

SOTANOS de 150 1112.
V de 300 m2.

Directamente del
constructor

CONSTRUCCIONES

PUIG HUGNI, S.A.
Tels. 575113 - 5817 , 19

SE VENDE casa en l'era nitx
C. Cuatro Esquinas
Precio interesante



FELANITX

Tombats a la molsa

CoLlectius de mestres
M'arriba casualment a les mans el número 2 del BUTLLETI INFOR-

MATIU, editat pel COL.LECTIU DE MESTRES DE LA SAFOR (País
Valencia), una publicació que a mi, personalment m'ha interessat molt (*),
on s'informa de les activitats, dels projectes i de les experiencies que duu
endavant el CoHectiu.

Però no vaig a parlar-vos del Butlletí, sinó del CoHectiu, millor dit,
del fet que els mestres d'escola d'una comarca (La Safor - País Valencia)
hagin donat cos a un coHectiu professional en forma espontània, des d'on
treballen en equip les diferent ames de l'ensenyament.

A altres llocs, com per exemple Catalunya, funcionen també conec-
tius d'ensenyament que treballen en equip, que es coordinen i que, fins
i tot, editen el seu propi material de treball.

Tots aquests moviments associatius de caracter professional, no són,
evidentment, un fet, espontani, sinó una conseqüência de l'esperit de
renovació que existeix en aquests moments en amplis sectors dels en-
senyants. El treball en equip dels mesti es es, avui dia, una necessitat que
es desenvolupa, o s'ha de desenvolupar, en diferents nivells que comencen
per l'escola mateixa i la localitat, i d'aquests àmbits primaris, passen ja
a la comarca i, en tot cas, a àmbits més amples (l'illa, la regió, la comu-
nitat autónoma) que són interessant per intercanvis d'experiencies, però
poc operatius.

La moderna pedagogia implica el treball coordinat dels mestres en
cadascuna de les ames educatives i en cadascun dels nivells.

El treball coordinat ha d'anar dirigit, va dirigit, a augmentar tant
com sigui possible la qualitat de l'ensenyament, incorporant noves tècni-
ques a l'escola, canviant els esquemes de treball i dinamitzant tant com
sigui possible el fet educatiu, especialment no deixant que existeixi un
divorci real entre l'ensenyament, i l'entorn (geogràfic, lingüístic, cultural)
de l'alumne i de l'escola.

L'Escola esta renovant-se i aquest es un fet real i positiu, evident-
ment. Els resultats globals es veuran a poc a poc perquè es un procés
eminentment lent. La renovació ve, endemés, per dues bandes: per part
dels organismes educatius i també per les mateixes bases, els ensenyants,
que acceleren amb la seva feina aquesta renovació.

NO cal dir que l'actual moviment organitzatiu i drganitzat dels collec-
tius d'ensenyants són una conseqüência dels moviments de renovació a
l'escola que ja començaren a desenvolupar-se, amb les limitacions de
l'època, ja fa més d'una dotzena d'anys. Ara, emperò, aquest moviment
ha assolit una empemta extraordinaria, i encara n'hauria de tenir més si
fos possible, perque aquesta renovació ha de ser una realitat diaria diri-
gida a aconseguir una Escola millor, més moderna, activa, participativa
i progressista.

En aquesta tasca s'hi troben molts d'ensenyants, alguns d'ells orga-
nitzats en collectius com el de la comarca de La Safor.

RAMON TURMEDA

C) Si algú està interessat en el Minen o en contactar amb el Collec-

lit] de Mestres de La Safor, l'adreça a la qual es pot dirigir es: Collegi Pú-

blic Joanot Martorell   Xeraco (País Valencia)

EN POQUES PARAULES

Nuredduna: Una reivindicació musical
Dics passats he tengut l'oportuni-

tat de coHaborar en una represen-
tació escolar de la versió abreujada
de La Deixa del Geni Grec, de l'emi-
nent Costa i Llobera. Juntament
amb Joan Deia. i Margalida Barceló,
que se'n cuidaven deis decorats i
del vestuari; i sota la coordinació
d'esforços i direcció de l'experta
ma de l'Amic Pere Estelrich, he
passat unes hores realment profito-
ses amb els aHots, recreant la Mú-
sica d'aquella gent... Música, en ve-
ritat? Tal volta seria millor parlar
d'ambientació sonora, perque es
quasi segur que la Tribu de l'Alzina
no assaboria aquest Art tal com
l'entenem avui: hi mancaven ele-
ments; el rapsoda grec, en canvi,
ja devia entonar cants amorosos
amb un ritme ben determinat al
servei d'alguna inspirada melodia.

Tot plegat me du a pensar en la
Música que el pare Massana posa
a la trama fatal de Nuredduna i
Melesigeni ara farà quaranta anys.
No em consta que des de la seva
estrena al Principal, en versió con-
cert de la Simfònica de Mallorca
dirigida per Eaktay Ahn, s'hagi re-
presentat la sublim obra del poeta
pollencí convertida en llibret ope-
rístic per Miguel Forteza, ni"tanse-
vulla s'hagi repetit en concert. I es
una llàstima. Si la Música esta a
l'altura del poema es podria con-
vertir en una d'aquelles obres que
figurassin com monument del nos-
tre Art, en efectiva representant de

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

Informes: Tel. 564030 (de 810 a 9'30 mañanas).
Pedir Sr. Mascaró.

la nostra Cultura. Consider que es
una reivindicació a fer, si no el
muntatge escenic complet sí, alman-
co, una audició de la part musical,
dirigida, en primer lloc a les for-
macions instrumentals i vocals de

i en segona instancia —com
impulsors— a les Institucions Au-
tòctones. La suggerència es a l'aire;
si mes no, es podria estudiar...

Una vegada mes la magia del
Teatre ens ha fet caviHar. La sala
d'actes de Sant Gaieta ha esdevin-
gut escenari de la renovació de
l'etern tema de l'Amor i de la Mort.
Eros i Tanatos s'han enfrontat, un
cop mes, en la mítica Iluita... i la
Primavera n'ha estat testimoni.

Biel Massot i Muntaner
(Per a l'Associació de
Premsa Forana)

15-V-86

VENDO APARCAMIENTO NUEVO
en c. Major.
In f.: Tel. 581553 (noches).

SE NECIS1TA OFICIAL CARPIN-

TERO y aprendiz.
Inf.: Carpintería Manresa - Slior-
ta Tel. 657388- 89.

SE NECESITA CAMARERO en Por-
lo-Colo ni.

Informes: Tel. 575171.

AUTOMOVILISTA

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

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

Para informes:

FCO. MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

C. Ca m pos	 Tel. 58198-1- 85

Consultorio Veterinario
DRA. CALDERON

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

VACUNACIONES	 CIRUGIA
HORARIO: De lunes a viernes, de 1$a 19.30

Sábados y domingos, de 11 a 13

URGENCIAS: Tel. 575788

PANADERIA PASTELERIA

CALA MARSAL
Pasteles todos los días - Pan de Harta	 No cerramos al mediodía

C. Asumpció, 2	 PORTO-COLOM



M'egtive
Vull que cis moments Iluents

brillin a l'obscuritat,

i que la fragancia
que cm produeix el teu contacte

no s'acabi

ni acabin les ones que líquidament

brollen pel meu cap

dintre mon cor s'uneixen—

Vull que el cel

i la mar
	

i el llac

que em produeix la teva mirada,
s'unesquin,

deixant que els moments lluents

brillin a l'obscuritat;

i repetesc, que l'apatia	 que em produïa

la sorra humida	 impregnada a la meya pell nua,

ni tan sols es una imatge difuminada.

Pere Uguet
9-Març-86

Narracurtes

KNUT SAGRAT

„.

casoIans

FELANITX

La fi de curs a l'Institut
Dimecres dia 11 hi va haver a

l'Institut una marathoniana jornada
de fi de curs. La «moguda» comença
el matí amb competicions esporti-
ves: futbolet, bàsquet, ping-pong...
i continua d'horabaixa amb una
ginkama.

Els seminaris de Frances i Grec
muntaren unes obres teatrals amb
els idiomes respectius i els alumnes
de COU, sota la direcció del pro-
fessor de Formació Professional
Juan Vicente Pérez presentaren amb
prou encert l'obra del dramaturg
francs J. Ionesco «La cantante
califa».

Els alumnes dedicaren també un
homenatge de comiat al Director
del Centre Guillem Obrador que,
per jubilació, cessa en el càrrec el
proper mes de julio].

La festa, que fou compartida per
alumnes, professors i també pares
d'alumnes, acaba nit avançada amb
un ball ambientat amb artilugis
discoteca dins el mateix centre.

Club Altura
Per avui dissabte, a les 10'30 del

vègpre, hi ha prevista una excursió
ai puig de Massanella.

La partida sera des de la plaça
d'Espanya amb mitjans propis, per
arribar al lloc on ha de començar
la pujada a peu de la muntanya. Es
preven l'arribada al cim cap alià les
3 de la matinada, on es descansara
fins a l'albada per veure la sortida
del sol. Tot seguit s'iniciara la baixa-
da per arribar als cotxcs a les 7
aproximadament. L'arribada a Fela-
nitx es preven per a les 10 hores
del matí.

Es prega puntualitat a l'hora dc
partir. Per a mes informació, tru-
car al telèfon 58 05 89.

Eleccions al Consell de Centre a
Sant Alfons

A principis de setmana es dugué
a termo al collegi de Sant Alfons
l'elecció dels membres que han
d'integrar el Consell de Centre. El
dilluns foren els alumnes i els pro-
fessors que varen emetre sufragi,
el dimarts els pares d'alumnes

Viatges a Roma amb motiu de la
canonització del beat Tomasi

Els Teatins, sota la direcció tecni-
ca del Centre Nacional de Peregri-
nacions, tenen prevists uns viatges
a Roma per assistir a la solemne
canonització del Cardenal teati Jo-
sep Maria Tomasi, esdeveniment
que tindrà lloc dia 12 d'octubre a
Ia basílica de Sant Pere.

Hi ha tres mocialitats o itineraris
amb unes durades de 10 i 5 dies.
La primera (10 dies), del 9 al 19
d'octubre, amb barco i autocar. La
segona (5 dies) del 9 al 13 d'octu-
bre) amb avió des de Palma. I la
tercera amb el mateix itinerari i
durada que la primera, especial-
ment per joves.

Per a una informació delallada
es poden dirigir al collegi de Sant
Alfons. Les places són limitades.

Adoració Nocturna Femenina
XXV ANIVERSARI

En el XXVe aniversari del seu
començament a Felanitx, l'Adoració
Nocturna Femenina celebrara
dissabte dia 21, a les 930 del ves-
pre, a la capella de la Caritat, Vigi-
lia pública.

Es convidi en especial	 totes
les adoradores i en general a totes
les persones que vulguin sumar-s'hi.

Missa sufragi

El passat dia 11, morí a Binissa-
lem la religiosa trinitaria Sor Joana
del Salvador Dols, als 95 anys.
(D.e.p.)

Durant molts anys exerci Sor Joa-
na en el collegi de la nostra ciutat,
el càrrec de mestre de pàrvuls.

Dilluns dia 23, a les 7'30 se cele-
brara a la capella de les religioses
Trinitaries del carrer de Son Morei,
una rhissa en sufragi seu, a la qual
són convidats especialment els seus
antics alumnes.

Llar de la 3'. Edat

PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS
FEL PROPER CURS

Les persones interessades en la
continuitat de les activitats que
s'han fet aquest curs (gimnastica,
curs de ceràmica, curs de dibuix,
esmaltat de rajoles) o en proposar
i organitzar-ne de noves pel curs
que vé, queden convocados a una
reunió el proper DIJOUS, dia 26 a
les 6 del capvespre.

vida social
BODA

Dissabte passat horabaixa, al san-
tuari de Sant Salvador, s'uniren en
matrimoni, En Joan Perelló Riera i
Na Maria Magdalena Puig Batle.
Beneí l'enllaç el vicari Mn. Gabriel
Rebassa.

Els nuvis foren apadrinats pels
pares respectius, D. Joan Perelló i
D." Catalina Riera, D. Miguel Puig
i D. Maria Batle.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi eis seus cosins Joan Obra-,

dor Riera i Benito Manuel Perelló
Gonzalez-Moreno i el seu germà
polític Detlef Fecke; per la nuvia
Joana M.' Mas Perelló, Miguel
Monserrat Bennasar, M.a Magdalena
Gaya, Antoni Mercadal i Joan Ca-
tany.

Després de la cerimònia, els fami-
liars i convidats es reuniren en un
sopar que fou servit a l'Hotel «Las
Palomas» de Portocolom.

Enviam la nostra mes cordial en-
horabona al nou matrimoni.

Les Cròniques Secretes dels arxius
del regne de Fios, l'Illa Oblidada,
conten que quan el Sol tenia un
color rogenc i els homes vivien en
palaus de marbre, els Homes de
Llargues Cabelleres arribaren de
qualque indret de la Mar Fosca,
cercant l'Escut Sagrat del guerrer
Kron.

Els Homes de Llargues Cabelleres
den violents, salvatges i cruels i
contra ells no pogueren fer res els
tranquils habitants de Fios. Poc po-
dien fer tanmateix els pacifies ho-
mes i dones de l'Illa Oblidada con-
tra aquella onada violenta i contra
les profecies dels Llibres Vells de
Ia Història dels Segles, que ja par-
laven des d'èpoques millenaries del
que havia de succeir i del que suc-
ceïa. Tot estava escrit ja: L'Escut
Sagrat seria robat per homes sal-
vatges i la civilització de Fios seria
destruida.

Els palaus de marbre blanc varen
ser enderrocats i els homes i les
(Iones de l'Illa Oblidada que acon-
scguien salvar la vida de les espa-
ses assassines dels homes vinguts
de la Mar Fosca, fugien aterrats a
les llunyanes muntanyes de Daros.

El castic dels deus s'abatí sobre
la terra ensagnacla i els invasors
patiren -iota casta de penalitats
abans de poder fugir en les seves
naus, emportant-se l'Escut Sagrat
de Kron al seu llunya país, un lloc
perdut en la Mar Fosca que ningú
no coneixia. Aquel l dia el Sol pren-
gué un color groc i la terra co-
mençà a tornar-se erma.

NECROLÓGICA

Dimecres dia 11, descansa en la
pau de Den a Felanitx, a l'edat de
56 anys i després de veure's confor-
tada amb els sagraments, D.a Maria
Maura Fiol, D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la
seva familia i d'una manera espe-
cial al seu espias D. Francesc Gri-
malt i filla Catalina.

Les Cròniques Secretes dels arxius
de l'Illa Oblidada de Fios no ens
han pogut contar més detalls de tot
el que succeí en aquella confusa
epoca, perquè el darrer cronista
morí molt prest de malalties i tris-
tor en el refugio salvador de les
muntanyes dc Daros, i cap deis al-
tres supervivents es preocupa de
dur al corrent aquests llibres, preo-
cupats com estaven per necessitats
mes immediates. Llavors d'aquells
supervivents no se'n torna a saber
res mes.

El futur clel regne de Fios el
podem trobar aiximateix en els Lli-
bres Vells de la Història dels Se-
gles, els quals ens diuen que un
dia, quan el cel s'ompli de núvols
grocs i apareixi en les 'legres nits
de l'illa una segona Huna, un
guerrer de curta barba i ulls negros,
descendent de Kron, el vell guerrer
qui usa les seves armes contra els
dracs deis deserts de la Terra Roja,
recuperara l'Escut Sagrat del seu
avantpassat i el Sol recuperara el
seu perdut color rogenc.

RAMON TURMEDA

CREMA D'OUS
Ingredients: Un litre de llet, 5

vermells d'ou, un paquct de «Po-
tax» i 300 gr. de sucre.

Preparació: Mesclau els vermells

d'ou amb el sucre i quan la mescla

estigui ben feta, afegiu-hi la llet i

posau-ho al foc, deixant una tasseta
de llet freda per fondre el «Potax».

Posau-hi una clovella de llimona o
un poc de vainilla. Ocian sigui ben
calent, persa abans de que rompi el
bull, afegiu-hi el «Potax» fos dins
la llet i seguiu remenant fins que
bulli i ha de bollir uns 3 minuts.



Com era Felanitx quan rebé el títol de Ciutat
Per P. Xamena

VI — ESGLËSIA PARROQUIAL

El rector era D. Sebastià Planas Bordoy.
Vicaris: D. Cosme Oliver Amengual (a) Lluc.

D. Antoni Tauler Tauler (a) de So'n Menut.

D. Tomas Bennasser Juan (a) Falia.
Una trentena de sacerdots contribtfien a la solemnitat del culte i de

les ombroses festes.

Els escolans majors eren Sebastià Mestre Artigues i Andreu Valens
Prohens (a) Rafalí.

Se celebraven Quaranta Hores: els tres darrers dies abans de la Qua-
resma, tres dies abans del Ram, les tres festes de Cinquagesma i per la
Puríssima.

Endemés de la Quaresma es predicaven, tant a la parròquia com a
l'església del Convent novenaris com a preparació d'algunes testes.

Les associacions religioses més importants eren les Filles de la Pu-
ríssima i els Seglars Catòlics que tenien, respectivament el segon i el
quart diumenge de cada mes, comunió general i el capvespre adoració
del Santíssim i platica.

Noces	 Sacerdotals

1".•	 7.11•n

FELANITX

ATEMPTAT ARTISTIC
Ciutat de Mallorca, 6 juny 1986
Sr. Director:

Vos pregaríem que donassiu ca-
buda a aquesta nota en el periòdic
de la vostra digna direcció:

Assabentats a través d'una nota
del «Diario de Mallorca» sobre la
destrucció dels seitils de l'antiga
casa de Can Gelabert a Binissalem,
atemptat perpetrat pels arquitectes
restauradors amb l'aquiescencia de
la propietat de l'edifici: l'Ajunta-
ment de Binissalem, consideram un
deure civic protestar públicament
d'aquesta acció en contra del nos-
tre patrimoni artístic. Per tant de-
manam que se prenguin les mesu-
res escaients per tal d'evitar noves
salvajades d'aquesta categoria que
van en contra de la nostra història
i de la nostra cultura.

Comissió d'amics dels
monuments artístics

«UN VIATGER DEL COTXE»...

No es necessari tenir molta vista
per saber qui o quins són els desti-
nataris de la historieta ofenda p lEn
Colau. Esta be que se faça un diag-
nòstic de tal o qual cas de malal-
tia... per?) millor seria si també els
mateixos fessin o aportassin solu-
cions per posar-les a prova. Dit això
volt recordar que el cas de Felanitx
no es únic a Mallorca, la cosa te un
punt de partida comú i el principi
Inés determinant pel seu pes —enc
que no es l'ú'nic— esta girant els

ulls cap enllà el Puig de Randa.
I pensar que:

La sageta Inés dolorosa nos vingué
[del migjorn

al costat de Llucmajor se tocaren
[les espases,

ha mort el Rei de les belles
[quarterades

les quals tenien per fita i partió
la remor i l'olor de les ones

[esponjades.
Fades plorau que la corda del

[ponent sera llarga
els minyons de venidores saons
creixeran entre el record i

[ 1 'enyora nça
d'una plenitut de poble
apagada per la sortida de sol.

Vull dir, Colau, que la mort d'un
poble té més punts a considerar
que els que poden o no atribuir-se
a unes persones.

No puc acabar sense dir que els
processos de mort i reneixement
són variats, lents i complexes quan
es tracta de pobles. Un concurs de
remeis per a la renaixença seria
ben arribat sempre que fos efectiu.

Bernat

Agraïment
La familia Grimalt.Maura,

davant les nombroses mani-
festacions de solidaritat i con-
dol rebudes amb motiu de la
mort de Maria Maura Fiol i
en la imposibilitat de corres-
pondre-les a totes personal-
ment, ho vol fer per mitja d'a-
qucsta nota.

A tots, moltes gràcies.

Fa cinquanta anys, a principis de
juliol de 1936 i, pocs dies després
d'haver rebut l'Ordre Sacerdotal,
era destinat a la vicaria «in cápite»
des Carritxó, recentment erigida, el
jove sacerdot D. Joan Vidal Oilers,
on exerci el seu ministeri durant
quatre anys.

El diumenge passat D. Joan Vidal,
acompanyat deis seus germans Da-
mia i Magdalena, del Vicari D. An-
toni Fiol i d'un grup d'amics seus,
volgué commemorar les Noces d'Or
a la mateixa Església on, precisa-
ment., feia cinquanta anys havia co-
mençat la seva tasca pastoral.

Per aquest motiu, celebra una
Eucaristia d'acció de gràcies i a
l'homilia feu memória dels seus
primers temps pastorals, tan plens
d'illusió i, naturalment, va recordar
als qui ja eren a la Casa del Pare.

Finalitzada la funció religiosa, el
celebrant entrega un recordatori de
Ia commemoració i es dirigiren
al Café Ca'n Perantoni on unes cin-
quanta persones compartiren la tau-
la amb D. Joan, dins un ambient
alegre i festiu, ple de records en-

INSTITUTO DE BACHILLERATO
«Virgen Oe San Salvador»

de Felanitx (Baleares )
El plazo oficial de matrícula

correspondiente al ario académico
1986-1987 se abrirá en este Instituto
el próximo mes de julio, pudiendo
realizar inscripción para Primero,
Segundo y Tercer Cursos de Bachi-
llerato Unificado Polivalente y para
el Curso de Orientación Universita-
ria todos aquellos alumnos que
hayan evaluado positivamente TO-
DAS las enseñanzas del curso ante-
rior.

La matrícula podrá formalizarse
en las oficinas de Secretaría del
Instituto de 11'00 a 1300 horas du-
rante los días 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,
11, 14 y 15 del mes de julio del

tranyables.

Acabada la menjada, En Guillem
Piza, recorda aquell temps d'Es
Carritxó amb vivències personals i
oferí l'homenatge en nom dels reu-
nits. El Batlle pedani Miguel Rosse-
lló li entrega un plat artístic on hi
figura l'Església d'Es Carritxó. En
Joan Estelrich Prohens i En Joan
Prohens Obrador, en nom dels pre-
sents, li feren ofrena d'una cera-
mica en la que hi havia reproduida
Ia nostra Església Parroquial, d'on,
també, fou Vicari.

D. Joan Vidal, emocionat de les
proves d'afecte i recordança que li
testimoniaven els seus antics joves
de l'Acció Católica felanitxera, dona
les gràcies als reunits per la seva
presencia i entrega a cada un d'ells,
un llibre monogràfic sobre la barria-
da de La Soledat, del que ell n'és
l'autor.

En tan senyalada commemoració
i, al temps que li donam l'enhora-
bona, Ii desitjam una bona jubila-
ció en salut i alegria.

G. P.

corriente año, previo cumplimiento
de los requisitos establecidos y que
figuran relacionados en el tablón de
anuncios del Instituto.

Felanitx, 17 de junio de 1986.

El Secretario
Mariano Salido Soler

V.° B.' El Director

Guillermo Obrador Arnau

NECESITO MUJER para tienda,
con nociones de costura, para
meses julio y agosto.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

NECESITO COCINERA para bar-
restaurante en Cala &Or.
Informes: Tel. 657832.

Si vos interessa xerrar millor, heu de saber que...

nc és correcte dir:	 convé dir:

• debe
	

• deure

• lobo
	

• llop• baló
	

• bilió

Exemples:

• En les fulles que t'envia el banc del teu compte corrent, hi
ha una columna per al deure i una altra per a l'haver.

• El llop va fer molt de mal al ramat d'ovelles

• El pressupost d'enguany es calcula en un bilió de pessetes.

Bodega Cooperativa
Sc convoca a los socios dc la Bodega de Felanitx S.C.L. a la

Junta General Ordinaria que se celebrará en los locales de esta
Bodega, el próximo día 30 de Junio a las 21'30 horas en primera
convocatoria y a las 22 horas en segunda convocatoria.

El Orden del Día se halla expuesto en el tablón de anuncios
de dicha Entidad.

Felanitx 13 Junio 1986
EL PRESIDENTE



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

PINTOR Manuel Tirado Rubio
Pinturas en general - Empapelados - Y colocación de moquetas

Presupuestos sin compromiso

Calafiguera, 61 - Tel. 582038
	

FELANITX

Se vende apartamento en
Porto-Colom

Calle Gravina. Entrada 500.000 resto
28.658 mensuales.

Informes: Tel. 400712 - 400956

Bodega de Felanitx Sdad. Coop. Ltda.
Se pone en conocimiento de los Sres. Socios que a

partir del día 20 de Junio se halla abierto «el Sequer» para

albaricoques.

El Presidente

FELANITX

ATLETISMEla roda del
N

• juny 1986: Lletres Catalanes.

• Per unanimitat de tots els
membres del jurat es va concedir
el Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes denguany a l'escriptor
PERE CALDERS.

• La CRIDA A LA SOLIDARI-
TAT comença una campanya dirigi-
da a la recollida de firmes per de-
manar a les institucions europees
que reconeguin el català com a Ilen-
gua,de ple dret.

• L'aprovació d'un decret-llei per
part del govern central ha suposat
la desaparició de l'OTP (Organitza-
ció de Treballadors Portuaris), me-
sura que no ha estat ben acollida
pels treballadors del sector.

• Els ministres de Defensa dels
palsos membres de l'OTAN, decidi-
ren donar el seu suport als Estats
Units en el seu projecte de fabrica-
ció de noves armes químiques.

• Segons una enquesta d'opinió
feta per la BBC, la majoria dels bri-
tànics són partidaris o favorables a
la separació d'Irlanda del Nord, del
Pegne Unit.

• Les maniobres militars
CIA 86» realitzades per J'exèrcit
turc, provocaren l'estat d'alena mi-
litar de les forces armades de Grè-
cia, per considerar-les una amenaça.
Tant Grecia com Turquia són mem-
bres de l'OTAN.

• El descobridor del virus de
la SIDA, Jean-Claude Chermann,
afirma a Valencia que en un termi-
ni de cinc anys pot existir una
vacuna efectiva contra aquesta ma-
laltia.

• El setmanari d'informació ge-
neral en llengua catalana i editat a
Valencia, EL TEMPS, ha arribat ja
al seu número cent.

• Es clausura a Figueres (Alt
Empordà) el II CONGRES DE LA
PREMSA COMARCAL DE CATALU-
NYA, al qual acte hi assisti el con-
seller de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, Joaquim Ferrer.

• ES COSSIERS D'ALGAIDA,
amb danses tipiques de Mallorca,
participaren en el gran aple folk-
Ibric dels Països Catalans organit-
zat pel diari Avui al firal de Mont-
juic, a Barcelona, amb motiu del
desé aniversari d'aquesta publica-
ció. En aquest acte, seguit d'aprop
per Inés de cinquanta mil persones,
també hi participaren grups f31k16-
rics del País Valencià i de Cata-
lunya.

L'ESQUITX: ¿Es precis recordar
que ha començat el Mundial de
Futbol a Mèxic?

	an•n•	

ELECTRO-FRED
F. Contreras

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

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general ,tie:

Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
—Servicio permanente.

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

atimmoomormomisowwww.,

SE VENDE CASA en Moli d'En
Roca n.° 8 - Gran ocasión.
Inf.: Tel. 581337 (llamar poi las
noches preguntar por Feo. Vera).

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

Inf.: 'Fel. 272187 (de lunes a viernes)

Inauguració de la prolongació de
l'autopista de Llevant

El passat dissabte i amb aquest
motiu foren organitzades per la
Conselleria d'Obres Públiques i el
Departament d'Esport Escolar, unes
proves atlètiques per escolars, des

de benjamins (500 metres) fins a

cadets (2.500 m.). Uns trenta del

Joan Capó hi participaren, desta-
cant:

Benjamins

Femenines: 3.—Maria Albons.
Masculines: 4.— Antoni Barceló,

6.—Llorenç Páramo.

Alevins

Femenines: 3.— M.a Antònia Cru-
cera, 4.—Catalina Albons.

Masculins: 3.—Francesc Monse-
rrat, 4.—Miquel Sánchez, 5.—An-
dreu Páramo.

Cadets

Femenines: 2.—Maribel Obrador.
Masculins: 1.— Sebastiá Oliver,

3.—Lázaro Sánchez.

/nfantils

Femenines: 6.—Miquela M.a Adro-
ver.

Masculins: 1.—Mateu Obrador.

Triangular d'Atletisme Femeni

Se celebra a Campos el divendres,
dia 14. Fou organitzat pels atletes
del C. D. Campos, en comptes
d'homenatjar el seu regidor d'es-
ports, Antoni Lladó, i al C. Joan
Capó (equip de la comarca que
s'havia proclamat Campió de Ba-
lears).

Hi participaren tres equips feme-
nins, amb dues atletes per prova,
dins un programa que constava de
deu.

Fou una diada molt agradable,
arrodonida per l'obtenció d'unes
marques de gran merit (en alguns
cassos, les millors de l'any).

El triomf va ser pel Joan Capó
(105 punts), seguit del C. D. Campos
(69) i N. a S.a de Gracia de Lluc-
major (45).

El Joan Capó obtingué set victò-
ries individuals materialitzades per:

Maria Monscrrat (80 m. tanques),
Apolkinia Valladolid (11argada), Joa-
tia Marcos (pes), Maribel Obrador
(2.000 m. 11.), Margalida Obrador
(disc), Francesca Roig (marxa),
equip de relleus 4 x 80.

Resaltem també els segons llocs
de Margalida Fio! (alçada i 80 ni.
II.), Sebastiana Gamundi (80 m. tan-
ques), Cati Oliver (300 m. 11. i llar-
gada) i Apollônia Sánchez (marxa).

Campionat de Balears de Pista
Categoria Júnior

S'ha disputat en dues jornades (7
i 14 de juny) en el Poliesportiu
«San Fernando» de Ciutat.

Els atretes del C. Joan Capó han
conseguit 5 medalles. Miguel S. Pc-
relló s'ha classificat primer a llança-
ment de martell, 2on. a disc i 3er. a
perxa. Andreu Vicens, 3er. a Ilarga-
da i triple salt. Perelló també va
ser 4rt. a alçada i a 2.000 ni. obsta-
cles; Bartomeu Salva 4rt. a 400 in.
11. i 5è a 500 m. 11.

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

VENDO PISO A ESTRENAR y dos
solares juntos.
Inf.: Tels. 581538 y 5803113

BUSCO CHICA para cuidar niño y
labores domésticos. Sólo mañanas

INFORMES: EN ESTA ADMON

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

Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:

Mañana 9'30 a I
Tarde 330 a 8

Para su comodidad damos hora.
PROXIMO TRASLADO a Mayor 27

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



FELANITX

Demarcaciones electorales de Felanitx
A los efectos de informar y orientar a los electores de esta ciudad y término donde deben emitir su voto en las

Próximas Elecciones Generales 1.986, el día 22 de junio, se hacen públicas las siguientes demarcaciones de las seccio-
nes y colegios electorales de este municipio.

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 2.a

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 MONSERRAT - 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 Puigvert hasta carretera de Manacor).

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

minado de la 1.a Vuelta del 1 al final núin. 319.

DISTRITO 2." — SECCION La
	

MESA 5
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 - MOLÍ DE N'HEREU - MOLI
D'EN MOLENDR1 - MOSStN 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, pares del 7 8 al final) -

BARTOLOME CATANY (impares del 1 al 15) - D'EN BASTERA - DE
BELLPUIG (pares del 2 al 56) - BURGUES - CARRER DE SA PLAÇA (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 Major a calle Verònica) - 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 Burgues) - DE
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 (riel 15 al 25) -
PLAZA PERELADA (del 9 al 13) - PINTOR MIGUEL BANOS - ROCA-
BERTI - SALAS - SANTA MARGARITA, PLAZA (el núm 6) - SITJAR - SOL

(pares del 2 al 18) — VERONICA (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.a Vuelta números del 1 al 85

DISTRITO 3.°	 SEQCION 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, apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:
BARTOLOMÉ 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 (nares del 2 al final) - TREINTA Y UNO DE MARZO (impares del
1 al 21) - XALOC

RADIO MOLINOS (tramo comprendido de la derjcha calle Santanyi
a izquierda carrer de Campos).

MESA 14
Comprende el núcleo de SO'N NEGRE con el diseminado de la 3 •a

Vuelta del núm.. 1 al 130.

DISTRITO 3.°	 SECCION 2.8
	

MESA 12
MESA 13

LOCAL ELECTORAL: Paseo R. Llull, 17 (Ca'n Randa)
MESA 12, apellidos de la A a la K
MESA 13, apellido§ 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) - BARTOLOMÉ NICOLAU - BADALUC - CANÓNIGO BARCELO -
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 AULI - 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 MOLA y SO'N MESQUIDA con el dise-

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

DISTRITO 4.° — SECCION 1.3
MESA 16

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

Vuelta del número 131 al 250 y de la 4.a 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.

MESA 2
MESA 3



MENORCA
BARCELONA
MADRID
MALAGA
GRANADA

PRECIOS IDA Y VUELTA

3.850
6.800
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9.900

16.500

Carretera de Cala d'Ci . Tel. 5i5i110

tX TOURSVIAJES

s'arrava1,8 	2. 58.24.00

VUELOS CHARTER

%•,:;

MINI CRUCERO A IBIZA, BUQUE «CITANIA»
ALMUERZO Y CENA A BORDO
TODO INCLUIDO: 5.875

RESERVA Y VENTA DE BILLETES EN:

VIAJES FELANITX, su Agencia de Viajes

Panadería - Paste/eria
ANTIGUO FORN DE CAN BOTA	 Cl. Palos; 27 PORTO-COLOM

Comunicci Que se haa abierta
al púbico

NIMInn•11.14	 4.3111nM!

FELANITX
	vimmallMommn	

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El pasado sábado tuvo lugar
en el local social del «CIRCULO
RECREATIVO» la ENTREGA DE
TROFEOS de los CAMPEONATOS
DE BILLAR Y «TRUC». Durante el
transcurso se sirvió un espléndido
«lunch».

En BILLAR el brillante vencedor
fue el favorito ANDREU CABRER,
que se impuso en la máxima cate-
goría a JOAN POU, que pese a los
arios, sigue ahí, en plan de eterno
segundón. En 2.a categoría se impu-
so A. ANDREU y en 3." J. MON-
SERRAT.

En el CAMPEONATO DE «TRUC»,
el tan-dem JAUME LUNAS y AN-
TONI ARTIGUES, que se erigieron
CAMPEONES. Dos jugadores de
«peso» que dominan las triquiñue-
las del «envite», el «truco y el «re-
truco.

• El pasado lunes en BRUSE-
LAS nuestro paisano MIQUEL OLI-
VER, secretario para la Pesca, ini-
ciaba las negociaciones con miem-
bros de la Comunidad Econórnica
Europea y los representantes fran-
ceses para solucionar los proble-
mas pesqueros surgidos últimamen-
te, que motivaron el bloqueo de la
desembocadura del Bidasoa, donde
se encuentran el puerto español de
Fuenterrabía y el francés de Henda-
ya, en protesta por la prohibición
gala de faenar en la Cala Eskota.
Cinco mil familias dependen de es-
tás negociaciones que se presumen
sumamente complicadas y que di-
fícilmente van a contentar a los
vascos. ¡Difícil papeleta para nues-
tro paisano!

' • Debemos rectificar. MIQUEL
BARCELO no pinta ningún cuadro
en su finca «Sa Devesa» como pu-
blicamos en la edición anterior. Mi
informador me aclaró que lo del
«cuadro» lo decía en tono metafóri-
co. El «cuadro» es la colosal man-
sión, que está , .edificando -en.- la
montaña. Algo soberbio, señores,
«un cuadro natural». Me imagino
que debe costar una cantidad apro-
ximada a la que usted y la mayoría
de españolitos aspiramos a ganar en
la «Lotería Primitiva».

• Los dos granjeros del «EQUI-
PO --A—», que gastan gafas, invitan
a todo cl grupo a una pantagruélica
cena. CCM0 plato fuerte habrá pavo.
Un «bicho» que debe pesar, a ojo
de buen cubero, sus buenos diez

ilos. Esperan que el «Presidente»
dé el visto bueno y la orden de
ajusticiar al noble animal para este
fin no menos noble. fEscaldtins!

• VIDEOCLUB.— «CELDA SIN
NUMERO» (Fast Walking). Con
James Woods, Tim Mc Inure, Kay
Lenz y Susan Tiri el. Dirigida por

JAMES B. HARRYS. Un penal
«poco recomendable». Homicidios
impunes, policías corruptos, prosti-
tución, racismo, emigrantes mexica-
nos. Hay que liquidar a un líder
negro, unos policías tratan de evi-
tarlo, otros con la colaboración de
algunos reclusos tratan de cargár-
selo... Al final la cosa termina en
tragedia.

• El grupo teatral «GENT DE
BULLA» está ultimando los prepa-
rativos de la próxima obra que va
a representar, «EL MILLOR DE-
PENDENT DEL MON». Será RA-
FAELP ROHENS quien cuide de los
decorados. El apuntador será el
médico ANDREU TIRADO, si las
tareas en el Ambulatorio se lo per-
miten. Ah!, en el reparto definitivo
de papeles ha habido algunos cam-
bios importantes, no es que algunos
actores no diesen la talla, sino que
el físico no era el adecuado.

• Recuerden que ya pueden ins-
cribirse en el IX TROFEO DE TE-
NIS DE PORTO-COLOM en el «Bar
Barbacana». En esta edición .se
quieren evitar las prisas de última
hora para el bien de la organiza-
ción.

• En DISCOTECA «CLASS» l'Os
fines de semana ya saben, marcha
a tope.

• Ya se habla de la 3." TROB. /,f%
DA MALLORQUINA A ARGENTI-
NA. Si se deciden avisen, cuanto
antes mejor, a TONI GRIMALT.
Otra oportunidad para aquellos que
no se atrevieron en las otras expe-
diciones y se murieron —quasi—
de ganas.

• Ya tenemos la lista de la ma-
yoría de conjunt ),. y cantantes. que
van a intervenir en las próximas
VERBENAS felanitxeras. «NACHA
POP», »LOQUILLO Y LOS TROGLO-
DITAS», «DIANG0», LA UNION,»,
«7» SELLO», «LOS ELEGANTES»,
«LUZ CASAL», «ORQUESTA ALCA-
TRAZ», «AGUSTIN PANTOJA» y
«SERGIO Y ESTIBALIZ». Vamos,
la tira.

JORDI GAVINA'

Piragiiisme

Campionat de Mallorca
de Piragiiisme Escolar

El dissabte passat, en una jorna-
da de dematí (per les eliminatòries)
I horabaixa (per les finals), tingué
lloc el Campionat de Mallorca de
Piragilisme Escolar, on els compo-
nents del C. Joan Capó obtingueren
unes excellents classificacions:

Foren primers Guillem Barceló i
Tomás Sánchez. Ocuparen un lloc
dins els deu primers: Pere J. Fulla-
na (2on.), Sebastià Barceló (3er.),
Maten Bennasser (4rt.), Jaume Np-
dal (6é) i Rafel Lladó (86) —en
ouant als nascuts en el 72—, i Aleix
Sunyer (2on.), Pere Bcnnasser (5é)
i Joan Rosselló (8e) (dins la catego-
ria dels nascuts en el 73 i poste-
riors).

Quant a la classificació femenina,
destaquem el 2on. lloc de M.. Ant4)-
nia Cabrer i també que Maria Antó-
nia Vicens fou 4. n , Milagros Adrovel .

6.a i Apoliónia Martorell 8.a.

Eis molins...
(Ve de la pagina ti

d'una escarada. Si pegam una mira-
da a aquell puig veurem sa verdor
sempre duradera de ses figueres de
moro, sa blancor de ses antenes

des molins que ressalten damunt

un cel blau i sentireu en es vostre
cor com a desig de viure en aquel!

paisatge...

Avui, .aquesta teringa esta inte-
grada per tretze molins, i són enca-
ra per llur conjunt i situació els
mes notoris dels seixanta-nou mo-
lins fariners inventariats dins el ten-
me, testimonis muts i desarborats
d'una indústria vital antany dins el
procés d'elaboració del producte
basic de l'alimentació humana.

Dins el casc urbà de Felanitx i
l'entorn immediat, s'hi compten ac-
tualment fins a trenta-set molins i
Ia majoria d'ells són encara habi-
tats. Això no obstant, el seu estat
de conservació es en general molt
precari ja que els seus propietaris
o arrendadors no s'han preocupat
gaire de conservar-los i molt menys
de restaurar-los. En els casos de
reformes, aquestes han restat molt
Iluny d'un afany de conservació del
caracter de les edficacions o de la
recerca d'una adaptació funcional
sense desfigurar la seva estructura
genèrica. Hi ha així mateix algunes
excepcions que més aviat es localit-
zen entre els molins escampats per
fora vila.

És curiós persa —i providencial—
el fet de que, malgrat el menyspreu
demos*.rat per la nostra gent vers
els molins, no són gaire els que
han estat enderrocats —el puig de
Sant Nicolau, el de Portocolom...—
i mós tots hem de parlar de degra-
dació progressiva a causa deis ele-

ments i l'abandó o be de l'engoli-
ment per edificacions juxtaposades.
Pensem que a la descripció que ta
Jeroni Berard del nostre poble l'any
1789, parla nomes de vint-i-cinc mo-
lins —supOs que es refereix sols als
de la població-- i ara n'hi ha tren-
ta-set. .

Horn pensa que els molins fan--
ners, al costat d'altres elements ar-
quitectònics que resten de l'antiga
activitat camperola illenca —mar-
ges, barraques de roter, sínies—
haurien de merêixer un tractament
de protecció per part dels organis-
mes autonòmics i els ajuntaments,
que possibilitas llur conservació per
part deis mateixos propietaris, a 11
dc que els casos exemplars de res-
tauracions —molí d'En Gaspar, mo-
lins de Santa Catalina— no fossin
fets insedits i excepcionals, sinó
conseqüência lògica d'una encentada
política cultural.

Molts de pobles de Mallorca con-
serven com Felanitx exemplars no-
tables de molins fariners i la seva
adaptació a les condicions d'un
habitacle actual no es una empresa
impossible. S'han mester, això sí,
oiners i sensibilitat.

Tornara a la narració que ens fa
Salvador Vidal, vull transcriure, per
acabar aquesta breu consideració
entorn als molins, el següent para-
gra l: «Si qualque dia desapareixen
ses antenes d'aquesta casta de mo-

lins, els alrededors dels pobles per-
ciran es seu caracter, part de sa
bellesa .i fins i tot sa vida pròpia
qu'apar que tenguin: si arriben- a

quedar ses seves torres totes-soles

i abandonades, semblarà que sa

pena ha triomfat damunt s'alegria

des paisatges posant un cércol de

tristor a ses viles i llogarets de

NIallorea».
T. Pou




