
ASOC. Ptomsa Fornna
C/. Princosn, 24
07240 SANT JOAN

Any LII

Núm. 2532

Medalla
«Ciutat de Felanitx»

Setmanari d'interessos locals

Dissabte 2 , 1 de gener
de 1987

Preu: 50 Ptes.

emr.../MINIMINn11.

CASA DE CULTURA - Exposició
(da Suena Civil a Mallorca»

Ajuntament de Palma
Ajunta! ,-nent de Felanitx
Fundació Mossèn Cusma Bauçà

DEL 24 DE DENER AL 8 DE FEBREll

Inauguracib: Avui, dissabte, a les 6 del capvespre

Director: Bartomeu A. Pou Jaume
Redacció i Administració: C. Major, 25 Tel. 580160 .,

•n••n•n••	 .81,10i/t1.1n., 

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959
Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» • FELANITX       

Encara sobre la biblioteca
La setmana passada acabava el

meu article sobre la biblioteca allu-
dint a una noticia o remor alar-
mant. És la següent: m'ha arribat
a les orelles que la Caixa de Pen-
sions acaba d'emprendre una polí-
tica tendcnt a reduir l'atenció i els
mitjans fins ara dedicats a les bi-
blioteques per orientar-los cap a
altres activitats, de manera que no
és d'esperar que n'obri ne noves,
sinó més aviat correm el perill que
qualcuna de les ja existents des-
aparegui.

Insistesc que per ventura se trac-
ta només d'una remor. Déu ho faça,
perquè costa de creure que cap per-
sona sensible envers de la cultura,
com se suposa que sem els alts res-
ponsables de la Caixa, puga pensar
que unes activitats puntuals, per
molt ben programades que sien, pu-
guen fer más per aquella, que la
presencia d'un centre permanent
de formació com es una biblioteca.

Avui la Caixa travessa un període
d'expansió fulgurant. Obri oficines
neves, n'amplia les existents, les
dota d'ordinadors, caixers automa-
tics, maquines expenedores de be-
gudes, etc. Algunes oficines , a més,
ara ja disposen d'un espai on els
clients poden passar l'estona mi-
rant la televisió o llegint la premsa
asseguts còmodament. Tot plegat
són símptomes de molt bona salut
econòmica. Dit en termes familirrs:
Ia Caixa pot tirar doblers per la fi-
nestra. No tenc xifres a m'a, però
sembla que els ingressos anuals
que percep són més que considera-
bles. Dones be: les caixes, a dife-
rencia dels bancs, no tenen finali-
tat lucrativa, i els guanys s'han de
destinar a fins socials. No hi ha
dubte que de cap manera no podria
beneficiar más la nostra població,
en l'aspecte cultural, que mantenint
i millorant la biblioteca que ja hi
té en funcionament.

Felanitx, ara corn ara, no disposa
de cap altra biblioteca, ni és previ-
sible que se n'hi obri cap de nova
que pogués venir a suplir-hi la de
la Caixa. És ver que la Casa Muni-
cipal de Cultura n'ha d'acollir una;
per?) tendra unes característiques
i unes funcions totalment distintes.
La Casa de Cultura difícilment pot
donar cabuda a una biblioteca de
caracter general i popular. No dis-
posa dels fons ni dels mitjans ne-
cessaris per a fer-ho. Tampoc no
responcfria a la intenció de l'Ajunta-
ment. La futura biblioteca de la
Casa de Cultura tendra un caràcter
netament especialitzat i en seran

Josep A. Grimalt

usuaris principalment els investi-
gadors.

Sens dubte, els particulars no ha-
vien comprat mai tants de llibres
com en els nostres dies. Avui, a
tota persona culta li es indispensa-
ble tenir en el propi domicili la
seva biblioteca particular; per -5 per
raons d'espai i de pressupost, l'ha
de limitar als volums i a les publi-
cacions de lectura habitual o d'in-
teres peculiar, ja que és impossi-

ble adquirir i guardar tots els lli
bres i revistes que un dia o un altre
es veja en el cas d'haver de consul-
tar. També hi ha obres que, per les
seves característiques, només po-
den tenir cabuda a una biblioteca
pública. Pensem en l'Enciclopèdia
Espasa, per exemple. Són raríssims
eis particulars que disposin d'una
casa amb redol a bastament per a
collocar-la-hi. Cosa semblant podem
dir de les colleccions de revistes.

Per totes aquestes i altres raons,
de cada dia augmenta el nombre
deIs usuaris de les biblioteques pú-
baliques. El sistema d'ensenyança
actual també les fa més imprescin-
dibles. Els estudiants d'antany, fins
i tant els de batxiller, en tenien
prou amb els llibres de text, que
solien reduir-se a un per cada as-
signatura. Però ara, els estudiants
ben prest ia han de consultar enci-
clopèdies, diccionaris i gran obres
especialitzades que la biblioteca de
la Caixa els ofereix. Si aquest servi-
ci desapareixia, fos per una decisió
de compliment immediat o com a
resultat d'una progressiva desaten-

de), Felanitx sofriria una pèrdua

que suposaria un retrocés gravís-

sim en el camí del seu progrès cul-

tural i social.
M'agradaria que la Caixa volgués

prendre en consideració tots els

arguments i raons exposats en el

present article i en els altres dos

que l'han precedit a les pagines del
nostre setmanari. No voldria pecar

d'immodèstia, però pens que reflec-

teixen l'opinió d'un bon sector de

felanitxers. La meya conclusió es

que la Caixa no sols ha d'abando-

nar tota idea de clausurar la bi-
blioteca de Felanitx (suposant que

n'haja tenguda cap), i en canvi s'ha

de plantejar amb vertader interés
la manera de potenciar-la, millorar-

la i posar remei a les deficiencies

que pateix. És una necessitat ur-

gent de la nostra població.

i‘cposició i i'arlogkcia

A la sessió que va celebrar l'ajun-
tament el pasSat dilluns, dia 12, la
primera plenaria de l'any 1987, va
es:ser aprovat el Compte General
del Pressupost de l'ami :1985. Aquest
tema havia figurat ja a l'ordre del
dia d'una serie de reunions celebra-
des anteriorment i no s'havia apro-
vat a causa de les explicacions de-
manades pel grup socialista referi-
des a la gestió econ5inica de l'equip
de Govern, controlat, 'com vostés
saben, pel grup del P.D.P.

A la sessió al-ludida, el Batle va
llegir un paper contestant les pre-
guntes dels socialistes. Al final de
la lectura, yo na voler concedir la
paraula a ningú i va ordenar que
lssumple passiis v °Lidie). La vota-
ció, naturalment fou guanyada pel
seu grup ja que ni els socialistes,
ni els regidors d'Aliar-1 ,4i Popular ni
el regidor independent  varen voler
donar el seu vot favorable.

Nosaltres tenim la impressió que,

Sera el proper divendres dia 30
de gener que es presentara l'opus-
cle del que en donarem compte a
l'edició anterior, entorn al fet mu-
sical a la nostra ciutat.

Aquest treball, duit a tenne per
Pere Estelrich, Gabriel Massot i
Mn. Joan Parets, ha estat editat
per l'Ajuntament de Felanitx i s'in-
titula «Apunts sobre el fet musical
a Felanitx». L'acte de presentació
sera illustrat amb un breu concert
a càrrec del «Cuarteto de Cuerdas
MALLORCA» del que forma part el
nostre conciutadà Bassam Shuhai-
bar.

L'ordre de l'acte, que tindrà lloc

a més dels comptes, el que no apro-
varen els grups de l'oposició fou
l'actitud del Batle durant la sessió
i que es la que ha informat la seva
actuació durant tants d'anys.

Resulta poc encoratjador com-
provar que, després de més de set
anys d'haver-se instaurat la demo-
cracia a l'Ajuntament, no tan sols
no s'han consolidat les actituds que
han d'observar els partits en un rè-
gim plural, sino que la situació s'ha
deteriorat llastimosament.

A unes eleccions democràtiques
un partit guanya i contreu la res-
ponsibilitat de governar i adminis-
trar i uns altres grups perden. Els
perdedors tenen la missió de con-
trolar als qui comanden i denunciar
el que entenen que no es fa
d'una manera correcta o encertada.
Aquesta labor no es fàcil i normal-
ment es poc agraïda, però no és
possible fer-la així com cal quan,
per part del grup que comanda,

(I)(mwt	 lo p (1!). 8)

a l'auditori de la Casa de Cultura
a les 9 del vespre, sera el següent:

— Presentació de l'opuscle per
Antoni Vaquen

— Exposició del treball per Ga-
briel Massot.

— Cloenda.
— Concert a càrrec del «Cuarte-

to de Cuerdas Mallorca», sota el
següent programa:

«Quartet K 465» de W. A. Mozart.
«La oració del torero» de J. Tu-

rma.
«Nocturn» (Quartet núm. 2) d'A.

Borodin.
«2 Novelletten» op. 15 d'A. Gla-

sunow.

Ia rodelia

-7•11,1•140.1C.107.1,101111=11.•	

Presoteció e estudi «Apuras sake el fct musical a
Fe!attitx»
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Catalina forteza forteza
Vda. de Rafel Forteza

morí a Felanitx el dia 18 de gener de 1987, a 81 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia e

La seva filia Catalina; fills politics Gabriel Bonnin i Francisca Picó; néts Gaspar Bonnin,
Rafel i Nicolau Forteza i Margalida Higo; renéts Gabriel i Catalina del Mar Bonnin; nebots, co-
sins i els altres familiars, vos demanen que encomaneu la seva ànima a Deu.

Casa mortuòria: C. Convent, 25 (Ca'n Rafel d'Es Convent),	 a

D. a 1

FELANITX

SANTORAL

Diu. 25 Conver. de St. Pau

Dill. 26 Sts. Titus i Timoteu

Dim. 27 Sta. Angela de Merici

Dim. 28 St. Tomàs d'Aquino

Dij. 29 St. Pere Nolasc

Div. 30 Sta. Martina
Dis. 31 St. Joan Bosco

LLUNA

Lluna nova dia 29

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 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 9
i 17,30 h. Diumenges a 'les 9,
12,30 i 17,30.

Portocolom	 Felanitx: A les
9,30 i 18 h. Diumenges a les 9,30,
13 i 18,15.

Felanitx - Cala Murada: A les
8,30 i 12,30 h.

Cala Murada - Felanitx: 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:
Gaye-Melis

Dilluns:	 Miquel-Nadal
Dimarts:	 Jaume Rotger
Dimecres:	 C, Ticoulat
Dijous:	 Francesc Pifia
Divendres:	 Gaya-Melis

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

581715 - 580051 - 580080
Servei medie d'urgències 580254
Gultrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
De dia 581385. Nit 554550

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del art. 8-2
de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Delega-
do del Gobierno en Baleares, de su
publicación en el tablón de edictos
de esta Casa Consistorial y en las
carteleras públicas y de su po§ible
inserción en la prensa y en el Bole-
tín Oficial.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
'el pasado día 20, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros, excepto D. Ma-
tías Capó Vallbona, D. Bartolome
Estelrich Adrover, D. Bartolome
Cerda Rigo y D. Miguel Barceló
Batle.

Con el voto en contra de los Re-
gidores Socialistas y de la C.D 1 , se
acordó la modificación de la Plan-
tilla Municipal de funcionarios.

Con el voto en contra de los Re-
gidores Socialistas y de la C.D.I., se
acordó la oferta de empleo público
para el afio 1987.

Con el voto en contra de los Re-
gidores Socialistas y de la C.D.I., se
acordó la aprobación del catálogo
de puestos de trabajo de esta Cor-
poración.

Con el voto favorable de los siete
Regidores presentes de U.F., el con-
trario de los tres del P.S.O.E. y la
abstención de los dos de A.P. y el
de la C.D.I., se aprobó el nuevo sis-
tema retributivo funcionarial de este
Ayuntamiento.

Con la abstención de los Regido-
res del grupo socialista, se acordó
conceder la licencia n.° 7 del Servi-
cio Urbano de Transporte en Auto-
móviles Ligeros a D. Antonio Adro-
ver Mesquida y la n.° 10 a D. Bar-
tolome Alou Julia.

Se dejó sobre la Mesa, para con-
tinuar su examen y debate en la
próxima sesión, la aprobación defi-
nitiva de la Cuenta General del Pre-
supuesto de 1985.

Vista la petición de D. Luis Juliá
Ferrer para iniciar la tramitación
del Plan Parcial de un sector del
Polígono 15 de la zona costera de
este Término Municipal, se acordó,

con la abstención de los Regidores
socialistas, desestimar Ia referida
solicitud, por considerarse conve-
niente no urbanizar unos terrenos
que en la Revisión del Plan Gene-
ral se han calificado como suelo rús-
tico, a petición del propietario.

Se di6 cuenta del escrito de D.
Jaime Capó Monserrat sobre inicia-
ción de expediente de justiprecio
del solar sito en Ronda Crucero Ba-
leares de Porto Colom.

Con el voto en contra de los Re-
gidores del P.S.O.E., se acordó la
aprobación del Inventario Munici-

pal de Bienes a 31 de Diciembre de

1985.
Con la abstención de los tres Re-

gidores Socialistas y el Sr. Riera, se
acordó autorizar la cesión del con-
trato del servicio de vigilancia, cui-
dado y limpieza del Campo Munici-
pal de Deportes, de D. Jaime Cal-
dentey Obrador, a favor de su espo-
sa D.a Lucía Manresa Adrover.

Se autorizaron varios traspasos de

sepulturas en el Cementerio Muni-

cipal.

La Corporación acordó, por el voto
favorable de todos los Regidores
presentes, salvo los tres socialistas,
que votaron en contra, proceder a
Ia modificación del Plan Parcial de
«Sa Punta» 2. a Fase, así como enco-
mendar dicho trabajo a los Arqui-
tectos D. Juan Antonio Llobera Llo-

rente y D. Luis Antonio Coral Juan.
Por unanimidad se aprobaron las

Bases para la provisión de una pla-
za de Operario y otra de Auxiliar de

Administración General.

Felanitx, a 29 de Octubre 0,, 1986.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

ANUNCIO

REDUCCION ARBITRIO

RECOGIDA DE BASURAS

Se recuerda al vecindario, que la
tarifa relativa a viviendas plAdicu-
lares en Felanitx, S'llorta y

Cas Concos, gozarán de una reduc-
ción del :)0 ° j 0 de la misma, 'siempre
y cuando se demuestre que en la
misma sólo habitan personas j u bi-
ladas, que disponen de una sola vi-
v:enda y que la renta total percibi-
da por el conjunto de personas que
conviven en dicho'domicilio no ex-
ceda de 42.150 pesetas mensuales.

El plazo para presentar la justifi-
cación que da derecho a la reduc-
ción de la tasa tinira el 15 de marzo.

Felanitx, a 14 de enero de l987

El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador

Restaurante MALLORCA
Pasea Ramón Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX

Especialidad en platos típicos
mallorquines.

Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.

Los domingos menú especial.

Servimos comidas a domicilio



Empresa Alquiler de Vehículos
NECESITA:
JEFE de RESERVAS y COORDINACION
Se requiere:

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
DINAMISMO Y GANAS DE TRABAJAR
DOTES DE MANDO

Se ofrece:

INCORPORACION INMEDIATA
TRABAJO TODO EL AÑO
BUENOS INCENTIVOS
TRABAJAR EN ESTRECHA COLABORACION
CON DIRECCION EMPRESA

informes: Horas oficina, Tel. 581984-85

AL.LOTS
Ara teniu una bona oportunitat per canviar

a han preu la CARTERA ESCOLAR
DESCOMPTES

del 20, 30 ¡50 pera cent
En tenim un assortit molt interessant.

Veniu a veure'l

Papereria RAMON LLULL
Carrer Major, 25

FELANITX

Les Benehies de Felanitx
La neu que caigué la nit del

divendres al dissabte passat i que
cobri gairebé totes les teulades del
poble i es mantingué amb més per-
sistencia a les garrigues, fou la cau-
sa de que el dissabte a vespre no
se celebras el fogueró de la placa
de Sa Font i d'altres anunciats a
diversos indrets de la població. La
tarda del dissabte no plogué i la
vesprada es presenta apacible, per-6
no havia estat possible l'arreplec
de llenya ni el temps era suficient
per enllestir la foguera. Així doncs
després de l'ofici del Sant que se
celebra a la parroquia, cadascú a
ca seva.

La inseguretat dels dies prece-
dents no aida gens ni mica a que
Ia gent s'animas a fer carrosses i
no es d'estranyar que la participa-
ció a les Beneïdes fos mes aviat
minsa. Un total de set carroses
s'inscrigueren a concurs, quedant
per a la secció de participacions
individuals amb animals sols, el
mês alt contingent d'assitencia,
amb un total de 72 inscripcions.
Mn. Miguel Serra ruixa amb el sal-
passer, sota la i in a tge del sa n t ere-
mita, i des del Hoc habitual de la
voravia de Ca'n Llevadora, tota la
catèrvola de bestiar i allotea que
guarnida de les mes diverses ma-
neres desfila recitant i cantant el
repertori propi de l'ocasió. Una
vegada més, l'ordre, a càrrec de

l'organització i l'Ajuntament fou
exemplar.

I passem a donar compte de la
distribució dels premis:

A la secció de carrosses el pri-
mer fou per «Ses Porqueres», núm.
3, d'Antoni Adrover. El segon al
«Sequer», núm. 1, de Joan Prohens.
El tercer per «Clínica veterinaria»,
núm. 7, d'Antoni Oliver. El quart
per «Foravila», núm. 6, de Mateu
Sagrera. El cinque per «Es batre»,
núm. 5, de Joan Albons. El sise
per «Un matrimoni mal entes»,
núm. 2, d'Antoni Antich. I el sete
per «Es Gabriol» d'En Biel Nico-
lau S'Escota. •

A l'apartat de centres d'ensenya-
ment o entitats juvenils, el primer
premi fou per «Olimpiades 92» del
Club d'Esplai Albada. I s'atorga el
segon premi ex aequo als collegis
«Joan Capó», «Sant Alfons» i a la
guarderia «Els caganius de Sa Lla-
na» amb una dotació de 6.000 pes-
setes per cada un.

Quant als animals sols, es con-
cediren 2.000 pessetes a cada un
dels cavalls portats per Miguel
Obrador i Francesc Monserrat. El
segon premi fou per Margalida
Assumpció Adrover. El tercer per
Paquita Sufier, el quart per Fran-
cese Torralba. I els 5, 6, 7 i 8 (se'n
afegí un) foren per Lluís Sansó,
Apollònia Pifia, Nadal Roig i ger-
mons Coves Blanco.

Les Festes de Sant
Aritooi en Es Carrito

Tal i com s'havia anunciat. mal-
grat les condicions metereoleogiques,
se feren, en Es Carritxó, les tradi-
cionals festes en honor del seu
Patró.

Divendres dia 16 a les vuit del
vespre, dins una nit molt ventosa
i freda, en el temple carritxoner
tingué Roe la missa en honor
de Sant Antoni, concelebrada per
Mn. Miguel Serra, Arxiprest —que
digué la homilia—, i pel vicari
Mn. Antoni Fiol i amb l'assistència
de dos ermitans i d'altres sacer-
dots. Durant la missa canta el Cor
de S'Horta i cap vl final dedica
una cançó al poble d'Es Carritx6.
Hi assisti la Corporació Municipal
de Felanitx.

Després de la missa, amb un
fred que pelava es féu la gran
torrada, a la que tothom va dispo
sa de franc de la manduca adient.

Durant la vetlada els grups fol-
klòrics «Agrupació Llunera» i «Co-
ves i Perles» animaren la festa amb
les seves cançons i ball de bot per
a tothom que se sentí falaguer. I
enmig de la diversió no hi manca
Ia intervenció d'alguns carritxoners
de mes edat, En Jaume Vila, En
Macia Ramis i En Jaume Cavea
que foren molt aplaudits.

El senderna, dia de Sant Antoni,
malgrat la pluja „,que caigué tot el
matí i la consegüent incertesa de
la gent, se celebraren les beneïdes.
Feia molt de fred però això no im-
pedí que el públic i les carrosses
deixassin d'acodir-hi. Foren deu les
carrosses que vengueren des de
S'Horta, Ca's Concos i del mateix
Carritxó. Els temes foren molt
diversos i al final el jurat dona el
primer premi a una carrossa que
representava un Ajuntament —era
d'Es Carritxó—. El segon premi
representava «Es Camp avui» i era
també d'Es Carritxó. El tercer pre-
mi fou per la de S'Horta dedicada
a la protecció dels animals. I per
últim, el quart premi fou per la
carrossa de Ca's Concos dedicada a
Ia «Pau per a tot el món». La resta
de carrosses, que no desmereixien,

pensa.
Així, totes 

una recom-

Així, malgrat els mals averanys,
una vegada més Sant Antoni ha
volgut que celebrassim la seva
festa.

La Comissió Organitzadora dema
les gràcies a tots els que han colla-
borat d'una manera o l'altre i que
han fet possible que la festa se
celebras També les dema al públic
assistent que hagué d'aguantar tan
de fred i que un cop mes ha de-
nostrat el seu afecte per les festes
de Sant Antoni d'Es Carritxó.

Molts anys i fins l'any que ve.
Associació de Veins
d'Es Carritx6

SE ALQUILA LOCAL COMER-
CIAL en Plaza Pax, 17
Inf.: Tel. 581111

SE PRECISA CA RNICERO (A)
CHARCUTERO (A)

In f.: Tel. 658179

SALIR' MENTAL
Televisiú (1)

La I elevisió, un poderós maja
audiovisual a l'abast de tota la po-
blació. i que sense cap mena de
dubte té un fort poder de manipu-
lació de les idees i conductes de les
persones. Molts compren certs pro-
ductes sols perque s'han anunciat a
la TV, i els infants volen les jugue-
tes que fan una publicitat mes im-
pactant. El poder manipulador de
la TV es molt gros, i convé per a la
nostra higiene psicològica estar en
guardia, i sobre tot mesurar les ho-
res de visió.

Ës aquest aspecte, el d'una visió
excesiva, el més preocupant per un
creixement psicològic sa dels nos-
tres infants. Tôts els estudis realit-
zats per psicòlegs i sociòlegs, tant
a l'estranger com al nostre país, re-
flecteixen que la majoria d'infants
miren entre 6 i 5 hores diaries de
televisió. Això es totalment excesiu,
es abusiu. Per altra part hi ha un
cert risc fIsic, la televisió emet unes
radiacions que poden ser nocives a
la llarga, sobre tot si l'infant esta
molt prop de la pantalla —menys
de quatre metres— o molt de
temps.

El més important es que l'infant
arriba a dependre de la televisió, ha
de mester veure programes i pro-
grames, de qualque manera esta
«drogat» per l'aparell. Això provoca
uns infants poc imaginatius, poc
creatius, que generalment en els
seus jocs reprodueixen el que abans
han vist per la televisió. També la
seva capacitat de reflexió, de pen-
sament es pot afectar, i veurer-se
reduida. A més mirar la televisió es
molt còmode, l'infant no ha de fer
res, no ha d'exercitar res, això pot
fomentar un passivisme crònic, un
no voler fer res, tenir peresa de tot.

Aquests aspectes negatius es po-
den solventar dosificant les hores
de televisió, es a dir, seleccionant
els programes m6s eduratius i redu-
int molt el número d'hores diàries
de televisió —cree que menys de
dues—, i per altre part fomentant
habits creatius: lectura, escoltar
música, jocs didactics, contacte
amb la natura, etc.

El mes important es que hem de
tenir cura de la televisió que els
infants veuen —sobre tot dels pro-
grames que fomenten la violencia,
malauradament la majoria, deis
ouals en parlaré la propera setma-
na— i sobre tot que la mirin la me-
nor quantitat de temps possible, hi
ha moltes coses més positives a fer
i que redundaran en un millor crei-
xement físic i

Bernat Calafat, Psicòleg

GABINET DE
PSICOLOGIA

Assesorat per melges

Llicenciat Bernat Calafat
Psicologia infantil i escolar

A DULTS

Concertar hora. Tel. 582233
Cl. Cesta i Llobera 32, ler.-B



Sastreria Cerdà
C. Majar, 56

Aprofiti eis grans descoges
Caçadores des de 5.000 ptes.
(Bel 40 al 50 per cent de descte.)

Pantalons, de 6.500 a 3.900 ptes.
de veilut a	 3.500 »
de tergal a 2.900 »

Camises, de 3.000 a 1.500 »

Se'n dugui una camisa per 2.500 ptes o
.dues de rigorosa moda a 4.000 ptes.

Jaquetes de punt a meitat de preu i
jerseis de primeres marques amb un
30, 40 i 50 per cent de descompte

SALVAU

FELANITX

COLOMS A LA SALA

4 FELANITX

Mutualidad La Protectora
Por la presente nota, se convoca

a todos los socios mutualistas, a la
Junta general ordinaria, que se ce-
lebrará mañana domingo día 25 de
enero, a las tres de la tarde en el
local social.

La directiva

A tots, moltes graeies. Que Déu
vos ho pagui i fins l'any que ve.

Adoració Nortviia
remenina

Avui dissabte, a les 9 del vespre,
a la capela de les Germanes de la
Caritat, hi haura Vigilia d'Adoració
Nocturna femenina.

Festes patronais de St. Atiteni a
So'n Negre

L'Associació de Veïns de So'n
Negre, amb el patrocini de l'Ajun-
tament de Felanitx, ens ofereix
aquest cap de setmana la seva
festa de Sant Antoni, una festa que
gaudeix també de solera i d'uns
trets molt personals.

Com és de bona criança, tot co-
mençarà amb una missa avui
sabte a les 8 del vespre a l'Oratori
del llogaret. Hi assistirá la Corpo-
ració Municipal. pesprés s'encendrà
el fogueró on poBran torrar. El pa
I el vi sera de franc i hi haurà
porcella i llangonissa per comprar.
Mentrestant S'Estol d'Es Picot de
So'n Macia amenitzarà el ball po-
pular. En Marc Vadell ha donat
una porcella que se rifarà durant
la vetlada.

Demà diumenge a les 3'30 s'ini-
Ciaran les Beneïdes de bestiar i
carrosses. S'han establert cinc pre-
mis per a les carrosses pels im-
ports de 7, 5, 4, 3 i 2 mil pessetes
respectivament. Ningú pero no se
n'anirà sense ser obsequiat.

Jo ho sabeu, cap a So'n Negre
manca gent. Tots hi sou convidats,

que Sant Antoni ens depari un
dia ben estilat.

En Miguel Barceló, Premi Nacio-
nal d'Ars Plastiques

Un reconeixement oficial s'ha su-
mat darrerament al reconeixement
que de tot arreu dels més alts am-
bients artístics mundials s'han de-
dicat . al pintor felanitxer Miguel
Barceló. Es tracta de la concessió
del Premi Nacional de les Arts
Plastiques.

Per cert que Miguel Barceló sera
present el proper mes de febrer
a la Fira Internacional d'Art Con-
temporani «Arco-87» a celebrar a la
capital d'Espanya. Hi sera però
presentat per la galeria «Modulo»
de Lisboa.

Joan Avellà entre els becari deis
premis «Ciutat de Palma»

La vigilia de Sant Sebastià es
proclamaren els premis «Ciutat de
Palma». El de novela fou declarat
desert. Veim que entre les beques
concedides per a investigació en
Ciencies, una s'ha donat ex aequo
.a dos treballs sobre medicina. d'un
dels quals, «Imatge popular i acti-
tud social respecte del cancer a
Mallorca», n'és co-autor N'Antoni
Avella Mestre, d'ascendencia ma-
terna felanitxera.

El felicitam.

Els treballs d'En Ramon Rosselló
La revista d'estudis d'història

marroquina titulada «Dar Al-Niaba»
que s'edita a Tanger, en el número
corresponent a la passada Tardor,
ha començat a publicar el primer
d'una sèrie d'articles de Ramon
Rosselló i Jaume Bover referents
a les relacions del Regne de Mallor-

ca amb el nord d'Africa. Concreta-
ment el treball es titula «Relaci
entre les illes Balears i el Nord
d'Africa i Al-Andalus al segl , XIV»,
amb la peculiaritat que l'article va
precedit d'una introducció o resum
en àrab.

Esperam timb curiositat i interès
Ia culminació d'aquest treball.

Exposicid	 eurra Civil a
Mali arms

Avui dissabi e sera inaugurada a
la Casa de, Cultura, l'exposició mun-
tada per l'Ajuntament de Ciutat «La
Guerra: :Civil a Mallorca», que des-
prés de restar algun temps al Palau
Solleric de la capital s'ha exhibida
a Manacor. Ara ens arriba de la ma
de l'Ajuntament de Felanitx i l'or-
ganització de la Fundació Mn. Cos-
me Bauça.

Restara • oberta fins dia 8 de fc-
brer.

P.s un muntatge prou interessant,
amb .documentació gràfica, biblio-
gràfica i periodística molt ben se-
leccionada i .que creim que interes-
sarà fortament a tots, tant la gent

•major, que visquè l'experiència d'a-
questa pugna fratricida, com a la
gent jove, que sols en té referències

, mes o menys vagues o allunyades.

Publicacifi
Les Religioses Terciàries Trinità-

ries han publicat darrerament el
«Trisagi de les Divines Alabances»,
del que n'és l'autor el P. Miguel
Ferrer i Baugh, trinitari. Es presen-
ta com un tríptic, senzill, però ben
imprès i acompanyat de dos gra-
vats.

Com recordareu ,e1 P. Ferrer,
gran predicador i escriptor fecund
de la seva epoca, va fundar l'any
1810 a Felanitx, la Congregació de
Religioses Trinitaries.

Concurs da mostradors
En el II Concurs de Mostradors

orianitzat per l'Associació Empre-
sarial del Petit i Mitja Comerç de
Mallorca (PIMEM) y patrocinat
per la Conselleria de Comerç i In-
dustria de la . Comunitat Autònoma,
s'han atorgats entre altres els se-
giients premis:

— Trofeu Conselleria de Comerç
i Industria Pel sector demerciants
de Joyeria a Relojeria Brújula
(Felanitx).

— Trofeu Excelentísim Ajunta-
ment de Felanitx y premi de 15.000
ptes. a Relojeria Brújula (Fela-
nitx).

Enhorabona.

Croada de l'Amor Divi
MISSA SUFRAGI

Demà diumenge, la missa de les
7 de l'horabaixa a l'església de Sant
Alfons, sera en sufragi de Jaume
Fuster Vicens, mort recentment i
que pertanyia a aquesta associació.

El P. Director i els familiars
conviden als fidels i amics a assis-
tir-hi.

Se recuerda a los mutualistas
que el día 24 a las 8 de la tarde,
se celebrará una misa, en la Iglesia
Parroquial, en sufragio de los so-
cios fallecidos durante el pasado
ario. Se invita de un modo especial
a los familiares de los mutualistas
fallecidos.

Agraïment
La Comissió de les Beneides de

Sant Antoni de la Croada de l'Amor
Diví, agraeix totes les colabora-
cions rebudes per aquesta festa
Lon popular, tant participants com
assistents i d'una manera especial
als qui contribuïrem directament en
l'organització i dotació de la festa.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Antoni Méndez Mora-
les i Marganda Mas Ferrer, han

angmentada la seva llar amh el
naixement del seu tercer till, un
nin que en el haptisme rebril el
nom de Guillen).

Enhorabona.

BUSCO PISO o CASA pequcila para
alquilar en Felanitx.
Inf.: Tel. 5;03



es molt molest, tant pel veïnat com
pels turistes, que no cree que se'n
puguin dur gaire bon record del
nostre port.

També es un desastre si qualque
bossa se romp, hi ha soi per tot,
no estaria gens malament que els f e-
meters ho arreplegassin, però com
que sempre frissen tant sols no se'n
temen i el sendemà hem d'anar amb
la pala i la granera i una pinsa al
nas a arreplegar-ho nosaltres.

Sr. Batle, si m'ho permet li faria
unes suggerencies; per exemple, que
hi hagues contenidors a cada carrer,
(en els carrers que siguin suficient-
ment amples, cosa que es fa a altres
bandes amb bon resultat).

Que si es xapen les bosses i cauen
porqueries les arreplegassin, que la
recollida fos els vespres i no els ho-
rabaixes.

Pens que pagam un bon preu per
tan poc servei, tal volta es que els
femeters no acompleixen les condi-
cions del contracte i si és que no
estan contemplades convendria que
se fes un estudi perquè en el con-
tracte pròxim totes aquestes coses
les fessin els femeters i no els ciuta-
dans, baldament haguêssim de pagar
un poc més.

Per tant, li agraïria Sr. Batle, que
ens infornaàs com ha fet el Partit So-
cialista de les següents questions:
horaris de les recollides, dies i llocs
per on han d'anar, i si les altres
feines que he explicat anteriorment
són feines que haguin de dur a ter-
me els femeters, en cas que no les
acompleixin, convendria que vostè
els ho digués. No tenim per quê
haver de pagar una feina que no la
fan.

J.M.F.A. d'Es Port

Pròxima obertura
DE

Esparteria
Espardenyaria NADAL I

en el C. Santueri, 72

1n11:n,nn•=10,	

COCA DE NA MARIA
DE MARRATM

Ingredients: 250 gr. de sucre, 125
gr. d'ametlla crua capolada, 125 gr.
de mantega, 2 vermells d'ou i un ou
sencer, dues cullerades de farina,
un poc de llimona ratllada i 1 quilo
de pomes bones i madures.

Preparació: Mesclau el sucre i els
oust. i quan tengueu una crema afe-
giu-hi la mantega a trossets i l'amet-
a, la farina i la llimona ratllada. Vos
sortirà una pasta espessa que po-
dreu estendre fàcilment amb una es-
pàtula o ganivet. Folrau amb la
meitat de la pasta un motllo des-
muntable. Mentrestant haureu
posat les pomes pelades i a trossos
a bollir i les passareu pel passapu-
ré. Aquest puré posau-lo dins una
greixonera de test, afegiu-hi sucre i
canyella a gust i diu-lo al foc fins
que el sucre estigui ben fos. Llavores
ja podeu omplir el motllo per a des-
prés tapar-lo amb la resta de la pas-
ta fent caramullets i enfornar-la.

ADMINISTRACION
FINCAS M.C. Fuster.

Propiedad horizontal y
vertical

CONTRATOS.
Agencia Seguros SUIZA

C. illar„I Felanitx - Tel. 550591

MARTES, MIERGOLES y
• JUEVES de 4 a 7

SE DAN CLASES DE REPASO DE
EGB. Matemáticas 1.0 I3UP y Ma-
temáticas y Física y Química de
F. P.
In f.: C. Dameto, 54-1°- Tel. 582110

411•11nMr.	

Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
Es convoca als senyors Socis a l'Assemblea General Infor-

mativa, que se celebrarà el diumenge dia 1 de febrer de 1987, en
el local de la Casa de Cultura de Felanitx, a les 10 del matí en
primera convocatòria i a les 10,30 en segona.

El Consell Rector

Gabinete de LASERTERAPIA
TRATAMIENTOS DE:

Acufenos, dolor intercostal, artritis, artrosis, cefa-
leas, ciática, esguinces, dolores codo, herpes, síndrome de
Raynaud, neuralgias, hombro doloroso, rinitis vasomotora,
sinusitis, tendinitis, tortícolis, trombo flebitis, varices, vér-
tigos.

Traumatología deportiva

C. Costa i Mera, 32-1.° B - Tel. 582233
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FELANITX

PUNTS DE VISTA

Com que estam a un país demo-
cratic, tothom té el seu punt de
vista i no sempre coincideixen; són
niolt freqüents els escrits que sur-
ten a aquest setmanari, criticant
d'una manera moltes vegades lleu-
gera lo que fa i no fa el nostre
batle. fa res bé—.

Me record que un bon fabricant
i bon comerciant afirmava que es
rrolt positiu que parlin dels teus
productes «encara que sigui mala-
mcnt». Lo negatiu es que no diguin
ni parlin del teu producte.

Parlar del baile cada setmana,
sempra en pla de critica es una
propaganda a favor seu, ell pot
estar agraït perque els seus eni-
mies li fan propaganda per no res.

El colmo de leS critiques al nos-
tre batle, el subscriu en el número
interior d'aquest setmanari un que
firma «Un ciutadà que amb una
merda se va enfargar», pareix que
aquest ciutadà felanitxer vol donar

entendre que aquest incident de
trepitjar la merda, es culpa del
batle, però pensant i raonant un
poc, se veu clarament que la culpa
de l'enfangada va ser produïda per
la necessitat fisiològica del ca, i el
mateix temps per una badada del
protagonista. Allargant la passa o
acurçant-la, res de res hauria pas-
sat.

Fort i no et moguis, d'aquesta
incidencia i de moltes d'altres en
volen fer responsable al batle. Con-
sider que això no esta be.

El diari «El Pais» de Barcelona
va publicar no fa gaire un avis de
l'Ajuntament d'aquella ciutat que
diu «que seran multats amb 2.000
pessetes els propietaris dels gossos
(ca amb Mallorqui) que facin les
seves necessitats fisiològiques a la
via pública, o sigui 2.000 peles cada
rnerdada. No he vist mai que la
culpa de les merdades l'hagin atri-
buida al batle de Barcelona Pas-
c Maragall.

Al Japó i en especial a Tokio,
capital que té mes de deu milions
d'habitants, es obligatori que els
propietaris dels cans, duguin una
bossa i granereta per recollir en
cas necessari les mercies del seu
ca; sinó multa que te crio, i grossa.

Si volem que el nostre. poble
estigui net, lo esencial es no em-
brutar-lo, evitar tirar papers plas-
tics, escupinades, -etc. etc.

És comprensible que els bailes
(pari en plural) no poden anar
darrera els cans, ni tampoc darrera
les persones que a vegades d'ama-
gat enbruten els carrers. Som no-
saltres que hem d'ajudar a que el
nostre poble estigui net i, natural-
ment; collaborar amb l'Ajuntament.

A l'indret de les meves cases de
Felanitx i Porto-Colom, cuan es ne-
nessari la neteja de la carrera, la
fa la meya dona o filla, no esper
a que el poblema el resolgui l'Ajun-
tament.

No pertenesc a cap partit politic,
vot el que me ama la real gana.

No defens el Batle però si el sentit
comú.

UN OBSERVADOR

ENTORN DE LA CATEQUESI

Sr. Direct r:

He seguit amb atenció els arti-
cles que En Bien Garrtovi ha escrit
en aquest setmanari entorn de la
catequesi i m'han parescut interes-
sants perquè crec que responen a
una necessitat molt urgent de la
nos tra parròquia.

Com a mare de familia estic
greument preocupada per la for-
mació religiosa dels nostres fills i,
desgraciadament, he pogut compro-
var en moltes ocasions que l'anar
a la catequesi les fa més mal que
bé, ja que no sintonitzen ni poc ni
molt amb la formació espiritual
que intenten donar-les. De aquí es
Ia culpa?

Jo sé que els catequistes fan tot
el que saben i els pares no podem
mes que agrair-1 a: la seva feina;
però com molt be diu En Biel, avui
en dia, en que el allots reben tan-
tes influencies negatives per part
de l'ambient i la societat, no basta
bona voluntat i entusiasme, cal
preparar-se a fons amb tots els
medis que hi ha al nostre alcang,
tant pares, mestres, com catequis-
tes, perquè lo bo que nosaltres po-
guem inculcar-los pesi més que els
impactes negatius que reben i
rebran.

Per això seria molt bo disposar
dins la nostra parròquia d'una es-
cola de catequistes a on puguin
preparar-se 136 i sense presses per
a la seva tasca de cara als infants.
Estic segura que també podria
esser aprofitada per altres persones
que desitjen una formació perma-
nent (cosa que hi ha a altres parrò-
quies i que nosaltres desgraciada-
ment no tenim), i lambe seria for-
tament interessant per nosaltres
pares, que moltes vegades ens sen-
tim embullats a l'hora de tractar
aquestes qüestione amb els nostres
fills (El curs passat varem tenir la
gran sort d'assistir a una escota de
pares que enguany, incomprensible-
ment, no ha continuat).

Jo demanaria als responsables de
Ia parròquia que° fessin un esforç
per muntar escoles de formació per
a gent adulta, perquè no podem
demanar que els nostres fills res-
ponguin amb entusiasme davan la
idea de Crist, si no sabem fer-los
atractiva la vivencia espiritual. Crec
que Felanitx, en aquest ntit, ja fa
massa anys que esta aturada.

fina mare de familia

LA RECOLLIDA DE FEMS

Al Senyor Batle de Felanitx:

Fa un parch de setmanes vaig po-
der llegir un escrit del Partit So-
cialista que ens donava a coneixer
un resum de contracte que té l'Ajun-
tament amb la Companyia de la re-
collida del ferns.

Me crida l'atenció, perquè a mi
m'afecta directament uns dels casos,
concretament allò que diu, que a
Porto Colom hi han de passar cada
dia (11evat com ja sabem, els dis-
sabtes i vigílies de festa).

No vos dic res de lo gustós que es
quan en plena temporada d'estiu,
passa el camió a mitjan horabaixa,



Va a ir un tioco más lejos que sus
reportajes, entrevistas, actos cultu-
rales... Va a poner las primeras pe-
lículas de «L'EQUIP TULSA» ya
saben «CARNAVAL DE MONS-
TRUOS», «LA VENGANZA DE JIM
TAYLOR», «LA SERIE INSPECTOR
RAMONET», y otras en archivo to-
davía por estrenar, tales como «VI-
DRES ROMPUTS», «TRES» y «MOR-
BO-PARIS». Y hasta un serial del
original de «CALFREDS», ríanse us-
tedes de las series «FUENTE DE
PIEDRA» o «FALCON CREST».

• El C.D. FELANITX se halla en
cuadro. Es posible que el doctor
MARTIN RIAL sea intervenido qui-
rúrgicamente... ¡Ya me dirán!

• Quien la sigue la consigue. La
suerte para unos y la desgracia para
otros. Este es el caso de JOAN
SBERT del (Rte. Mallorca), uno de
LOS «JINETES» QUE VUELAN A
CUBA el próximo día 6 de febrero.
El otro día le cayó un sustancioso
premio de la ONCE... ¡Un fajo, así
de gordo, de bi7ietes de mili. Viajar
de esta guisa es una delicia.

• Tengo en mis manos este «fo-
lleto» de lujo con motivo de la pre-
sentación en el CINE PALACIO DE
LA MUSICA de MADRID —estreno
en SPAIN—, de la película «LA MI-
SION». Una película muy celebrada
que obtuvo la «PALMA DE ORO»
de CANNES. Una cinta que proyec-
ta esta semana el «CINE PRINCI-
PAL». La película del tándem PUT-
MAN/JOFFE («Los gritos del silen-
cio»), con actores de prestigio como
ROBERT DE NIRO y JEREMY

Era 1937Ian r

EL SEMANARIO «FELANITX»
LANZA UN S.O.S.

Hace año y medio que un grupo
de amigos, encuadrados dentro las
huestes lealtísimas de A.P.A., publi-

IRONS. Esperemos que la proyec-
ción se haga con el máximo esme-
ro y que la música de ENNIO MO-
RRICONE suene con la fuerza y la
nitidez precisas para calibrar esta
producción realizada con una dedi-
cación absoluta. La película es bo-
nita. De complemento «SED DE PO-
DER» título aquí de « V ILLAG E
DREAMS» del intelectual STUART
ROSEMBERG, con gente de valía
como ERIC ROBERTS, MICHAEL
ROURKE y DARYL HANNA.

• El valiente TONI JUAN, el del
baño en Cala Mar çal, cumplió lo
prometido. Invitó a sus compañeros
de fresca aventura a una paella que
sirvió de almuerzo a mas de 20 vo-
races comensales.

• A última hora nos enteramos
de que la BOMBA, MISSIL... halla-
do Porto-Colom, no es nada de eso...
Era una simple granada, peligrosa
ciertamente, pero no tanto. ¿Me gus-
taría saber a quien se le pierden es-
tas cosas, diablos!?

JORDI GAVINA

VIAJES MANACOR, S. A.
G A T 490

Vuelos Charter	 Billetes Aéreos
Billetes Terrestres	 Billetes Ferrocarril
Pasajes Marítimos, 20% I. y V. 25% Rte. 4.,°/„ coche
Viajes organizados Nacionales e Internacionales
Excursiones	 Luna de miel, etc.

Cl. Mayor, 84 - Tel. 580013 	 FELANITX (Mallorca)

VENDO CASA semi acabada (dos viviendas)
3 o I dormitorios y 2 baños cada una

en calle Virgen San Salvador

Informes: Restaurante PITUFOS 	 Millor
Tel 585606

CINE FELANITX -
A4 5812:11

Hoy sábado y mañana domingo

EJECUTOR y LA GATA ARDIENTE
Próxima semana

LA MITAD DEL CIELO
(con Angela Molina)

V

LOS LOCOS DEL TAXI

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Viernes 23 en CAN MO1X,tar-
dio fogueró si el tiempo lo permite.
Ball de bol con «)Estol d•Es Picot»
y «Esehilits i castanyetes» y TO-
RRADA A BALQUENA.

• Hoy sábado en CLASS inn:cha
caña con «Los Turcos», «Testículos
de Johova», «Cerebros expriinido9)
y «Las Hienas».

• La noticia de la semana ha
sido la BOMBA de PORTO-COLOM.
En una barraca entre es mollet que
va de S'Hotel a S'Estoril se encon-
tró un artefacto explosivo de cuida-
do. Los artificieros de la Guardia
Civil la hicieron estallar en S'AL-
GAR. Según, siempre radio calle, sa
TERRATREMOLOR alcanzó un ra-
dio de varios kilómetros de distan-
cia. Algunos hablan de «MISIL»,
pero si la cosa era cuadrada no po-
día ser. Dicen que se ha detectado
cierta radioctividad en la zona. Pero
a la hora del cierre de esta edición
todo era secreto del sumario.

• Se solucionó en INCA, el jue-
ves de la pasada semana, el proble-
ma que tenía RADIO POPULAR con
sus informadores deportivos. Cada
domingo tendremos información
puntual de primera mano de cuan-
to suceda por los campos de fútbol
de las islas por la F.M. de la COPE
BALEAR. Estilo COPE. En una cena
se consigue más que en los despa-
chos.

• El pintor MIGUEL ANGEL PE-
REA, soberbio artista, vuelve a es-
tar inspirado, trabaja a fondo. El
próximo día 15 de febrero EXPO-
NE en «4 GATS», la famosa gale-
ría de PALMA. Una muestra que re-
comiendo vivamente.

• VIDEOCLUB.— «TERROR-VI-
SION».— TED-NICOLAU basándose
en un argumento de GERRIT GRA-
HAM dirige a DIANE FRANKLIN y
GERRIT GRAHAM cuyo título
original es («MATIONAL LAM-
POON'S»). Una curiosa película de
horror y ciencia-ficción. Fruto de
un accidente cósmico llega por un
satélite receptor la energía de un
monstruo a través de las galaxias
por un ¡televisor! Comienza una odi-
sea de terror con clave de humor.
El monstruo necesita seres huma-
nos para alimentarse y sobrevivir.
(Comentario de M.A. JUAN MAS).

• CUMPLEN AÑOS ESTA SE-
MANA.— PIPER LAURIE (55),
JHON HURT (47), M.a LUISA SAN
JOSE (41), LINDA BLAIR (28),
JEANNE MOREAU (59), ERNEST
BORGNINE (59) y NASTASSIA
KINSKI (26).

• Me cuentan que la televisión
felanitxera T.V.F. va a ir pronto a
una remodelación de sus programas.

caron el primer número de nuestro
semanario, que a pesar de todos los
obstculos opuestos a su desarrollo,
ha continuado su marcha de lucha-
dor entusiasta y decidido por los
gloriosos ideales de Dios y Patria.

Al dar dicho paso, no contábamos
ni con medios económicos ni con
apoyos... Estábamos plenamente
convencidos de la necesidad de opo-
ner un vallador a la actuación pe-
riodística local de tendencia de iz-
quierda...

Pero no queríamos que desapare-
ciera de los estadios de la prensa
mallorquina, un periódico que lle-
vando el nombre de la Ciudad que-
rida, encarnara el espíritu cristiano
y patriótico...

Nuestra obra está patente libre-
Mente la dejamos a la crítica y li-
bre apreciación de todos los veci-
nos: si quieren que debe ser conti-
nuada, esperamos colaboraciones
personales y prestaciones económi-
cas. Si piensan que otros elementos
más aptos deben sustituirnos, nun-
ca seremos un obstáculo... Si juz-
gan que nuestra misión ha termina-
do, con dolor intenso acataremos
dicho juicio. No podemos continuar
como hasta ahora; la Ciudad resol-
verá lo que crea más conveniente...

Necesitamos para continuar que
nos ayuden con su apoyo y más aún
con su simpatía .. y quz.• los sus-
criptores y lectores paguen pun-
tualmente sus cuotas de suscripción
y ayuden según sus posibilidades a
resolver los agobios asfixiantes que
nos torturan...
ESTAMPILLAJE DE BILLETES

A partir del próximo día 18, se
admitirán en los Bancos de la loca-
lidad, las cantidades que sus clien-
tes les presenten para su estampi-
llaje por el Banco de rsparia. El se-
llo aprobado por la Junta Técnica
dice: Estado Espa;'n ol. Burgos.

En Felanitx cuidarán de la pre-
sentación al estampillaje todos los
Bancos situados en esta Plaza: Ban-
co de Felanitx, Crédito Balear, Ban-
ca March y Caja de Pensiones.
SESION MUNICIPAL

Del 12 de Enero 1937.
Se acordó llevar a ejecución las

expropiaciones ya acordadas de de-
terminados inmuebles que se hallan
fuera de alineación en la parte de-
recha de la calle de los Huertos y
se dé comienzo a la tramitación

'se hagan las gestiones que corres-
pondan para expropiar las fincas
que se hallan situadas en las entra-
das de la ciudad, en la parte iz-
quierda de la calle Jaime I y otra
que estorba el tránsito en la calle
de Mateo Obrador y se continúe la
urbanización por la calle Mar hasta
la Plaza Arrabal, dotando a dichas
vías de alcantarillado y pavimenta-
ción.
RASGO DE HONRADEZ

F# 1 pasado domingo al efectuar la
limpieza de Mercado, fue hallado
por el joven Cristóbal Alzamora
Matemalas un billete de 25 pesetas,
el cual se apresuró a entregarlo al
encargado de dicho servicio.

Reciba el citado joven nuestra fe-
licitación por tan noble rasgo.

Per a la transcripció, resumida.
D'ALLAVORS

VENDO COCHERIA en calle Veró-
nica, 27
In!'.: Tel. 5803S I
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Viernes 23, sábado 24 a las 9 noche y domingo 25 desde . las 3

La película que se recomienda por si sola, el mayor éxito del año
con COLOR PURPURA..

La Misión y Sed de poder
Viernes 30, sábado 31 a las 9 noche y domingo 1 desde las 3

El éxito de estas Navidades y todavía en olor de estreno en Palma

Golpe en la pequeña China
Y

Buscando a Greta
PROXIMOS ESTRENOS:	 6-7-8 febrero	 Color Púrpura

13-14-15 febrero Aliens - El Regreso
Cortocircuito
Dentro del laberinto
Quatermain en la Ciudad Perdida del Oro

FELANITX

FUTBOL BASQUET

El Felanitx, diezmado, recibe a Ses Salines en un
partido de trascendental importancia

Rtvo. Victoria, 4 - Felanitx, O

Temps fred, joc calent

FELANITX: Vargas (1), Obrador
(2), R. Juan (1), Valentin (1t, Bar-
celó (1), Covas (1), Gallardo (1),
Cano (1), Martín (3), Vacas (1) y
Vanrell (1).

Julia (1) por Valentín y N. Julia
(-) por Martín.

ARBITRO: Massanet (2), bien. No
tuvo ningún tipo de complicaciones.
Mostró la cartulina amarilla a Var-
gas.

GOLES: Minuto 28, Trivifio
fuerte disparo, 1-0. Minuto 37, Fuen-
tes, 2-0. Minuto 51, Fernández, 3-0.
Minuto 76, Mestre cierra la cuenta,
4-0.

A. JIMENEZ

BAJAS IMPORTANTES

El domingo en «S'INDIOTERIA»
no sólo se perdió por goleada, sino
que hubo lesiones importantes. Mar-
tín Rial puede ser baja por lo que
resta de temporada, Valentín sufrió
un alarmante tirón... Si recordamos
que a Santi le queda un partido de
sanción, amén de jugadores que es-
tán algo tocados, hay que convenir
en que el Felanitx recibe a SES SA-
LINES el domingo en «patios me-
nores», en un partido de vital im-
portancia de cara ,a la permanencia
en l. regional Preferente. Ambos
equipos tienen cuatro negativos, dos
puntos más los visitantes, que allí
vencieron por la mínima expresión
(1-0). Hay que ganar, y a ser posi-
ble superar el gol-average directo.
Esta vez hará falta algo más que
una vela, amigos.

Maael

2. REGIONAL
S'HORTA, O - ATCO. SO'N

GOTLEU, 5

DEBACLE

Ante el Líder se notó demasiado
Ia ausencia del goleador Mas. El
So'n Gotleu, líder destacado vino a
por todas.

Dos claves determinaron este re-
sultado tan concluyente. Un penalti
no señalado en el área —sino fue-
ra— por el árbitro en el área visi-
tante y el segundo gol del So'n Got-
leu marcado en propia meta por
Asturias cuando apenas se llevaban
unos segundo de juego de la 2.'
parte.

Nada más que reseñar del partido,
salvo, que el S'Horta mereció algún
gol y destacar la gran condición fí-
sica del rival. El equipo de Aznar
sólo aguantó los primeros 45 m.

S'HORTA.— Emilio, Guiem, Astu-
rias, Xisco, Burguera, Oscar, Dino,
Aznar, García (Contestí), J. Ramón
y Toni (M. Roig).

SP. SOLLER, 3 - CA'S CONCOS, 1
POCA FORTUNA

No anda muy fino el Ca's Concos,
que tiene bajas muy importantes en
su esquema. Ante un equipo inferior
sobre el papel, volvió a perder.

JUVENILES

FELANITX, 8 - POBLENSE, O

FOLLONES

Malos modales mostraron los fe-
lanitxers que se impusieron con cla-
ridad en el marcador. Vaquer fue
expulsado junto a un visitante, en
un partido en el que se armaron al-
gunas tanganas de campeonato.

Los juveniles felanitxers se quejan
de la poca atención que les presta
la directiva merengue, se han pasa-
do muchas jornadas sin entrenador.

Espectáculos como los del pasado
domingo no deben repetirse, poco
favorecen al fútbol local.

ALEVINES

ALEVINES.— Vencieron los de
FELANITX en SANTA MARIA en
un buen partido. Mientras el sába-
do se suspendía el partido anuncia-
do en «Es Torrentó» entre los IN-
FANÍTILES del FELANITX y el BA
RRA CAR.

FUTBOL EMPRESAS
PROTECTORA / GRIMALT, O -

VETERANOS ESTACION, 3

NI CON EL COLISTA

Otra derrota en el campo «Es
Cavaller» del equipo empresario fe-
lanitxer ante el farolillo rojo de la
clasificación. El mal tiempo hizo
que los locales se presentaran con
sólo diez jugadores. Un poco más
de seriedad, señores.

M.

Cadets masculins:

J. CAPO/ AUTOC. GRIMALT, 54
MOLINAR, 27

Fou una espécie de «festa da-
munt patins» ja que la pista, des-
prés de tantes brusques, no era
gens segura. Malgrat això els 54
punts demostren la superioritat
dels felanitxers que tot el temps
araren tranquils i alegres, donant
cabuda a que juguessin tots. En el
descans ja hi havia un clar 31-12.
Els punts estigueren molt ben re-
partits, destacant Tomeu Nadal
amb 10.

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 52
JUVENTUD MARIANA, 56

Després d'haver anat al davant la
major part del temps, a prop del
final la cosa comença a pipellejar,
els nervis i els desacerts, amén
d'algunes personals dels bases lo-
cals, decantaren el resultat cap als
del Juventut Mariana. Una llàstima.
Els nostres representants ho feren
be i En Mateu Julia, En Lázaro i
els dos Sebastians foren els qui do-
naren més qualitat a l'encontre.
L'àrbitre repartia les personals que
pitava, però «cleixá jugar» i això,
possiblement, fou la causa de que
el preparador local es guanyas dues
tècniques, per la seva actitut poc
controlada, que varen ser la defini-
tiva puntillada cap el resultat nega-
tiu.

Els maxims anotadors foren Lá-
zaro Sánchez (14, Sebastià Sunyer
(13) i Bartomeu Maimó (12).

Juvenils masculins

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 83
POLLENÇA, 35

L'excellent començament, 23 - 4
(minut 10), facilita l'ampli resultat

del descans (39-11). En la continua-
ció la fredor Als locals causa la
congelació de la diferencia fins al
minut 33 (58-34).

Explosió final dels Miguel Perelló
i Cia. (25-1 parcial, en els darrers 7
minuts).

Destacats del partit foren: Pere-
11ó, 17 punts, assitencies a forfo-
llons i 10 balons robats; Bover, 27
punts; i J. C. Maimó, 16 rebots i 15
punts.

PORRERES, 31
J. CAPO/AUTOC. GIIMALT, 52

Amb manca de llum, una fredola-
da i un públic desbaratat, es desen-
volupá aquest partit que els locals
començaren amb solament un juga-
dor a la banqueta i que, per les per-
sonals, acabaren amb només dos en
pista. Els jugadors porrerencs per-
deren el cabestrell per esacoltar-se
massa als seus animadors, abando-
nant la lógica i les bones formes.

Simiors femenines

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 38
ESPANYOL, 44

Seguit d'un primer temps ple de
desconfiança i desacerts, on creiem
que la superioritat de les ciutada-
nes era evident (vegeu la diferen-
cia de 15-29 en el descans), arriba
un segon període en el qual les del
Joan Capó reaccionaren positiva-
mera, fins al punt de que tothom
cregués possible girar la truita.
Però la distancia en el marcador
del primer temps era insalvable. Hi
va haver fregades i espires, empen-
tes i estirades degut a que els dos
equips posaren una nota de coen-
tor per el que es jugaven (el segon
lloc).

L'arbitratge del Sr. Sales fou ri-
gol-6s cap a les locals: 21 faltes en
contra i només 12 a les visitants; el
J. Capó únicament intenta 4 tirs
lliures i en canvi l'Espanyol 18, fent
11 punts.

Cati López (13 punts, amb dos
triples) resulta la mes efectiva.

AQUESTA JORNADA

Els quatre conjunts felanitxers
tenen encontres amb equips capde-
vanters dins les seves respectives
categories.

Només un d'ells es farà a la vila.
Es tracta del partit de javenils en-
tre el J. Capó i Hispania (un dels
dos únics equips que ha estat capaç
de derrotar als felanitxers).

Els cadets es desplaçaran a la
sempre problemàtica Sa Pobla i els
seniors masculins, també juguen en
aquesta ocasió el dissabte, a «Bons
Aires».

El diumenge, les fèmines hauran
d'anar fins a l'exòtica Puigpunyent.

LARRY CISTELLES

ALQUILO LOCAL, 100 m2.
aproximadamente en calle
Quatre Cantons, 7
(Esquina calle Agua)
Inf.: Tel. 580381
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Cross =lar a Ses Salines

Luis Enrique Arbulu Crousillat
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

e ,

Especializado en Jamaica Hospital (Nueva York) - Instituto Dexeus (Barcelona) - Hospital Cantonal
(('niversidad de Basilea) - Centro ilktlico Naval (Lima).

Toda clase de servicios Tocológicos y Ginecológicos

c/Amargura 1, 4.° - 2A (ascensor) Tel. (971) 55 43 22
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L'Associació de Veins
de Poi -Colom informa: la roda del

El diumenge e • 	a
Ses Salines atletes del Patronat de
Campos, Collegi de Ses Salines
Joan Capó de Felanitx i dels Iluc-
majorers N.a S.a de Gracia, Sant
Bonaventura i Públic.

Els atletes del Joan Capó domi-
naren a pràcticament totes les das-
sificacions com podeu veure:
lniciació masc.

1. Llorenç Páramo, 2. Paco Alcón,
5. Jesús García.

Equips, ler. Joan Capó.
Iniciació fern.

1. M.a Antònia Soler, 2. Mari C.
Valverde, 3. AMa M.  Sánchez, 4.
Margalida Vidal.

Equips, ler. Joan Capó.
Benjami masc.

1. Joan V. Maties, 2. Joan R. Vi-
dal, 4. Joan . Miró.

Equips, ler. Joan Capó.
Benjami fem.

3. Mari C. Adrover.
Alevi masc.

2. Andreu Páramo, 4. Pere A. Ben-

la redella...
(Ve de la pagina I)

aquest es el cas del nostre ajunta-
ment, es posen entrabancs de tota
mena per tal d'impedir que es pu-
gui fer un seguiment correcte de
l'actuació dels governants.

A l'ajuntament de Felanitx, la do-
cumentació que els grups politics
han de tenir a l'abast per a poder
emetre una opinió no els arriba
d'una manera normal; el diàleg en-
tre el grup majoritari i l'oposició
es inexistent; l'actitut del Batle a
les reunions plenàries envers dels
regidors socialistes, es hora de dir-
ho, es d'una desconsideració i gro-
seria inadmissibles.

El capítol de precs i preguntes
constitueix un punt de l'ordre del
dia en el que els regidors de l'opo-
sició poden demanar aclariments o
interersar-se per qualsevol tema
que tengui que veure amb l'actua-
ció de la Corporació. Jdò be; ara,
només es poden fer preguntes una
segada cada tres mesos, per nor-
malment no se'n poden fer perquè
no s'arriba mai al darrer punt. Els
dies quey hi ha precs i preguntes
l'ordre del dia esta tan inflat que ja
se sap que no s'arribarà al final. A
la sessió del dia 12 no hi havia mas-
sa punts per-6 el secretari va Regir
les actes de les sessions deis dies
6 i 20 d'octubre, del 17 de novem-
bre i del 15 dedesembre. La sessió
havia de començar a les 9,30; de fet
va començar a les onze del vespre.
Tot plegat fa riure a qualsevol.

Els firmants d'aquesta secció
hem tingut durant molts d'anys
l'exclusiva pel que fa referencia a
la crítica municipal. A «La Roclella»
ens hem ocupat d'aquesta corpora-
ci d'altres consitoris i no preci-
sament per cantar-ne .alabances,
però la crítica ha estat raonada i
p.2nsam que constructiva. Darrera-
ment, hem perdut l'exclusiva. Els
comentaris adversos a l'actual

naser.
Equips, ler. Joan Capó.

Alevi fem.
1. Catalina Albons, 2. Maribel Fu-

llana, 3. Margalida As. Adrover.
Equips, ler. Joan Capó.

Infantil masc.
2. Miguel Sánchez.
Equips, 2on. Joan Capó.

Infantil fern.
2. M.a Antónia Crucera, 4. Sole-

dad Collado.
Equips, 2on. Joan Capó.

Cadet masc.
1. Salvador Vidal, 3. Sebastià

Sánchez.
Cadet fern.

1. Maribel Obrador, 2. Margalida
Fiol.

IV CROSS JOAN CAPO
El proper 15 de febrer se reata-

zara, per quarta vegada, el Cross
Joan Capó, de gran solera, dins el
món atlètic balear.

Pròximament els anirem infor-
mant d'una manera més Amplia.

equip de govern apareixen sovint a
les planes d'aquest periòdic i d'al-
tres publicacions. Reconeixen que
el Batle actual esta sotmès a una
crítica intensa i continuada que sem
Na que va en augment. Però nosal-
tres tenim la convicció que aquesta,
diguem-ne campanya, en bona part
ha es tat provocada per una actitud
previa, arrogant i tancada, del titu-
lar de l'alcaldia;

Pirotècnic

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, I, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX

Necesito aprendiz electricista
con título profesional.

VENDO CASA en C. Mar, 38
Inf.: Tel. 272187.
(de lunes a viernes)

Malgrat el mal temps i les impro-
visacions de darrera hora, dissabte
passat se va celebrar el fogueró de
Sant Antoni, tradicional ja des de
fa uns quants anys al Port.

L'escenari va ser enguany la
Bassa Nova, a la vorera de mar.
La festa fou amenitzada pel con-
junt local «ALABAMA» que, a peti-
ció del públic -bastant nombros-
i tot tenint en compte el fred in-
tens, va tocar fins passades les dues
de la matinada.

L'Associació de Velas de Porto-
Colom, mitjançant aquest comuni-
cat, vol donar les grades a tots
aouells que collaboraren en el fo-
gueró i en especial a l'Excm. Ajun-
tament de Felanitx i als forns d'En
Pere Nicolau i «Plaza».

A tots, moltes gràcies i fins l'any
que ve.

La nueva junta directiva
del «Cimulo Recreativo»

Hace algunas fechas fue elegido
nuevo presidente de la sociedad re-
creativo/cultural «Sa Recreativa» cli
Felanitx. El nuevo presidente D. Ga-
briel Mora se hizo cargo de 1a en-
tidad con la intención de conseguir
lo mejor para los socios, en un am-
biente conciliador y cordial. Una so-
ciedad que se hace grande y que
siempre exije mejoras, sin duda la
más importante de nuestra Ciutat.
Donde tienen cabida los jóvenes y
los de más edad en un ambiente hu-
mano, a veces crítico, divertido, de
controversia, pero siempre terrible-
mente entretenido y caballeresco.

PRESIDENTE: GABRIEL MORA
VAQUER.

VICE PTE.: PEDRO VICENS
FIOL.

SECRETARIO: SEBASTIAN MAS-
SUTI NICOLAU.

VICE SEC.: PEDRO LLOMPART
BOSCH.

TESORERO: JOAN OLIVER
MONSERRAT.

CONTADOR: MATEO NICOLAL
VENY.

VOCAL - BIBLIOTECARIO: MI
QUEL JULIA MAIMO.

VOCALES: MANUEL CHILET PE
LECHA y ANTONIO VICENS SU-
REDA.

A todos ellos nuestra más since-
ra. felicitación y muchos aciertos en
en esta andadura.

M.

M'INTERESSA LOCAL DINS Fela-
nitx. de 1"00 m.2 aproNimadament.
TA BE M . INTEBESSA trosset de
terra entre Felanitx i Porto-Colom
amb caseta.

INFORM.: A AQUESTA ADMO.

• Gener 1987: Nova marginació
de la nostra llengua.

• L'Audiència de Barcelona ha
anullat per inconstitucional l'acord
de la direcció del Coliegi Públic
Anexe a l'Escota Universitaria de
Professorat d'EGB d'impartir les
classes en CATALÃ.

• El Teatre Municipal de Ciu-
tat s'omplí de gom en gom amb
persones que volgueren celebrar la
DIADA NACIONAL DE MALLOR-
CA, el 30 de desembre, convocada
per l'OCB i el PSM sota el lema
«Sí a la Ilengua»

• La revista LLUC canvia de
nom i de periodicitat: D'ara en
endavant la revista s'anomenarà
EL MIRALL i tindrà una periodici-
tat quinzenal.

• ETA (m ) reivindica l'explosió
d'un artefacte a un hotel de l'esta-
ció d'esquí de Vaqueira i Beret, si-
tuat molt prop de la residencia de
vacances del rei d'Espanya.

• Quasi DEU MILIONS de pas-
satgers han passat l'any 1986 per
l'aeroport de Son Sant Joan xifra
que suposa un record respecte
d'anys ante riors.

• 201.761 milions de pessetes
ei deficit acumulat per RENFE
(Ferrocarrils Espanyols) l'anv 1986,
xifra que sera compensada amb
càrrec als pressuposts generals de
l'Estat.

• Segons el científic hritanic
John Seale la SIDA (Síndrome
cl'Immunocleficiencia Adquirida) va
néixer en un laboratori militar d'in-
vestigació de la guerra biológica i
no es trasmet per via sexual.

• Avions francesos bombardeja-
ren una base de radar líbia en el
nord del TXAD, com a represalia
a l'atac realifzat per avions libis a
Ia zona sud del país que compta
amb el suport militar de l'Estat
francès.

• L'ESQUITX: D'una cosa po-
den' estar tranquils els mallor-
quins: La RENFE no va malament
per culpa nostra.

NECESITO COCHERIA O ALMA-
(;EN ENEN ALQUILER.
Inf.: Tel. 581023

SE VENDE CASA de dos plantas en
C. Jaime 1, 85 sobre solar de 18(1111.2

luí.: Tel. 582475

TENGO COCHER1A para alquilar
C. Rector Planas, 52.

In f.: Jua ved, 61 - Tel. 580283




