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eiLerivaretn Er;Inic -1 pf esa de
Aquesta setmana les vagues han

estat el denominador comú de l'es-
devenir local. A partir del dilluns
foren els alumnes dels Instituts de
Batxillerat i Formació Professional
els que sortiren al carrer per tal
de solidaritzar-se amb les reivindi-
cacions que formulen els estudiants
a tot l'Estat i que es poden sinte-
titzar en tres peticions bàsiques:
reducció de taxes univarsitaries,
augment del capitol de beques i
supressió de la selectivitat.

El dilluns, els alumnes dels insti-
tuts s'agruparen massivament a la
plaça de Sa Font on interromperen
per unes llores el tra 1,i I de vehi-
cles. Cal assenyalar que la policia
municipal cuida de desviar per a
altres indrets la circulació i sois se
registra l'estupidesa de dos conduc-
tors de vehicles que envestiren a
tota pastilla els manifestants, els
quals, gràcies a Déu, donaren pas
atropelladament als vehicles sense
cap conseqüència indesitjable. Les
forces de la Guardia Civil observa-
ren d'aprop i amb discreció l'evolu-
ció dels manifestants. Cap al mig-
dia una comissió d'alumnes féu
entrega al Batle d'un comunicat on
s'expressen les reivindicacions que
planteja l'estament estudiantil al
ministeri d'Educació i Ciencia.

A l'hora d'escriure aquesta nota

Dissabte passat horabaixa va que-
dar inaugurada a la planta baixa
de la Casa de Cultura l'exposició
que entorn a la guerra civil a
Mallorca ha muntat l'Ajuntament
de Ciutat i que, un cop exhibida
a la capital, s'ha mostrat a Mana-
cor i ara amb el suport del nostre
Ajuntament i la collaboració de la

E! Cara Comarcal de
Salut

Diumenge passat va sortir cap a
Madrid el secretari general de la
UGT de Felanitx Guillem Vadell i
el dimarts ho havia de fer el baile
Pere Mesquida, amb l'objecte d'in-
tegrar-se a una comissió que ges-
tiona la construcció d'un centre de
salut comarcal per a la zona de lle-
vant. Amb aquesta comissió hi fi-
guren també alguns batles de la
comarca del sudest illenc.

Els comissionats s'havien d'en-
trevistar amb el ministre de Sani-
tat Julián García Vázquez.

—dimarts a vespre— els estudiants,
ja en nombre inferior al de dilluns,
han protagonitzat una asseguda a
l'escalera parroquial i s'espera que
la vaga es perllongui durant tota
la setmana.

Així, doncs, els dimecres i dijous,
els alumnes que hauran acudit a
les aules del «Sant Alfons», mal
hauran pogut rebre una atenció
docent normal.

Fundació Mn. Cosme Bauçà restara
installada a Felanitx fins el diumen-
ge dia 8 de febrer.

Aquesta mostra, que no pretén
ni d'enfora esgotar el tema, posa a
l'abast de l'espectador un conside-
rable contingut de material gràfic
i documental que ordenat cronolò-
gicament compren des deis prece-
dents immediats a l'alçament fins a
la consolidació del regim franquis-
ta. En el despatx situat al costat
del vestíbul i gracias a la collabo-
ració d'En Bernat , O. Ricart, es
projecten en video unes pellícules
produïdes per Televisió Espanyola
i el Centre Regional de Catalunya i
Balears anusives a aquests esdeve-
niments.

Cal destacar l'elevat nombre de
persones que han desfilat per
aquesta mostra des de la seva ober-
tura, així com també l'excellent
muntatge que se n'ha fet.

Es té la intenció de que el diu-
menge 4dia 8 a vespre es clausuri

I avui vespre tancaran la porta
a So'n Prohens. Són per tradició
els darrers en festejar el sant patró
de la pagesia. A les 8 hi haura
missa, amb assistència de la Corpo-
ració Municipal i tot seguit s'en-

la mostra amb una taula rodona,
a la qual intervendrien diverses
personalitats que s'han dedicat a
investigar sobre la guerra civil al
nostre arxipèlag.

Confiam a la propera edició po-
der-ne donar noticies més concre-
tes d'aquesta taula rodona.

cendra un fogueró per fer torra-
dissa. L'organització hi posara el
pa, la sal, el pebre bo, la llimona
i el vi de franc. La resta ja anirà
a càrrec de cadascú i d'acord amb
Ia seva tensió sanguínia. S'Estol
d'Es Picot de Son Macià (bons
veinats) tendrà esment de que no
s'emparpalin les carnes dels baila-
dors i de que la festa duri un bon
raig.

Tots hi sou convidats. Els de
So'n Prohens vos hi esperen de bon
grat.

La noticia fins i tot podría ser còmica, si no fos per les conseqüen-
cies tràgiques que se'n deriven inevitablement. Segons el prestigiós diari
«The New York Times», els serveis nord-americans d'espionatge han
comunicat durant els últims anys infc ,rmacions deliberadament falses o
incompletes tant a Iran com a Iraq, per impedir que l'un o l'altre país
acabas triomfant. La noticia quedava completada amb un comunicat de
Ia Casa Blanca en el qual es desitjava una sortida ràpida i pacífica en
el conilicte entre els dos països àrabs indicant, endemés, que actualment
els Estats Units no transmeten informacions falses a Bagdav o Teheran.

O sigui que, segons tot això, la intelligència nord-americana —aneu
a saber si amb coneixemenl o no del govern del seu país— s'ha dedicat a
«jugar» amb dos països en conflicte, ajudant-los, per una banda, amb
informació i, per l'altra, donat-los informació falsa.  Teòricament, en la
guerra entre Iran i Ii4q, els USA donaven suport al regim iraquià, però
en la practica, tal com s'ha demostrat, no era així, perquè també ha
passat informació —falsa, però a això no ho sabien els dirigents ira-
nians— i ha entregat armament a l'Iran.

A qui pot afavorir tot aquest embwic d'informacions falses i de doble
personalitat? Evidentment a la Pau es ciar que no. La vencia d'armes i les
informacions falses que han dona t els nord-americans a aquests països
engrescats —no se sap ben bé per quin motiu concret— en la guerra que

-.ha provocat mes baixes de la II Guerra Mundial ença, sols han servit
per allargar més aquest conflicte, per convertir-los en un negoci rodó de
la venda d'armes i per mantenir la inestabilitat en una de les zones més
delicades del nostre planeta, per la proximitat de les reserves petrolieres
més importants fins ara.

Esta vist i demostrat que les guerres actuals, les que han anat
produint-se i reproduint-se del 1945 ença, no s'organitzen per generació
espontània. Darrera elles sempre hi ha un suport politic, militar, amb-
dues coses alhora, que les encén i alimenta. La pau o la guerra en el
nostre planeta es decideixen sempre en els mateixos despatxos.

No sé quina confiança poden tenir ara mateix els governs d'Iran i
Iraq en els Estats Units, després de la tràgica presa de pèl de que han
estat objecte; fins i tot es possible qt.m alguns aliats dels nord-americans
arreu del món reflexionin sobre els sistemes emprats pels seus amics,
així com de la moralitat d'aquestes accions. Tanmateix,  emperò, res no
canviarà. Confiem que els USOacompleixin el que han dit en el comu-
nicat de. la Casa Blanca i que deixin de passar informacions —falses o
vertaderes, tant se val— als dos països en guerra en el golf Pèrsic. Sens
dubte que sense intervencions externes el conflicte pot acabar-se qualque
dia... si la pia: derosa indústria armamentista ho troba convenient. Però...
que passa amb le' —segons els experts— milions de víctimes que ja ha
ocasionat aquesta cruenta guerra? És en aquestes circumstancies i davant
aquests fets que horn comença a dubtar sobre la racionalitat de la raça
humana.

RAMON TURMEDA
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SANT ANTONI A SON PROHENS

!Veis mstres deis CRniles

d'onsEnrança privzfe
En un altre sentit els professors

d'ensenyança privada de collegi
«Sant Alfons» tenien anunciada la
seva solidaritat amb la vaga que
també a nivell estatal estava pre-
vista pels dimecres 28 i dijous 29
de gener. Els motius que empenyen
a aquest sector a una protesta tan
contundent són els següents:

— Consecució de l'equiparació
_amb els treballadors de l'ensenya-
ment estatal en quanf' a Thorari -
laboral i salari (segons es contem-
pla a la LODE).

— No haver-se renovat el conve-
ni des de l'any 1984.

— No haver percebut cap aug-
ment salarial des de l'any 1985.

[`exprició da guerra ciui! Nblrf2)3
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Semestral:	 1.250 Ptes.

Semestral a fora: 1.400 Ptes.
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SANTORAL

Diu. 1 Sta. Viridiana

Dill. 2 Present. del Senyor

Dim. 3 St. Blai
Dim. 4 St. Andreu Corsino

Dij. 5 Sta. Agueda

Div. 6 Sts. Màrtirs del :tapó

Dis. 7 St. Ricard

LLUNA

Lluna nova dia 29

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, 14 119 h.

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

Felanitx - Palma per Campos
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 i 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:

Miquel-Nadal
Dilluns:	 Jaume Rotger
Dimarts:	 Gi Ticoulat
Dimecres:	 Francesc Piña
Dijous:	 Gayh.-Melis
Divendres:	 Miquel-Nadal

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

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

Ajuntament
de Felanitx

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del art. 8 -2
de la Ley 40/1981 de 28 de Octubre,
a efectos de su remisión a la Comu-
nidad Autónoma y al Delegado de
Gobierno en Baleares, de su publi-
cación en el tablón de edictos de
esta Casa Consistorial y en las car-
teleras públicas y de su posible
inserción en la prensa y en el Bo-
letín Oficial.

EI Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 17, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros, excepto D. Juan
Bover Company, que se excusó:

Con el voto favorable de los nue-
ve Regidores presentes de U.F., el
voto en contra de los tres socialis-
tas y la abstención de los cuatro
Regidores restantes, se acordó la
aprobación del Proyecto Básico de
Construcción de un Complejo Poli-
deportivo en el Campo Municipal
de Deportes de «Sa Mola».

Con el mismo resultado que el
punto anterior en la votación, se
acordó la aprobación de la 1.a
Fase del Complejo Polideportivo
del Campo de Deportes de «Sa
Mola».

Con el mismo resultado que los
anteriores puntos, se acordó la
aprobación del Pliego de Condicio-
nes para la contratación de los
apartados A, B y C de la 1.a Fase
del Proyecto de Construcción de un
Polideportivo en el Campo Munici-
pal de Deportes de «Sa Mola».

Con la abstención de los Regido-
res Socialistas y el Sr. Riera, se
acordó solicitar del C.I.M. la inclu-
sión en el Plan Territorial de Equi-
pamientos Deportivos de 1986 de la
1.a Fase del Proyecto de Jardín
Municipal y Complejo Deportivo de
Porto-Colom.

Con el voto en contra de los Re-
gidores Socialistas, se acordó acep-
tar la propuesta de TREPLA, S. A.
y D. Antonio Ramón Gelabert so-
brilkesión de terrenos en la Urba-
nización Sa Punta (2.a Fase).

Con el voto en contra de los Re-
gidores socialistas y el de la C D.I.,
se acordó rechazar la alegación y
aprobar los Criterios, Objetivos y
Soluciones Generales para la Modi-

ficación Puntual del Plan General
de Ordenación del Municipio en
terrenos denominados «Es Regue-
rons» y «Es Turó», solicitada por
la entidad Vall d'Or, S. A.

Se acordó por unanimidad facul-
tar al Sr. Alcalde para acordar la
agrupacrón de este Ayuntamiento
con otros a los efectos de consecu-
ción de su puesto de Consejero
General en la Nueva Asamblea Ge-
neral de la Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad de Baleares, por el
turno del veinticinco por ciento de
la representación municipal, propo-
niendo para el citado cargo al Vice-
rector de la Universidad Balear
D. Antonio Bennasar Roig.

Con la abstención del Sr. Riera
y el voto en contra de los tres Re-
gidores socialistas, se acordó soli-
citar a la Comisión Provincial de
Urbanismo la declaración de inte-
rés social, del restaurante proyecta-
do por D. Antonio Julia Barceló en
la finca rústica denominada oCa'n
Gayà.» de Porto-Colom.

La Corporación quedó enterada
del escrito de la Conselleria de
Obras Públicas y Ordenación del
Territorio, dando cuenta a este
Ayuntamiento de la iniciación de
los trámites para proceder a la res-
cisión del contrato solicitada por el
Equipo Redactor de la Modifica-
ción del Plan General.

Por unanimidad se acordó solici-
tar de la Jefatura Regional de Cos-
tas el acondicionamiento de las
Playas de Cala Ferrera y Cala
Marçal.

Mientras se estaba debatiendo el
punto relativo a la Aprobación defi-
nitiva de la Cuenta General del
Presupuesto de 1985, sonaron las
veinticuatro horas, sin poder resol-
verse este asunto ni entrarse a
debatir el último del Orden del
Día.

Felanitx, a 20 de noviembre 1986.
El Secretario

Guillermo Juan Burfmera
El Alcalde

Pedro Mes quida Obrador

ANUNCIOS
Se hace público que las listas

electorales, correspondientes a la
rectificación del Censo Electoral
Ordinario y Especial referidas a 1
de abril de 1986, estarán en perío-
do de exposición al público duran-
te los días comprendidos del 26 de
enero al 16 de febrero, en el Nego-

ciado de Estadistica de este Ayun-
tamiento en horas de 9 a 14, podrán
ser comprobadas por los interesa-
dos y en caso de irregularidades,
bien por no figurar o por inscrip-
ción errónea, formular las corres-
pondientes reclamaciones.

Se advierte a todo el vecindario
la necesidad de su comprobación
ya que de ellas se deriva el poder
hacer uso del voto en futuras con-
frontaciones electorales.

Felanitx, a 22 de enero de 1987
EL ALCALDE

Pedro Mes quida Obrador

REDUCCION ARBITRIO

RECOGIDA DE BASURAS

Se recuerda al vecimlArio, que la
tarifa relativa a viviendas p:0 - 1icu-
lares en Felanitx, litoral, S'Ilorta
Cas Concos, gozarán de una reduc-
ción del 50% de la misma, siempre
y cuando se demuestre que en la
misma sólo habitan personas jubi-
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 justili 7

cación que da derecho a la reduc-
ción de la tasa finira el 15 de marzo.

Felanitx, a 14 de enero de 1987
El Alcalde

Pedro Mes quida Obrador

Se necesita COCINERO
— Restaurante Parque Mar

— Fecha comienzo Abril 19$7
— Dirigirse por escrito y con

Curriculum Vitae a:

Complejo Parque Mar

Jefe de Personal

Cala d'Or
.7.1•••n76.11.•

ALQUILO LOCAL, 100 m2.
aproximadamente en calle
Quatre Cantons, 7
(Esquina calle Agua)
Inf.: Tel. 580381

	.1110	

VENDO COCHERIA en calle Veró-
nica, 27
Inf.: Tel. 580381

1Jordi Borcloy Boca

morí a Felanitx el dia 23 (le gener (le 1987, a 52 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

, La seva esposa Miquela Vaquer Obrador; fills Joan i Jaume Jordi; germans Pere i Joan,
pares politics Jaume Vaquer i Miqueta Obrador, germans politics, tios, nebots, cosins i els altres
parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Déu.

Casa mortuòria: Carrer Major, 6-ler.
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Què serem noliros
es kifis?

Ciutadans, vull demanar
(luan sa glosa llegigueu,
si es sentit no enteneu
es que no el sé explicar;
jo només vull motejar
que això de merdes de ca
en troben per tot arreu.

I baldament no ho cregueu
també en pas un censal.
Me'n bota un dins es corral,
fa sa feina principal,
Rafer, ja la llevaren.
Amb veïnats no vos baralleu
perquè encara es més mal.

Per guanyar-me sa soldada
molts de pics vaig a Ciutat,
dins un gran carrer asfaltat
vaig errar una potada
me'n yaig dur una d'aferrada
per un «ano» fabricada
i es ca encara no es nat.

Es diaris de Ciutat
les Ilegesc qualque vegada
i critiquen s'autoritat
un poquet més perfilat
no ho fan amb tanta merdada.
Se ven que es més educada
aqueixa gent de Ciutat.

Tots mos creim ésser sabuts
i tots mos equivocam,
ciutadans, i jo deman:
Que serem noltros es bruts?

Es batle no vull defensar,
pot tenir un poc de culpa,
de lo que no pos cap dubte
es que a's noble qui l'embruta
es qualsevol ciutadà.

Sa culpa no es des ca,
tampoc de s'autoritat,
sa culpa es des ciutadà
que el mena a passejar
ben net i ben empiulat
i diu que es tan ben criat
que just li falta parlar
i no li sap ensenyar
de quan té necessitat
asseure-lo a s'excusat
com qualsevol cristià.

Sa placa de ses palmeres
enrajolada be esta
i com que poques n'hi ha
ne es per menar-hi es ca
a embrutar-la amb sos darreres.

Da sa maquina amb graneres
no se lo que tenc de dir,
vise pes carrer de Ses Eres
i mai l'he vista venir.
I que putes pot fer lluir,
tot són cotxes per ses voreres.

Després de sa gran pallissa
que dan a n'aquest senyor
només falta obligar-lo
pes mulet des carreró
fer-li fer una paissa.

Jo me sap greu p'ets externs
que llegint es setmanari
diran vaja ciutat ordinari,
festejant es centenari
i viuen dins un clot de ferns.

Per s'Ajuntament coloms
i per qualque campanar,
pes carrers merdes de ca
i bísties pes carrerons.

Avantatge tie liw,ors

11.'E cosa de na creurel
((airciusi()

Río Tala es, poc mes o manco, gran com S'Horta. Malgrat ja fes ca-
lor, a les onze de la nit, qui més qui manco dorm A on anar a tocar si
no hi coneixes quasi ningú, ni te coneixen. A qui diràs que pensant esser
a San Pedro has davallat del tren a Río Tala... i que t'ho cregui. La ca-
bina telefónica tancada, ningú té telèfon a ca seva... i viuen a 160 quitó-
metres de Bones Aires «la Reina del Plata». Coses de no creure...

Sortim de l'estació travessam el carrer, i sort que sempre n'hi ha
que no tenen geirs de son, com solen ésser els nuviis. A un portal una
parella, festejant, Os a dir .. que feien festa. Em sabia greu aturar-los,
però també no dir res... No se devien pensar mai que a n'aquella hora
de la nit, a més de deu minuts d'haver passat el darrer tren del dia, a
dos desconeguts se'ls ocorregués demariar: «Perdonen la molestia, pero
¿podrían decirnos dónde vive Prina?» Estic segur que varen romandre
sense polsos, i això pot ser greu dadas les circunmstancies, però sense
girar-se ni descompondre el quadre, cree que fou ell (o podia ser ella...)
amb un filet de veu, qui va respondre: «Del otro lado». No feia falta afe-
gir «de las vías»... ja hi erem. Al primer portal que verem llum tocarem
timbre. «Vive aquí Norberto Prina?» — «Sí señor, un momentito que lo
llamo». Grades a Déu puc dir que tota una vida de professor m'ha dei-
xat una vertadera, fortuna en amics corals, En Norberto es dels més an-
tics alumnes, deis quasi tan vells com jo. «¿Qué le anda pasando por
aquí y a: estas horas, Don Miguel?». Li vaig explicar lo millor que vaig
poder el que ens havia passat. No podia fer altra cosa. Ell, que em co-
neixia de quan donava unes classes que les podien escoltar, que també
coneixia l'altre company, que té una gestoria com ell mateix, sens afegir
més comentan, digné: «No lo puedo creer...». Sense dir paraula, ja èrem
dins el seu r cotxe, cap a San Pedro. A la porta de ca meya, En Norberto
que me diu: «Espero unos minutos, por si tengo que llevarlo de nuevo
a Río Tala... D. Encara!

Eren prop de les sis del matí, quan acabava d'explicar a ca meya el
que m'havia passat, el telèfon comença a sonar, i En Toni Grimalt que
diu: «Som a Madrid!». —¿Estas segur? —Per què? —Per res...». Hauria
donat qualsevol cosa perquè hagués davallat a Córdoba, o Toledo... Pit-
jor! «A Bones Aires ha quedat Na Maria Salom i la tia. Crida-les i fe el
que puguis per elles». No vaig fer mes que dues cridades telefòniques.
L'endemà tia i neboda embarcaven... però «regalant» uns doblers nc sé
a qui, per ventura el mateix que volia cobrar excés d'equipatge...  ¿Pot
ser que n'hagi sortit amb la seva? Esper per veure que dirà el Secretari
de Turisme, fortament interessat en atreure turisme cap a l'Argentina,
no més que nosaltres que ja tenim embastada la IV.a TROBADA BALEAR
per a l'any que vé, i ja falten pocs dies.

També falten pocs dies per les Festes, que enguany no podrem passar
plegats. Però no estarem sols com altres vegades, enguany tenim amb
nosaltres a la Mare de Déu de Sant Salvador que ens deixà En Toni Gri-
malt. Prest lluirà la corona, i per ara en té una, tota feta de cors mallor-
quins i argentins. Avui, diumenge. el dia que aprofit sempre per a «tor-
nar a Mall orca», estic acabant aquesta neta que se'n dura En Miquel Pou,
el darrer que queda de la III.a TROBADA, que hem pres uns als altres
cada dia, per a poder tenir-lo un poc més i o perlIongar la TROBADA d'en-
guany. Justament avui es reunien a «La Ponderosa» els retornats a Ma-
llorca. quan eren les onze per aquí i alià les tres de l'horabaixa. ia espe-
raya cale el telèfon sonOs. Així havíem quedat al partir ells, i així ha es-
tat. La ven d'En Tolo Bennassar «Mo'>, m'ha tornar- fer reviure aquells
dies rneravellosos pa scats a Mallorca.Tota la HP TROBADA acabava de
dinar i la recordaven mirant el vídeo fet p'En Tomas das Sastre. La ven
d'En Toni Grimalt i Mossèn Gabriel Rebassa. diguent-me que el meu plat
i el inz..0 lloc a la taula estaven buits (i tan buits!), m'han fet emocionar..
i molt! Malgrat mirem ara a ca nostra el vídeo de «La Ponderosa» i el
de S'Estol des Gerricó... no es igual. Sembla un somni haver vermat a
So'n Serra amb En C.-yetano. glosat anal En Rafel a n'Es Carritxó, o ha-
ver tengut un lloc al costat d'En Ginés i En Toni (Jr.) i ca nieva a Ca'n
Tomen i Na Catita, o cada un dels meus parents i amics, que ara són
molts més que -no'n tenia, i perdonan que no seguesqui... que ja no veig
lletres ni paper. Creis-me, malgrat vos sembli que «es cosa de ,no
creure...».

Molts d'anys i Bones Festes per a tots. Fins prest!

Miguel Antoni Enginyer

San Pedro, Argentina, 21 de desembre del 1986.

Sa gent externa dirà
n'aquest poble lo que hi ha

deu ser molt de paparró.

Ciutadans, senyors i pagesos,
a tots vos vull convidar,
procurem de no embrutar.
Es poble net estarà
i sa culpa no haurem de dar
a altri d'haver-los comesos.

Rafel

SALOÍ MENTAL
Televisió (2)

A l'article de la setmana passada
ja parlàvem dels efectes negatius
de la televisió sobre el creixement
equilibrat dels infants, deixarem a
part la violencia televisiva, ja que
es un tema del qual en podfiem
parlar molt de temps.

El fet més important i inqüestio-
nable, es que la majoria de progra-
mes de la TV tenen una gran dosi
de violencia i agressivitat (crits,
discussions, baralles, guerres, morts,
assassinats, suïcidis, etc., sempre hi
ha un poc de sang). Violència pre-
sent a series de telefilms (Dinastia,
Falcon Crest, etc.) a les pellícules,
i també als dibuixos animats
(Ewoks, «Diminutos», Els petufets,
Tom i Jerry, per dir-ne sols alguns).
Podem afirmar que quasi be el
50 % de les imatges que els infants
veuen són plenes de conductes
agressives i violentes entre perso-
nes, imatges plenes d'agressivitat.

Tota aquesta informació que l'in-
fant rep de la TV, l'influeix, els
infants solen imitar-reproduir les
situacions que han vist a la TV,
dones, si aquestes són agressives,
els seus jocs solen ser agressius,
de fet els jocs dels infants ho són
bastant. Fins i tot hi ha hagut
casos de nins hospitalitzats; un cas
d'un nin ingressat amb un trenc al
cap causat pel seu germà amb una
botella, el germà agrcssor explicava
«als .dibuixos se peguen, surt un
bony i no passa res». Serveixi
l'exemple, per a illustrar les conse-
qüències nocives de la violencia de
la TV.

Psicòlegs americans, realitzaren
una investigació passant películes
vi ,, 'Pn tes a Is infants,i despr6s obser-
vant-los durant el « recreo», d ones,
les conductes agressives augmenta-
ren més de 10 vegades. Els infants
imiten aló que veuen, a més si
veuen que es bo, com a la TV, que
el policía que ha mort. quatre Ila-
clres rep una condecoració per
haver aturat un robatori, l'infant
no entén del tot el premi, compren
—això si— que la violencia no és
dolenta, un pot ser recompensat.
Altres estudis han demostrat que
els infants que veuen més TV i
més programes volents, tenen una
conducta més violenta i anti-social
a classe i amb els seus amics i
companys. Tots els estudis realit-
zats diuen el mateix, les películes
violentes fomenten les conductes
d'agressivitat als infants.

Podem concloure sense dificultat,
que es necessària una dosificació
estudiada de la TV que veuran els
nostres infants. Mirar la programa-
d& i deixar-los veure les pellícules
menys violentes, i en tot cas, des-
prés d'una película d'aquest tipus,
fer-los raonar que les conductes
agressives s'han d'evitar sempre.
Una altre questiú que ens escapa,
és que RTVE, precisa d'un canvi
radical dins la seva programació in-
fantil. Cal que contrarestem aques-
ta viglencia amb jocs de participa-
d& d'equip, d'enginy, etc. S'ha
d'aprofitar la part positiva de la
TV, però mai usar-la com un «can-
guro» que ens guardi aturats i
asseguts els infants.

Bernat Calafat, Psicòleg

ENCONTRADA SORTIJA de oro,
con iniciales. Se devolvera a quien
acredite ser su dueño.

INFORMES: EN ESTA ADMON
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VENDO PISO en Porto - Colom de
100 rn.2 en C. Marina
Facilidades de pago.
Inf.: Tel. 575012
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el local de la Casa de Cultura de Felanitx, a les 10 del matí en
I primera convocatòria i a les 10,30 orr segona.

El Consell Rector

Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
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Com era Felanitx quan rebé el tito{ de Clutat
Per P. XamenaMaria Eulàlia Coll Mesquida pro-

nunciara el pregó de Setmana
Santa

Sabem que la Confraria de Sant
Agustí ha encarregat el pregó de la
setmana santa de 1987, a la nostra
paisana Maria Eulàlia Coll Mes-
quida.

No deixa d'ésser un fet destaca-
ble que, després de vint-i-nou anys
de fer-se aquesta crida, per prime-
ra vegada amb molt d'encert al
nostre entendre— s'hagi encomana-
da a una dona.

La festa de Sant Antoni
a So'n Negra

A So'n Negre se'n dugueren la
part millor, pel que fa al temps, de
totes aquestes evocacions santanto-
nianes que s'han celebrat per tot
arreu de la nostra contrada. El
diumenge el solellet posa la nota
càlida —i valga la prolixitat del
mot— a les beneïdes, que es des-
plegaren dins un ambient festiu de
bon de veres, malgrat que la parti-
cipació fos un poc més baixa que
els anys passats. Aixe, ha estat un
fet general que volem atribuir al
temps fred i insegur que ha presi-
dit el solstici hivernenc.

Així dones foren sis les carrosses
que desfilaren per davant l'oratori
per rebre la benedicció, i les més
treballades no descuraren la tradi-
ció d'illustrar amb glosats i can-
çons la seva manifestació. Hi havia
cinc premis que correspongueren
per ordre d'importància als núme-
ros següents: ler, al núm. 5 «El
Forn», 2on. al núm. 7 «Sant Antoni
i el dimoni», 3er. al núm. 3 «Excur-
sió de pensionistes», 4rt. al núm. 4
<,Matrimoni mal avengut» i 5e. al
núm. 1 «Carretó amb molles». El
jurat troba convenient afegir un
sisé premi de 1.000 ptes. a la
carrossa núm. 6 «Pintor».

Mentre s'esperava el veredicte del
jurat, es va rifar un indio!, que
va tocar al Batle. La coincidència,
ts clar, dona peu a comentaris que,
tot sia dit, es feren amb l'humor
més innocent.

No podem passar per alt el fo-
gueró que s'havia fet el vespre
abans. Aquest si qui hi anà vitcnc.
Els cotxes que s'arreplegaren al
voltant i que no caberen a l'expla-
nada de l'escola s'hagueren d'apar-
car set hores lluny de tants que
n'hi havia. La vetlada es va allargar
vora el foc, entre torradissa i ball
popular animat per S'Esto? d'Es
Picot.

El fogueró del Passeig
Ramon Mil

Diferit a dissabte passat, se cele-
bra el fogueró que s'havia anunciat
pel dia de Sant Antoni sota l'orga-
nització dels veinats del passeig de
Ramon Llull i que per mor del mal
temps s'hagué de suspendre.

La vetlada aria força animada al
só del grup artanenc Esclafits .i Cas-
tanyetes i de S'Estol d'Es Picot i

la TVF des d'una plataforma ad
hoc no va perdre calada. Els alum-
nes de vuitè del «Sant Alfons»
també pogueren fer el seu petit
negoci venent panets i llangonissa
per torrar, a benefici del viatge
d'estudis.

La festa anà animada fins ben
tard.

Premi de redacciti
Recentment ha obtingut el pri-

mer premi corresponent al nivell
de 6è. a 86. d'E.G.B. del Concurs
Escolar convocat per la Cadena
Hotelera «Sol», «Viajes Iberia» i
«Diario de Mallorca», l'alumne del
CoFlegi Públic de Ca's Concos Jau-
me Obrador Vaquen Pel nivell es-
mentat es proposa una redacció
sobre el tema «El sol es tu amigo».

Aquest premi consistia en un
viatge per a tres persones i estança
a la capital d'Espanya durant una
setmana.

Felicitam a Jaume Obrador, el
qual ha estat premiat ja unes guan-
tes vegades a concursos escolars
d'aquesta mena.

Llar de la 3a• Edat
coNI , Eili:NciA MEDICA

Dimecres dia 4 de febrer, a les
5 del capvespre, la doctora Andreu
donara una conferencia entorn al
tema: «Control de la hipertensió
geriàtrica».

Curs Stvdia
El proper dijous dia 5 de febrer,

a les 9'30 del vespre, a la sala
d'actes del coHegi St. Alfons, el
P. Antoni Oliver, explicara el tema

ELECTRO-FRED
F. Contreras

Empresa Autorizada por el M. de
- I. N:9 267

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas .

Reparación en general de:

Ckimaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.

—Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista

corresponent del curs: «El poble i
la llengua vernacla en la litúrgia».

Es convida a tots els interessats
i es prega puntualitat.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Antoni Riera Mayol
i Joana Maria González López, han
vista alegrada la seva llar amb el
naixement del seu primer fill, un
nin que en el baptisme rebrà el
nom d'Antoni Manuel.

Felicitam els noVells pares.

NECROLOGIQUES
Dia 18 de gener descansa en la

pau de Déu a Felanitx, a l'edat de
81 anys i després de rebre els sa-
graments, D.a Catalina Forteza For-

-

teza, Vda. de Rafel Forteza, d'Es
Convent. Descansi en Pau.

Enviam el nostre més sentit con-
dol a la seva familia i d'una mane-
ra especial a la seva filla D. a Cata-
lina i tills polítics D. Gabriel
Bonnín i D. a Francisca Picó.

Divendres passat a vespre entre-
ga l'anima al Creador a Felanitx,
a l'edat de 52 anys i després de
veure's confortat amb els sagra-
ments, En Jordi Bordoy Roca. Al
cel sia.

Reiteram la nostra més viva con-
dolència a la seva esposa Miquela
Vaquer, fills Joan i Jaume Jordi,
germans Pere i Joan i als altres
familiars.

..........M.11.1111111n1=11111n1.	

ADMINISTRACION
FINCAS M.C. Fuster.

Propiedad horizontal y
vertical

CONTRATOS.
Seguros SUIZA

C. Mar, 3 Felanitx - Tel. 530,591
Horario:

MARTES, MIERGOLES y
JUEVES de 4. a 7

Maig, 8.—Hoy sábado a las cinco de la mañana saldrá de la iglesia
parroquial la procesión :y romería hacia San Salvador, cantándose allí en
seguida la misa matinal. A las ocho y media se cantará la hora de nona
y la misa mayor con música y sermón que dirá D. Miguel Parcra, regre-
sando después la procesión a la iglesia parroquial.

Maig, 15.-0E1 Felanigense» publica un resum de la Memòria del «Fe-
rrocarril económico de Manacor a Felanitx y Porto Colom».

Maig, 13.—La feria que el domingo anterior tuvo, lugar en esta villa,
estuvo extremadamente concurrida; pero se efectuaron pocas transaccio-
nes, sin duda por ser la época del ario en que los labradores pueden dis-
poner de menos metálico.

Maig, 15.—Mañana sale del vecino pueblo de Manacor una muy nu-
merosa peregrinación al santuario de San Salvador. A la entrada del edifi-
cio la recibirá, acompañado de algunos sacerdotes, nuestro Rdo. Párroco
quien ocupará eloúlpito en la misa solemne que se ha de cantar en aquel
oratorio.

Maig, 15.—E1 casino «El Porvenir» ha tenido la feliz idea de hacer
pintar una de las piezas de la planta baja del edificio que ocupa, la cual
con este motivo presenta un bonito efecto que llama muchísimo la aten-
ción de cuantos transitan por la plaza del Arrabal, donde está situada la
expresada sociedad. Felicitamos a su Junta Directiva por esta mejora y
al pintor D. Antonio Arrom que la ha llevado a cabo.

Maig, 15.—El domingo último estuvo en Felanitx el capitán de cara-
bineros al objeto de pasar revista, y tomó posesión de este puesto el te-
niente D. P. Jaume.

Maig, 15.—Mañana domingo en la Iglesia de San Agustín se celebra-
rá fiesta solemne en obsequio de San Isidro Labrador. Predicará D. Mi-
guel Soler. El sábado 22 en la misma iglesia se celebrará fiesta solemne
de Santa Rita de Casia, especial abogada contra la viruela. El día anterior
después de las Completas se verificará la bendición de las rosas para los
enfermos. En la Misa Mayor predicará el M. I. Sr.D. Gaspar Vidal, canóni-
go doctoral.

Maig, 22.—D. Jordi Veny en «El Felanigenseh publica , un article sobre
l'escut de Felanitx. Denuncia que a l'escut de la façana de la Sala han
posat cinc barres en lloc de quatre i que l'escut que ara es troba damurn
el portal de St. Esteve de l'Església antigament estava en els bancs de
pedra dels Jurats en el centre de l'Església.



Gabinete Pediátrico
Carrcr d'Es Call, 17 - Tel. 531197

Dr. de Asis (dimarts divendres)
Dr. Madrorlero (dilluns dijous)
Dr. Sugar (dimecres)

Horabaixes, a partir de les 17'30

ASISA - IMECO - SANITAS - L'ALIANÇA

En febrero los procios bajan en

MA-BEL Boutique
Pantalón señora y caballero	 1 499 ptas.

corlo niño y niña 	499

Camisas verano »
	

399

Así como otras prendas a precios increíbles.

;NO DUDES EN VENIR A VISITARNOS!     

Federación Agrícola Ganadera
Balear

El próximo martes día 3, a las 9 de la noche, en el local de
la Caja de Ahorros «Sa Nostra», tendrá lugar la reunión mensual
dc la FEDERACION AGRICOLA GANADERA, con asistencia de
Ventura Rubí e Ignacio Moragues.

Los temas de esta reunión serán:

Disolución de las cámaras agrarias.
- Gasóleo agrícola.
— Subvención ovino.

Subvenciones leguminosas.
- Ruegos y preguntas.
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Restaurante MALLORCA
Paseo 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.

FELANITX
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(Ve de la p4eina

Se scnten tan perduts dins
sia com si a nosaltres ens amoilen
dins una discoteca i ponsant-ho be
no pot ésser d'altre manera.

Pere

DE TIBES, BUTXES
I MENTESOS

Damià, t'has afuat sense saber de
que anam. Si has refredat de l'en-
calentida que duies i has llegit els
següents anuncis, hauras vist que
Ia cosa es seriosa i que com tú,
respectam a aquests animalets. Fins
i tot molts de nosaltres en tenim
una partida de colles.

I sobretot, no passis ansia si no
vos han concedit local per les gà-
bies que, si podem comptar amb
el vostre vot i els de més gent que
passa de sermons i discursos poli-
tics, pots esfir segur de que en
tendreu de local i nius i gàbies i
rellotges i anelles i tibes, que vos
sobraran.

Creim que La Sala és un lloc
molt bó i que l'ara més bon servei
com a colomer que com a niu de
paper banyat i embulls.

Cristeifo COLOM
(fill de mariner)

Senyor Director:
Normalment s'escriu al «Fela-

nilx» per atacar el bathe i els qui
amb ell comanden. Valgui aquesta
carta per fer-li arribar la nostra
satisfacció pel que fa a la persona
que, des de fa uns mesos, es cuida
de les instaliacions del camp d'es-
ports de Sa Mola. Mai els vestuaris,
les dutxes o les pistes i el bar ma-
teix no havien estat tan ben cuidats
ni tan nets. Per ventura seria bo
que l'Ajuntamcnt ii donas una ma
per solucionar els aparcaments ja
que l'espai de devant el bar no és
molt i els cotxes sí. Per altra part,
aparcar a l'esplanada que hi ha da-
vant l'entrada es posar els cotxes
en mans de la rapinya ja que per
evitar-la hauria d'estar ben iliumi-
nada.

Molt agraits,
Biel, Maten i Joan

Próxima obertura
D E

Esparteria
Espardtnyaria NADAL

en el C. Santueri, 72

REGIA
Vida rompuda,

on es fa present
Ia trista rriort
malaguanyada.

Se sent el desconhort
quant batega lentament
l'angúnia d'un cor
mai acabada.

Ni el cant dels aucells
fan recordar l'albada.

Ni la claror dels estels
fan més hermosa la nit
que ha començada.

La nit és fosca
emporuguida i clara.

Fosca perquè no trob
la que estimava.

Emporuguida, perquè
me sent perdut
dins l'abisme sense fons
que m'aclapara.

Clara perquè la «gracia»
apunta dins mon cor
una esperança.

Gràcies a Déu
que tenc l'oració
que em salva.

A. O. A.

Felanitx, gener del 1987

NO
No es explicable,
no es pot assimilar,

no es pot repetir.
No veis el perill?
No us adonau del fracas?
¡No! Victimes de l'extermini,
¡no! innocents visitants,

no podeu seguir aquí,
no sieu insistents...
No us deixaran viure;
no recordau el passatAL
...No es pot oblidar. .
No us deixeu assasinar.
¡No sabeu dels humans!

No tenen escrúpols.
No saben viure en pau,
no permeten la bellesa.
No sieu insistents,
no podeu seguir aquí,
no sou dignes de morir.
No, no, no...
no espereu, fugiu, marxeu,
no us deixaran viure...
¡No sabeu de la Humanitat!
«JUIES» marxeu a altres terres.

Toni Picamos ques

SE DAN CLASES DE REPASO DE
EGB. Matemáticas I.° BUP y Ma-
temáticas y Física y Química de
F. P.
In f.: C. Da meto, 54.1.° - Tel. 582110

Cartes al director UNA SATISFACCIÓ

CINE- FELANITX 581231

Viernes,sábado y domingo

LA MITAD DEL CIELO
(con Angela Molina)

Y

LOS LOCOS DEL TAXI
Próxima semana

BIGGELS y A la pálida luz de la luna



cine  princip 1
Tel. 580111

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• En esta vida no se pueden hacer
cuentas anticipadas. Miren por don-
de el C. D. FELANITX inició la
actual temporada con la seguridad
de ocupar las primeras posiciones
de la tabla clasificatoria de 1.4 RE-
GIONAL PREFERENTE; pue'S bue-
no, al revés le han salido los cálcu-
los. De continuar así descendemos
de categoría, el Poblense va a ba-
jar, no tiene remedio.

Y eso que el equipo lucha y lo
entrega todo en el campo. Se nota
para bien la labor de «DELFIN»
JANER, el nuevo «mister», pero las
desgracias se ceban sobre el club
merengue... MARTIN RIAL, el doc-
tor, deja el fútbol hasta sólo Dios
sabe cuando, sino mal para siem-
-pre, según me cuentan.

• VIDEOCLUB. — «RE-ANIMA-
TOR» de STUART GORDON, con
BRUCE ABBOT, BARBARA CRAMP-
TON. Primer premio Festival cine
Fantástico de Sitges, Premio espe-
cial del Mercado del film de Can-
nes. Argumento: Un científica 'in-
venta un suero que hace reanimar
a los muertos, pero cuando se rea-
niman se vuelven locos y empiezan
a matar a 'todo ser humano que
encuentran. (M. A. JUAN MAS)

• Según rumores el «CIRCULO
RECREATIVO» podría instalar en

fechas próximas una ANTENA PA-
RABOLICA. Con eso se pueden ver
quince canales de las más presti-
giosas cadenas de televisión de
EUROPA, vía satélite, para que sus
exigentes socios no-se pierdan nin-
gún evento. Ya digo, rumores.

• CUMPLEN AÑOS ESTA SE-
MANA.—PAUL NEWMAN (62), TE-
LLY SAVALAS (61), ROGER VA-
DIM (59), INGRID THULIN (61),
TROY DONAHUE «Parrish» (50),
LUCIA BOSE (56), VICTOR MATU-
RE (71), JOSE LUIS DE VILLA-
LONGA (65), SACHA DISTEL (54),
KATHERINE ROSS (44), DALILA
DI LAZARO (34), TOM SELLECK
(42), DOROTHY MALONE (62), GE-
NE HACKMAN (56), VANESSA
REDGRAVE (50) y JEAN SIM-
MONS (58).

• Magnífica la carta de ajuste
que nos sirvió T.V. felanitxera el
pasado martes, la mejor música
isleña y catalana, anunciada por la
inconfundible voz de nuestro com-
pañero MIQUEL JULIA.

• En el «PRINCIPAL» tenemos
una película producida el ario pasa-
do «GOLPE EN LA PEQUEÑA
CHINA» de JHON CARPENTER,
un fantasioso director que tiene su
público, «Rescate en Nueva York
1999», «La Niebla», «La cosa». Con
su actor predilecto KURT RUSSELL
y una actriz que se hace un hueco
en «Hollywood» KIM CATTRALL.
La película es de una acción trepi-
dante, algo infantil, pero entreteni-
da y hasta divertida. La música
es suya. De complemento tenemos
«BUSCANDO A GRETA» que tiene
a un director de prestigio, SIDNEY
LUMET, «Doce hombres sin pie-
dad», «Tarde de perros»... La pe-
lícula, aunque minoritaria, cuenta
con una actriz como la copa de un
pino ANNE BANCROFT y otra,
CARRIE FISHER, la de «La guerra
de las Galaxias».

JORDI GAVINA

OBRAS EN SAN SALVADOR
Van a iniciarse los trabajos para

el asfaltado de la carretera de San
Salvador e instalación de fluido
eléctrico en el Santuario, habiéndo-
se convocado una reunión de las
fuerzas vivas del pueblo para coor-
dinar tan importantes mejoras.

FUNCIÓN BENÉFICA
Se celebró el sábado dia 20 de

de Enero, en los salones de F.E.T.
y de las J.O.N.S., con la actuación
del Caballero X, prestidigitador.

Asistió bastante público y la re-
caudación fue destinada a las obras
de San Salvador.
CONFERENCIAS EN LA
PROTECTORA

Pocas veces se había visto un
público tan numeroso, integrado
solamente por hombres, tan pen-
dientes de la doctrina que se les
iba explicando sobre un temario
tan humano e interesante corno
era: Amor y Personalidad. El se-
cretario de La Protectora, D. Bar-
tolome Obrador, presentó al confe-
renciante Rdo. P. Juan M.a Barceló,
C.R., quien empezó diciendo que,
con permiso de su Superior, renun-
ciaba a todo emolumento en favor
de las obras de San Salvador, agra-
deciendo a todos su colaboración
en una colecta diaria y rifa final...

Las conferencias se inauguraron
con una representación del Exce-
lentísimo Ayuntamiento y ol acto
final estuvo presidido por el Alcal-
de Sr. Manar, Arcipreste Sr. Re-
bassa, Teniente de la Guardia Civil
y nutridas representaciones de las
Entidades recreativas, económicas,
culturales y Asociaciones religiosas
de nuestra Ciudad...

Finalmente y entre el entusiasmo
general, se procedió al sorteo y su-
basta de premios, colaborando con
su gracejo especial el popular«Cor-
dellina d'Es Port», que vino expre-
samente para este acto...

La recaudación total ascendió a
7.991,70 pesetas.
MULA PERDUDA

de cada dia, la inseguretat ciutada-
na creix una cosa de no dir, i el
que un ja no es pugui fiar ni de la
seva pròpia ombra, ens pot perèixer
exemplar llegir que, vint-i-cinc anys
en rera, el batle D. Jaume Munar,
firmas aquest Edícte:

Hallándose depositada en el Co-
rral Común de esta Ciudad, una
mula' de pelo negro-castaño, de
unos seis palmos y cuarto de esta-
tura, estimada de la edad de 1 2
años, se haee público para quien
acredite ser su legítimo dueño, se
haga cargo de la misma, mediante
el pago de los devengos que deter-
mina la Ordenanza. -

No deixa de tenir el seu merit,
—donat que no hi havia massa pro-
blemes polítics ni d'oposició—, la
decissió d'aquell Ajunta ment que,

com un nou Sant Antoni de Viana,
ens guardava s'animal tan si era de
pel com de ploma, baldament fos
en el Corral Comú.

Sospit, emperò, que el llegitim
propietari, davant la lectura de la
disposició municipal manant que
per recuperar la bistia, era obligat
el previ «pago de los devengos que
determina la Ordenanza», fes cal-
culs tot pensant si valdria més el
pa que el peix i s'afluixàs de la
mula i de la seva mare somerina.

Fos com fos, no m'ha estat possi-
ble saber si, com a les pelicules
d'antany, hi hagué un final feliç, o
si la mula estirà els potons en el
mateix corral, causada d'esperar un
Poe de civada o altra alimentació
adequada.

Aquesta manca d'informació ver-
bal o escrita, m'impedeix jutjar una
causa que, ara mateix, podría que-
dar llesta per a sentencia.

Al cap i a la fi, es una anècdota
mes d'una mula, normal i corrent,
que un dia va perdre el nord, per
anar a parar al Corral Comú l

D'ALLAVORS

SE OFRECE CHICA PARA TRA-
BAJAR de 26 años, casada y con
experiencia en peluquería.
Ini ..: Tel. 580305

CRISTALEBIA FELANITX
necesita joven para trabajo Iodo
el afio.
In j.: Tel. 582011

SE ALQUILA LOCAL para negocio

PROXIMOS ESTRENOS: 13-14-15 Aliens - El Regreso
Cortocircuito
Qua let main en la Ciudad Perdida tdel Oro

Viernes 30, sábado 31 a las 9 noche y domingo 1 desde las 3

La película con más éxito de estas Navidades con
«Corto circuito»

Golpe en la pequeña China
Y

Buscando a Greta
Viernes 6, sábado 7 a las 9 noche y domingo 8 desde las 3

Fia llegado lo prometido; la mejor película del arto.

Color Púrpura

Ator el poderoso

Dins els temps que correm, en
que es robatoris són el nostre pa INFORMES: EN ESTA ADMON.

María del Portal &die Vela
PSICOLOGA

SERVICIO PSICOLOGICO

Inteligencia: Medición coeficiente intelectual, retraso
escolar. ele.

Psicomotricidad: Anomalías en el lenguaje. etc.
Personalidad y carticter: Estudio y orientación.

SERVICIO PEDAGOGICO

Problemas escolares.
Orientación escolar y profesional.

CONSULTA: Plaza España, 16 - 2. - A FELANITX
Previa petición hora al tel. 282469 por las tardes.



FUTBOL

EI Falanitx con
Felanitx,.1 -

cinco negativos
Ses Salines, 1

Interesan mujeres
que sepan hacer PERLAS

Proporcionamos equipo completo para trabajar horas
libres en su casa. Muy rentable.

Informes en el Tel. 255607
Abstenerse si no son profesionales

%les Torretes
MERCERIA

PERFUMERIA
Plaça de Pax, 12
	

FELANITX

FELANITX 7

BASQUET

Ensopegada de les Séniors

Buena entrada en «Es Torrentó»
y algunas bajas importantes en el
equipo local que dirige Delfin Janer.

FELANITX: Ferrer, Obrador, Juan,
Valentín, Barceló, Julia, Gallardo,
Cano, Covas, Vacas y Vanrell.

UN PARTIDO VIOLENTO
Los visitantes valiéndose de toda

clase de artimañas consiguieron su
objetivo, puntuar, con más suerte
que otra cosa, ya que los delante-
ros locales tallaron goles cantados
apenas iniciado el encuentro.

ARBITRO: Danús. Muy mal, no
sabiendo cortar el juego peligroso
de ambos equipos. Enseñó tarjetas
amarillas a Juan, Julia y Vanrell
del Felanitx, y a Rigo, Arbona, Gari
y Salva del Ses Salines. También
enseñó la roja directa a Vacas del
Felanitx y a Vidal del Ses Salines.

GOLES: Minuto 29. Rosselló inau-
gura el marcador 0-1. Minuto 42.
Vanrell aprovecha un rechase del
portero visitante para establecer el
definitivo 1-1.

COMENTARIO: Un partido muy
malo el que han jugado esta tarde
en el campo municipal del Felanitx.
Unicamente se han visto patadas y
muy mal juego por parte de los
dos equipos, parte de la culpa la
ha tenido el árbitro que no ha
sabido cortar a tempo la violencia,
únicamente en la segunda parte
que ha enseñado las tarjetas.

A.

2! REGIONAL
CA'S CONCOS, 1 - SAN PEDRO, O

INCOMODO RIVAL
Laboriosa y merecida victoria del

Ca's Concos ante un rival que nun-
ca dio su brazo a torcer, defendién-
dose con orden y acierto, al final
un gol de J. Julia decidió el partido
y los puntos se quedaron en casa.

POBLENSE, 6 - S'HORTA, O
PUDIERON SER MAS

Sobre el césped de Sa Pobla el
S'Horta volvió a evidenciar que

está atravesando un mal momento
de juego. En esta ocasión se vió
desbordado una y otra vez por su
rival, que estuvo mucho mejor
colocado en el terreno de juego,
haciendo gala de una neta superio-
ridad física. El primer tiempo ter-
minó con un resultado ya visto para
sentencia (4-0).

S'HORTA.—Emilio, Guiem, Bur-
guera, Xisco, Asturias, Oscar, Con-
testí (M. Roig), García, Mas, J. Ra-
món y Tolo.

JUVENILES
PORTO-CRISTO, 2 - FELANITX, 1

MINIMA DERROTA
•Por la mínima perdieron los fela-

vitxers. que tuvieron que recurrir
una y otra vez más a jugadores de
Ia categoría infantil.

INFANTILES
PETRA, 4 - FELANITX, O

DEMASIADAS AUSENCIAS
Con muchas bajas importantes

los felanitxers se desplazaron a Pe-
tra, algunos de sus jugadores han
tenido que reforzar al equipo juve-
nil.

Nada que oponer a esta conclu-
yente derrota.

ALEVINES
FELANITX, 1 - J.D. INCA, 1

./( -S7'0 EMPATE
Inauguraron el marcador los vi-

sitantes por mediación de Gonzá-
lez, pero sera el jugador local Pons
quien establecera el empate defini-
tivo.

Correcto el colegiado Ribot Riera.

FELANITX: Galmés, Matas, Sán-
chez, Acosta, Roig, Maimó, Manos,
Pons, Borras, Bassi y Herrero. (Ma-
rín por Matas). En el banquillo
Barceló, Serafín y Obrador.

JIMMY

Vf.2NDO CASA para vivienda o para
local en C. Jai me, I, de 325n1.2
Inf.: Tel. 581023

Cadets:
SA POBLA, 89
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 75

Pel tempteig tan elevat es pot
deduir que aquest va ser un encon-
tre de molt bon joc per part d'amb-
dós equips, penó hem d'especificar,
que no sempre fou així. La primera
part tingué una certa altura (44-38),
no obstant els deu primers minuts
de la segona foren bastant avorri-
dets, per concloure amb una reac-
ció positiva que va reduir distan-
cies en el marcador. Els errors en
el tir i la pèrdua de pilotes varen
ser, per ventura, els protagonistes
dins la part tècnica i pel que fa a
la part personal dels jugadors hem
de destacar, com sempre; la labor
de Mateu Julia (23 punts) i la bona
feina en els rebots i en defensa
d'En Colau. En Pere Joan tira molt
i puntua poquet pea> algunes cis-
telles de tres punts en els darrers
minuts compongueren la seva ac-
tuació (16 punts). La grip deixa el
banquet felanitxer en quatre baixes.

Juvenils masculins:

J. CAP6/AUTOC, GRIMALT, 56
HISPANIA, 45

En el primer temps els fela-
nitxers oferiren el millor bàsquet
que s'ha vist a la vila aquesta tem-
porada. El 10-0 del principi es una
mostra de la sortida en tromba del
J. Capó. Les forces s'equilibraren
després (23-13), per -6 al final l'en-
cert complet dels locals s'afegí al
desconcert de l'Hispania i propor-
ciona uns cinc minuts apoteòsics
(16-0). El 39-13 del descans no era
en absolut un resultat normal entre
dos equips igualats en la classifica-
ció i no ens estranya gens que la
decoració canvias en el segon perío-
de. Malgrat la qual cosa els 26
punts d'avantage suposaven una
renda molt amplia per poder pen-
sar en un tomb del resultat. El
41-30 al que * s'arriba preocupava
una mica, no pel resultat encara
sinó perquè els felanitxers no tro-
baven la cistella contraria. La in-
corporació de Tomeu Salva encarri-
la l'atac i es pagué arribar al final
amb un c)mode i important triomf.
De la «maquina» felanitxera les mi-
llors peces foren Amengual en de-
fensa (18 rebots), Damià en atac
(17 punts) i el tandem Perelló-Vi-
cens en la direcció de l'equip.

Sèniors masculins:
BONS AIRES, 56
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 45

Si el líder es mostra dins ca seva
molt més fort, dur i mal d'empren-
dre que quan vingué a Felanitx, els
jugadors del J. Capó ho dontren
tot i, ja als pocs minuts d'haver
començat el joc, tothom tenia la
sang a la cresta; l'arbitratge exage-
radament ferreny del senyor Her-
mida no hi afegí gens d'alegria i la
lluita fou constant i sense la més
petita treva. Tots acabaren ben
suats i amb un pam de llengua de-
fora. La victòria era pràcticament
utópica però no es dona mai el
partit per perdut i assistírem a

molt bones jugades. Resultat lògic,
i gens desencoratjador vista la

potencia i veterania dels rivals.

Destaquem la forta reacció en els
darrers deu minuts que, de perdre
de 25 (52-27), s'arriba a reduir la
diferencia fins a 11 punts. A la
labor ofensiva n Toni Oliver (14) i .

Tõfol (11) estigueren part damunt
els altres, mentre que, a l'hora de
defensar, feren una gran feina en
Jaume Binimelis, en TiA Serra, en
Daniel i el mateix Tõfol.

Sèniors femenines:
PUIGPUNYENT, 48
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 22

Sorprenent i Amplia derrota de
l'equip femení. Les febres, els cons-
tipats i la grip deixaren el quadre
local una mica tocat d'ala. De totes
maneres la xifra de 22 punts en
atac, és molt pobre i el fet de per-
dre de 26 suposa una diferencia
més que considerable, encara que
l'equip contrari estigui situat just
devora al nostre en la classificació
i que alta quasi hi va perdre
líder Costa de Calvià.

En el descans s'enregistrava 20-8
i el que destaca en el segon temps
es la gran quantitat de faltes per-
sonals pitades pel Sr. Mercant. Un
total de 34 faltes elimina 4 jugado-
res del Joan Capó/Autocares Gri-
malt.

AQUESTA JORNADA

El dissabte els cadets reben a Fe-
lanitx l'insuperable líder Patronat.
Els juvenils han de jugar en el
camp del Manar, equip mal classi-
ficat pena, que dins ca seva es
força complicat; guanyant els fela-
nitxers ja quedarien segons a falta
d'un parell de jornades.

El diumenge hi haurà dos par-
tas a «Sa Mola». Les femines hau-
ran de pujar la moral després de
dues derrotes consecutives, logrant
guanyar al llorensí Cardassar; i els
masculins seniors juguen el darrer
partit de Higa contra el Bunyola,
equip que ha anat a mes, darrera-
ment; cal que els locals cerquin la
victòria que probablement els do-
naria el quart lloc i que completa-
ria una magnífica primera tempo-
rada.

LARRY CISTELLES
-011•Wpirmn

GABINET DE
PSICOLOGIA

Assesorat per metges

Llicenciat Bernat Calafat
Psicologia infantil i escolar .

ADULTS

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

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



Novedades LOBELIA
GRANDES REBAJAS

por reforma

VIAJES MANACOR, S. A.
GA T 490

Vuelos Charter	 Billetes Aéreos
Billetes Terrestres	 Billetes Ferrocarril
Pasajes Marítimos, 200/» I. y V. 25(9 0 Rte. 4t,°t„ coche
Viajes organizados Nacionales e Internacionales
Excursiones	 Luna de miel, etc.

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

Restaurante Bon Port
C. Pizarro (Esquina C. Churruca)—Tel. 575174

PORTO-COLOM

Especialidades en pescados y

mariscos

Tenemos abierto todos los dias

FELAN1TX

Per que es fa la vaga?
— Supressió de la Selectivitat.
— Supressió dels numeros clau-

sus.
— Congelament de les taxes aca-

dèmiques.
— Reciclatge permanent d e 1 s

professors.
— Nombre més baix d'alumnes

per aula (maxim 29).
— Progressiva normalització lin-

guistica.
— Major pressupost per a tots

els tentres. Els diners necessaris
s'obtindrien de restar-los del pres-
supost del Ministeri de Defensa.

— Arran dels fets succeïts el
passat divendres en els que una
jove de quinze anys fou ferida, de-
manam la dimissió immediata del
Sr. Barrionuevo i del Sr. Maravall.

Aquest institut entra en situació
de vaga el dijous passat, per 333
vots faVorables i 22 en contra. Una
petita representació d'aluinnes as-
sistí a la manifestació que es féu
aquest mateix dia a la aplaça del
tubo» de Ciutat. El divendres, di-
lluns i dimarts hem continuat en
vaga i s'ha format una Comissió de
seguiment de la vaga, integrada per
representants de tots els cursos.
Aquesta Comissió va convocar una
concentració a la plaça de Sa Font

de Felanitx, a la qual els alumnes
interromperen el transit en protes-
ta de l'actual situació. Després acu-
dírem a l'Ajuntament a explicar al
Sr. Batle els motius pels quals ac-
tuavem d'aquella manera. Pel cap-
vespre del dia 27 se convoca una
manifestació pels carrers de Fela-
nitx i la majoria dels alumnes deci-
diren d'anar-hi, pera a l'hora de co-
mençar els alumnes presents no
arribaren al 50% dels que en prin-
cipi havien d'acudir. Per aquesta
raó, la Comissió de seguiment de la
vaga decidí de suspendre-la. A pri-
meres hores del dimecres aquesta
Comissió va celebrar una altra reu-
nió a la que es decidí continuar la
vaga en signe de protesta. Una re-

presentació dels alumnes decidí

acudir e-1 dijous a la manifestació
de Ciutat . mentres que la resta du-

ran a terme la manifestació a Fela-
nitx que estava prevista pel dime-

eres horabaixa.
Tot fa pensar que el dilluns de la

propera setmana se remprendran
les tasques docents.

Pau Mara

Membre de la Comissió de segui-
ment de la vaga.

¿UN PUEBLO SIN PROBLEMAS?

Sr. Director del Semanario FELA-
NITX, ruego publique la siguiente
carta.

Me quedé de una pieza al ver una
entrevista que le hizo la T.V. Balear
a nuestro Alcalde, pues cuando le
preguntaron, qué problemas tenía-
mos en Felanitx, les contestó, tran-
quilamente, que el único era la ins-
talación de la depuradora en Cala
Ferrera, pero - que ya está en vías de
solución.

Yo seguiría la entrevista desde es-
tas ixiginas, preguntándole, por
ejemplo, lo siguiente:

¿Existen problemas en torno al
Plan General? ¿Hay en algún lugar
del Término Municipal de Felanitx
urbanizaciones o construcciones que
no cumplan los requisitos necesa-
rios, según la ley y que por consi-
guiente se las pueda denominar co-
mo ilegales? ¿Están ya solucionados
los graves problemas que sufrimos
los vecinos del polígono n.o 4? ¿Está
seguro de que no hay delincuencia y
drogas suficientes como para alar-
marnos seriamente?

Evidentemente estos problemas
están presentes en la mente de los
ciudadanos. ¿Por qué no los enume-
ró si estoy seguro de que los cono-
ce perfectamente?

Realmente, Sr. Mesquicla, me deja
sorprendido. Aunque comprendo que
no le conviene hablar de ellos, pero
no le quedará más remedio que tar-
de o temprano afrontarlos e intentar
solucionarlos.

Siguiendo con la entrevista usted
dijo que Felanitx es un pueblo agrí-
cola, industrial y turístico. No voy
a decir que no lo sea, pero en cuan-
to u su colaboración como alcalde,
en estos tres sectores, quisiera pre-
guntarle:

—¿Qué ha hecho por la agricultu-
ra? y no me diga que asfaltar cami-
nos, porque esta historia ya la co-
nocemos.

--De la industria. ¿Que industria?
¿La que usted ha fomentado no se-
rá?, sencillamente porque no ha sido
capaz de hacer un polígono indus-
trial ni siquiera un proyecto. De
aquí resulta que no se instalan in-
dustrias en Felanitx y van a instalar-
se, por ejemplo a Manacor. A este
paso terminará usted con la poca in-
dustria que queda.

—Y finalmente, el turismo. Porto
Colom se halla en un estado deplo-
rable, olvidado por su Ayuntamien-
to, descuidado y da una imagen pa-
recida a estos pueblos fantasmas del
oeste americano.

Por nombrar algunos problemas
concretos, le diré, que en vistas al
turismo, no podría estar peor, mu-
chas calles carecen de iluminación,
concretamente la Urb. Ca's Corso,
La Fe, y alrededores están comple-
tamente a oscuras no existen cana-
lizaciones de aguas residuales y las
depuradoras o es que son insuficien-
tes o que funcionan mal, ya que mu-
chas de ellas apestan, la mayoría de

Ias calles están sin asfaltar o las que
lo están tienen verdaderos socavo-
nes.

Vaya donde vaya, puede encontrar
fácilmente numerosos vertederos do
escombros y basura. Proliferan edi-
ficac¡ones chapuceras y moles de
apartamento; que parecen hechos
para destrozar el paisaje.

Si usted piensa que esto beneficia
el turismo, a mi me parece que no.

En Cala Ferrera los problemas son
similares a Porto Colom, y no sola-
mente su «famosa depuradora», pues
se construyen urbanizaciones y edi-
ficaciones totalmente incontroladas
por parte de este Ayuntamiento.

Sr. Mesquida, estos PROBLEMAS
eXisten, y en su mano está la solu-
ci6n, espero que de una vez por to-
das tome cartas en el asunto porque
Felanitx lleva un camino de descen-
so tristemente real.

Tal vez espere un mes antes de las
elecciones y lo que no ha hecho en
unos años quede arreglado en un
día.

Atentamente,
Un ciudadano que S1 ve

PROBLEMAS

ELS FILLS I L'ESGLP.SIA
Sr. Directo-r:
Mai m'he dirigit a aquesta secció,

perla avui, comentant amb la meya
dona els escrits damunt la cateque-
si i la carta d'oUna mare de fami-
lia» que va sortir al darrer setma-
nari, m'he animat a fer-ho neique
crec interessant donar a conèixer
una mica l'ambient de relació amb
els nostres fills. M'explicaré:

Tenc un fill que se prepara per
rebre la Confirmació, sé que hi va
per fer-nos contents pera la veritat
es que l'entusiasme que sent da-
vant la preparació que reb es nul
i va a la catequesi com se'n va a
repas de matemàtiques.

Els diumenges va a missa, per-
que la meya dona li diu que hi
vagi pera jo estic segur que no hi
va per relacionar-se amb Déu, ni
sent cap necessitat d'anar-hi, hi va
ner nosaltres.

Ara 136, el meu fill, com la im-
mensa majoria dels joves de la vila,
des de que va acabar l'E.G.B. no ha
tingut altre contacte amb la Parra-
quia que les anades a missa que ja
he descrit. Desgraciadament durant
l'anada al collegi, tampoc va rebre
suficients estímuls ni vivencies es-
pirituals i tot ha quedat reduït a
lo poc que dins la familia hem
pogut inculcar-li i que venint dels
pares i a l'edat d'adolescent sem-
pre pesa menys que els estímuls
negatius que reb de fora.

Tenim altres fills més petits i
pensant en ells creim que seria
molt profitós que els infants que
comencen la catequesi tenguessin
un contacte amb la Parròquia que
no se rompes quan acabas l'escola
primaria. La fórmula, naturalment,
hauria d'estudiar-se; en els nostres
temps de joves eren «setmanes de
joventud», conferencies, círcols d'es-
tudi, sabatines, etc. Ara ja sabem
que tot ha canviat i que no ser-
veixen els mateixos motllos pera
val la pena intentar-ho perquè no
podem demanar als nostres joves
que s'engresquin amb la idea del
Crist, quan tot lo que les diven no
compta ni poc ni molt per a ells.

(Pasa a la I) i (/ . el)
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