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Taprove dissabie passat

-El Pressupni Municipal per a 1g37
63 tie 306 mtíiois

Amb els vots nomes del grup
majoritari, queda aprovat dissabte
passat horabaixa, al final d'una ses-
sió extraordinaria del Consistori
que dura devers dues hores, el
pressupost municipal per a l'any
present.

L'exposició del document fou a
càrrec de Jaume Ballester, regidor
d'Hisenda, el qual després, i arran
d'un prec del grup socialista, en
llegí la memòria corresponent.

El muntant s'eleva enguany a la
quantitat de 306 milions de pesse-
tes, el qual, tot i que sembla infe-
rior al de l'any passat (350 milions),
el supera en realitat en un 17 per
cent, perque, com recordareu, el
de l'any passat contenia una parti-
da de 89 milions de pessetes corres-
ponent a la depuradora i -xarxa de
clavagueram de Cala Ferrera.

Desglossant el capitol de despe-
ses, veim que 111 milions es des-
tinen a remuneracions de personal;
147 milions són pel manteniment
dels serveis municipals i a compra
de bens; prop de tres milions per
a satisfer interessos de bestretes i
prestecs, per al capitol de subven-
cions es destinen nou milions i mig
de pessetes; quasi trenta milions
se dediquen al programa d'inver-
sions dins el qual es preveu l'ad-
quisició de dues motos per a la
policia, dues partides molt eleva-
des, de més de sis i prop de sis
milions, per asfaltar carrers a Fela-
nitx i Portocolom i per l'enllumena-
ment del carrer de Santueri I adja-
cents, respectivament, i una altra
de set milions i escaig per a la pavi-
mentació dels camins de So'n Nadal
i Es Pujol. Per últim i dins aquest
programa esmentem dos milions
destinats a l'aparcament del Cemen-
teni iun poc més d'un milió per a
dotar de dues fonts la plaça de
Pax. Una darrera partida de quatre
milions i mig de pessetes per a
amortitzacions clou el capitol de
despeses.

Pel que fa a ingressos, 89 milions,
s'obtendran per impostos directes i
16 per indirectes, prop de 94 mi-
lions per taxes i altres conceptes
similars, 73 milions de la participa-
ció en els impostos indirectes i uns
32 milions relatius a ingressos pa-
trimonials.

A la memòria explicativa es des-
taca l'increment previst en el capi-
tol de retribucions per tal d'afron-
tar les noves places creades en
plantilla, que són, una d'auxiliar
administratiu, una d'operari, dos de

guardia municipal i sis de tempo-
rals de guarda jurat. També es des-
taca l'increment registrat a l'apar-
tat de manteniment i millora dels
serveis municipals: centres esco-
lars, installacions esportives, xarxa
viària, etc. així com el de moder-
nització de l'administració munici-
pal. I per últim es fa notar l'alt
increment porcentual registrat en
el capitol de stibvencions, en «res-
posta a les demandes de recolza-
ment de les cada vegada més nom-
broses entitats que posen el seu
punt de mira en el foment del be-
nestar comunitari i dels valors
culturals».

Com hem dit, el pressupost s'a-
prova sols amb els vots del grup
majoritari; la resta de les forma-
cions polítiques votaren en contra.
I en una qüestió coincidiren tots
els grups de l'oposició, i era en la
manca de temps de que havien dis-
posat per a estudiar la documenta-
ció, així com la no participació en
la tasca de confecció del pressu-
post. En M. Riera, el qualifica
Poe creatiu i de no respondre a la
problemàtica real del poble. Els del
PSOE denunciaren el fet de que
«s'inflava» el pressupost per a obte-
nir un superavit exorbitant, així
com la manca de coherencia en al-
gunes partides i puntualitzaren en-
torn al servei d'aigua, de recollilida
de fems i xarxa de clavagueram,
interessos bancaris, etc. i insistiren
en demanar una major transparèn-
cia en les partides destinades a
l'Hospital i al Patronat de Música.

AUTOMOBILISME

J.I. Miró i J. Prohens
guanydors del air Rallye
Isla de Mallorca»

L'equip integrat pels felanitxers
J. L. Miró i J. Prohens, al volant
d'un Fiat Uno TIE, es proclama
guanyador del «Ve Rallye Isla de
Mallorca» organitzat per la Federa-
ció Balear d'Automobilisme, la ma-
tinada de diumenge passat, quan
arriba a la meta amb tres segons
d'avantatge del seu seguidor imme-
diat, l'equip J. Clar-B. Cladera.

La prova fou molt interessant i
per mor de la poca diferencia que
separa els dos primers mantingué
l'expectació fins els clarrers mo-
ments.

Felicitam al tamdem felanitxer
per aquest exit tan important.

ATLETISME

Molt completa en tots els caires
resulta la 4.a edició del Cross que
organitza el Club Joan Capó, amb
el patrocini de «SA NOSTRA» i la
collaboració de moltes altres enti-
tats i persones a les quals els orga-
nitzadors volen donar les grades
públicament.

A mês dels atletes d'Eivissa, que
no han mancat cap any, hi hagué
també un representant del C. A.
Menorca. Emperò la novetat mes
interessant fou la presencia de 4
bons atletes finlandesos i de dos
alemanys (dels quals la participant
femenina s'imposa facilment a se-
niors).

El públic, molt nombrós, sobre-
tot el temps de les corregudes d'es-
colars, disfruta de la festa i del
bon dia que feia i pogué veure una
serie de corregudes excepcionals
que es decidiren en els darrers me-
tres algunes d'elles (les de la cate-
goria aleví, per exemple).

El circuit dissenyat en el Puig-
vert resulta d'una considerable du-
resa, però fou molt del gust dels

Remors politiques
Dimarts passat llegirem a la

premsa ciutadana que el PSM Es-
qucrra Nacionalista havia tancat ja
les llistes de les candidatures muni-
cipals de mês de vint poblacions
de l'illa, entre elles Felanitx. No
saben fins a quin punt es exacta
aquesta informació i si vertadera-
ment ja est ) fixada la llista de Fela-
nitx, la desconeixem a l'hora de fer
aquesta nota.

El que ha sonat darrerament i
sembla que té totes les possibilitats
d'ésser així es el cap de llista del
partit d'Aliança Popular, el qual
sembla que ha de ser el veterinari
Gabriel Mora Vaguer.

Els socialistes, tot i que han ten-
gut molts de contactes, sembla que
encara no han trobat la persona
adequada per encapçalar la llista i
Unió Felanitxera, que segueix vincu-
lada al PDP, també pareix que fa
passes per substituir a Pere Mes-
quida, el qual —segons ens mani-
festà— no vol continuar al cap de
la seva formació.

Tot el que hem dit no passa però
de simples remors i a qualsevol
moment pot canviar totalment el
panorama.

entesos; i del públic en general per
la seva bellesa.

Per a les categories escolars, les
proves suposaven la Final Comar-
cal, que al mateix temps servia per
a classificarse per anar a la final de
Mallorca que es farà aquest dissab-
te a Peguera (des de benjamins a
cadets). Id6 be, a cadascuna de les
categories hi haura un equip del
Joan Capó ja que tots feren pruner
o segon de la comarca.

Els papas-atletes i mamas- atletes
foren l'atracció. Participaren massi-
vamen t amb un bon humor digne
de medalla olímpica.

El vencedor senior Subirés, la
semana anterior s'havia proclamat
subcampió de Balears, i el tercer
d'aquí, Ogazón, havia aconseguit la
medalla de bronze. Els finlandesos
ocuparen els Hoes 2on., 4rt., 66. i
126. d'entre els 40 seniors classifi-
cats. Té barra l'any que ve de venir
etfops i tot.
Classificacions:
Iniciació fem:

1.—Mari Carmen Valverde.
(J. Capó)

(Passa a la pig. 8)

Maria Antònia Caldentey,
rebaixà la seva marca a
Valencia. Sehastià Adrover
56. de veterans

En el maraton celebrat a Valèn-
cia el passat diumenge dia 8 de fe-
brer, l'atleta felanitxera Maria An-
tònia Caldentey (Club Fidíp des),*
aconseguí la sisena posició entre
les fernines, amb un temps de 3
hores, 8 minuts, 55 segons sobre
un recorregut de 42.195 metres.
D'aquesta manera Na Maria Antò-
nia rebaixa la seva marca anterior
que era de 3 hores, 12 minuts, 11
segons. Arribaren a la meta 45
dones.

Per altra banda, En Sebastià
Adrover, que participava en el cam-
pionat d'Espanya de Veterans, aeon-
seguí la cinquena posició amb un
temps de 2 hores, 47 minuts, 55
segons.

Ens congratulam del bon paper
realitzat pels dos atletes locals en
aquesta important prova de Valen-
cia.

Ei	 Cross Jam Ciú, una gran maifestació
esportiva
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral:	 1.250 Ptes.

Semestral a fora: 1.400 Ptes.

SANTORAL

Diu. 22 Cátedra de St. Pere
Dill. 23 St. Policarp
Dim. 24 St. Modest
Dim. 25 St. Felix III, papa
Dij. 26 St. Nestor
Div. 27 St. Gabriel Dolor.
Diss. 28 St. Teófil

LLUNA

Lluna nova dia 28

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

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

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

Felanitx • Portocolam: A les 9
i 17,30 h. Diumenges a les 9,
12,30 i 17,30.

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

Felanitx Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx:
menges a les 9 i 13 h.

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

Dissabte i diumenge:
Francesc Pina

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

TELEFONS D'INTERÉS
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Poner/iris	 580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei medie d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
De dia 581386. Nit 554550

ASSEIACIO OE VEINATS DE PORTO-COLOM
Dissabte 28 de febrer

GRAN RIADA DE CARNAVAL

RUA

amb la parliciparió de

Banda de Tambors i Cornetas d'En Simonet
A les 3 de l'horabaixa sortida de la plaça de
St. ,Jaume

Premis a la millor carrossa i als
millors desfressos

A les 9, a la Barbacoa «LA PONDEROSA»

Sopar-Ball de desfresses
amb l'actuacid del conjunt ALABAMA

° Venda de tickets: Bar d'Es Moll (575743), Comestibles Estelrich
(575029), Floristeria Cristina (575666) i a Eelanitx, Calé d'Es Merca I
(580008).
Darrer dia de venda, dijous 26, a les 8 del capvespre.

FELANITX

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.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión extraordinaria celebrada el
pasado día 15, tomó los siguientes
acuerdos: con la asistencia de todos
sus miembros, excepto D. Bartolome
Tejedor Berga y D. Miguel Riera
Nadal, que se excusaron.

D. Miguel Barceló Batle se incor-
poró a la sesión a las 22 horas y
D. Pedro J. Batle Garcías, a las 2220
horas.

D. Bartolome Estelrich salió del
Salón a las 22'22 h., reintegrándose
cinco minutos más tarde y saliendo
nuevamente a las 2237 para no vol-
ver ya.

Por diez votos favorables de los
Regidores de U.F. y la abstención de
los tres del P.S.O.E., ya que en el
momento de la votación D. Bartolo-
me Estelrich se ausentó, se acordó
Ia modificación de la edificabilidad
de la zona calificada como Parque
Deportivo en el Polígono 10 de Fe-
lanitx, así como otras modificacio-
nes en el Plan General.

Se dio cuenta del escrito remitido
por el Govern Balear sobre la res-
cisión del contrato suscrito entre el
extinto Consell Interinsular y el
Equipo Redactor de la Revisión del
Plan General de Ordenación Urbana.

Se dio cuenta del escrito remitido
por la Conselleria de Obras Públicas
del Govern Balear sobre habilitación
de crédito para otorgar una ayuda a
este Ayuntamiento para contratar un
nuevo Equipo Redactor a fin de pro-
ceder a la subsanación de deficien-
cias en la revisión del Plan General.

Con la abstención del Sr. Estel-
rich y el voto en contra de los tres
Regidores socialistas, se acordó con-
tratar a los Arquitectos D. Juan An-
tonio Llobera Llorente y D. Luis An-
tonio Corral Juan para realizar los
trabajos necesarios para la subsana-

ción de las deficiencias detectadas
en la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana del Municipio,
así como facultar al Sr. Alcalde para
que suscriba cuantos documentos
sean necesarios para llevar a
cabo dicha contratación, quedando
también aprobado el borrador del
contrato, al que se había dado lec-
tura íntegra.

En este momento, entró en el Sa-
lón D. Pedro Juan Baile, abando-
nándolo momentos después el Sr.
Bartolorné,Estelrich para no reinte-
grarse ya a la reunión.

Con la abstención de los Regidores
socialistas, se acordó designar a Don
Jaime Ballester Puigrós como Con-
sejero General representante de esta
Corporación en la Asamblea General
de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de las Baleares.

Sc acordó por unanimidad la rec-
tificación de aspectos formales de
los Estatutos legisladores de la Man-
comunidad Sud-Mallorca, a conse-
cuencia del dictamen del Consejo de
Estado, así como la ratificación de la
voluntad Municipal de aprobar los
Estatutos rectificados y de constituir
la Mancomunidad y delegación en el
Alcalde para constituir la Junta de
Govern de la misma.

Con la abstención de los Regido-
res socialistas, se acordó la acepta-
ción de cesiones de terrenos en Cala
Barbacana, así como facultar al Sr.
Alcalde para la firma de escrituras
por dichas cesiones.

Quedó sobre la Mesa el asunto de
la aprobación definitiva de la Cuen-
ta General del Presupuesto de 1985.

Se acordó por unanimidad apro-
bar inicialmente la agrupación de
los solares número 38 y 39 de Cala
Marçal, interesada por D. Helmut
Gerhard Kuhfuss.

Felanitx, a 19 de diciembre 1986.

El Secrutario
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador

Se necesita COCINERO
— Restaurante Parque Mar

— Fecha comienzo Abril 1987

— Dirigirse por escrito y con

Curriculum Vitae a:

Complejo Parque Mar

Jefe de Personal

Cala d'Or

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR - EL ALMA DE

D. Miguel tiguet MUERE (Reus)
que falleció en Felanitx, el día 10 de enero de 1987, a los 85 años,

habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D.	 E.	 P.
Su afligida esposa Catalina Manresa Bou; hijas Antonia, María y Catalina; hijos políticos

Rafael Fuster, Sebastián Maternales y Antonio Barceló; hermana Sor Antonia; nietos Micaela M.",
M." Magdalena y Catalina M.', Anita, Miguel Angel y Alfredo; biznieto Teodoro Suau; ahijadas An-
tonia Uguet y Catalina Mesquida; hermanos políticos Margarita, Antonia y Bartolome; sobrinos,
primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan triste perdida, ruegan le tengan pre-
sente en sus oraciones, por todo lo cual les quedaran sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: C. Zavellá, 69 (Ca'n Toni Gero)



Gq131111ET DE PSICOLOGIA
Llicenciat Bernat Calafat
Fracàs escolar
Transtorns de conductor
Orientación psicepedagágica
Problemes d'expressió del llenguatge
Problemes de lectura i escritura

CONCERTAR HORA: TEL. 58 22 33

C/. Costa i Llobera, 32, ler. 32, ler. B - FELANITX

••
••
•

Círculo Recreativo
CENA-FIESTA DE CARNAVAL

para socios y familiares

Hoy sábado día',21 de febrero, a las 21'30 h.
El baile serA amenizado por el conjunto

LOS HITS

V FESTIVAL INFANTIL DE DISFRACES
para hijos y nietos de socios

Sábado dia 28 de febrero, a las 3'30 de la tarde

FELANITX

cartes al
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PROBLEMAS CALLEJEROS

Sr. Director:
Gracias a la oportunidad que me

dan en este semanario, voy a expo-
ner un problema que tenemos los
vecinos de las calles Santanyí i Ga
briel Vaquen El problema es el
siguiente:

Hace más de un ario se hizo una
excavación en un solar de dicha
calle, de una profundidad de dos
metros. No se ha vallado ni siquie-
ra se han puesto luces de señaliza-
ción de obras. La acera se está
derrumbando, lo cual supone un
peligro para los transeuntes.

Otro problema es que en la calle
Santueri hay coches desguazados
en la acera, estorbando a los peato-
nes, que se ven en, la necesidad
dc bajar de la acera, corriendo el
peligro de ser atropellados.

Esperemos que la persona o per-
sonas a quien concierna lo solucio-
nen cuanto antes.

Un ciudadano

LES SUBVENCIONS
DE L'AJUNTAMENT

Senyor Director:
Fullejant avui el «Diario de Ma-

llorca», he vist una referencia da-
munt l'Ajuntament de Felanitx a la
que diu que en el pressupost
d'aquest any se destinaran nou mi-
lions de pessetes per a subven-
cions. Això m'ha fet pensar amb el
club d'esplai «Albada», en el qual
hi tenc dos fills que hi van molt
sovint i en que els monitors fan
vertaderes meravelles per poder en-
tretenir i al mateix temps formar
els infants amb molts pocs medis.
I el nostre Ajuntament les dóna

trenta mil pessetes cada any quan
hi ha moltes altres associacions
que no fan cap feina altruista i
reben molt més.

El club, possats a no tenir, no té
ni a on beure els nins. Els meus
fills quan se'n van de casa se'n
duen una botella amb aigua per
poder refrescar-se després de la
partida de futbito perquè sinó es
veuen obligats a anar a beure pels
veinats. Demanant als responsables
del club el per que d'aquesta gran
deficiencia em digueren que havien
sollicitat un bevedor automatic a
l'Ajuntament però fa quasi un any
i encara no l'han installat.

No creis que la labor que fa el
club envers els infants mereix una
major ajuda i atenció per part del
nostre Ajuntament que tots sabem
que té doblers per lo que vol? Jo
crec que si.

Maria

«ELS APUNTS»
Sr. Director:
He llegit la Carta oberta adrega-

da p'En Biel Massot i Muntaner.
Sorprèn que vulgui justificar uns
«Apunts» que no tenen defensa,
per indocumentats.

Des d'un principi, es veu que
l'opusclet esta preparat a grapades
i així ha sortit de incomplet, in-
consistent i precipitat; per aquesta
part, es podria tolerar tanta omis-
sió comesa, però la millor solució,
era no haver sortit a llum amb
aquestes condicions irreflexives.

Diu En Biel Massot, que ha
obrat de bona fe: els fets el contra-
diuen. També manifesta: «En cap
moment hem volgut fer algú més
important del que creim que li
correspon». Aixe, no s'ho beurà nin-
gú un poc informat de la hisOria
musical felanitxera referida als dar-
rers quaranta anys.

Així mateix declara que «el
posar-ho o no, —es refereix als
"Apunts"—, ja es qüestió de crite-
ri». I per acabar d'enrodonir la

seva teoria hi afegeix, tot infallible:
«En el apartat biogràfic voldria dir
que, deixant de banda uns perso-
natges indiscutibles històricament,
tots els altres estan subjectes a
personals criteris de valoració».

Certament, el métocte que han
emprat, es un criteri personal, pe-
re', des d'un principi inacceptable,
dins un poble on, per be o per mal,
tots ens coneixem i sabem de quin
peu coixejam.

Aquets «Apunts sobre el fet mu-
sical a Felanitx» voldríem oblidar-
los avui mateix, per be de la rigo-
rositat histórica.

DISSONANT

Senyor Director del setmonari
«Felanitx».

Avui la quinze dies vareu publi-
car una carta meya en la que feia
unes observacions referides a l'opus-
cle titulat «Apunts sobre el Fet
musical a Felanitx» deis senyors
Pere Estelrich, Biel Massot i Joan
Parets.

Dissabte passat, el senyor Biel
Massot contesta la meya carta i diu
que tenc una mala intenció, em
qualifica de dogmatic i afirma que
he fet judicis exposats. Les meves
opinions, afegeix, semblen fruit d'u-
na interpretació tendenciosa. El
senyor Massot, es clar, no vol pole-
mitzar amb mí perque no som una
persona de recta intenció, tenc por

desconfiança i, per acabar-lo de
compondre, no firm la carta amb
nom i llinatges; no som, en conse-
qüència, una persona física amb
cara i ulls.

Jo pens, modestament, que el
senyor Massot ha escrit un paper
contradictori. Per una part afirma
que és de rigor i justicia solventar
tes mancances i que constitueix un
deure dir les coses per aclarir erra-
des, que el tema ha de tractar-se
obertament i que als autors els ha
pogut passar per alt algun fet o
algun nom.

Me deman, ¿com es possible com-
paginar el que diu de mí a la seva
carta amb aquesta assenyada decla-
ració d'intencions?

Senyor Director: He tornat llegir
atentament cl meu escrit de fa
quinze dies i enlloc es diu que els
tres autors de l'opuscle hagin fet
cap casta de manipulació. Jo me
limitava a apuntar uns noms que
ells no varen recollir i a lamentar
unes omissions a les que no tro-
baya justificació. Res mes.

Miri, senyor Massot, vostés par-
len d'uns fets que no han viscut a
causa de la seva edat i de la llunya-
nia física de dos dels autors. I es
clar, han acudit als papers escrits
(quina llàstima que no hagin repas-
sat les planes d'aquest setmanari!)

scbretot, a les fonts orals que es
una cosa que, darrerament, es du
molt. Però les fonts orals han d'es-
ser degudament contrastades i , trae-
tant-se de músics, ho han d'esser
doblement.

El seu llibret té dos defectes fo-
namentals i ii ho dic amb tot res-
pecte: es incomplet i els temes i
les persones són objecte d'un trae-
tament desigual i, en alguns casos,
injust.

Si vostes no volien parlar de les
orquestrines, no n'havien d'haver
citada cap; si no volien ocupar-se

(Passa a la pagina 5)

SA1111 MENTAL
Música

Tots sabem que una forma de
creació artística que arriba a tot-
horn es la música, tots l'apreciam,
la sentim, ens agrada ens emocio-
na... La música sempre reflecteix
d'una manera mes o menys dissi-
mulada l'estat d'ànim del seu com-
positor, així les rnúsiques més me-
lódiques i lentes són la base per
cançons d'amor, i les més rítmi-
ques per cançons alegres. Per altra
part quan escoltam música aquesta
ens influeix, el rock o la música
amb ritme ens alegra, ens anima, i
Ia lenta pot fins i tot entristir-nos.
La música, dones ens canvia l'estat
d'ànim, i el que es molt importan;
convida a vegades a relaxar-nos i
oblidar els nostres problemes i mal-
decaps.

Per veure fins a quin punt la mú-
sica influeix sobre la psicologia dc
les persones, resumiré unes expe-
riències realitzades per psicòlegs
i metges psiquiatres als EE. UU.
Els experiments tractaven d'esbri-
nar si els renous influien a l'emba-
rae, per això realitzaren enquestes
a mares joves fans del rock —quc
estassin embarassades— demanant-
les si notaven moviments al seu
ventre durant els concerts —cal dir
que als concerts la música sempre
esta alta de decibelis—,la immensa
majoria afirma que els nins els pe-
gaven coçes i notaven molt el movi-
ment. Al laboratori realitzaren no-
ves audicions de rock, per-6 estu-
diant amb ecografia els moviment-,
del nin al ventre de la mare, i eren
moviments de defensa —cridava---
de por. D'altre part les embarassa-
des que escoltaven músiques
diques i suaus —com per exemple
Bach, Vivaldi— els fetus realitzaven
uns moviments lents, semblava som-
riguessin, els hi agradava.

Per una part veim que tot el que
fa la mare mentres esta embarassa-
da arriba al seu fill, no se sap a
partir de quin mes exacte de l'ern-
baras el fetus comença sentir d'una
manera extraordinaria. La dona em-
barassada ho ha de tenir en comp-
te, això vol dir —també— que no
ha d'estar aturada, cal estimular el
fill que la dona duu al seu ventre,
i sobre tot estimar-lo molt.

Per altra part se'ns confirma el
poder de la música sobre l'estat
d'ànim de la persona, que el pot
canviar. Així es interessant que
eduquem els fills pel gust musical,
en ella hi ha una vàlvula d'escap
—tan emprada pels ¡oyes a través
del rock i el ball— i unes possibi-
litats enormes de relaxació i equili-
bri. De tota manera educar els fills
també amb la part musical es enri-
quir-los, donar-les més cultura, sens
dubte la música agrada a tots.

Bernat Calafat, Psicòleg

CLUB GIMNASTIC FELANITX
C. Mar,
Cursos de Yoga (Hatha Yoga)
A partir de Marzo
Orientación y matrícula
Lunes de 18'30 a 20'30



Extenso surtido en

Joyas y relojes
Relojes cuarzo	 desde 3.650 ptas.
Pendientes oro	 »	 1.435 »
Cruces	 »	 2.000
Juegos pendientes y sortija 7.560

TODO ESTO EN

JOYERIA RELOJERIA San Salvador
Major, 21
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Si de verdad te gusta pasarlo bien...

Ven a vernos

4 1 1 u lit D 'orla
NUEVA DiRECCION

Ambiente selecto
Te esperamos.

C. Andrea Doria, s/n—Tel. 570665—PORTO CRISTO

.101111•111.-	

ratamante 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

Avui vespre, crncert pej..grup mixt
«Evast i Aloma»

Avui, a les 9 del vespre, a la ca-
pe!l de les Germanes 'le la Caritat,
el Patronat Local de Música ens
ofereix un concert a càrrec del
grup coral mixt «Evast i Aloma».
• Sota la direcció de Joan Engenyat,
aquest cor —integrat només per
una dotzena de persones—, ens
oferirà el següent programa:

I Part: «Ehre sei der Christie))
de Schutz, El Jubilate» de Fletxa,
itYver, vous n'estes qu'un villain»
de Debussy, «Tenebrae factae sunt»
de Haydn, «Tres epitafis» de Halff-
ter i «Venerabilis barba» de Do-
nostia.

II Part: «Pater noster» de Tchai-
kovsky, «Des avonds» de Schroyens,
«En hiver» d'Hindemith, «S'Nachts
wordt de Zee» de Rcelstraets, «Tra-
diderunt» de Garcia Julbe i «Italian
salad» de Genée.

El Patró Esteve ha complit
102 anys

Dilluns passat va complir els 102
anys ,e1 Patró Esteve Pujol. Ningú
no diria que aquest home que veim
trescar cada dia pel carrer Major,
des de ca seva a la Llar del Pensio-
nista, tengués aquesta edat. Es una
benedieció poder recordar amb la
seva lucidesa fets succeïts a finals
del segle passat i sobre tot el peri
ple que el porta per dues vegades
a Cuba abans de complir vint anys.

La imatge però més viva del
patri!) és la que el Higa amb el Port,
Ia pesca, la barca. La figura dels
seus braços abraonant els rems fou
durant molts anys un element gai-
rebé indissociable del Port i és la
que tenim sempre present en parlar
del Patró Esteve.

Molts anvs Patró, que pogueu pas-
sar els que vos resten en tan bones
condicions corn gaudiu ara.

SE ALQUILA LOCAL para negocio
INFORMES: EN ESTA ADMON.

La vaga deis estudiants
Durant tres dies de la setmana

passada, —dimecres, dijous i diven-
dres— varen mantenir la vaga els
alumnes deis instituts de la nostra
població.

Pel que fa a la vaga dels profes-
sors dels centres d'E.G.B. privats,
els de Felanitx no s'adheriren la
setmana passada a l'actitud de
molts de centres d'arreu de l'illa.

Associació de pares del Col.legi
«St. Alfons»

El proper dijous dia 26, a les 9'30
del vespre, l'equip del Gabinet «Lu-
ria» de psicologia i neurologia, ex-
plicara el tema «Els problemes de
l'educació avui».

Es convida a tots els pares
d'alumnes així com als que se-
gueixen el curs Stvdia.

La Protectora - Llar de la 3.a Edat
FEST A INFANTIL DE

11 I SF RESS ES
Demà diumenge dia 22, a les 4 de

l'horabaixa, en el local social, se
celebrara aquesta festa infantil amb
l'actuació dels pallassos «Chatara»
i «Pocholo D.

Hi haura obsequis per a tots els
nins disfressats.

Llar de la P. Edat
FESTA DE CARNAVAL

Dia 3 de març horabaixa. Junta-
ment amb les associacions de 3.a
edat de Montuïri i Sant Joan, s'ha
organitzat una festa de carnaval a
«Ca'n Tronca», (Sant Joan).

Se podrá assistir amb disfressa o
sense. Hi haura berenar, xocolata
i música.

Per a més informació: a la Llar.

BUSCAMOS MECANICO y apren-
diz de mecAnica de náutica.
inf.: Tel. 575266

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

Pluviometria
	Les 	 precipitacions	 registrades	 el

	

passat	 mes	 de	 gener són	 les	 se-
güents:

Dia 7, 3'2 litres
Dia 9, 8
Dia 10, 15
Dia 12, 0'5
Dia 13, 16'2	 >>

Dia 14, 3	 >>

Dia 16, 28'5
Dia 17, 3'8
Dia 20, 2	 >>

Dia 21, 4'6
Dia 26, 0'2
Dia 28, 2'5
Dia 29, 0'5
Dia 30, 6'5
Dia 31, 0'7

Total pluja recollida durant el
mes, 95'2 litres per metre quadrat.

vida social
P ETICI ON

En Palma, por D. Daniel Pacheco
y D.a María del Camino Gastearena
y para su hijo Alvaro, ha sido pedi-
da a D. Gabriel Barceló y esposa
D.a Sebastiana Vadell, la mano de

su hija Maria Antonia.
La boda se celebrará en breve.

NECROLOGIQUES

El passat dia 10 entrega l'anima
a Dar a Felanitx, a l'edat de 85
anys i després de rebre els sagra-
ments, D. Miguel Uguet Maura
(Reus), D.e.p.

Enviam el nostre més sentit con-
dol a la seva familia i d'una manera
especial a la seva esposa D.a Cata-
lina Manresa i filles D.a Antònia,
D. a Maria i D.a Catalina.

Diumenge a vespre morí sobtada-
ment a Felanitx a l'edat de 93 anys,
D. Julia Cruellas Sureda. Al cel sia.

Reiteram la nostra condolencia
als seus fills D. Antoni, D. Andreu
i Sor Maria, filies polítiques i als
altres familiars.

Agradecimiento
La familia Uguet-Manresa,

ante las muchas manifestacio-
nes de pésame recibidas con
motivo del fallecimiento de
Miguel Uguet Maura y en la
imposibilidad de correspon-
der a todas personalmente,
quiere hacerlo por medio de
esta nota.

A todos, muchas gracias.



Se necesita CAMARERO

RESTAURANTE

Ses Portadores
Su restaurante de confianza

R. Crucero Baleare3 s/n—Tel. 575171—PORTO-COLOM

RESTAURANTE-PIZZERIA

COPA D'OR
Comunica su REAPERTURA, que tendrá
lugar el próximo día 4 de marzo.

Cala d'Or	 Tel. 658110

Se precisa ADMINISTRATIVO
Preferentemente con experiencia
Servicio militar cumplido

Interesados dirigirse a

Ladrilbrias Mallorquinas S.A.
Carretera de Petra, s/n—FELANITX

Jutiet Cpuelias Suda
Vdo. de Francisca Vadell NIonserrat

morí a Felanitx el dia 15 de febrer de 1987, a 93 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al cel sia

Els SeliS fills Antoni, Andreu i Maria (Germana de la Caritat); filies politiques Catalina
Roselló Tugores i Catalina Rosselló Roig; néts Julia,  Sebastià i Julia, nétes polítiques Catalina
JulialiaLiçi i Maria Garau Miguel; renéta Catalina; nebots, cosins i els altres parents, vos dema-
nen que encomaneu la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Prohissos, 36

FELANITX

una mala passada— des d'Evora
(Portugal), així com fan els bel-
gues, anglesos, alemanys, etc., amb
l'amollada internacional de Barcelo-
na. La resta de les proves són: 7
des d'Eivissa, 4 des d'Alcoi (Ala.
cant), 1 dc Valdepeñas (Ciudad
Real), 1 de Baza (Granada) i una
de Cabeza de Buey (Badajoz).

Per acabar, i de part de tots els
colomistes, volem donar les gràcies
a la nova direcció del Bar Ca N'Us-
sola de la plaça d'Espanya, el qual
després d'una reforma i un canvi
total de mobiliari i decoració molt
encertats, ens han acota' dicionat
magníficament el local del Club i
ens han dispensat unes atencions
dignes d'agrair.

(Ve de la pkina

de la labor de composició dels nos-
tres músics (cosa per a mi inexpli-
cable) no havien d'haver parlat de
les obres de ningú; si posaven el
i mm d'alguns directors de la banda
o d'algún ensenyant- de música els
hi havien de posar tots; etc.

Respecte als concerts de la «Ca-
pella Teatina», jo pens que, efecti-
vament, no hi havia necessitat de
citar-los, però me va semblar es-
trany que presentassin a la Cape-
lla com una agrupació que només
cantava a les funcions religioses.
Miri, a la «Capella Teatina» vostes
li dediquen quatre retxes, que com-
parteix amb el «Cor Parroquial»,
clues de les quals són per a dir que
bona part dels cantaires del cor
actual provenen d'aquesta agrupa-
ció. Res més; ni diuen qui !a va
fundar, ni qui la va dirigir, ni
quants d'anys va durar.

A la «Coral de Felanitx» li dedi-
quen dotze retxes. La desproporció
entre la vàlua de les dues agrupa-
cions i l'espai es evident. Al meu
parer es, insistesc, sospitosa.

Voste diu que la distinció entre
els «Curs y Danzas. i «S'Estol d'es
Gerricó» queda prou clara i que,
posats a aclarir les coses, fins i tot
es y.a permetre la utilització d'un
punt i apart. Senyor Massot, mal-
grat el punt i apart, la cosa no que-
da gens clara. Els efectes saluda-
bles del signe de puntuació queden
anuflats per la redacció confusa del
principi del paràgraf i pel que se-
gueix després del punt.

El senyor Massot diu que jo tam-
poc no vaig citar a Mn. Adrover al
rcclactar la meya carta. Té raó, però
la meya culpa és infinitament mes
pctita. Jo som un personatge sense
cara ni ulls; vostes són especialis-
tes. Vostés són els autors d'un
opuscle que ha editat i promocio-
nat l'Ajuntament * i que, me diuen,
lia costat al poble, entre edició i
promoció, més de tres-centes mil
pessetes.

Un seguidor atent
del fet musical

Que Déu Ii conservi la vista.

VENDO TRESILLO madera vista,
tapizado en terciopelo rojo. Perfec-
to estado.

Informes en esta Administración.

Els dies 7 i 14 d'aquest mes de
febrer hem fet dues amollades más
des d'Eivissa. Les velocitats han
cstat bones, no així les arribades
que, per culpa de la boira i el mal
temps, han fet que alguns coloms
arribassin misses dites i alguns no
arribassin. El primer dia n'arriba-
ren entorn del cinquanta per cent,
arreglant-se la cosa els dies se-
güents.

La segona amollada d'Eivissa fou
guanyada per Damià Vidal-Manuel
Sirer a una velocitat de 1.484 me-
tres/minut, 2on. Bernat Veny i
3er. Pere Nicolau.

La tercera d'Eivissa la guanya
en Salvador Bordoy a 1.232 m/m.,
2on. Damià Vidal-Manuel Sirer i
3er. Pere Soler.

La classificació general després
de la tercera amollada esta així:
ler. Dama Vidal-Manuel Sirer, 57
punts; 2on. Pere Soler, 48 p.; 3er.
Pere Nicolau, 44 p.; 4rt. Bernat
Veny 43 p.; 5è. i 6e. Salvador Bor-
doy i Cristòfol Soler, 41 p.

La programació que tenim per
enguany es ambiciosa; volem posar-
nos a nivell europeu i participar en
una prova de mes de 1.000 Km. que
es farà —si el temps no ens juga

Cartes al director
	

Colombofilia felanitxera

Damià Vidal
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L'Associació de Veinats de
Portocolom. informa

Com sabeu, el proper dissabte
dia 28 tenim SA RUA a les 3 de
l'horabaixa i a les 9 del vespre el
SOPAR-BALL per a disfresses a la
barbacoa «La Ponderosa».

Avui volem donar una relació
dels premis, tant per la rua com
pel sopar i ball.

PREMIS PER A LA RUA:
Carrosses

ler. 10.000 ptes. i trofeu
23oen	 0r: 52..05000

Comparses
ler. 2 botelles de xampany i una

ensaimada de quilo.
2on. i 3er. 1 botella de xampany

i una ensaimada de mig quilo.
Quatre premis infantils.
Un sopar per a dues persones en

el «Mesón 016».

PREMIS PEL SOPAR-BALL.
ler. Un sopar per a dues perso-

nes en el restaurant «Bon Port».
2on. Un gerro de ceràmica

una tortada.
3er. Un gerro.
Els preus dels tickets pel sopar

són: Socis, 1.000 ptes. No socis,
1.600 ptes. I menors, 800 ptes.

Esperam la vostra collaboració.

j

ELECTRO-FRED
F. Contreras

Empresa Antoriz!nla por el I. de
I. N." 267

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.

—Servicio permanente.

Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580348
FELANITX

Necesito aprendiz electricista

•n•n•711nIaMOZYWINIMMIO

NECESITO APRENDIZ PINTOR,
de 16 a 19 arios.
kif.: Tel. 582038



Se buscan representantes
de todas las ramas.

LES OFRECEMOS UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
INTERNACIONALES PARA VENTA EN EXCLUSIVA.

LES ROGAMOS SE PONGAN EN CONTACTO CON NOSOTROS.

PILATUS, S. A. (18 a 19 horas)
TEL. 46 03 65

cine principal
Tel. 580111

Viernes 20, sábado 21 a las 9 noche y domingo 22 desde las :3

La mejor película, actualmente en los mejores cines de España
y un complemento digno de tenerse en cuenta

Cortocircuito

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• La pasada semana GUILLEM
TIMONER fue protagonista del pro-
grama de T.V. Balear «CONVERSA».
Durante media hora contestó - las
preguntas de los televidentes.

• No asistí a la reunión previs-
ta el pasado día 11 en el salti de
«Sa Nostra» que habían orgaiffzado
los promotores de la edición de
«SES GLOSES -D'EN ROBERTO».
Si no me equivoco, además de los
suscriptores para la compra antici-
pada del libro, se cuenta con una
subvención de la Conselleria de Cul-
tura de les Balears, pero nuestro
Ajuntament, al respecto, no ha di-
cho esa boca es mía.

• Otro que tampoco ha recibido
ninguna ayuda es el historiador
ONOFRE VAQUER, que ha editado
el ler tomo de «UNA SOCIEDAD
DEL ANTIGUO REGIMEN. FELA-
NITX Y MALLORCA EN EL SIGLO
XVI», su tesis doctoral. Ayuda del
Ajuntament de Felanitx me refiero,
aunque si la pertinente de la Eon-
selleria, insuficiente a todas les.
No obstante el delegado de Cultura
felanitxer ha prometido comprar un
número determinado de volúmenes.
Menos da una piedra.,

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos «FUERZA DE CAMPEON»
como complemento de una película
exitosa «CORTOCIRCUITO» («Short
circuit») USA. Dirigida por JHON
BADHAM; siempre habilidoso. Con
ALLY SHEEDY, STEVE GUTTEN-
BERG, FISHER STEVENS. Año de
producción 86. AVENTURAS: Un
robot del ejército se convierte en
humano tras recibir una descarga
eléctrica. Se escapa de la base, y,
en compañía de una mujer, intenta
burlar a los militares. 100 m. *ra-
ción.

• El PATRÓ ESTEVE cumplió
102 arios. Estáfl empeñado en batir
algún «record» y no se lo vamos a
impedir, todo lo contrario, nos con-
gratulamos. El pasado lunes el pe-
riódico «BALEARES» nos mostró

una larga y simpática entrevista con
ese gran marinero que ha sabido
sortear las zozobras del mar y de
la vida.

• Hoy sábado después del em-
pacho futbolero, tendremos oportu-
nidad de ver al Mallorca en el es-
tadio de «Sarria» y a continuación
el partido que disputarán por la 1.a

cadena •Betis-Atco. Madrid. En «Sa
Recreativa» gran fiesta de carnaval,
cena de postín, baile animado por
«LOS HITS» y mucha marcha. Jor-
nada completa para aquellos que
disfrutan de estos placeres.

• 12 años pide el fiscal para el
guardia jurado de Felanitx presun-
to autor de la muerte del joven
alemán Gunthen Otto Herrer el 13
de agosto de 1980 cuando practica-
ba sin permiso, el moto-cross en
una finca particular. La defensa
pide la libre absolución en base a
Ia existencia de caso fortui'o. La
causa quedará estos días vista para
sentencia.

• El ex-masajista del C.D. FE-
LANITX, el conocido TONI BOSCH,
fue sometido a una intervención ocu-
lar de la que se halla totalmente re-
cuperado. Así podrá ver bien la bo-
yante marcha de su equipo, el
Barça.

• VIDEOCLUB.— «NOCHES DE
SOL». Ario 85, ganadora de un «Os-
car». Dirigida por Taylor Hackford.
Interpretada por Mikhail Baryshni-
kov, Gregory Hines y Jerzy Skoli-
mowski. Color, dwación 125 m. AR-
GUMENTO: Un vuelo de Londres a
Tokio se convierte en una pesadilla
para un bailarín ruso. (Ficha reali-
zada por M.A.J. Mas).

• CUMPLEN AÑOS ESTA SE-
MANA. — JHON SCHLESINGER
(60), ALAN BATES (53), JHON TRA-
VOLTA (33), LAURA VALENZUELA
(55), LEE MARVIN (63), VICTORIA
VERA (34), ROBERT ALTMAN (62),
SIDNEY POTTER (60), GIULIETTA
MASSINA (64), JOHN MILLS (79)
y PETER FONDA (48).

• JAUME FIOL, nuevo ENTRE-
NADOR DEL C.D. FELANITX... ¡Y
van tres!

• M.a ANTONIA CALDENTEY
consiguió hace dos semanas en VA-
LENCIA un sonado éxito. Fue la
tercera en el «Maratón» de su ca-
tegoría y sexta en la general.

¡Enhorabuena!
• Magnífica la entrevista que

hizo ,ll'1.• \ por la T.V. felanitxe-
ra el pasado martes al grupo «folk»
«MUSICA NOSTRA», que asimismo
son responsables de otro llamado
«SIURELL ELECTRIC», que tam-
bién hace música popular pero con
aparatos electrónicos.

JORDI GAVINA

RELIGIOSAS
El domingo pasado, nuestro celo-

so Rector, a instancias de la Junta
de Acción Católica Diocesana, invitó
desde el púlpito a los católicos
felanigenses para asistir a los actos
que mañana se celebrarán en nues-
tra Parroquia, con el fin de impe-
trar del Altísimo el triunfo de nues-
tras armas y el advenimiento de
una paz fecunda y duradera.

Consisten como es sabido estos
actos, en una comunión general, en
sendas peregrinaciones de jóvenes
y de personas de más edad respec-
tivamente a los santuarios de San
Salvador y Calvario y para los que
a ninguna de estas puedan asistir,
en lloras Santas en la Parroquia.
TEATRALES

Como se había anunciado, cele-
bíóse el martes 2 de febrero, en el
local de la Cruzada, una velada
teatral que, como siempre, se vió
concurrida por numeroso público.

Con admirable maestría fug pues-
to en escena por los Cruzados
que militan en la sección artística,
el emocionante drama en dos ac-

tos, original de nuestro compañero
J. Darder, «Venganza Loca». Con
calurosas ovaciones fué justamente
premiado el trabajo que en este
drama verificaron los compañeros

Nicolau, F. Antich, J. Tirón y el
niño M. Xamena.

A continuación E. Carmona re-
presentó el monólogo que para este
acto había compuesto, titulado «A
Madrid».

Al final de la función teatral, se
hizo el tan esperado sorteo del
cuadro del Generalísimo Franco, en
relieve, esculpido en yeso por el
conocido escultor palmesano Sr. Vi-
la, que fug ganado por la señorita
C. Obrador.
ARTÍSTICAS
. En los escaparates de la Edito-
rial, se halla expuesto un precioso
cuadro de Nuestra Señora de San
Salvador, debido al pincel del joven
artista D. Francisco Forteza, que ha
demostrado una vez más su fino
estilo con tan delicado trabajo.
NOTA AGRÍCOLA

Debemos registrar la gran siem-
bra que se ha hecho en nuestro
termino municipal, de patatas. Ha
sido una cosa insólita y extraordi-
naria, que habrá obedecido a las cir-
cunstancias que atravesamos. Pro-
curaremos tener al corriente a
nuestros lectores, del resultado de
dicha cosecha.

D'ALLAVORS

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

PORTO-COLOM

Especialidades en pescados y
mariscos

Tenemos abierto todos los dias

Y

Fuerza de campeón
Viernes 27, sábado 28 a las 9 noche y domingo 1 desde las 3

FLETCH, el Camaleón

Ciudad Peligrosa
ATENCION NIÑOS, pronto muy pronto en la función de las 3 del domin-

go, sortearemos BALONES DE FUTBOL y MUÑECAS y además
cada niño será obsequiado con un fabuloso postei. Los regalos
los vereis en el escaparate de Casa Rubio (juguetes).



PELUQRERIA UNISEX

Ana
C. Santueri, 78—Tel. 580095

comunica al público su apertura, que
tendrá lugar el próximo viernes día 27
de febrero.

Novedades LOBELIA
Se comunica al público en general,

que este establecimiento
PERMANECERA CERRADO

hasta el primero de abril.
Por este motivo, última semana de

REBAJAS

FELANITX

FUTBOL

FELANITX: Vargas (3), Obrador
(1), Alcina (1), Monserrat (1), Bar-
celó (3), Guerrero (1), Hernández
(1), Cano (2), Gallardo (1), Fiol (1)
y Vanrell (2).

Padilla (1) por Vanrell y Covas
(I) por Fiol.

ARBITRO: Navio (2), buena ac-
tuación. Mostró la cartulina amari-
lla a Pacheco del Esporles y a Mon-
serrat del Felanitx por dos veces,
teniendo que abandonar el terreno
de juego. También vio la amarilla
Covas.

GOLES:
Minuto 14, Gallardo, 0-1.
Minuto 35, Pacheco, 1-1.
Minuto 46, Ballester, 2-1.
Minuto 48, Cano en propia meta,

3-1.
JAUME LUNAS

COMENTARIO

El Felanitx comenzó inaugurando
el marcador por mediación del jo-
ven Gallardo, un jugador que nece-
sita confianza en si mismo, pero que
posee indudables cualidades para
ser un buen jugador, y este gol se
la puede dar. Pero todo fue un es-
pejismo, al final encajó una nueva

merecida derrota. Vargas, en plan
de figura, salvó goles cantados evi-
tándose una derrota más abultada.
Mal ejemplo está dando Santy, que
fue expulsado justamente, por agre-
sión a un contrario, dejando al equi-
po mermado en efectivos. Cabe des-
tacar la labor sorda en ataque de
Vanrell, que siempre estuvo ahí,
dando el callo. El Felanitx, de esta
guisa, es serio candidato al descen-
so. Además de no querer tampoco
podría. Estrenó nuevo entrenador,
Jaume Fiol. Y esto ya empieza a
ser un desfile, mientras los males
del equipo son de otra índole. El
potencial —en si— se nos antoja
flojo y no se buscan refuerzos, los
estrenos —hasta ahora— han sido
puro pitorreo, los chicos andan flo-
jos de remos. Si se quiere evitar
la pérdida de categoría es necesa-
rio buscar soluciones urgentes, la
liga se acaba y no se consigue salir
cle ese pozo negro y profundo don
de se halla sumergido, se acaba el
aire de los pulmones, y está a pun-
to de ahogarse. Sólo un milagro pue-
de salvarle, y esto no ocurre con
frecuencia.

M.

2. REGIONAL
CA'S CONCOS, 1 - COLLERENSE, O

IMPORTANTE VICTORIA

En partido jugado adelantado a
Ia jornada de descanso, el Ca's Con-
cos evidenció su total recuperación
consiguiendo una buena victoria,
ante un equipo importante y que
tiene un gran historial sobre sus
espaldas. El gol del triunfo lo con-
siguió Biel Mestre.

CONSELL, 2 - S'HORTA, 2
MERECIDO EMPATE

Comenzó por delante en el mar-
cador el equipo local que llegó a
tener la sustanciosa renta de dos
goles a su favor, pero Mas al trans-
formar un penalti puso el (2-1) y
finalmente J. Ramón —desde fuera
del área— establecía el definitivo
(2-2).

S'HORTA. — A. Roig, García,
Eloy, Asturias, Burguerá, Tino, Az-
nar, Más, J. Ramón, Emilio y Con-
testí (Santi).

Merecido el punto que arrancó el
S'Horta en Consell, visto el juego
de ambos equipos. El penalti que
señaló el árbitro a favor del equi-
po visitante era más que dudoso,
diríamos que se lo sacó de la man-
ga, aunque ello beneficie a nuestro
equipo. La verdad por delante, se-
ñores.
JUVENILES

Jornada de descanso.
INFANTILES

FELANITX, 2 - J.D. INCA, O
JUSTO MARCADOR

Buen partido de nuestros infanti-
les el disputado el pasado sábado
en «Es Torrentó», que consiguieron
vencer merecidamente al J.D. Inca.
Goles de Borrás y —como no— de
Sebastián Oliver.

ALEVINES
SAN J IM E, 4 - FELANITX, O

FUTBOL EMPRESAS
RTE. TROPICAL, 4 - PROTEC./

A. GRIMALT, O

PROTECTORA/A. GRIMALT, 1 -
GREIXONERES, 3

SENDAS DERROTAS
En los últimos partidos el equi-

po felanitxer ha encajado sendas
derrotas. El gol que marcó contra
el potente equipo de Greixoneres lo
marcaría J. Vidal.

VENDO COCHE Renauld R-6
PM-H, en buen estado.
Ini.; Tel. 580448

SE TRASPASA TIENDA DE CO-
MESTIBLES, por no poder
atender.
In f.: Tels. 582417 y 582459

SE VENDE APARTAMENTO en
Cala Ferrera. Nuevo.
Inf.: Tel. 575290

SE NECESITA DEPENDIENTA
para Carniceria.
Inf.: Carnicería Blanco,
Tels. 580465 y 580053

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

BASQUET

Cadets masculins:
C. D. REBASSA, 36
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 79

El resultat, amb la marcada dife-
rencia, parla per ell tot sol. Mal-
grat que es jugas amb el colista,
no va ser un partit insípid i al llarg
del temps que dura verem bon joc,
amb jugades molt interessants. En
Tomeu Maimó torna al seu bon
temps de les primeres jornades i
s'infla de fer cistelles (33 punts).
També Pere J. Fullana mostra la
seva vivacitat i entrava com volia
aconseguint 21 punts. Tot el ban-
quet actua, llevat d'un que per mal
de coll s'estima mes no sortir. No
podem acabar sense destacar la
gran feina d'En Sebastià Barceló i
d'En Lazar° Sánchez, dignes dels
millors aplaudiments.
Juvenils masculins:
PEÑA MADRIDISTA, 92
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 50

Pels qui presenciaren el primer
partit entre els dos equips, que tin-
qué Roe a Felanitx el 13 de desem-
bre, valdria remetre'ls a la crónica
d'aquelles dades. Ens tornarem a
trobar, a la pista del poliesportiu
San Fernando, amb els imbatuts
ciutadans que a la seva potencia
física i bona tècnica hi sumaven
molta teatralitat, gesticulacions exa-
gerades i qualque vaciadura de pu-
bil. Però el que no es compren es
que els nostres representants, que
ocupen el segon lloc en la classifi-
cació, surtin al camp morts de por
i amb una actitud d'«aquí no farem
res». No valgueren les cridades a la
reacció del preparador, les instruc-
cions en els temps morts..., ni res.
Ja que habitualment xerram del joc
eficaç i viu dels juvenils, es una
auténtica lastima que en aquesta

ocasió ens vegem obligats criti-
car-los tant fortament com meres-
cuda. Però sí es just que enmig de
la general blanor destaquem la va-
lenta actuació de Bartomeu Salva
i sobretot la de Gaspar Noguera
que s'estrena com a nou fitxatge de
l'equip.

Seniors femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMAET, 51
JOVENTUT MARIANA, 44

Les del J. Capó començaren «a
tota pastilla» i conduïren tota la
primera part amb molta rapidesa.
Totes les jugadores ajudaren a que
aghest aire de velocitat es mantin-
gties i Isabel Reverte, malgrat l'al-
tura superior de les dues pivots del
Sóller, es feia amb la majoria dels
rebots. No podem deixar de dir que
Antònia Camarero Lou extraordinaria
en aquesta primera part, pel con-
trol de la pilota i els punts lograts
(21 en total, 16 abans del descans).
Al minut 4 del segon temps les
visitants ens superaven de 3 punts
(31-34), però la diferencia, encara
que petita, fou quasi be sempre
favorable a les locals i la victòria
ben merescuda, en un encontre la
mar d'entretingut.

AQUESTA JORNADA

Els cadets juguen a Felanitx con-
tra el Santanyí, equip amb classifi-
cació molt semblant.

Les seniors es desplacen a S'Are-
nal per a enfrontar-se al «Imprenta
Bahía», equip que sol lluitar més
que el que pot parèixer a simple
vista (es el colista).

Quant als juvenils, en el moment
de redactar aquesta informació, no
sabem si començarem la fase final
aquest dissabte o el proper.

LARRY CISTELLES

Fiol nuevo entrenador del C. D. Felanitx,

Qne mañana recibe al Margaritense
en otro dramático partido
Esporles, 3 - Fe!anitx, 1

les sêniors es confirmen en el tercer lloc
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ARTICULOS
PARA RECIEN
NACIDOS

MODA INFANTIL
Y JUVENIL

Restos
temporada a
mitad:de precio

GRAN SURTIDO EN DISFRACES
C. de Sa Plaça, 12	 Tel. 581821

APART-HOTEL

PARQUE M R

BANQUETES
Bodas, Bautizos,
Comuniones.   

Un marco incomparable
20.000 m. zona verde
vista al mar.

RESERVAS E
INFORMACION:
Apart-Hotel

PARQUE MAR
CALA D'OR-MALLORCA
Tel. 65 71 36
Telex 69716

I 11141 ECO
SEG R O

geikAr°
CLINICAS CONCERTADAS

[CLINICA FEMENIA	 Camilo José Cela, 20
	 Tel: 45 23 23

[CLINICA JUANEDA	 Son Espariolet, 55
	 Tel: 23 16 47 y 23 16 48

rCLINICA MARE NOSTRUM	 Santiago Russiõol, 9
	 Tel: 20 31 13 y 20 41 12

[CLINICA ROTGER	 General Riera, 7
	 Tel: 29 03 00 y 29 03 04

[HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS- Paseo Cala Gamba, 53
	 Tel: 26 58 54

rPOLICLINICA MIRAMAR	 Avda. Son Serra, s/n.
	 Tel: 45 02 12 y 45 52 12

Los partos y prematuros serán asistidos en las dependencias de:
CLINICA MARE NOSTRUM, CLINICA ROTGER Y POLICLINICA MIRAMAR.

LA RAMBLA.15.1°• Tel. 714051- 070 03 PALMA

FELANITX
wararmiamusgr"monc.i.,AMICri3/.7175Mora-zzasmoo•

EI IV Cross Joan Capó... •
(Ve de la pàgina

M. Vidal
Escola Nova Porreres)

3.-Margalida Vidal (J. Capó)

Iniciació masc.:
1.-Llorenç Páramo (J. Capó)
2.-Francisco Alcón (J. Capó)
3.-Miquel Mesquida

( Escola Nova Porreres)

Benjamí fem.:
1.-M.a 4ntônia Rigo

( Patronat Campos)
2.-Mari Carmen Adrover (J. Capó)
3.-Antònia Obrador

(Patronat Campos)

Benjamí masc.:
L-Joan Ramon Vidal (J. Capó)
2.-Juan Vicente Maties (J. Capó)
3.-Baltasar Picornell (J. Capó)

Aleví fern.:
1.-Catalina Karmany (Sant , -Joan)
2.-Cati Capella

(Escola Nova Porreres)
3.-Catalina Albons (J. Capó)
Alevf masc.:
1.-Toni Sánchez

(Patronat Campos)
2.--Francesc Monserrat (J. Capó)
3.-Jaume Baron

(Patronat Campos)
Infantil fem.:
1.-Catalina Bauza

(Patronat Campos)
2.-Apollènia M.  Moll

( Escola Nova Porreres)
3.-Isabel Duran

(Patronat Campos)

1. a-Joan Capó
8.-M.a Antònia Crucera

Infantil masc.:
L-Emilio Capote (C. A. Alcúdia)
2.-Sebastià Salva

( Sant Bonaventura)
3.-Joan Amengual

(Sant Bonaventura)

ler.-Joan Capó
4.-Miquel Sánchez

Cadet fern.:
L-Catalina Juan

(Patronat Campos)
2.-Maribel Obrador

(J. Capó)
3.-Damiana M.a Moll

(Escola Nova Porreres)

Cadet masc.:
1.-Miguel Serra

(Club Yama)
2.-Antoni Corró

(C.A. Alcúdia)
3.-Sebastià Oliver

(J. Capó)

Júnior fern.:
L-Milagros Sánchez

(Joan Capó - Felanitx)

Júnior masc •
L-Jhonny Ouriaghli

(Club Costa de Calvià)
2.-Miquel S. Perelló

(J. Capó)
3.-Vicenç Torres (Jasa, Eivissa)

Promesa fern.:
Fina Hisado
(Fidípides)

Promesa masc.:
1.-Vicente Mari

(Fidipides)
2.-Joaquín Gutiérrez

(Bodega Oliver)
3.-Marti Ferriol

(Bodega Oliver)
ler.-Joan Capó
6..-Bartomeu Salva S.

Veterà masc.:
1.-Joan Barceló

(Club Costa de Calvià)
2.-Basilio Martínez

(Bodega Oliver)
3.-Sebastià Adrover

(Fidípides)

Mares d'atletes:
1.-Margalida Adrover
2.-Pilar Ramírez
3.-Magdalena Antich

Pares d'atletes:
L-Francisco Páramo
2.-Jesus García
3.-Toni Barceló

Sènior fern.:
1.-Ursula Koether

(Alemanya)
2.-Mercedes Hinarejos

(Fidípides)
3.-Margalida Adrover

(Joan Capó)

Sênior masc.:
1.-Francisco Subirés

(Mediterráneo)
2.-Markku Kantola

(Finlandia)
3.-Vicente Ogazón

(Bodega Oliver)
ler. felanitxer: 25.-Victoriano Mar-
tínez

COCA DE DARRERS DIES

Ingredients: Tres quarts de quilo
de farina de força, tres ous, 200 gr.
de saïm, 250 gr. de sucre, un tassó
de llet, 50 gr. de llevadura.

Preparació: Mesclau tots els in-
gredients i no vos canseu de pas-
tar-ho una bona estona. Deixau-ho
tovar i quan la pasta sigui tova
tornau-hi donar una repastada que
això la fa més bona. Quan torni
esser tova exteneu-la dins una llau-
na rodona grosseta i amb voreres,
perquè la pasta és clareta. Vos ha
de quedar quatre dits lluny de la
vorera amb forma de pa i
tota sola en tovar s'anirà estenent.
Deixau-ho tovar una altra vegada i
quan estigui a punt posau-hi tins-
sos de sobrassada i codonyat i ja
podeu enfornar-la. Vos ne llepareu
els dits.

ALQUILO LOCAL, 100m2.
aproximadamente en calle
Qua (re Con tons, 7
(Esquina calle Agua)
Inf.: Tel. 5A38l

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




