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	Ajniarment	 Felanitx
INVITACIO

Demà diumenge a les 12,30 del matí, tindrà lloc la inaugura-
ció oficial del Parc de Bombers de Felanitx a la Via Argentina,
pel President del Consell Insular de Mallorca D. Jeroni Alberti
i amb assiOncia de les autoritats locals.

El Batle invita a tots els ciutadans a aquesta inauguració i a
visitar les installacions.

Hi haura coca amb verdura i vi felanitxer.

	

El Batle	 Pere Mesquida i Obrador

Setmanari d'interessos locals

prosidzai Jarani 1íinauguarh
ei Pan da Uombers la rodella

Demà diumenge, a les 12'30 del
matí, tindrà lloc la inauguració del
Parc Auxiliar de Bombers que ha
bastit el Consell Insular de Mallor-
ca a uns solars de propietat muni-
cipal de la Via • Argentina.

Sera el president del CIM don
Jeroni Alberti el qui procedirà a la
inauguració de les noves installa-
cions.

El Parc Auxiliar de Bombers s'ha

Arran d'una sentencia de la Sala
del Contenciós Administratiu de
l'Audiència Territorial de Palma del
passat dia 15 de gener, en la que
es pronuncia a favor d'un recurs
interposat per un particular contra
el nostre Ajuntament, tot anullant
acords anteriors que denegaven
permisos d'obres dins un sector
determinat del polígon n.° 4, d'ara
en endavant l'Ajuntament haura de
donar llicències sempre i quant les
obres sollicitades sien dins terrenys
que disposen de serveis i/o qualifi-
cats com a sol urbà en el pla de
l'any 1969.

Aquesta sentencia estableix una
pauta que obri una solució parcial
per aquest polígon, iota vegada que
una zona determinada, que tot se-
guit descriurem, ha d'obtenir els

L'Audiència Territorial de Palma,
en data de 24 de febrer va fallar
—en primera instancia— a favor
de l'Ajuntament en el contenciés de
Ia recepció de les urbanitzacions
de Ca's Corso i LAFE, tot desesti-
mant el recurs interposat per les
urbanitzadores en el que demana-
ven la desestimació d'uns acords de
l'Ajuntament en els que posava com

duit a bon port arran del conveni
signat el dia 28 de gener de l'any
passat entre el CIM i el nostre
Ajuntament, en virtud del qual

aquest darrer cedí el solar necessa-

ri i aquell es va comprometre a

construir en el termini d'un any

l'esmentat Parc.

El pressupost d'aquestes obres
era de 27.050.251 pessetes.

permisos corresponents. Es l'àrea
que queda delimitada pels eixos
dels carrers Convent, Antoni Maura
i Mateu Obrador pel flanc sud,
abastant les edificacions de la part
esquerra de la Via Argentina, la
totalitat dels carrers Plaça de To-
ros, Joan Monserrat, Rei Sang i
Alonso Rodríguez, part dels de
Progrés, Puig Verd, Sta. Catalina
Tomas i Socors, i des de l'eix det
carrer del Molí d'En Ploris amb la
intersecció amb l'eix del carrer de
l'Estrella, arriba fins a la continua-
ció del Passeig Ramon Llull i
d'aquest fins al carrer del Convent.

La resta de l'esmentat polígon
queda lligada a la revisió del Pla
General i a les normes que dicta-
minara pel seu desenvolupament
urbà.

a condició per a rebre les urba-
nitzacions esmentades, la subsana-
ció d'unes determinades deficièn-
cies. Aquestes condicions suposen

el que la urbanitzadora faci tots els

serveis prevists en el pla parcial.

Davant aquesta sentencia, les ur.
banitzadores han recorregut al Tri-

bunal Suprem.

El balanç—i
Els lectors possiblement trobaran

que La Rode/la a poc a poc s'ha
anat convertin en un espai dedicat
a tractar només de temes munici
pals. Ben mirat, tenen una bona
part de raó. No es per voluntat
nostra perque prou ens agradaria
oferir-los temes variats, però resul-
ta que, al nostre poble, de cada
vegada hi ha més pocs successos
dignes de comentari. En canvi, la
política municipal es d'actualitat
permanent.

D'altra banda, d'aquí a pocs me-
sos, a principis de juny o a finals
de maig, serem damunt les elec
cions locals •i pertocarà fer un bas
lanç de la labor que han fet els
grups politics integrants del consis-
tori.

Es clar que aquest comentari ha
d'anar referit principalment al grup
que va guanyar les darreres elec-
cions i que ha tengut oportunitat
de desplegar el seu programa. Els
altres grups, en canvi, han hagut
de deixar inèdit el seu propi catà-
leg d'intencions.

En el present article i en els que
seguiran en setmanes vinents ani-
rem passant revista punt per punt
als distints apartats del programa
electoral de l'equip de la Unió Fe-
lanitxera.

Convé aclarir, per començar, que
si la U.F. té un programa ben es-
tructurat, ordenat, coherent i explí-
cit, el mantenen en secret. Nosal-
tres, almanco no hi hem pogut tenir
accés i segurament tampoc n'hi ha
tengut la resta de la població.

Hi ha, això sí, un paper que va
circular en temps de propaganda
electoral, que serà el nostre punt
de referencia, a falta d'un altre de

Corsets de formació
ocupacional

L'Institut de Formació Professio-
nal de Felanitx, impartirà a partir
del proper dia 6 d'abril uns cursets
de formació ocupacional per a per-
sones majors de setze anys, els quals
peretenen facilitar una més amplia
formació o especialització tecnico-
professional de cara a augmentar les
possibilitats de trobar feina.

Aquests cursets són gratuïts i en
aquest mateix número insertam una
informació del mateix institut que
dóna més detalls sobre el particu-
lar.

més consistent. Es un paper on no-
tam a faltar aspectes tan impor-
tants com són, per exemple, la ma-
teixa organització de l'Ajuntament.
Notam que, en aquest aspecte,
l'Ajuntament continua funcionant
per inercia i no hi ha hagut ni tan
sols un plantejament de la conve-
niencia de modificar-ne l'estructura
ni la manera de funcionar.

Creim que, si ho volem pensar,
trobarem que els mateixos guàrdies
municipals funcionen exactament
igual que cbm ara fa vuit anys i
això mateix podríem dir de la resta
del funcionaris.

Per citar només una mostra ben
fresca, diguem que aquestes setma-
nes, l'Ajuntament esta cobrant les
quotes de l'aigua potable i de les
aigües residuals als velnats. Doncs
be, en el present mes de marc, ens
cobren les quotes corresponents als
nou primers mesos de l'any 86,
deixant pendents tota la resta, de
l'octubre ença. Els lectors ja calcu-
laran la manca d'organització que
hi ha darrera això. Per altra part,
els usuaris hauran de patir la mo-
lestia que suposa haver de pagar
d'una vegada quantitats que perto.
quen a períodes tan llargs.

Amb això no volem donar la cul-
pa ni als municipals ni als funcio-
naris. Aquests no en tenen gens de
culpa; la tenen els qui des de dali
havien de promoure una gestió
una actuació més eficaces.

Així, doncs, tenim un primer ele-
ment de base que no ha millorat
en absolut, tot i que a la Sala,
s'han gastat molts de doblers en la
millora de les dependencies i adqui-
sició de materials per facilitar la
labor dels que hi. fan feina; hi ha
hagut augments importants en els
sous i també augment el nombre
de funcionaris (per aquest estiu,
deu guàrdies municipals més). Tot
això no s'ha traduït en una més
alta eficacia, com raonablement era
d'esperar.

L'actual equip que governa a la
Sala no ha sabut treure partit ni
motivar a uns funcionaris que en
general haurien pogut donar uns
resultats molt superiors si hagues-
sin comptat amb la confiança i
l'estímul dels qui els havien de
marcar.

Mentrestant, els contribuents pa-
gam la gestió municipal a un preu
més alt en comparació a anys enre-
ra. Un altre exemple: les quantitats
que han de satisfer els qui fan

(Passa a la pagina 5)
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FELANITX
Setmanari d'interessos locals

PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral:	 1.250 Ptes.
Semestral a fora: 1.400 Ptes.

SANTORAL

Diu. 29 St. Eustasi
Dill. 30 St. Joan Clímac
Dim. 31 St. Amós
Dim. 1 Sta. Teodora
Dij. 2 St. Francesc de Paula
Div. 3 St. Benet de Palerm
Dis. 4 St. Zóssim

LLUNA

Lluna nova dia 29

COMUNICACIONS -
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (execp. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
lee 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 - 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: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
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 Piña

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

TELPFONS D'INTERÈS
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funerària 	580448 - 581144
Arnbulhncies

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

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 2, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se autorizó a D. Juan López Mar-
que -110 para la instalación de ano,
grua en la Urb. Cala Mareai.

Se acordó contratar con D. Juan
Obrador Servera las obras urgentes
de reparación de la cubierta de la
Casa Consistorial.

Seguidamente se aprobó el proyec-
to técnico relativo a las obras de
reparación del pavimento y dotación
de capa de rodadura de varias calles
de Felanitx y Porto Colom ( 6.° Fa-
se), redactado por el Ingeniero de
Caminos Canales y Puertos D. An-
tonio Miguel Alzamora, cuyo presu-
puesto es de 10.761.847 Ptas.

Se dejó sobre la mesa la proce-
dencia del pago de determinados
gastos que se ocasionan en el Mata-
dero Municipal.

Se aprobó la certificación única
relativa al pintado del local social
del Campo de Deportes, que ascien-
de a la cantidad de 199.242 Ptas.

Se aprobó la certificación número
1 de las obras de instalación de
alumbrado público de la calle Asun-
ción y adyacentes de Porto Colom,
por un total de 2.500.000 Ptas.

Se dio cuenta de obras varias a
realizar en el Colegio Juan Capó.

Se dio cuenta de las retenciones
para el pago de las aportaciones al
Consorcio.

Se dio cuenta de la oferta de ven-
ta de la finca urbana sita en calle
Sitjar, 10, lindante con este Ayunta-
miento, por el precio de diez millo-
nes de pesetas. .

Se dio cuenta de la oferta de venta
del «Cine Felanitx),.

Se dejó sobre la mesa la adquisi-
ción de un estabilizador de corrien-
te para el ordenador, pendiente de
informe.

Se dejó sobre la mesa la instala-
ción de aire acondicionado en los
bajos de la Casa Consistorial.

Se concedió licencia a Depre, S.A.

para construir dos edificios -desti-
nados a viviendas y locales en la
R. Creuer Baleares, con una tasa de
552.439 Ptas.

Se concedió licencia a D. Jaime
Barceló Bennásar y_ otra para adi-
cionar tres viviendas en un edificio
existente sito en la calle Cala Mar-
çal, con una tasa de 98.965 Ptas.

Se concedió licencia a D. Andrés
Fuster Forteza pala realizar obras
de reforma y adición de local y vi-
viendas en solar sito en la calle
Asunción de Porto Colom, con una
taza de 166.072 Ptas.

Se concedió licencia a D. Pedro
Martínez Forteza para construir un
edificio de loeales y viviendas en la
calle Costa i Llobera esquina Marian
Aguiló de esta Ciudad; con una tasa
de 1.395.340 Ptas.

Se concedió licencia a D. Juan
Amengual Vadell y otra para con-
vertir los locales actuales en tres vi-
viendas, en solar 32 de la Urb. Cala
Ferrera, con una tasa de 50.190 Ptas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Pedro Antich Caldentey, a Don
Bernardo Bennásar Monserrat, a
D. Wyman Mender, a D. Benoit Piz-
zera, a D.. Francisca Bennásar Mon-
serat, a D. Ramón García Vaquer,
a D. Eduardo Rodríguez Marguizo y
a D.a Antonia Sagrera Manresa.

Se concedieron dos nuevos plazos
para terminación de obras autori-
zadas.

Fuera del Orden del Día y tras
la preceptiva declaración de urgen-
cia por todos los asistentes, y debi-
do al deficiente estado de los pórti-
cos de la Casa Consistorial, se acor-
dó por unanimidad pedir un infor-
me al Sr. Aparejador Municipal so-

bre la forma de adecentarlos y el
importe de la obra.

Felanitx, a 6 de febrero de 1987.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

ANUNCIOS

Hasta el dia 2 del próximo mes de
Abril sera tiempo hábil para la pre-
sentación de ofertas optando a Ia

explotación de los distintos lotes de
Ias playas de este Término Muni-
cipal.

I.o que se anuncia para conoci-
miento de los posibles interesados.

Felanitx, a 18 de Marzo (le 1987

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

Publicados los anuncios corres-
pondientes, se hace público que el
último día hábil para la presenta-
ción de instancias optando a la opo-
sición convocada para cubrir en
propiedad una plaza de Auxiliar de
Administración General sera el lu-
nes dia fi de Abril hasta las 15

Felanitx, a 25 de Marzo de 1987.
El Alcalde

Pedro Mes quida Obrador

VENDO MOTOR MARINO Barrei-

ros, completo.
In f.: Tel. 581053

SE NECESITA CHICA para traba-
jos de oficina, con nociones de
contabilidad.
Inf.: Tel. 581771

Confecciones S J4NTUERI
C. Plaça, 3

VESTIDOS La COMUNION
-Cunas, capazos, canastillas, prendas
para recién nacidos y niños de corta
edad.

-Artículos de lencería

Ontoni MonsePPat Siquier

va morir dilluns dia 23 de marc de 1987, a Ca's Concos, a Pedal de 41 anys, havent
rebut els Sants Sagraments i la 13enedicció Apostólica

Al eel sia

La seva esposa Catalina Artigues Artigues; filia Jeremia; pare Miguel; fillol Antoni Vicens;
germans politics Maria Artigues i Pere Fiol; neboda Margalida; cosins, tios i els nitres parents, vos
demanen que encomaneu la seva Anima a Déu. La missa que se celebrará denla diumenge, a les
7'30 del capvespre en el Convent de Sant Agustí de Felanitx, serà en sufragi de la seva ánima.

Casa mortuòria: C. Vicari Monserrat, 5 - Ca's Concos



GABINET DE PSICOLOGIA
Llicenciat Bernat Calafat

• Fracas escolar
• Transtorns de conducta
• Orientació psicopedagógica
• Problemes d'expressió del llenguatge
• Problemes de lectura i escritura1

FELANITX

Rau) de quaresma - 87
«Passa a davant el poble,
pren la vara, posa't en camí» (Ex. 17)

Amics: Un poble sense dirigents, és C0117 un ramat sense pastor; i
uns dirigents sense poble, som com un ferrer sense carbó. El Gran Diri-
gent, el Gran Ferrer, es Déu mateix, qui sempre ens va al davant; ningú
pot prendre-li el Hoc, ni presumir de passar-li davant; Ell i sols Ell es la
instancia superior suprema, ple de bondat i fermesa, d'amor i de veritat,
de misericòrdia infinita. Quan l'home o els homes ens aixecam com ins-
tancia suprema, deixam el nostre I I oc, i llavors, dins les nostres actuacions,
hi cap de tot. No vull, amb això, dir que dins qualsevol instancia, no hi
pugui haver-hi persones de bona voluntat, qui moguts, inconscientment
per Déu, emprenguin un camí de servei desinteressat a la humanitat, em-
pesos per la força i l'estímul que no ens ve de nosaltres mateixos, sinó
que neix profundament de les entranyes del Bé Suprem que promou cons-
tantment, dins el cor humà, plans de pau, de justicia i de bondat.

Tot dirigent, que vulgui fer-ne un servei global de tota la seva per-
sona, no com un simple professional o llogat per unes hores, necessta
seriosament plantd.1 r-se una forta vigilancia sobre la seva conducta i
motivació. Caldrà que estigui atent a Ia vertadera «set» del poble, atent
al remuc, al gemec profund i no superficial de les persones que té enco-
manades; no pot atendre ximpleries que no assacien tota la persona i la
deixen amb més set que abans; caldrà que passi davant el poble globalit-
zant i formulant les apetències més profundes dels sers humans, cercant,
per si mateix i per altres, atendre i solucionar lo més possible tant les
més immediates necessitats com les més fondes; un tros de «pa» i un
«glop d'aigua», begut i menjat amb amor i concbrdia, umpl molt més que
tot un «plat de paella» i tota una «botella de vi», beguda i menjada amb
discòrdia i enemistat. L'engany i la mentida corrompen tant al qui la fan
com els qui la reben: i bona prova d'això ho trob , m a la Biblia, al capitol
32 de l'Èxode, on Aharon, el germà d'EnMoisés, duit per l'escolta super-
ficial dels gemecs del poble, fa fondre tot l'or de les arracades, en fan
un vedell d'or i el presenta al poble perquè dins el seu or, en un marc
de bulla i festa, de pa i circ, hi reconegui la seva salvació.

El dirigent ha de prendre la vara i no de pegar, ni de corprendre els
altres, sinó la vara d'obrir camins de salvació, de recerca de l'aigua bo-
na, sense contaminació; i ell, el dirigent ha de ser el primer que s'hi ha
de posar al davant, fermant-se les sandàlies. Pobre dirigent, que ben asse-
gut, sense moure un peu, aixeca sols la vara que indica el camí. Jesús
ebri el cami i féu tot el camí humà ple de coratge i de dignitat, sense
traicionar-se ni traicionar-nos; el seu coratge i el seu esperit suren dins
el cor del dirigent, que amb Ell vol fer el camí de la seva existencia hu-
mana al servei deis altres.

El dirigent creient, i tot el que ho vulgui ser, du a Déu les queixes
i gemecs que sent del poble, i amb Ell i amb els homes en fa conversa
i espera de la resposta a la pregunta fonda que ii dirigeix: ¿QUE PUC
FER PER AQUEST POBLE?, i junts analitzen problemes i enllesteixen
solucions.

Voldria, amics, finalment exposar-vos una profunda preocupació;
molts són els qui, com la Samaritana, van cada dia al pou d'aquesta vida
a treure aigua i solucions fàcils, que apaguen momentàniament la set,
pen) ens deixen més assedegats, i crec que totes elles són cridades a apa-
gar la nostra set quan no estiguin contaminades pel pecat, pet-6 pocs son
els qui lleven el pecat i pouen la seva vida dins la vida vertadera.

Manquen homes i dones, ¡oyes i al-lotes que, d'una manera oberta
pública, vulguin fer-ne de les seves vides, tom consagració total a Déu
i al poble, dins el ministeri sacerdotal i reiigios, dins la política i la do-
cència, dins les belles arts i els mitjans de comunicació, dins el comerç
i dins tota casta d'activitat humana; manquen homes i dones que no ten-
guin por a comprometre tota la seva vida amb Jesucrist i amb els valors
salvadors del seu regne; manquen homes i dones, joves i allotes que mo-
guts per l'Esperit de Jesús, no temin, per amor a Déu i al  germà, possar-
se al davant, prenclre la vara i possarse en camí de servei vertader als
gemecs fondos de tot un poble.

Que l'Esperit de Jesús, dins aquest temps de quaresma —87—, des-
peril autèntiques vocacions de dirigents, sobre tot sacerdotals, sense ex-
clussió de totes les altres, a fi de que el poble no es mori mai de set,
mentres raja contínuament la FONT DE LA VIDA ETERNA.

Vostre amic: Miguel Serra Llodra

Eis socialistes presenta-
ran allegacions
l'adaptachi del POU

El grup municipal Socialista pre-
sentara allegacions a la revisió del
Pla General d'Ordenació Urbana, ja
que consideren excessiva la super-
ficie de sol urbanitzable programat
que hi figura. Malgrat la disminu-
ció que ha sofert en aquest aspecte
a l'adaptació realitzada darrera-
ment, els socialistes pensen que els
nous paro metres no es corresponen
amb la realitat socioeconómica ac-
tual del municipi.

Com recordareu, els regidors so-
cialistes votaren en contra, a la
plenaria municipal convocada el
passat dia 5 de març, amb la sola
finalitat d'aprovar la subsanació de
les deficiencies apuntades per la
Comissió Provincial d'Urbanisme i
el seu rebuig respongué també a la
manca d'una tàctica de concens
que —segons ells— el Batle havia
proposat fa un any per tal de treu-
re endavant la revisió i que, de fet,
no ha estat mai assumida pel grup
majoritari.

Dins un altre pla, el grup socia-
lista, a la reunió de la Comissió
d'Hisenda celebrada dilluns passat
a migdia, presenta varies allega-
cions al pressupost de 1987, apro-
vat inicialment cl passat dia 24 de
febrer. Aquestes aHegacions —que
en principi no foren admeses

feien referencia a algunes de les
subvencions incloses en el capitol
corresponent.

Seguros
VELAZQUEZ, S.A.
Toda clase de seguros

su agente en
Plaza España, 3

FELANITX

CLASES DE ALEMAN
E INDUS

Inf.: Tel. 580004 (De 20 a 21 h.

Inicio inmediato(de las clases.

SE NECESITA CHOPP:II con
carnet de 1."

Embutidos Blanco
Tel. 580053

Nins conflictius
A la secció «Cartes al director»

d'aquest setmanari s'ha obert una
polèmica sobre l'expulsió temporal
d'uns alumnes contlictius del colle-
gi «I. Joan Capó». Com a professio-
nal de la psicologia èticament no
puc judicar sobre una qüestió que
ha suscitat uns enfrontaments per
escrit.

La decisió del Consell Escolar
d'expulsar temporalment a uns
alumnes —decisió mala de prendre,
cap- educador esta a favor de l'ex-
pulsió--- ens fa explicita una pro-
blemàtica: els nins conflictius. Els
nins que tenen un comportament
socialment agressiu —possiblement
predelinqüent— i que destorba el
normal funcionament educatiu de
Ia resta d'alumnes.

En primer Hoc, el nin que es con-
flictiu a l'escola ho es al carrer i a
Ia seva familia, normalment degut
a que la seva familia es conflictiva
—situació econòmica baixa, poc ni-
vell cultural, atur, etc.— ell també
ho sera. Ens estam referint a una
relació pare-fills d'agressivitat, de
violència, de crits i de pollOVI que
es ben clar es que el caracter i per-
sonalitat del nin es formen dins
untalihilia, si aquesta es inestable,
també ho sera ell. La tasca educa-
tiva dels pares es molt important;
el llastimós de l'assumpte es que
societat permeti situacions econò-
miques baiXissimes i nivells d'in-
cultura alarmants que provoquen
aquestes Situacions de conflictivitat
escolar.

En segon lloc, és molt evident
que aquests allots conflictius i les
seves families, precisen d'un recol-
zament/ajut educatiu extraescolar
—formació dels pares, ajut social,
ajut psicoterapic— que el sistema
educatiu actual no contempla, ni
tampoc els inexistents serveis so-
cials. Seria positiu que existis
Felanitx un servei psicoterapic que
pogués educar i formar a aquestes
families/nins. Pentura els pares
d'alumnes i collegis de Felanitx en
vista a l'existencia d'aquesta pro-
blemàtica, haurien de pressionar
davant el Ministeri d'Educació, Go-
vern Balear i Ajuntament al respec-
te. Aquestes entitats podrien, amb
els diners públics dotar a aquesta
ciutat d'uns equips professionals
que es dedicassin a reeducar i inte-
grar a aquests nins conflictius, que
estan de ple dins la marginació.

Bernal Calafat, Psicòleg

NECESITO SBA. o SRTA. para guar-
dar nina de 2 dhos, en Pelan uy

581543

La «PREGARIA COM UNTARIA», de demà diumenge dia 29, sera a

l'església de Sant Alfons, com sempre, a les CINC de la tarda, i la del

pròxim diumenge dia 4, a l'església parroquial de Sant Miguel de Fe-

lanitx.

Les celebracions comunitàries de la «PRIMERA COMUNIÓ» de la

parròquia de Felanitx, dins el marc de la pregaria de tota la comunitat
que s'alegra veient com nous nins i nines es seuen, per a primera vega-
da, a la taula del banquet Eucarístic, seran, dins el mes de maig als Hoes
i diumenges següents: dia 1 de maig a les 12 hores; dia 3 a les 10,30 ho-

res; dia 10, a les 12 a la parròquia i a les 18 hores al Santuari de Sant
Salvador; dia 17, a les 10,30 i a les 18 hones, a l'església parroquial i el

dia 24 a les 12 hores.

CONCERTAR HORA: TEL. 58 22 33

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



N SEGURO

Antes de decidirse por un
seguro de asistencia sanitaria

consulte con su médico

LA RAMBLA 15  1° • Tel. 71 4051- 07003 PALMA

FELANITX

S'Esto! a Castelló de la Noca
Aquest cap de setmana es troba

a Castelló de La Plana el grup fela-
nitxer S'Estol d'Es Gerricó que re-
presentara a la Comunitat Balear al
VI Festival de Danses d l'Antiga
Corona d'Aragó, mostra a la que hl
prenen part tarnb.:. grups represen-
tatius de Catalunya, País \Palencia,
Aragó, León i Castelló.

S'Esto] actuara avui dis>abte, a ia
Plaça Fadrell. Dernà, diumenge a
mig dia prendrà part a una mostra
que ha de tenir lloc a la Pla.;a Ma-
jor i a posta de sol se celebrara la
cloenda del festival amb la partici-

pació de tots els grups a La Pèrgola.

S'Estol participara també a altres

actes, desfilades, etc. Així mateix

esta prevista una recepció oficial
deis nostres representants.

Joves hp Sala
Arran de la nota que aperegué

dissabte passat en aquest setmanari
titulada «Coloms a la Salall*la
qual sembla que es feia referencia
a «Joves a la sala», aquesta asso-
ciació juvenil vol puntualitzar que
no té cap casta de relació amb el
grup polític dels coloms, ni amb
cap altre entitat de caracter polítc.

Exposiciá de Nicolau Forteza
Des del passat dia 23, resta ober-

ta en el Cercle de Belles Arts de
Ciutat (Casal Balaguer), una mostra
de pintura del nostre paisà, el qua-
lificat paisatgista Nicolau Forteza.

L'exposició estarà muntada fins
el dia 11 d'abril.

Curs Stvdia
El proper dijous dia 2 d'abril, a

les 9'30 del vespre, a la sala d'actes
del collegi de Sant Alfons, al P. An-
toni Oliver, C. R. explicara la lliçó
final del curs Stvdia.

Examens de Judo
Dies passat l'Associació Nacional

de Professors Entrenadors de Judo,
dugué a terme a la nostra ciutat uns
examens per a jodokas de la nostra
comunitat autònoma. La Comissió
d'examen fou presidida per D. Jordi

Boixo (5è Dan), president de l'AN-

PEJ, i a les proves hi acudiren judo-
kas de Mallorca, Menorca i Eivissa.

De Felanitx, aprovaren amb uns
resultats excellents, per a Tercer

Dan En Joan J. Obrador Roig i per
a Cinturó Negre Tècnic, Bartomeu

Tejedor Berga.

Llar de la 3a. Edat
Dimecres dia 1, a les 5 conferen-

cia a carro:: de la doctora Andreu,
damunt el tema «Tabac i salut».

Dijous dia 2, a les 5, Taller de
Cuina, a càrrec de Na Margalida
Mulct.

Nlenti: Ensalada de carxofes. Cre-
ma de carabassó. Debeles de for-
malge i Mousse de Ilimona.

Dimecres dia 8.—Excursió al mer-
cat de Sineu. Dinar a Son Sant
Martí. Visita al pare «Los pájaros»
de Calas de Mallorca i a la urbanit-
zació «Sa Coma».

Col.legi Públic Joan Capó
Des del dia 16 de nutre i 1'1 1

d'abril, ',s'ara obert el termini de pie-
5(0/Ocio de soLlieiluds (tadmissió
&alunines, lant de Preescolar com
&E.G.R. per al iff , ixim curs PM7-88,
segons O. 111-. de dia Lt? de niarç 1987.

LA D1RECC/0

SAT de «Son Mesquida»
La Sociedad Agraria de Transfor-

rnacion de Son Mesquida celebrará
Asamblea General Ordinaria el pró-
ximo día 2 de Abril, en ei Local So-
cial de Son Niesquida, a las 9 horas
de la noche en primera convocato-
tia y a las 9'30 en segunda  convoca -
tona.
•n•MICIONI,110•11.nnn	

Agraïment
La familia Monserral-.trti-

gues, dallan! les nombroses
nifestacions de emulo( rebudes
amb 'ludid de 1(1 wort &Andad
Monserrat Siquier i	 la impos-
sibilital (le eorrespondre-les a lo-
tes personalment, Ito ool, fer per
miljá d'uquesta nota,

A tols, 'nones grades,

HECHO-FR[0
F.. Contreras

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

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos 'y Alarmas.

Reparación en general de:

Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.

----Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista

vida social
PRIMERA COMUNIO

El passat diumenge dia 15 de
març, a la parròquia de Sant Mi-
guel, varen rebre la primera Comu-
nió els germans Filomena i Manuel
Perelló Alcayde.

Enviam la nostra mes cordial feli-
citació als nou combregants i als
seus pares.

NECROLOGICA
Dilluns passat descansa en la pah

de Déu, a Ca's Concos, víctima
d'una greu malaltia, a l'edat de 41
anys i després de rebre els sagra
ments, el nostre company Antoni
Monserrat Siquier, Q. C. S.

Reiteram la nostra mes sentida
condolencia a la seva esposa Cata-
lina Artigues, filla Jerónia, pare
Miguel Monserrat i als altres fami-
liars.

SE TRASPASA TIENDA DE CO-
MESTIBLES. por no poder
a ten (I

 Tels. 582417 y 582459

VENDO FURGONETA SA VA .14
1.100 PNI•S
In f.: Tel. 581704 (noches)

ALQUILO LOCAL, 100 1112.
aproximadamente en calle
Quatre Cantons, 7
(Esquina calle Agua)
la.: Tel. 580381

VENDO CASA en C. Mar, $8
Inf.: Tel. 272187.
(de lunes a viernes)

VENDO COCIIERIA en calle Veró-
nica, 27
In 1.: 'I'd. 580381

TRASPASO ESPAR FERIA
en C. Mar, 26
In F.: en la misma y Tel. 553097

SE PRECISA CARPINTERO-MUE-.
misTA oficial I." o 2."
Sueldo a convenir.
In f.: Tel. 582360 de 12'30 a 13'30

VENDO TIENDA en Cala d'Or,
muy buena situación.
Inf.: Tel. 575637

SE NECESITA MEGAN/GO O
APRENDIZ

Talleres M.
14.: Tel. 580710

`nnn	

VIAJES MANA COR,
GAT 490

Vuelos Charter
	

Billetes Aéreos
Billetes Terrestres

	
Billetes Ferrocarril

Pasajes Marítimos, 200/0
 I. y V. 25°/„ Rte. 44r,„ coche

Viajes organizados Naci onales e Internacionales
Excursiones
	

Luna de miel, etc.

Cl. Mayor, 84 - Tel. 580913
	

FELANITX (Mallorca)



Este fin de semana
le abrimos las puertas.

FELANITX
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La fundació de l'hospital de Felanitx
(Con(•litsio) Raillint Rosselló

Ja hem vist que sobre el portal de l'Hospital hi havia una talla de
Sant Jordi que es conserva, segons l'historiador Miguel Bordoy, fins a
començamcnts del segle XIX que !bu llevada, probablement coincidint
amb unes reformes. Cal recordar que el primer Hospital estava situat
darrera l'absis de l'església, al carrer Major i es citat com a confrontat
en la venda d'unes cases feta el 1466. (2)

Passam el temps altres preveres, imitant mossèn Sabet, feren lle-
gats a l'Hospital: l'any 1521, el prevere Salvador Valls en el seu testa-
ment manava que es fes una tela negra dita «setze» i els jurats la partis-
sen als pobres vergonyants de la vila. Un any després, un altre prevere,
Francesc Seguí, en testament assignava el seu llit a l'Hospital de la vila
dit de Sant Jordi. (3)

Recordem ara algunes dades de la vida de mossèn Sabet: el mes de
gener de., 1425, que apareix com a «clergue», tenia un benefici a la Seu.
El mes de novembre del mateix any, ja diaca, obté el benefici fundat a
l'altar de Sant Esteve de la parroquial de Felanitx, que va tenir fins a
la seva mort. (4) El mes de febrer de 1436, des de la Cúria eclesiastica
es mana a les persones que han robat uns «escuradors de dents» de plata,
quatre pesos i una cadeneta de plata, presos de la casa de Jordi Sabet,
prevere, que ho restituesquin. Aquest mateix any, mossèn Sabet era ar-
rendador de l'església de Felanitx. (5)

A un llibre de Clavaria de la Seu corresponent a 1456 apareix aques-
ta referencia: «Rebudes de les cotidianes. Item paga lo benifici de mos-
sèn Jordi Sabet, prevere quondam en aquest any, levats los talls, cinch
¡jures, huit solidos, deu». (6)

El mes de març de 1457, es presentat davant el Vicari General el
clergue Joan Sunyer per servir el benefici de Sant Esteve que ha deixat
vacant, per defunció, Jordi Sabet, i d'altra banda es presentat Pau Bosch
per servir el novell benefici fundat per mn. Sabet a l'altar de la
Passió. (7)

Referent als censals que rebia l'Hospital hi ha nombrosa documen-
tació. Només citaré alguns casos: el 1499, des dcl Bisbat s'escrivia al
Vicari de Felanitx referent a les 4 lliures i 14 sous censals sobre els béns
del prevere Antoni Llana, quitats a la caixa de la Cúria i ho rebé un dels
jurats de la vila per-5 ho gasta en usos propis. D'altra banda s'havia de
fer manament a Andreu Ferrandell, administrador de l'Hospital, que
abans de 6 dies mostras els comptes de l'administració. (8)

El mes de maig de 1513, els jurats de la vila com a administradors
i protectors de l'Hospital tractaven amb Martí Basset, ciutadà, sobre les
11 quarteres de forment censals que aquest feia a l'Hospital. (9)

El mes de maig de 1518, el Vicari i els jurats de la vila, corn a ad-
ministradors de l'Hospital, per pagar 12 quarteres de forment a Pere
des Callar, cavaller, li assignaven les 11 quarteres que feia a l'Hospital
Martí Basset, corresponents a la pensió de l'any passat. (10)

A instancia del procurador dels pobres de Jesucrist, el mes de gener
cle 1556, des de la Cúria ecicsiastica es manava a Joan Jordi, administra-
dor de l'Hospital de Felanitx, que presentas els comptes de l'administra-
ció. (11)

Algunes temporades l'Hospital fou utilitzat com a lloc de reunió dels
jurats i consellers. L'acta de la sessió de dia 10 de setembre de 1514 co-
mença així: «Congregats e ajustats, citacions e so de campana pre-
cedents, en lo hospital de Sanct Jordi en la parróchia de Felanig, loch
usuat tenir e celebrar conoells e nitres actes fan a la Universitat concer-
nents ... los honorables mestre Jaunze Abram cirurgia, Anthoni Colom
major, Bernadi Oliver e Pere Oliver vulgarment dit de Moranta, l'any
present jurats... e Michel Prohens, Guillem Mesquida, Pere .4 brines,
Joan Sagrera, Bernat Valens notari, Barthomeu Sunyer, Pere Sunyer, Ga-
briell Ballester, Simó Guardia menor e los dits Abram e Colom canse-
llers e la major part dels consellers...». (12)

Els bisbes diverses vegades demostraren interès per l'Hospital i en
les seves visites pastorals a la nostra vila feren algunes ordinacions i
manaments. El bisbe Diego de Arnedo en la visita de l'any 1564 mana
que les teulades de l'Hospital fossin adobades, que es fes una xemeneia
a la cuina, que comprassin dues màrfegues, dos parells de llençols i que
es fes una gonella per una dona manca i paralítica. A la visita de 1570
es manà que els pobres de l'Hospital que s'havien insubordinats contra
el rector i els jurats, visquessin amb quietud i guardassin el degut res-
pecte i obediencia. A la visita de 1572 es manà fer una cambra nova do-
tada amb el corresponent Ilit, màrfega, i llençols. (13)

El bisbe Joan Vich, en la visita de 1596 manà que es fessin dues cam-
bres noves i s'acabàs la capella que feia uns anys s'havia començada a
bastir.

Finalment, el bisbe Baltasar de Borja, en la visita de l'any 1626 troba

Control urbanístico en base al Plan
General. El primer punt ha estat
absolutament incomplit j , clar, no
havent-se aprovat el pla general, ja
no hi havia per què fer «el control
urbanístico», que no dona més que
maldecaps.

Són dos punts d'incompliment
flagrant i intencionat. N'hi ha molts
mes, però aquests dos, per la seva
importància ja basten per desquali-
ficar en bloc tota l'actuació dels
qui ens han comandat durant els
darrers anys.

Piro0.cnic

NUEVOS FORD SIERRA '8'7

Formas en evolución.

Este sábado	 nuestras puertas van
	

Ia más avanzada tecnologia de importación a
a estar abiertas, de par en par, para que usted

	
precios que no son de importados.

pueda descubrir los nuevos Ford Sierra: un
	

Venga a vernos. Es la mejor forma de conocer ,

esolucionado 2 volúmenes y un 3 volúmenes
	

todo lo que los nuevos Ford Sierra pueden ofrecerle.
totalmente nuevo.	 Y es mucho, se lo aseguramos.

Los flue' os Ford Sierra ponen a su alcance
	

Desde 1.669.300 idas. Incluidos 1VA y Trampa-1,

	draaran Venga hoy mismo a su Concesionario.

MOTOR FELANITX, C.D.
SERVICIO OFICIAL

Alonso Rodriguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX
la capella de l'Hospital enderrocada i manà que es tornàs construir i que

s'hi posas el retaule de Sant Martí, tal com estava abans. (14)

2 ARM prot. Carles Gaià f. 292
3 Id id f. 420
4 ADM Colacions 1424-1425 s.f.
5 ADM Lletres 1436-1437 s.f.
6 ACM Clavaria 1456 f. 45v
7 ADM Colacions 1457-1458 s.f.
8 ADM Lletres dels pobres de Jesucrist 1484-1509 s.f.
9 ARM prot. Jaume Pujals P-559 f. 186. Arxiu Torrella farda 18-F n.° 1

10 ARM prot. Jaume Pujals P-561 f. 619
11 ADM Provisions 1551-1593 f. 27
12 ARM prot. Jaume Pujals P-560 f. 269
13 Lorenzo Pérez Las Visitas Pastorales de Don Diego de Arnedo a la Diócesis de

Mallorca (1562-1572). Palma 1963 II 'Ag. 136-162
14 Miguel Bordoy Història de Felanitx I 1919 pàg. 57-63 i 231

la rodella...
(Ve de la pagina 1!

obra, en els darrers vuit anys, s'han
multiplicat per 10 o per 15, tirant
pel cap baix, sense que hi haja una
contrapartida, com podría esser
una vigilancia més estricta en les
construccions.

Per acabar, al programa electoral
de la U.F., els dos primers punts
de l'apartat d'urbanisme deien:

ler. Aprobación definitiva del
Plan Municipal de Ordenació, i 2on.

SE NECESITA JOVEN DE 16 a 18
años para camarero eu Porto-Co-
lm con nociones de Inglés.
Inf.: Tel. 575976

VENDO BARRA DE BAR acero
inoxidable, combinado cerámica.
5 metros.
Inf.: Tel. 575080

Luis Enrique Arbulu Crousillat
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Especiali:ado en Jamaica Hospital (Nueva 	 - Instituto Dexeus (Barcelona) - Hospital Cantonal
(Universidad de Basilea) - Centro Médico Naval (Lima).

Toda clase de servicios Tocológicos y Ginecológicos

c/ Amargura 1, 4.° - 2A (ascensor) Tel. (971) 55 43 22	 MANACOR



INNOVACIONES EN MARCHA

allià AUTOMOVILE
P. Illmon I.Ittll, 12

S
 Tel. 581521

FELANirrx

Particular vendo coche BX-16 IRS.
Pll -A-3

IMPECABLE

Aire acondicionado — Radio Casette Estéreo

Elevalunas eléctrico, Anterior y Posterior

Informes: Tel. 581726 de 20 a 21 horas

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• En la «III LIGA NACIONAL
DE CICLISMO EN PISTA» al ter-
minar la 1 .a vuelta BALEARES
MARCHA LIDER E IMBATIDA. El
pasado sábado en el velódromo de
ALGAIDA el equipo de BALEARES
que dirige GUILLEM TIMONER se
impuso claramente a los selecciona-
dos de VALENCIA. Sólo perdieron
la prueba de velocidad y todavía
fue necesario repetirla por tres
veces para que el actua I canuaim (le
España Alandete lograra batir al
mallorquín Jaime Riera Ros. En las
demás el dominio de los isleños fue
total.

• CUMPLEN AÑOS ESTA SE-
MANA.—UGO TOGNAllI (63), CO-
RINNE CLERY (37), AKIRA KU-
ROSAWA (77), SILVIA MUNT (31),
ARETHA FRANKLIN (45), JAMES
CAAN (49), DIANA ROSS (43), AM-
PARO LARRAÑAGA (24), MICHAEL
YORK (45), MARIA SCHNEIDER
(35), DIRK BOGARDE (65), AGUS-
TIN GONZALEZ (57), TERENCI
HILL (47), WARREN BEATTY (50),
TOMEU PENYA (38), SHIRLEY
JONES (54), RICHARD CHAMBER-
LAIN (52), y G. TIMONER ((ill

• Por cierto a TOMEU PENYA
lo pudieron ver por TV-3 en el pro-
grama de «LA TRINCA» titulado
«NO PASA RES» y por T.V.F. en
una larga entrevista a que fue so-
metido por JOAN MANEL XILET
y MARGALIDA NOGUERA, amén
de las numerosas llamadas —récord
total— de los telespectadores fela-
nitxers, que le preguntaron toda
clase de cosas, auténticas frivolida-
des.

• Mi buen amigo RAFAEL FE-
RRER MASSANET disertó la pasa-
da semana en el «Teatro Principal»
de Palma sobre la personalidad del
malogrado felanitxer ANTONI MUS
en el 2.° ciclo de conferencias «PER-
SONATGES QUE HAN FET MA-
LLORCA». Por cierto en el último
número que he recibido de «PER-
LAS Y CUEVAS» dedica varias pá-
ginas a la actriz/productora SILVIA
TORTOSA que está rodando la pe-
lícula «LA SENYORA», basada en
Ia novela del mismo título de nues-
tro escritor, que vuelve a estar de
moda, pues su obra teatral «ELS
MUTS» está también a punto de

volver a reestrenarse.
• El lunes muchos amigos di-

mos el último adiós a un amigo, un
compañero de toda la vida, TONI
MONSERRAT SIQUIER, un perso-
naje inolvidable que chorreaba sim-
patía por todos los poros. Una
pérdida lamentable, pero así es la
vida. En paz descansa, amigo.

• ¿Sabían ustedes que hay toda-
vía personas que se toman los
«TELEDIARIOS» en serio y no
quieren perderse ni uno? Pues es
cierto. Oigan... ¡Qué cosas!

• En el cine «PRINCIPAL» te-
nemos dos nuevas películas «PSI-
COSIS III», dirigida e interpretada
por TONY PERKINS con Diana
Scarwild y Jeff Fahey. Con una du-
ración de 93 m. Estrenada en
U.S.A. en el 86 y presentada en el
pasado Festival de Sitges. Película
de suspense que vuelve a presen-
tarnos a Norman Bates, el psicó-
pata, que tras cumplir condena
vuelve al motel donde aparecen dos
nuevos personajes; una monja que
acaba de colgar los hábitos y un
joven músico de rock, que acepta
trabajar allí. Los asesinatos no
tardan en llegar. De complemento
«EL ZORRO GRIS» una cinta di-
vertida de aventuras.

• Me comunican que la compra
del «CINE FELANITX» por parte
de nuestro AJUNTAMENT es ya
casi un hecho. En torno se ha
creado cierta polémica, cosa que
me parece absurda y de poco senti-
do común. Aquí cuando se habla
de cultura a nadie interesa. Fela-
nitx necesita un local así, un esce-
nario donde podamos ver algo más
que cine.

• VIDEOCLUB. — «GRITO DE
SOCORRO» (Scream for help) diri-
gida por el hábil MICHAEL WIN-
NER. Escrita por TOM HOLLAND,
director de «Noche de miedo» y
hábil guionista de «Psicosis II».
Con Michael Kelly, David Brooks,
Marie Masters y Rocco Sisto. Mú-
sica del famoso Jhon Paul Jones.
Duración 90 m. Sinopsis: El terror
invade una comunidad de clase alta
de Nueva York. El terror crece
cuando la protagonista y su madre
están en su propia casa a merced
de unos despiadados asesinos. (Fi-
cha y comentario: M.A. JUAN
MAS).

• Me entero a última hora de
que el grupo felanitxer «S'ESTOL
D'ES GERRICO» viaja estos días a
CASTELLON DE LA PLANA, para
actuar allí. Los de «S'Estol» tras su
brillante paso por la T.V.E. se han
convertido en uno de los grupos
«folk» mas solicitados del país. Bon
viatge, amics.

• Este fin de semana en la
«DISCOTECA CLASS» actuación de
«GUIA DEL OCIO» y «GUILLEM
SANS0». Por cierto últimamente se
ve mucho más personal por allí.

JORDI GAVINA

Incidiendo en la política «dicta-
torial», según el PSOE, que el alcal-
de ha implantado en la gestión
municipal, el grupo socialista mani-
fiesta eludir cualquier responsabili-
dad en el retraso de la construc-
ción del complejo polideportivo
cubierto de Felanitx y del campo
ri deportes de Porto Colom. Por
contra, el principal grupo de la
oposición considera que el hecho
de que el municipio no disponga
todavía de las citadas instalaciones
deportivas se debe única y exclusi-
vamente a la desidia e incompeten-
cia de los componentes de la mayo-
ría municipal

Hace aproximadamente cinco me-
ses que la mayoría de gobierno
presentó a pleno sendos proyectos
para construir un polideportivo cu-
bierto en Felanitx y un campo de
deportes en Porto Colom, proyectos
que, como era de esperar, fueron
elaborados a espaldas de la oposi-
ción y, tras un somero estudio, el
grupo socialista se apresuró a de-
nunciar su falta de viabilidad legal.

El proyecto de la instalación de-
portiva de Felanitx preveía su cons-
trucción en terrenos que el plan
general vigente califica de «verdes
deportivos» —calificación absurda,
según el PSOE, porque el suelo o
está catalogado como verde o como
deportivo. Lo cierto es que se pre-
tendía edificar sobre terrenos no
ordenados y que carecían de servi-
cios.

El PSOE califica de «alucinante»
la justificación argumentada por el
alcalde en el sentido de que no
creía que ningún Ayuntamiento
siguiera los trámites legales en
cuanto a la construcción de insta-
laciones deportivas. Los socialistas
recuerdan que el mismo secretario
de la corporación remarcó la impa
sibilidad legal de construir en terre-

nos no ordenados urbanísticamente.
Posteriormente, y aprovechando la
subsanación de deficiencias, la ma-
yoría municipal calificó este suelo
como urbano, variando el uso «ver-
de deportivo», aumentó el volumen
de edificación de la zona y se cow-
prometió a la realización de un
proyecto de dotación de servicios.

El PSOE insiste en que la única
responsabilidad del terna recae en
la mayoría municipal, puesto que
ésta, a lo largo de los cerca de
ocho años de gobierno municipal,
no había ajustado esta zona a las
determinaciones urbanísticas, ni tan
siquiera en la documentación de la
revisión propuesta por ella misma.
Además, existía el agravante de que
esta zona no estaba toda cataloga-
da como pública, con lo que un
particular habría podido construir
instalaciones deportivas.

El grupo socialista manifiesta que
si la mayoría hubiera tenido la ver-
dadera voluntad de realizar el com-
plejo polideportivo habría efectua-
do las oportunas correcciones urba-
nísticas y no aplicar la Ley del
Suelo a su criterio. Idénticos moti-
vos han concurrido, según los con-
cejales socialistas, en el retraso de
la construcción del campo de de-
portes de la zona de Porto Colom.

A. R.

TENGO PARA ALQUILAR A PA R-
TA MENTO Y COCHERIA

C. .Inaperl. GI -	 580?0

VENDO EM RA IICACION tipo Ila iit
lista S.  con tam bucho, WC,
motor Diesel Solé. 640 eslor.i.
Precio a convenir.
In!. .: Tel. 575080 .
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Los socihiistas eluden responsabilidades por el retraso
en ia construcción dei polideportivo

El Grup Municipal Socialista ens tramet amb el preg de que
li donem publicitat, aquest text que va insertar el «Diario de Ma-
llorca» cl passat dia ?I de marg.

Gran variedad en
MESAS Y SILLAS

COCINA, MADERA Y FORMICA

C. Sa Plaça, 19 	 Tel. 580840



cine pri el
Tel. 580111

Viernes 27, sábado 28 a las 9 noche y domingo 29 desde las 3

¡Je atreverías a pasar una sola noche en el motel
de NORMAN BATES? El super miedo es

PSICOSIS III
por ANTHONI PERKINS

Y

El Zorro Gris

FELANITX

FELANITX: Vargas, Julia, Santi,
Valentín, Juan, Cano, Vacas, Obra-
dor, Alzarnora, Alfonso y Gallardo.
Padilla por Alfonso y Covas por
Gallardo.

ARBITRO: Sr. Salieras. Muy mal
y pésimamente ayudado en las ban-
das. Mostró la tarjeta amarilla a
Julio, Juan (dos veces) y Vacas (dos
veces) por el Felanitx y a Castell y
Rodríguez por el Andratx.

GOLES: Minuto 23. Rodríguez
desde fuera del área empalma un
chut y establece el que sería el de-
1 mitivo 0-1.

COMENTARIO: Mal partido el
jugado el domingo en el campo del
Felanitx, ayudando a complicarlo el
árbitro, con su mala actuación y
concierto de pito.

ANDRI
El Felanitx volvió a perder en su

propio feudo engrosando su cuenta
negativa. Lo malo es que no chutó
ni una sola vez a puerta. Sólo una
ocasión clara por parte de Alzamo-
i a, que enviaría a 1 s nubes. Los
visitantes que tuvieron claras oca-
siones, pifiaron ante la meta de
Vargas, que estuvo acertado en su
come tido.

El entrenador local se lia dado
perfecta cuenta de que le faltan
mimbres para confeccionar un dis-
creto cesto. Las bajas de Rial, Bar-
celó y la última de Vanrell —por
sanción— han dejado al equipo en
cuadro. El Felantx, que terminó ju-
gando con sólo nueve jugadores
--por sendas expulsiones— luchó lo
indecible, pero con más corazón y
voluntad que cabeza. La situación
es bastante clara, caótica. FA equi-
po se debate en la cola de la tabla,
incapaz de conseguir puntos de
buena lid, sólo alguno a golpe de
fortuna, nada más.

La próxima jornada se enfrenta
al CAMPOS, sólo cabe esperar que
allí la flauta suene de casualidad.

MAIKEL

2. REGIONAL
S. SOLLER, 1 - S'HORTA, 2

MAS CUATRO

Buena victoria del equipo que di-
rige con acierto Domingo Aznar en
Sóller. Funcionó el contrataque vi-
sitante que desarboló la defensiva
local, mientras la defensa del
S'Horta se mostró firme a lo largo
y ancho del partido. El S'Horta con

este triunfo se consolida entre los
siete primeros con cautro soberbios
positivos.

CA'S CONCOS, 1 - MARIENSE, 0
CORTA VICTORIA

Ante un equipo abundantemente
goleado en esta liga el Ca's Concos
merced a un gol de Giindi logró un
esperado triunfo. Una corta victo-
ria ya que dispuso de muchas oca-
siones para ampliar el marcador y
el dominio del equipo local fue ab-
soluto durante todo el encuentro.
El Ca's Concos con estos puntos se
sitúa en octava posición, con veinti-
seis puntos, sin positivos ni negati-
vos.

JUVENILES
FELANITX, 2 - ARTA, 1

MERECIDO TRIUNFO

En un disputado partido que tu-
vo de juez al colegiado Aguiló, que
dejó •de sancionar numerosos «off-
sides» —no se movía del centro del
campo— el equipo felanitxer que
dirige Felipe consiguió una laborio-
sa voctoria. Inició la cuenta golea-
dora Sebastián Oliver (1-0), poco
antes del descanso empatarían
(1-1) los visitantes, terminando así
los primeros 45 m. En la continua-
ción un gol de Tauler (2-1), senten-
ciaba el partido, en el que hubo nu-
merosas ocasiones para ambos
equipos de ampliar el marcador. El
portero local Roig estuvo magnífi-
co, en algunos contragolpes visitan-
tes precedidos de algunos fueras de
juego que no vio el árbitro.

ALEVINES
FELANITX, O - BADIA C.M., O

BUEN PARTIDO

En partido disputado el pasado
sábado hubo este encuentro entre-
tenido de alevines en que ambos
equipos lucharon lo indecible por
hacerse con los dos puntos en liti-
gio. Al final un empate que puede
ser considerado justo.

Reserva

SE NECESITA MUJER, para traba-
jos de cocina en Restaurante
Inf.: Convento, 13, bajos A.
Tel. 58213 1 (A partir 8.7de la noche)

SE NECESITA CHICA, para trabajos
dependienta.

SuperKansas. Tel. 581618

Cadets masculins:
J. CAP(VAUTOC. GRIMALT, 58
RAMON LLULL, 65

L'arrancada fou ja molt sospitosa
(2-15)i els del Ramon Llull ho veren
bastant fàcil pràcticament tota la
primera part. Hi havia poca lluita
en els rebots que eren, en majoria,
pels visitants. Als pocs minuts d'ha-
ver començat el partit, i veient que
la fredor i la lentitud eren massa
exagerats en els jugadors del J. Ca-
pó, el preparador decidí canviar-los
tots menys un. Es nota una lleuge-
ra millora i s'arriba al descans amb
un 20-28. En el segon període el joc
fou més viu per part dels locals i
això motiva unes diferencies míni-
mes, inclús favorables (45-43), que
feren neixer esperances de triomf.
La voctõria no pogué ser; falta ener-
gia, també encerts en els tirs lliures
i la sort, que no jugà a favor.

Resaltem el bon partit de Tomeu
Maimó i la seva eficacia anotadora
(27).
Juvenils masculins:
J. CAPCVAUTOC. GRIMALT, 75
SANT AGUSTÏ, 53

Fa unes setmanes que a Palma els
juvenils feren aigua en front d'a-
quest equip, però a la volta es po-
gué treure fàcilment l'espina.

Un Guillem Amengual en els seus
millors moments provoca moltes
personals que es traduïren en punts
a favor en els tirs lliures. Aquest ju-
gador, entre els tirs d'un i de dos
punts, n'anota 32.

A pesar del bon tir de l'equip ciu-
tadà i de les excellents jugades que
realitza, els nostres representants
anaren molt mica a mica augmen-
tant la diferencia i es pogué perme-
tre el luxe de donar entrada a tots
els jugadors a la pista.

Els arbitres, dos seriosos cale-
giats, assenyalaren moltes faltes als

dos equips, la qual cosa permeté als
felanitxers l'obtenció de 24 punts
de tirs Iliures.

Miguel S. Perelló, segon maxim
anotador del partit, aconseguí 20
punts.

Tot el joc fou satisfactori i els
espectadors, sempre nombrosos i ca-
lents, no sortiren gens defraudats
per l'actuació d'aquest equip que es
troba en un gran moment.
Senior femenines:
J. CA130/AUTOC. GRIMATL, 64
AUDIOLUX (ARTA), 35

L'enemic fluix en el deport sol dur
sempre joc pobre. I així va ser, ja
que el de les artanenques poc tenia
que veure amb la lluita, la técnica
o la qualitat. Fàcil es presenta, id&
per les aHotes de Pere Mayol, que
tingueren la victòria assegurada des
del principi (16-2, m. 10 i 25-5, m.
14) i no s'hagueren d'esforçar, sinó
que les basta i sobra dur el joc com
una mena d'entrenament, més que
prendre'l pel caire de l'emoció i la
vivacitat del competir. Verem com
a notes positives el joc i l'altura de
Na Barbara, qui, pel poc temps que
fa que esta dins les files de l'equip,
deixa entreveure bones esperances.
Passaren dels 10 punts Antònia Ca-
marero (18)' I. Reverte (11) i C. Ló-
pez (10).

AQUESTA JORNADA
Ens toquen tres ,(excursions». No

sera gens l'ad' treure'n resultats po-
sitius d'aquests desplaçaments.

Les seniors, que van a Capdepera
(Escolar) són les que millor ho ten-
dran. Els juvenils a Palma contra
l'Hispania tenen algunes possibili-
tats. I pels cadets, que acaben la
lliga jugant a Sóller contra el J. Ma-
riana, la missió es quasi bé impos-
sible.

LARRY CISTELLES

FUTBOL

El 21341lx con la baja importante de Vanrell
fue un juguete roto

Felanitx, O - Andratx, 1

1;	
BASQUET

Amplies victòries de les séniors i dels juvenils

Encuentra tu estilo RUBIO'S
para ti, que eres joven

Y como consejeros KERASTASE... te garantizamos la
solución a cualquier ploblema capilar...
Caspa, Caída, Grasa, etc.

Peluqueros para ella y para él.

Mayor, 27 piso	 Tel. 582316

Una película de acción con grandes dosis de humor

Viernes 3, sábado 4 a las 9 noche y domingo 5 desde las 3

Si has visto Rambo y Cobra y te gustaron, no dejes de ver

Mas allá de las líneas enemigas
Y

Terciopelo Azul
NIÑOS: En la función del domingo a las 3, regalamos golosinas,

pósters y juguetes.



Gabinete Pediátrico
Carrer d'Es Call, 17 - Tel 581197

Dr. de Asis (dimarts i divendres)
Dr. Madroñero (dilluns i fiaos)
Dr. Sugar (dimecres)

Horabaixes, a partir de les 17'30

ASISA - 'MECO - SANITAS - L'ALIANÇA

FELANITX

L'eminent filòleg Joan Mascaró, ha mart
El mallorqui Joan Mascará i Fornes morí als vuitanta-nou anys,

el dia vint d'aquest mes a Cambridge, on residia.
Allà cursa els seus estudis superiors i feu una torta amistat

amb Damas° Alonso i amb Madariaga. Dona conferencies a Ox-
ford i per la B.B.C. de Londres. Fou vice president del Paramesh-
vara College de Ceilein. Professor de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Després de la guerra civil s'establí a Cambridge on du-
rant molts d'anys fou professor i supervisor d'anglès del Trinity
College, el de més prestigi d'aquella Universitat.

La profunditat i amplitud dels seus estudis i comentaris de

les grans obres de l'espiritualitat universal l'acreditaren mundial-
ment, essent considerat com el millor interpret del sànscrit i del
pali a l'anglès.

L'any 1983 la Universitat Balear el nomena Doctor Honoris
Causa i l'any 1985 el seu poble de Santa Margalida el declara Fill

Complint la seva darrera voluntat les seves despulles avui dis-
subte dia 28 de Març, arriben a Mallorca per rebre sepultura al
cementiri de Santa Margalida.

El nostre colla.borador Joan Maimó, qui ha mantingut una
bona amistat amb . .ell durant molts d'anys i és l'autor de la seva
biografia, ara li escriu la darrera carta:

Felanitx, 22 de Març de.1987.
Sr. D. Joan Mascaró i Formes

Trobador de la Llum, de l'Amor i
de la Vida

Amic del cor: Com es possible?
Precisament ara que estàveu entes-
tat en condensar vostres emocions
i vivències per donar a hum un nou
llibre sobre «Una nova vida»?

Jo be se que la vida es tan sols
un projecte de cara a un futur mi-

' flor i d'un futur totalment distint
del que els homes voldrien anar
construint, i vós, l'home de bona vo-

,luntat que ha cercat la veritat i la
.; justicia sens defalliment i que ha

sabut servar l'esperança no podieu
temer de que el futur us sorpren-
gués amb l'inédit, l'imprevisible, l'i-
nesperat. Vós repetieu sovint: «Ve-
nim de Déu, vivim en Déu i anam

• a Déu».
El vostre esperit renovador, la

vostra capacitat de flairar els mo-
viments culturals que es troben a
Ia base en tot humanisme i en tota
história i el vostre entusiasme qua-
si sacerdotal han estat durant la
vostra llarga vida com els que po-
sen en la seva tasca els apòstols.

Vós escoltareu aquelles paraules
del Fill Major de nostra raça que
tenien plenituts de benedicció pa-
triarcal: «Si voleu foc, veniu a mon
cor, e enceneu vostres lanternes», i
encenguereu i deixareu ben enceses
les vostres «Llànties de Foc» que il-
luminen i resplandeixen en força
igualment que la resta de ia vostra
obra, tota ella rica sempre de sug-
gestions literàries i bíbliques i que
es talment un xiprés de fcr.: quo
dóna escalfor i clariana.
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ATLETISME

bmpionat üe Balears de Marxa en Bota
campions i dos subcampions

dels que destacam el títol de Cam-
pió per Llorenç Páramo (benjamí)
i José M.a Jiménez (aleví) i els sub-
campionats de Miguel Nadal (infan-

til) i Pere A. Bennasar (aleví). Asso-

liren el 4rt. Roe a les respectives ca-

tegories Xisca Sureda (infantil),

Guillem Obrador (alevi) i Miguel

Sánchez (infantil).

INPUT DE rORMACIO 11111FESSIGNAL
—Cursets de foruració ocupacional

Van dirigits a la població de mes dc setze anys, per a faci-
litar-los una millor Formació o bé Especialització tècnico-pro-
fessional. AUGMENTANT LA CAPACITACIO, AUGMENTANT
LES POSSIBILITATS DE TROBAR FEINA.
El nombre maxim de places per curs es de 15.
És recomanable tenir uns coneixements previs a nivell de FP/1
o B.U.P., però no es obligatori tenir el tito].
A la finalització del curset, l'INEM expedirà el corresponent
certificat als assistents.
Tant la inscripció com el curs són tola/ment gratuïts. En cas
de no tenir sou, pot rebre les ajudes previstes a l'O.M. del
9-11-87 (B.O.E. 13-11-87).
Duració del curs: 200 hores.
Inscripcions: al mateix I.F.P. Felanitx, fins al dijous 2 d'abril,
Tel. 58 18 04.
Els cursets clue s'impartiran seran els següents:
NEUMATICA.—Continguts: — Aire comprimit. — Circuits neu-

rnatics. — Baixa pressió.
ELECTROMECANICA BÀSICA.—Continguts: — Mecánica ele-

mental. — Electricitat bàsica.
L'horari per a ambdues modalitats sera de 6 de la tarda a 10

del vespre.

HA LLEGADO LA
REVOLUCION

CIT OEN AX
Véalo en:
U. 11.*OU S. A.

C. Puigvert, 14 • Tel. 580710
FELANITX

(Sábado y domingo por la mañana
abierto)

VEA SUS TRES
VERSIONES:

AX-11 THE - AX-14 IRS
At-14 TIS

Us ha arribat l'hora benvolgut
amic i us ha arribat quan estàveu
més enconat donant forma ordena-
da i ordenadora a les vostres refie-
xions sobre l'Amor. Aquest Amor
que tant us ha preocupat i captivat
i que durant la vostra vida ha su-
posat el vostre refugi. Aquest Amor
que segons les vostres paraules ces
claror d'una consciencia eterna,
aquest Amor que entre les deshar-
monies del temps i espai va creant
harmonies de bá i de bellesa i ens
duu de cap a la veritat».

Deu ha volgut fer el silenci tran-
quil per fcr-vos l'ofrena d'aquest
Amor, d'aquesta pau idalica que us
robava el cor. Deu ha volgut que
gaudíssiu d'aquesta nova vida.

Estàveu ben convençut que dar-
rera aquesta mar d'Amor etern hi
ha l'Eternitat, tota la claror infini-
ta del tot etern, tota la pau del cel,
tota la vida immensa, cósmica, de
totes les coses. Vós sabíeu i pre-
gonàveu que aquest Amor es un re-
pós en l'Infinit, una pau, una hum,
una força, una nova vida.

I ara, fruiu amic, d'aquesta pau,
d'aquesta llum, d'aquesta nova vida.
Vós que vinguéreu de Déu i visqué-
reu en Déu, ara heu anat a Deu,
complint-se el desig que us corpre-
nia. S'ha encès per a Vós l'aurora
eterna.

Res més per avui. Se que no ten-
dré resposta, no importa, les vos-
tres cartes que he rebut al llarg
quasi quaranta anys i els vostres
llibres són i seran sempre actuals.

Corn sempre una abraçada de cor.

Joan Mainto

Atietes del Joan Capó: dos
Al costat d'atletes internacionals

de talla mundial com Jordi Llopart
o Manuel Alcalde, es disputa en el
Port de Pollença, el matí fred i ven-
tós del passat diumenge, el Campio-
nat de Balears de Marxa atlètica en
ruta, també per les categories esco-
lars.

Hi prengueren part deu atletes del
C. Joan Capó amb bons resultats,

u

1




