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El proper divendres dia 10, Divendres de Passió, a les 9'30
del vespre, en el Convent de Sant Agustí, Na Maria Eulàlia Coll
i Mesquida, pronunciara el PREGO DE SETMANA SANTA.

La Coral de Felanitx, sota la direcció de Jaume Estelrich,
oferirà un concert de música sacra.

La Confraria de Sant Agustí vos hi convida a tots.
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Aprovart definitivamefit
pressios e 1987 ia rodeila

N'abismes ea eis 131anals
Una bona part del temps disponi-

ble, a la plenaria extraordinaria de
dilluns passat del Consistori, es con-
sumí per aprovar les minutes de ses-
sions anteriors —ja que el grup so-
cialista volgué matitzar algunes de
les referencies de les seves inter-
vencions— i en l'aprovació definiti-
va del pressupost municipal de 1987.
Pel que fa al pressupost, s'hagueren
de resoldre en primer lloc les recla-
macions interposades per l'Agrupa-
ció Socialista de Felanitx que es con-
cretaven en quatre qüestions: La
manca de la memòria explicativa per
a les subvencions de la Casa los-
piei Hospital i del Patronat Local
de Música. La impossibilitat de con-
siderar subvenció la quantitat que
s'assigna pel manteniment del re-
lotge de la Sala. I la impossibilitat
de concedir una subvenció a la TV
Felanitxera per quant aquesta no té
entitat jurídica. També adduiren els
socialistes algunes qüestions més:
Pagament de l'IVA de la darrera fa-
se de les obres de la Casa de Cultu-
ra. Manca d'especificació a l'apar-
tat d'inversions reals. Preteses in-
versions que no figuren en el pres-
supost. I consignació pressupostaria
per a unes places d'Interventor i Di-
positari que no sortiran a concurs.

El debat fou llarg i en alguns mo-
ments tens. Hi hagué explicacions
del Batle, de Pere Batle i de Cos-
me Oliver que conseideraren insu-
ficients i evasives eIs del PSOE i
els dels altres grups de l'oposició, ja
que a l'hora de la votació el pres-
supost sols tengue els vots favora-

bles del grup majoritari. Els socia-

listes, En Miguel Riera i el regidor
d'AP Tomeu Tejedor votaren en con-

tra. Pere Batle s'abstengué.

Després d'acordar-se la devolució

la Casa del fisar
d'unes bestretes fetes per l'Associa-
ció de Propietaris de Cala Ferrera
per ala iniciació del projecte de sa-
nejament i depuració de residuals,
es posa damunt la taula el projecte
de la Casa del Mar de Portocolom.
Els planols d'aquesta installació,

amb una superficie edificada de 400
m2, no tenen en compte per res la

normativa urbanística que regeix a
la zona i sobrepassen en molts me-

tres l'edificabilitat permesa. Aquest
fet provoca a la plenaria una pre-

gunta que ja s'havia formulada a

una reunió mantinguda dies abans

amb l'autor del projecte: Qui havia
ordenat al tècnic que no fes cas a

la normativa urbanística a l'hora de

redactar el projecte? Vet ací la pre-
gunta que no obtengué resposta i

que tal vegada no en tendra mai.
Així les coses, el Batle proposa la

compra de 210 metres més per a am-
pliar els 1.000 metres de que es dis-

posa, així com de sollicitar de la

Conselleria d'Ordenació del Territo-

ri una mesura especial donat el ca-

racter social de la construcció. El
relotge de la torre toca les dotze i

s'hagué de suspendre la sessió.

El superávit de 1986
No volem deixar de revelar un de-

tall que dona a coneixer el regidor
Algaba en un moment de les discus-

sions, i aquest es la quantitat a que

puja el superavit de l'exercici de
l'any pasat. Aquesta quantiat es la

de 89.396.217 pessetes. Una quanti-

tat, com veis, no gens despreciable.

411 cinema «Felanitx»
l'Ajuntament

A principis d'aquesta setmana,
l'Ajuntament va prendre en consi-
deració una oferta del propietari de
Ia sala de cine anomenada «Fela-
nitx» perquè el local passas a esser
propietat municipal.

Aquest local se va inaugurar so-
lemnement dia 22 de desembre de
l'any 1975. P.s un local de línies
sòbries, però perfectament equipat
perquè complís la seva funció i va
constituir un guany innegable per
a la vida cultural i social de la nos-
tra població.

La programació ha estat subjecta
a les limitacions pi-Copies d'un local
d'una població petita, penó així i tot
va oferir . algunes projeccions im-
portants, qualque temporada parti-
cularment brillant, a més de servir
de marc a sessions de cine-club.

Per desgracia, el cine «Felanitx»
s'ha hagut d'encarar amb la crisi
més forta que ha patit la indústria
cinematogràfica en tota la seva his-
tória. Moltíssimes sales del país,
incloses les de grans capitals, han
sucumbit a tal crisi. Les dels pobles
encara se n'han vist més afectades
i aquest ha estat el cas de la que
ens ocupa.

Però així i tot, és raonable pen-
sar que una població com la nostra,

Diumenge a migdia queda inaugu-
rat el Subparc de Bombers de Fela-
nitx, depenent del Servei de Preven-
ció i Salvament del Consell Insular
de Mallorca. Fou en un acte al que
assistí el President del CIM Jeroni
Alberti, el batle de Felanitx Pere
Mesquida i nombrosos membres del
Consistori, així com una nodrida re-
presentació de ciutadans.

Després de sengles parlaments de
Pere Mesquida i el Sr. Alberti, els
assistents tingueren ocasió de visitar
les installacions, que s'ubiquen a
una AmBlia construcció de dues
plantes. La inferior destinada a ga-
ratge i la superior que acull l'emis-
sora, la cuina, dormitori, vestuaris,
lavabos i sala menjador. A més de
l'ampla escalera hi ha el típic tub
per amollar-se en casos d'urgència.
Un pati molt espaiós que completa
els dos mil metres de solar de la

per molt en decadencia que es tro-
bi, no ha de renunciar a tenir una
sala de projeccions digna, com te
un mercat, unes escoles, un institut
o un escorxador. Si aquesta sala, a
més, té la possibilitat d'ampliar-se
amb la construcció d'un escenari,
llavors s'hauria compensat una de
les pèrdues més notables que el
poble ha patit durant el segle: l'eli-
minació de l'escenari del Teatre
Principal, en ocasió d'una reforma
totalment esguerrada i desafortuna-
da, amb poques perspectives de
futur, ja que el temps s'ha encarre-
gat de demostrar que no va servir
de res.

Nosaltres, en principi, veim ara
molt bons ulls aquesta compra;
però no podem estar sense fer-nos
una pregunta: un cop adquira,
¿_què en farà, l'Ajuntament,
local? Estarà habitualment tancat
com hi esta la flamant Casa de
Cultura, inaugurada fa dos dies?

El programa electoral de la Unió
Felanitxera prometia que culmina-
rien les obres de reforma de la
Casa de Cultura. I hem de reco-
nèixer que les obres s'han acabat.
A un altre punt del programa elec-
toral, però, deia que l'Ajuntament
crearia un patronat de la Casa Mu-
nicipal de Cultura obert a totes les
iniciatives culturals del nostre mu-

(Passa a la pág. 7)

unitat, es on s'ubica el dipòsit d'ai-
gua per a la carga dels vehicles con-
tra incendis.

La dotació humana d'aquest cen-
tre es de dos homes fixes, que a
l'estiu s'augmentarà amb set homes
més. El pertret movil es d'un auto-
tanque amb capacitat per a 8.000 li-
tres d'aigua, un vehicle «tot terreny»
amb una capacitat de 500 litres i un
co,txe lleuger per a transport de per-
sonal. A més de l'equipament propi
per a apagar incendis, el subparc
disposa de diferents materials per a
lluitar contra tota mena de sinis-
tres.

Ës aquest el primer subparc inau-
gurat d'una xarxa prevista pel CIM
r”(> u de l'illa i que prest es veurà

incrementada amb els de Calvià,  Só-
her, Pollença i d'altres de nuclis ur-
bans i turístics.

VEIRM2.111n1111ZIMIIMINI.

El Presidefit Alberti inaugurà el
Suivarc d Bombers



ELAA tifX
Setmanari d'interessos locals

e.41
N 010,

PREU DE SUBSCRIPCIÓ

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

FELANITX
JWS11111.10..216=11.

SANTORAL

Diu. 5 St. Vicenç Ferrer
Din. 6 St. Sixte
Dim. 7 St. Joan Bta. La Salle
Dim. 8 St. Amanci
bii. 9 Sta, Maria Cleofas
Div. 10 St. Ezequiel
Dis. 11 St. Estanislau

LLUNA

Quart creixent dia 6

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 texcep. 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 Portocolom: A les 9
1 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 830 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:
Gaya-Melis
Miquel-Nadal

Dimarts:	 Jaume Rotger
Dimecres:	U Ticoulat
Dijous:	 Francesc Piña
Divendres:	 Gaya-Melis

TELkFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funeraria	 580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei medie d'urgències 580254
Guardia Oivil	 580090
Bombers	 581717

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 9, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos •
sus miembros a excepción de Don
Jaime Ballester Puigrós:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se dejó sobre la mesa el Pliego de
Condiciones para el pintado de la
Escuela Reina Sofía de S'Horta.

S,: acordó solcitar informe del Sr.
Aparejador. Municipal sobre las deft
ciencias observadas por la Asocia-
ción de Padres de alumnos del Co-
legio Reina Sofía de S'Horta en las
instalaciones del citado Colegio.

Se acordó conceder una subven-
ción da 50.000 pesetas a la Asocia-
ción de Cazadores cle Felanitx para
la repoblación cinegética de su coto
de caza_

Se concedió licencia de obras a
D. Antonio Borrueco Fernández co-
mo consecuencia de la sentencia re-
caída contra este Ayuntamiento en
los Autos 210/1984.

Se aprobó una certificación de
obras relativa a trabajos de albañi-
lería en la reforma del alumbrado
público de la calle Asunción y adya-
centes de Porto Colom, por un total
de 428.200 pesetas.

Se acordó pedir tres presupuestos
de otras tantas empresas para el
arreglo de los caminos vecinales del
sector de Es Carritxó.

Se acordó requerir del Director
del ITP España el número de parti-
cipantes en las actuaciones a cele-
brar en Felanitx del Festival Mun-
dial de Bailes Folklóricos.

Se accedió a la solicitud de Don
Bartolome Alou Julia interesando la
adscripción de un vehículo a la Li-
cencia número 10 del Servicio de
Transporte en automóviles ligeros.

Se accedió a la solicitud de Don
Antonio Adrover Mesquida intere-
sando una prórroga de dos meses
para la adscripción de un vehículo
a la Licencia Municipal número 7
del servicio de transporte en auto-
móviles ligeros.

Se autorizó a la Bodega Coopera-
tiva de Felanitx para la utilización
del Salón de Actos de la Casa de
Cultura.

Se acordó encargar al Ingeniero
Industrial D. Sebastián Rosselló
Puig un proyecto de iluminación del
aparcamiento y accesos al Campo
Municipal de Deportes.

Se acordó devolver la fianza cons-
tiuída por Eléctricas Vicens, C.B.,
con ocasión de la instalación del
alumbrado de Ca's Concos, S'Horta
y Porto Colom, 1.a, 2.a y 3.a Fase.

Se acordó devolver la fianza cons-
tituida por D.a Francisca Pou San-
só con ocasión del contrato de cui-
dado y limpieza de la Esciuela y Uni-
dad Sanitaria de Porto Colom.

Se accedió a la solicitud de D. a

Antonia Rosselló Cerdá interesando
la baja de una vivienda ruinosa del
Padrón del Servicio de recogida de
basuras.

Se acordó adquirir un equipo de
lavado para la limpieza del Mata-

dero Municipal ofertado por Eléc-
trica Mudoy, Tecnopompe Mod.
TC-700 por el precio de 183.540 pe-
setas.

Se acordó adquirir de D. Cristóbal
.I3ennaar una motosierra modelo
Mondial 650'por el precio de 61.700
pesetas. ,_„ •

Se c.'ort.e?di6 • licencia:a D. Jaime
Obrador Sérvera para construir una

...vivienda aislada en solar 188 de Ur-
27fianización Lafe de' Porto Colom, con

una tasa de 93.082 pesetas.
•Seerbncedió licencia a D. Juan

Santos Vga..para construir una vi-
vienda nnifamiliar en el solar nú-
mero 84 de la Urbanización Lafe de
Porto Colom,ieón una tasa de 134.943
pesetas:

Se Coríeeclió licencia de obras me-
nores a los siguientes partieulares:
a D.a Catalina Bou Amengua], a los
Hermanos Oliver Barceló, a D. Ber-
nardo Bennásar Monserrat, a D. An-
tonio Juliá Rosselló, al Círculo Re-
creativo, a D. Agustín Adrover Man-
resa, a D.  Manuela Almodóvar Mar-
cos, al Hotel Vista Mar, a D. Fran-
cisco Barceló Barceló, a D. Juan
Barceló Bennásar, a D. Juan Man-
resa Mascaró, a D.' Catalina Nadal
Nadal y otra, a D. Sebastián Oliver
Binimelis, a D. Jaime Artigues Va-
dell y a Gas y Electricidad, S.A.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

A propuesta del Sr. Alcalde se
acordó por unanimidad pedir un in-
forme al Servicio Hidráulico de Ba-
leares sobre la oferta presentada por
el Robinson Club Cala Serena de ce-
der el uso del estanque de su pro-
piedad de recogida de aguas resi-
duales en Cala Serena para evitar la
construcción' del nuevo estanque
previsto en el Proyecto de Alcanta-
rillado de Cala Ferrera.

Felanitx, .a 13 de febrero de 1987.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador,

CRISTALERM FELANITX necesita
• joven para trabajo todo el ario.

Inf.: Tel. 582011

ANUNCIOS
Publicados los anuncios corres-

po 11 dientes. se hire público (1 oc el
último día haba para la presenta-
ción de instancias opla ocio a la opo-

sición convocaida para cubrir C

propiedad una plaza de Auxi:iar de

Adininisb•ación General sera el lu-
nes dia 6 de Abril hasta las 15 h.

Felanitx, a 25 de Marzo de 19t7.
El Alcalde

Pedro Mes quida 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 dos plazas de Guardias
de la Policía Municipal será el lu-
nes día 13 de Abril hasta las 15 ho-
ras.

Felanitx, a 30 de Marzo de 1987.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador •
—

Publicados los anuncios corres-
pondientes, se hace público que el
último dia babil para la presenta-
ción de instancias optando a la'
oposici ón con 'oca da pa ra cubrir

en propiedad una plaza cie Opera-

rio será el sabado dia 18 de abril

hasta las 15 horas.
Felanit, a 1 de abril de 1987

El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador

n1•1111nn••••1111MIM

PRECISO FOTOGBAFO con nociones
•de idiomas.

M. 581156

VENDO SEAT PAA'DA, descapotable
•P31-Y.• Buen estado.

Tel. 580383

VENDO CASA con por/asa
Felanit.r.
IN.: Tel. 582271-

SE PRECISA CARPINTERO-MUE-
BLISTA o fi cial	 o 2."
Sueldo a convenir.
In f.: Tel. 582360 de 12'30 a 13.30

Auto-Reparaciones MALLORCA
Comunica a los clientes y público en

general, que además de los servicios de

Mecánica, Chapistería y Pintura
dispone de un

Servicio permanente de GRUAS (24 horas)

y TALLER DE URGENCIAS
SABADOS y DOMINGOS

Via Argentina, 57	 Tels. 581260 y 650544



Daratt1 aque.stes setmanes passa-
de7, s'hati anaLtzat les diierents
jarts qua conforatcn l'ambient que
cnn2oLa la vida de lcs persones
—arr.bent biolOgic, físic perso-
na'—, cluedant pc-ndcnt l'ambicnt so-

Aques Cs 'ambient de rola-
cns que .cada persona tO i esta-
bleix amb la rosta ie persones que
l'enrevolten amics, feina,
diversions, etc.—. Relacions que in-
flueixen sobre l'estat d'anim: Així
una bana relació de parella incideix
en un Jima familiar i de ',race dcis
fids sa positiu, en canvi ; una rein-
ció tensa i violenta provoca un trac-
to dels fills menys idoni. D'altre ban-
cla tot el que les persones diuen i
fan incideix en la psicologia dels al-
tres, determinant una relació més o
menys relaxada/tensa.

El primer ambient social qua lia-
rant viu, es la seva família, la re-
lació afixtiva que l'infant estableix
amb els seus pares i germans es
molt important, ja que formara la
seva personal; at i establirà In
to dcdc corn —ell— s'ha de relacionar
amb els altres. Així, els nins molt
vcciats, tendeixen a. tenir problemes
dc relació amb els seus companys
d'eclat i persones majors, precisa-
merit per haver cstabli , Ufl vincle
amb els seus pares de depencEmcia
cxcessiva, sán molt inhibits, pomes
i retrets, ais quals els hi es diFícil
jugar amb els companys El cas
opost, és el nin que ha viscut o viu
un cl:rea familiar molt tens —con-
flictes, bregues, emits, insults, vio-
lencia, etc.—, es a dir, una pauta
de relació basada en PaEressivitat i

por. són nins amb trastorns de
conducta a l'escola, que peguen als
altres, no respecten al mestre. Els
pares han d'intentar evitar aquests
extrems, potenciar una relaciá arnb
els fills de respecte a l'autonornia i
de desenrotilar les seves capacitats.
una relació :•ana que el nin renrodui

-mà els altres.
Si el nm ha establit u:7a relació

afectiva sana i equilibrado a la sc-
va i'amtiia, la i -a.-,11adara a l'escola
—el seu segon ambient social— i no
tendra gairebé problemes de rela-
cionar-se amb els companys i edu-
cadors. Ara, els nins que duen a l'es-
cola una problematica de relació
—ecm els dos casos citats abans--
prebablement aquesta s'incrern,nali
i per aitre part s'arnanci un model
de relació amb els nitres, pie de con-
flictos i violOncies. Per altra part
l'ambient escolar —educadors i com-
panys de ciasse— poden possibili-
tar un canvi positiu dins aquests
nins —sempre que la família collar
bori i canviï establint
una pauta de relació sana.

La importancia de la família i l'es-
cola com ambients socials de la in-
fancia, radica „en que ambdues for-
men el caracter social dels nins es
a dir, ia seva forma de relacionar-
se amb els altres, ensenyant a res-
pcctar-les, tolerar-les, estimar-les,
etc.; en definitiva preparen el seu
comportament en societat —amics,
diversió, treball, etc.—. Qualsevol
problemàtica que detectem en la
forma i qualitat dc relació dels in-

PUDDING AMB FORMATGE
Ingrcd:erns: Una Patina de Ilet

concleasada de :370 gr., la mateixa
llauna de Het natural, quatre ous,
una llimona ratllada, tres cullerades
soperes de formatge ratllat «par-
messL» i un poc dc sucre per a cre-
mar.

Preparecid: Es mesden tots els
ingredients i se'ls dóna un bon ba

-tat amb el batedwa Apart posau el
sucre dins una pella petita amb
unes gotes d'aigua i altres de suc
de Hill -Iona i cremati-lo fins que es-
tigui a punt de caramel. Tirau-10
dins un motllo hurguen i afegiu-hi
la mescla anterior. Tendreu . el forn
cadent i posau-ii a bony maria a foe
molt fluix perque si am massa aviat

vegades se tria. Sera cuit quan
aficant un escuradents aquest surti
ben sec.

es	 os Ct.;
d'En PereoGii

MADO COLOMA SOLERA

No crec que el Papa, a Roma,
tengués tan bona cuinera
com aquesta campanera
que li cleim MADO COLOMA.

No basta encendre es fogá
i posar-hi una greixonera.
Si ella ho feia de primera
no totliorn te aquest do.

Ho diu S.l madona de Son Amar:
«Ja pots ventar si no hi ha dits per

[aguiar.»

”.lieW01 711	 ,r7Z. / .r.ifi	 API
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F. Cuareios
Empresa Antoi . izada por vl M. de

I. N." 2 (i7
Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pa ra rray os y !.a

Repareción en general de:
Camara-, fril:.tríticas. vitrinas,

conse d o ras. C'' Uri e rea1/4;ores
de leche.

Aire acondicienado.
----Servicio on rrnai/ePt(r.

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

Necesito aprendiz electricista

ALQUILO LOCA r„	 m2.
aproximadamente en cane
()liaise Cantons, 7
(Esquina ealie Agua)
Inf.: Tel. 5803S1

rants, l'hem de corregir, ja que ad-
quirir una pauta sana de relació so-
cial evita molts de conflictes amb els
altres i problernes de personalitat.

Bernal Calafat, Psicòleg

FELANITX	 3
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Roc() de Clurn‘m-nci 8/
,<Veig el qui jo vull per selvador...
No et fixis en el seu aspfcte Hi e;;
l'alçacia de la seva .411à <Ric
l'hoine you ; -:o és a 113 que vat; l'17ome
vet! 120111éS l'aspecte exterior, 1.77.6 D,:tt
el fons del cor». (Samuel, 16)

Amics: Si la setmana pasada, l'escrit, dins aquest racó de quaresma
—87—, girava entorn del dirigent, del qui es cridat a escoltar els gernecs
del poble, a fer-ne pregaria davant Deu, en espera de la resposta a la nse-
gunta: «que puc fer per aquest poble», a prendre la vara i a posar-se en
camí, avui voldria acostar-vos algunes reflexions, riles dirigides a tots nos-
altres que, assedegats i cecs, cercam constantment qui ens anagui la set
i ens obri els ulls a l'esperane7a, ens aixequi del desanim, pessimisme i
frustració. Perque nosaltres, amics, no sols cercam qui ens cleixi, dins la
ma, seguint el seu camí, unes monedes d'almoina, cercam, més be, qui
ens acompanyi profunclament, ens faci obrir els ulls, ens prernmi de la
ma i, sobre els postres propis peus, ens ensenyi a caminar.

Dissortadament, són tantes les experiencies de confiança, desagrada-
hies, que els homes portam damunt les nostres espatles, que Cree arri-
bada l'hora de preguntar-nos per la causa fonda del nostre elesntim; si
es troba en les coses do la terra, en els altres o en Ia nostra incapacitat
per veure-hi clar.

Crec, amics, que haul-fern de reconèixer pobrament i sincera, que som
cecs per a trobar la felicitat, cecs de naixe3.nen; no sabem o no podem
descobrir-la fàcilment; ens consta tant veure las coses. Quantes sán les
coses que no veim; expressions d'aquest tipos, les sentim raciolant al
nostre entoen, corn sentíem el rodolar les pedres, de petits, dins el tons
de la mar, quan acostavem un corn marítim al cau de la nostra ¡arena.

Rodolen i rodolen paraules i frases com aqueixes: si veiessiti com
estic; ni m'ha vist; no veuen lo que em passa; si veiéssiu lo que hi ha
dins mi; no se com no el veu; es que no veu res; pareix mentida, tan
gran i no veu res; ¿no veus lo que hem fet per a tu?; i a rnf, qui era
veu?

Per la sola Hum natural, ferida pel pecat, l'home, amics, nomes veu
l'exterior de les coses i persones, cleixant a les fosques teta una densi-
tat de vida que batega mes enclins, i que vo l exhalar flors i fruiis de
vida vertaclera.

Déu no abandona la persona humana i passa pel nostre camí; vent-
nos asseguts i cecs, demanant almoina al vianant, s'atura al nostre cos-
tat i fixant els seus ulls en els nostres, els nos umpl de Bum i de ve-
ritat. Les coses i les persones ens poden donar felicitat, ens poden do-
nar alegria, si ciuim cis ulls nets, nets dc pacats, d'egoisme, crake:all,
d'impuresa, si, en definitiva, sabem cercar les persones i les coses de la
terra amb Gracia de Deu.

Totes les persones i coses de la terra sell cridades a produir-nos
pau i felicitat. Jesús ha sacramentalitzat l'existència de l'home damunt
la terra, de tal forma que l'home pugui trobar-se amb Ell que es la Vida,
la Veritat, l'Amor i la Pau.

Els cristians, possiblement, hem recr)s de tal forma el Sagrament
Deu, que es Jesucrist, dins unes accions i uns temps tan estrets i
nyats de la vida de cada dia , que perilla no sols la mateixa vida de
l'home, cridat a la plenitud més aIIà d'aquest món, sinó tambe el ma-
teix camí per arribar-hi que es l'autentic Sagramcnt del Pare, que no es
desplega, com Ell voldria, dins la vida dels homes cada dia.

Per veure-hi clar, Jesús digué al cec de. naixement: Wes a r?;tt.7r-te a
la pisci;la de Siloé», «ell hi (1;74, s'hi rentà i t9rn.'t Dona trca-
sió tenio arribá tots nosaltres per a reitor-nas amb la seva Paraula,
dins les Conferencies Quaresmals que tindrem la setmana vinent de di-
lluns a dijous.

Vostre amic: Miguel Serra Llodra

.t
La «PREGARIA COMUNITARIA» demà diumenge dia 5 d'abril, sera

a l'església parroquial de Sant Miguel, a les CINC de la tarda, i el pi- 5-
xim diumenge, dia 12, a les SIS de la tarda, VIA-CRUCIS al Calvari.

La setmana que ve, de dilluns a dijous, el Pare Leandro Fardo, a l'es-
glésia parroquial de Sant Miguel i a les NOU de la nit, dirigira Unes
CONFERFNCIES QUARESMALS, obertes a tot-hom. Que l'Esperit del Se-
nyor mogui els cors i les carnes de molts de felanitxers a participar-hi.
Convidau-vos fraternalment uns als altres.
misehr...wevalamaramminwar.ras...
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Llic ,anciat Bernat Calafat

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

CONCERTAR HORA: TEL. 58 22 33
Costa i Llobera, 32, ler. B 	 FELANITX
	0•00
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Andreu Oliver, cap de Dista de PSOE
pe( a les niunpais

del collegi St. Alfons - Curs Stvdia

El Prego de Setmana Santa
Es compleixen ara trenta anys des

de que s'introduí el bell costum del
Pregó de Setmana Santa a la nos-
tra vila. Trenta anys que per una
part tenen tot l'encant i la flaire del
que ja es tradició i que per altra
fan pensar ' si el E t de repetir una
inanifestació de cair religiós du-
rant tants d'anys d'una manera gai-
rebé invariable no es símptoma
d'estancament. Dc tcs mancres el
mot d'invariable sols es pot aplicar
en rigor al continent, car el contin-
gut, el missatge que els distints pre-
goners han volgut transmetre en
llurs parlaments, s'ha anat adap-
tant més o manco a les circums-
tancies i evolució de la comunitat
cclesiatl.

Però es curiós que malgrat aques-

ta evolució, han hagut de passar
trenta anys perquè fos una dona la
que ens fes la crida de setmana
santa. Enguany Na Maria Eulàlia
Coll trencarà en bona hora aquesta
mena de condicionament que taci-

lament havia mantingut el seu e.-
nere fora d'aquesta esfera.

Divendres que ve, doncs a les
9'30 del vespre, a l'església de Sant
Agusti, una vegada més se farà el
pregó de setmana santa. Com es
també un costum, la Coral de Fela-
nitx oferirà un concert, integrat per
les peces següents:

«Sancta Maria al paradís» de Ca-
pó-Estelrich-F. Andreu. «Llum de
l'esperança» de J. Criiger, «Alcem
feels» d'A. Martorell i «Sperate in
eo» de M. Capllonch. I a la segona
part «O Roma felix» de J. B. Auli,
(dovenivola» de LI. Millet, «L'Em-
pordà» de E. Morera, «Largo» de G.
F. Haendel i «Regina Coeli» d'A.
Loti. Dirigira la Coral Jaume Estel-
rich i acompanyarà algunes peces a
l'orgue Mateu Oliver.

Fotografies de Pere Oliver a la
Casa de Cultura

Ahir divendres a les 8 del vespre

s'havia d'inaugurar a la sala d'ex-

posicions de la Casa de Cultura una
mostra de fotografia del nostre pai-
sa Pere Oliver. Es tracta d'una col-

lecció de plagues obtingudes en el
seu recent viatge a Argelia.

La mostra restara muntada fins
el proper dia 10.

Felanitx Radio-Televisió
Aquesta setmana que entrarem

començarà a emetre d'una manera

regular l'emisora de radiodifussió de
Felanitx RTV. Ho farà els dilluns,
dimecres i divendres, de 21 a 23
del vespre pel número 96 del dial de
frequencia modulada.

Els responsables ens fan saber que
admeten collaboracions espontànies.

Llar de la 3. Edat
Dimarts dia 7, a les 5 del capves-

pre, CONFERENCIA, a càrrec de
Mn. Miguel Serra, arxiprest de Fe-
lanitx. Tema: «Els majors dins el
misteri de Crist».

Divendres dia 10, a les 5 del cap-
vespre. CONFERENCIA a càrrec de
Mn. Joan Bestard, Vicari General.
Tema: «Que pot aportar la Tercera
Edat a la societat actual».

Nou itinerari de les processons
El passat dia 27 es va reunir la

Comissió de Setmana Santa, integra-
da per membres de totes les confra-
ries ciutadanes, amb l'objectiu de
tractar alguns aspectes de les pro-
peres celebracions. Enguany i tal
com es va fer amb anterioritat du-
rant alguns anys. la processo (lei
Dijous Sant passara per la via d'Er-
nest Mestre, plaga d'Espanya i car-
rer 31 de Marg.

Així doncs els itineraris seran els
següents: Dijous Sant.—Major, Mar,
plaga Arraval, Juevert, Convent, Gui-
llem Timoner, V. E. Mestre, plaga
d'Espanya i 31 de Marg. Divendres
Sant.—Major, Mar, Proïssos, Con-
vent, Horts, Nuno Sang i plaga Sta.
Margalida.

L'estretor d'alguns dels carrers de
l'itinerari tradicional amb la conse-
güent dificultat per a maniobrar els
passos, ha aconsellat aquest nou
trajecte.

S'acorda també que tots els ho-
mes que vulguin assistir a la proces-
só vestits de paisà es colloquin al
davant, abans de la primera con-
fraria de penitents.

Enguany s'introduirà també una
innovació en el Davallament. S'in-
corporaran les figures de les tres
Manes i Sant Joan.

Associació de Pares d'Alumnes

Dijous dia 9, a les 9'30 del ves-
pre, al saló d'actes del collegi St. Al-
fons, el P. Antoni Oliver, C.R. expli-
cara el tema: «Els adolescents i la
incredulitat ».

Ja s'han donat a conèixer els caps
de 'lista i d'altres integrants de les
candidatures socialistes de Ciutat i
d'alguns pobles de les illes de cara
a les properes eleccions autonòmi-
ques, municipals i comunitàries.

Aix( dones ja sabem que el que
encapçalarà la llista per a l'Ajunta-
ment de Felanitx d'aquests partit se-
rà l'actual regidor Andreu Oliver.

La setmana passada, a la seu del
Consell Instilar, ja que el Teatre
Principal es troba en obres, se cele-
bra el Dia Mundial del Teatre i amb
aquest motiu es donaren a conèixer
els finalistes del Certamen Provin-
cial de Teatre organitzat pel CIM.

Amb gran satisfecció hem sabut
que el grup «Taller de Teatre» de
l'Institut de Formació Professional

de Felanitx fou proclamat finalista

amb l'obra «Ruleta russa» de Pere

Calders. Aquesta obra fou presenta-

da per primera vegada en públic el

passat dia 4 de març a Campos i la

Es barregen altres noms, entre els
quals hi ha, naturalment, els altres
dos regidors, Francesc Algaba i Pe-
re Massuti. Sense cap casta de con-

firmació per part de l'Agrupació So-

cialista local, tenim alguns noms que

les remors populars manegen: Ga-

briel Roig, Andreu Adrover, Turita

Bover i Pere Joan Huguet.

seva estrena a Felanitx esta previs-
ta pel proper mes de maig o juny

(sempre es presenta el problema de

no disposar d'un local amb esce-

nari).
La fase final d'aquest certamen no

es podrà celebrar fins el mes de

juny, o tal vegada el mes d'octubre,
perquè resta condicionada a la con-

clussió de la reforma del Teatre
Principal.

Ens congratulam de l'èxit obtin-

gut per aquest grup de teatre que

dirigeix Juan Vicente Pérez.

El grup «Taller de Teatre» de l'Institut de F. P., finalista
en el Certamen Provincial de Teatre

L'acte tendrà lloc el proper divendres dia 10 d'abril

a les nou i mitja del vespre, al Cafe del Mercal.

«Centro Democrático y Social»
C. D. S.

A tots els felanitxers a la presentació del partit
a Felanitx.

Esperam la vostra assistència

CONVIDA

FELANITX NO ES AIXI
Dia 13 acaba el termini d'exposició del pla d'ordeneció del

terme de Felanitx. Altra vegada ens volen hipotecar el futur.

La realitat de Felanitx i el seu futur depèn sobretot d'aquest

pla que ignora Felanitx com entitat única i irrepetible.

Presentau al.legacions. Estau avisats.

perqué som joves, COLOMS A LA SALA



Associacid de veins
i propietar s
Pato Colom
ASSEMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convocam a tots els socis a l'As-
semblea General ordinaria, que tin-
drà lloc el dissabte dia 25 d'abril, a
les 19'30 en primera convocatòria i
a les 20 h. en segona, a la barbacoa
«La Ponderosa». L'ordre del dia es
el segiient: 1 Informe de les acti-
vitats realitzades el 1986. 2 Balan
de comptes. 3 Eleccions a President
i Junta Directiva. 4 Programa d'ac-
tivitats. Principis. Gestions a realit-
zar. 5 Creditors pendents. I 6, Pregs
i consultes.

Amb el propòsit d'activar dins els
limits de la nostra associació, tant
les activitats com les iniciatives que
tant necessita el nostre Port, ens di-
rigim a tots 'els associats per a sol-
licitar la seva participació a l'assem-
blea, dins la qual confiam que sor-
giran idees, critiques constructives
i, sobre tot, una major coHaboraci6
entre tots, aportant cada un el seu
graftet d'arena.

No creim que sia el moment opor-
tú de confeccionar la llista completa
de les necessitats i problemes que
pateix el nostre port, però si que
creim que és l'hora d't-frontor al
manco aquelles necessitats més pc-

remptèries qu , t , ens atenyen a tots,
nosaltres, tant particulars, com co-'
merciauts, hotelers, industrials, etc.
La passivitat o falta d'interès pot
perjudicar els nostres drets comuns
o socials, els costums.i tradicions
tal volta, hipotecar el nostre futur.

Sabem que no son fàcils les solu-
cions, ni es poden conseguir a curt
termini, peròm estam convençuts de
que si no comengam a aplicar-les
ara mateix, de cada dia es farà mes
difícil.

Per tot aix per commemorar
de qualque manera els vuit anys de
funcionament de la nostra AssOcia-
ció i recordar el seu primer presi-
dent D. Jaume Planas —un home
que féu tant pel Port i que resta
encara dins la memòria de molts de
nosaltres—, hem organitzat un so-
par-tertúlia per a després de l'as-
semblea, on tractarem de manera
distendida totes aquestes qüestions.

Vos pregam que volgueu confir-
mar la vostra assistència, per a una
millor organització, directament
«La Ponderosa», Tel. 57 56 02', .o
Comestibles Estelrich, Tel. 57 50 29 .
El preu del sopar es de 1.000, ptes.
i estam segurs que el mentí no vòš
decebrà.

Lluís Julia
President en funcions

TENGO ALMA CEN para alquilar en
Felanitx calle Cifre, 33

INFORMES: EN ESTA. ADMON

NUEVOS FORD SIERRA '87 

Formas en evolución.

Sábados por la mañana abierto
Este &iba&	 nuestras puertas van

a estar abiertas, de par en par, para que usted
pueda descubrir los nuevos Ford Sierra: un
evolucionado 2 volúmenes y un 3 volúmenes
totalmente nuevo.

Los nuevos Ford Sierra ponen a su alcance

la más avanzada tecnologia de importación a
precios que no son de importados.

Venga a vernos. Es la mejor forma de conocer.
todo lo que los nuevos Ford Sierra pueden ofrecerle .

Y es mucho, se lo aseguramos.

Desde 1.669.300 ptas. inckiirio, leA y Transpone.

	Venga hoy mismo a su Concesionario. 	

MOTOR FELANITX, C.B.
olmo OFICIAL

Alonso Roth Nuez, 5 - Tel. 580331- FELANITX

FELANITX

Tombats a la molsa

Renovació pedagbgica
Aquest curs escolar 1986/87, s'ha posat en practica, a les escoles d'EGB

del País Valencia, un nou programa d'estudi de l'assignatura d'Experiències
en els nivells del Cicle Maja. Cal dir que en el País Valencia la Conselleria
d'Educació de la Generalitat Valenciana compta amb totes les competencies
en materia educativa, derivades de l'aplicació del seu Estatut.

Aquest nou programa introdueix tota una serie d'innovacions, la pri-
mera de les quals es globalitzar les, fins ara, assignatures scparades
'socials» i «naturals» en una única assignatura d'Experiencies. La motiva-
ció d'aquesta globalització es ben evident: es pot estudiar per separat l'en-
torn natural i social?, es poden estudiar separadament conceptes «socials»
com la localitat o l'economia, dels conceptes «naturals» com el clima o la
vegetació? P.s evident que no. Les dues assignatures estan, evidentment, re-
lacionades, connectades, fins el punt que estudiar-les separadament suposa
perdre els grans avantatges que suposa per a l'ensenyament d'aquestes
assignatures la globalització i la interrelació temàtica.

Aquesta es la novetat «formal» que introdueix el nou pla d'estudis, però
això no es tot, la reforma es més profunda. Les altres tres innovacions en
l'assignatura d'Experiències seo:

— Canvi temàtic
— Canvi metodològic
— Estudi de l'assignatura en català.
El canvi temàtic ve determinat per uns blocs de continguts que que-

den interrelacionats entre ells i s'amplien en coneixements a mesura que
avancen els nivells. Aquests continguts  metodològics es centren, en els
tres nivells amb que compta el Cicle Mitja de l'EGB, en l'estudi de la
localitat, l'estudi de la comarca i l'estudi del País Valencia. Per posar un
exemple senzill, mentres en el primer nivell (3er EGB) s'estudia el clima
de la localitat, en el segon s'estudia el clima de la comarca i en el tercer
el del País Valencia. Naturalment, seguint amb aquest exemple, l'estudi del
clima implica coneixements de l'entorn «natural» (precipitacions, vegeta-
d& núvols) i de l'entorn «social» (cultius, terres de seca, rius i el seu
aprofitament).

L'apropament dels temes a la realitat natural i social de l'alumne in-
trodueix, inevitablement, una nova metodologia per a l'estudi. Es evident
que si partim d'una realitat com la localitat, posem per cas, l'estudi no
ha de centrar-se exclussivament en l'aprenentatge d'uns conceptes gene-
rals i abstractes, sinó precisament en l'aprenentatge de conceptes puntuals
i concrets, fruit de l'observació, l'experidieia i els coneixements indivi-
duals que permetran arribar a conceptes mes globals i genèrics. Es a dir,
en aquesta innovada metodològica no es donaria primer el concepte, pas-
sant després a l'observació, sinó que partint d'experiències i d'observa-
cions s'arribaria a propostes generals que permetrien desenvolupar els
continguts temàtics. Això no vol dir que es prescindeixi totalment del lli-
bre de texte, però passa a ocupar un lloc de consulta i d'orientació, es-
pecialment en aquclls temes que no permeten l'observació directa.

La darrera novetat que introdueix aquest programa de l'Àrea d'Expe-
riències en el Cicle Maja es l'estudi d'aquesta assignatura en la Ilengua
pròpia del País la qual cosa suposa un gran avanç en molts de sentits:

— No existeix distorsió entre els noms i el vocabulari de l'entorn na-
tural i social de «fora de l'escota» i «dins l'escola» per la utilització
llengües diferents.

— S'augmenta i s'enriqueix el nivell de vocabulari en llengua cata-
lana.

— El catala passa a ser una llengua «útil per a l'ensenyament» i no
sols una llengua «útil per a ser ensenyada».

Aquest curs, com ja hem dit abans, ha començat a aplicar-se aquest
nou programa en el Cicle Maja a les escotes d'EGB del País Valencia, un
programa realment valid i amb importants innovacions dignes de tenir
presents tant per les seves implicacions didàctiques i educatives, com per
la important funció que pot tenir en el preces de normalització de Ia lien-
gua i en la recerca d'una metodologia mes activa en el procés de la re-
novació pedagògica.

RAMON TURMEDA

VIAJES MANACOR, S. A.
GAT 490

Vuelos Charter	 Billetes Aéreos
Billetes Terrestres	 Billetes Ferrocarril
Pasajes Marítimos, al% I. y V. 25"/0 Rte. jr 0,„ coche
Viajes organizados Nacionales e Internacionales
Excursiones	 Luna de miel, etc.

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



María del Portal Suile Vela
PSICOLORA

SERVICIO PSICOLOGICO

Inteligencia: Medición coeficiente intelectual, retraso
escolar, etc.

Psieomotricidad: Anomalías en el lenguaje. ele.
Personalidad y carácter: Estudio y orientación.

SERVICIO PEDAGOGICO

Problemas escolares.
Orientación escolar y profesional.

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

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

Especialidad en platos típicos
mallorquines.

Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.

Los domingos menú especial.

Servimos comidas a domicilio.

FELANITX

partes al

EL SERVICIO DE AGUA
Sr. Director:
Ruego publique la siguiente carta.

Gracias.
Para ver hechos inauditos no hay

como vivir en Felanitx. Los hay a
montones, pero uno de los cuales
:y que quisiera comentar es el del
Servicio de Agua Potable.

En primer lugar, el mantenimien-
to de las instalaciones, creo que no
cumple bien sus funciones.

Cuando hay un escape de agua
en la calle, te cansas de llamar al

, Ayuntamiento para que manden
.repararla.

Si llegan a venir los fontaneros,
• después de varias visitas de cinco
, minutos a la zona averiada, tal vez
vuelvan otro día con herramientas,
rurgdneta8 ., peones, jefes... y demás.

En lugar de empezar a primera
hora de la mañana y trabajar allí

_hasta terminarlo, empiezan a media
mañana y claro, a mediodía, cuan-
do no han tenido tiempo más que
de descargar las furgonetas, tienen
que ,volver. a cargarlas para irse a
comer.

Por supuesto, todo esto, en lugar
de terminarse en unos cuantos días
puede llegar a prolongarse un par
de semanas.

Puedo nombrar las calles que he
visto con estos problemas, por
ejemplo: Santueri, Perelló, Mar,
Convent, de Sa Llana, Ramon Llull,
Maten Obrador, Horts, Costa i Llo-
bera, entre otras.

En segundo lugar, lo que me
tiene perpleja es el sistema de
cobro en los recibos del agua que
tiene este Ayuntamiento.

En mi caso concreto, hace unos
días se presentó el Conserje del
Ayuntamiento para cobrar nada
menos que nueve meses de agua
(desde Enero hasta Septiembre de
1,986).

Creo que sería más lógico y be-
neficioso para ambos, Ayuntamiento
y contribuyente, que los recibos se
cobrasen cada dos o tres meses, tal
como hacen varias compañías de
servicios, como son, la electricidad,
el teléfono, incluso la que abastece
de agua potable a Porto Colom.

Por una parte sería más fácil de
pagar para el contribuyente y por
parte del Ayuntamiento, qué mejor
que disponer del dinero a los dos
o tres meses en lugar de cada
nueve.

Yo no sé las razones que tendrá
el Ayuntamiento para hacerlo de
este modo, desde luego es un lujo
que no puede permitirse ya que al
fin y al cabo es dinero del pueblo,
del cual deberían sacar el máximo
provecho.

Aunque podría ser que como
tiènen, un gran superávit, tanto les
dé cobrar ahora como el día del
Juicio Final, total, que más les da.

Atte.
Una consumidora

SE NECESITA CAMARERO
Inf.: Tel. 575171

PORNOGRAFIA I INFANTS
Sr. Director: Li agraïria que vol-

gués publicar en' el Setmanari
aquestes retxes.

Un dia de la setmana passada,
anava jo pel carrer i em vaig topar
amb un grup d'allots que, arremo-
linats darrera un cotxe, feien es-
pants i reien entre ells mirant quel-
com que duien a les mans. De
primer cop ja vaig sospitar més o
menys del que es podia tractar.
Com de costum, sempre que trob
alumnes coneguts, els vaig saludar
i m'hi vaig acostar. Tenien entre
mans una revista pornográfica que,
segons em digueren en aquell ma
ment, l'havien agafada de dins un
poal de fems on n'hi havia moltes
més. No era aquella hora, precisa-
ment, l'hora de tenir els poals al
carrer, i, per altra banda, la revista
es veia nova de trinca. Després
confessaren que un d'ells l'havia
comprada per duescentes pessetes
a una determinada botiga. Varem
conversar una estona, després de
la qual, i sense violentar-lo, li vaig
preguntar al que la tenia si me la
volia donar per rompre-la. Ho va
fer de bon grat, però em suplica
que no ho digués a ,una determina-
da persona, a la qual cosa vaig
accedir i he complit la paraulag

Fins aquí l'anècdota. El que jo
cm pregunt i el que jo voldria
denunciar des d'aquest Setmanari
és: Per QUE, vendre pornografia a
uns infants? Per què, el negoci, el
guany, ha de ser més important
que la persona d'un nin? Som
conscients, els adults, dels valors o
contravalors, que amb la nostra
manera d'actuar els inculcam? Com
volem que siguin els homes de
demà...? No tenc la intenció de
reinventar tabús entorn del sexe.
Cree en la conveniència i la neces-
sitat d'una informació i educació
sexual ben enteses. I no estic en
contra de la llibertat d'expressió i
d'informació, sinó tot el contrari.
Però crec que la llibertat té els
límits que imposa el respecte als
altres, el seu dret a realitzar-se com
a persones, amb dignitat. I tots
sabem que hi ha maneres de dir
i de fer, dignes, id'altres que no ho
són.

Moltes grades.
Una professora d'E.G.B.

VENDO MAQUINA para hacer hela
dos y una montadora de nata.
Inf.: Tel. 582238

SE OFRECE CHICA para guardar
niiío-a.
Inf.: Tel. 5824-52

VENDO en Porto Colom, parte Iglesia
BLOQUE con 2 viviendas, semi ter-
minadas, con sótanos.
Inf: C. Bellpuig, 21. Felanitx.

SE DAN CLASES DE ALEMÁN
Mí: C. Cuartel. 52 Porto-Colom
G. NE USER - RODRIGUEZ

EXTRAVIADA pulsera oro tipo escla-
va. Se gratificará su devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE OFRECE CHICA CANGURO,
temporada de Verano.
If.: Tel. 581198

LOS JOVENES:
¿HACIA DONDE VAN?

Señor Director:
Indiscutiblemente no soy la per-

sona más formada, para responder
a «una madre». Pero comprendo
que la religión o conceptos morales
son imprescindibles para andar y
formar una vida correctamente.

Señora, el hecho de que los jóve-
nes se instalen en la Iglesia en el
lugar que usted indica, no es nove-
dad en nuestro pueblo, es algo que
recuerdo perfectamente que ocurría
años atrás. Pero sí es un síntoma
a tener en cuenta, de como se bus-
ca la salida y por último, el no
asistir al santo sacrificio.

El que los padres sean buenos
católicos, no es determinante para
que los hijos lo sean a su vez. Son
diferentes personas con personali-
dades propias por cada parte y con
unas experiencias e ideas, que a su
vez, pueden diferir totalmente. Por
lo tanto, debemos esforzarnos los
padres, en entender el por qué a
estos jóvenes no les interesa, ni ven
merecimiento suficiente, en prestar
atención a cosas que para los ma-
yores tiene tau alto valor personal
o social.

Que los hijos engallen a sus pa-
dres podría tener su explicación en
el hecho de que los padres, en lugar
de estimular a sus hijos con razo-
namientos y exposiciones claras, y
dejar luego que sean ellos los que
libremente decidan asistir o no a
la Iglesia a escuchar la Palabra de
Dios, se lo formulen como una

«orden» o como un deseo paterno.
Lo cual, coacciona la libertad, que
es esencia de la misma religión
para que ésta pueda asumir todo
su valor.

El modernismo no excluye tales
actos como aparenta, es más bien
la corrosión de la persona por la
sociedad consumista en que vivi-
mos la que conlleva una degrada-
ción de lo espiritual.

Por último le diría que no le
asuste por donde van los jóvenes,
piense mejor y pensemos todos los
cristianos conscientes y de otras
creencias religiosas: ¿Hacia dónde
dirijimos a nuestra juventud?

Con todo respeto
• A. e.

(Passa a la pagina 7)
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SE VENDE PISO. en Palma. Zona
ES RAFAL. Precio 3.500.000 pts.
Inf: Tel. 582238 .

VENDO FURGONETA SAVA J4
1.100 PM-S
Inf.: 'rel. 581704 (noches)

SE NECESITA MECA NICO O
APRENDIZ

Talleres M. POU.
In!.: Tel. 580710

VENDO TIENDA en Cala d'Or,
muy buena situación. •
In i.: Tel. 575637



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

Juny, 4.—E1 alcalde D. Sebastián Ramón y Adrover en la sesión del
Ayuntamiento manifestó que los directores de las obras de reforma que
se efectúan en la casa del Ayuntamiento le habían indicado la conve-
niencia de que, antes de proceder a la segunda subasta de las indicadas
obras, debían subirse las paredes que han de servir de base a la torre
y que esta obra se haga por administración en atención a la solidez que
las mismas han de tener y que sean secas al construir la citida torre.
En atención a las razones que anteceden el Ayuntamiento acuerda que se
haga por administración la referida obra.

Se dió cuenta de una instancia presentada por varios vecinos de ésta,
en solicitud de que se eleve una exposición al Excmo. Sr. Ministro de
Hacienda pidiéndole se decrete que la aduana de Porto-Colom sea habi-
litada para toda clase de géneros extranjeros menos frutos coloniales,
petróleo, tejidos, etc., esto es los reservados tor aduanas de más cate-
goría. El Ayuntamiento acordó por unanimidad acceder a la misma por
considerarla muy justa y equitativa. Por último acordose que los arbi-
trios municipales: Puestos de Plaza; Alhóndiga; Ferias y Mercados; Ma-
tadero; aguas sobrantes; corral común y abasto de nieve, se subasten
en los días 14 y 20 del mes actual bajo las mismas condiciones ( que en
el presente año, con excepción de los puestos de plaza que el arrendata-
rio tendrá derecho a exigir a cada uno de los vendedores que se presen-
ten, veinte céntimos de peseta si el vendedor tuviese una mesa en la
plaza para vender sus géneros, carnes o pescado, y diez si los géneros
son vendidos sin mesa.

Juny, 5.—Las cosechas de almendras y algarrobas que, después de la
del vino, en esta villa son de las de mayor consideración, el presente año
son completamente nulas.

Juny, 5.—Esta mañana se han fijado los carteles anunciando las dos
grandes y extraordinarias funciones que hoy y mariana ha de dar en el
teatro del Centro Filarmónico el célebre pretidigitador ilusionista D. En-
rique Cayetano.

Juny, 5.—Mariana domingo se celebrará en la iglesia parroquial la
solemne fiesta que dedican anualmente las hijas de María a su excelsa
madre. A las siete las asociadas tendrán comunión general. A las nueve
y media, expuesto el Santísimo (que estará de manifiesto todo el día)
se cantarán la hora de Nona y luego la misa mayor a toda orquesta,
predicando en el ofertorio D. Mateo Llobera.

Juny, 5.—Plaza de Toros de Felanitx. Gran función para el domingo
6 del corriente. Ejecutándose sorprendentes y maravillosos ejercicios por
el célebre artista gimnástico Sr. Martínez que tan aplaudido ha sido en
las poblaciones en que ha trabajado.

Juny, 12.—En la marrana del día 7 del actual, don Baltasar Nicolau
y Vidal, de 62 años de edad, uno de los principales propietarios de este
distrito de Cas Concos, hablase trasladado el día antes con su hija única
D.a Catalina a la villa para asistir a la solemne fiesta consagrada a la
conclusión del mes de María que se celebró el domingo en la iglesia
parroquial. De regreso con otra joven, hija de la posadera, a su predio
La Galera, tuvo la desgracia de volcar al carruaje estando ya casi al
término de su camino, con tan mala suerte, que a la hora y media del
lamentable suceso, era ya cadáver, quedando milagrosamente salvadas
las dos jóvenes, que recibieron tan solo algunas contusiones. El día 9
celebróse su funeral en la iglesia sufragánea de Cas Concos, oficiando
nuestro ilustre Cura-párroco D. Sebastián Planas y Bordoy, pariente del
difunto.

FELANITX
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Els dies 21 i 28 de man; amollà-
rem des d'Alcoi, eren les dues pri-
mers proves de les tres valides per
al Campionat d'Espanya de Velo-
citat.

La primera, dolenta, molt dolenta;
a més, molt lenta. Els primers co-

loms arribaren passades les cinc ho-
res i solarnent n'arribaren un 30 %
el primer dia. Dels mal resultats ge-
nerals se'n va salvar en Salvador
Bordoy, el qual, pel que es veu, te-
nia els coloms molt ben preparats,
així, la meitat dels 36 que arribaren
sota control, eren seus. Sis colomis-
tes varen tenir la desgracia de no
cure cap colom arribat durant les

hores de concurs, encara que els
n'arribaren els dies següents.

La segona d'Alcoi, bona, molt bo-
na. Un poc passades les tres hores
ja teníem els coloms aquí. Ni els
colomistes més vells recorden velo-

Cartes al director
(Ve de la pagina 6)

ELS JOVES ENS ANAM
A FER GAMBA

Sr. Director vos agraïm la publi-
cació d'aquesta carta que va dirigi-
da a aquelles persones, principal-
ment als principals, que en aques-
tes altures (1987) volen «fer pen-
sar» que el jovent —nosaltres— no
a a missa perquè es considera mo-

dern.

Aquella dona —una madre— i se-
guint el nostre punt de vista, creim
que va molt, però molt, equivoca-
da quan comenta que darrerament
Ia joventut no assisteix a l'Església.
La veritat és que si ara se n'adona
és que:

I. ella no va a missa

II. hauria d'anar a l'oculista

III. esta tan mistificada o en vi-
da contemplativa que no es capaç
de veure mes erina dels seus nas-
sos.

Afirmam altre cop, que —una ma-
dre— esta entre boires d'espills her-
mètics, ja que la realitat es que el
jovent, des de fa molts d'anys enre-
ra, no es sent identificat amb els
rituals i dogmes eclesiàstics. Els
únics que hi van en regularitat
perquè tenen «una madre» que els
hi fa anar. I s'ha de dir tot, si no
anassin a missa llavors no podrien
anar de gresca els dissabtes. (Estre-
ta d'ou nadalenc)

Ah!, tenim molt clar que si no
anam a missa no serem més mal
vists o ben vists, però també sabem
que tampoc mos ajudara a vèncer
els nostres problemes ni convic-
cions.

L'Església es pessimista, basta
analitzar la «Salve». Id3 com podem
anar-hi si ens posa més malament
del que estam.

La «una madre» i persones de pen-
saments prehistòrics com ella no
tan sols donen «empujoncitos» als
seus fills, sino que fins i tot betco-

citats com les que aconseguírem
dissabte passat damunt distàncies
de 325 Km., les quals foren de 1.733
metres/minut per al primer classi-
ficat, la qual cosa equival a 103'98
Km./hora.

El guanyador de l'Alcoi de dia 21
fou en Julia Cruellas a 1.088 metres/
minut; segon i tercer, Salvador Bor-
doy i quart, Julia Cruellas.

L'Alcoi de dia 28 el guanyà N'Al-
fred Suau a 1.733 rnetres/minut; se-
gon i tercer, Salvador Bordoy i
quart, Miguel Veny.

Per a aquesta setmana, tenim pro-
gramat finalitzar el Campionat d'Ei-
vissa i l'amollada des de Valdepe-
ñas (Ciudad Real), válida per al
Campionat d'Espanya de Fons.

En properes edicions en donarem
complida informació.

Damià Vidal

Hades perquè facin el que no volen
fer. (Segona estreta d'ou nadalenc)

La «una madre» es demana per
què ens desviam de la religió:

I. perquè anant a missa ens tro-
barn tan a prop de'n Javé com dels
«Puturrú de Fois».

2. no estam motivats per anar-hi.

3. el que vertaderament atreu, es
el que un te ganes de fer lliurament
i no el que li imposen inquisitbria-
ment.

Per acabar, reflexionau sobre el
que hem dit, encara estau a temps.
Llavors, caldrà el silenci.

Guatleres amb col

Ia rodelia...
(Ve de la pagina I,

nicipi. Aquest punt, sense el qual
l'anterior té poc interès, ha estat
absolutament incomplit. Els homes
de la U.F. no han volgut crear el
Patronat. No ens demaneu les raons
perquè les ignoram. El fet es
aquest, com ho es que s'han incom-
plit la gran majoria de punts del
programa relatius al tema cultural.

Posats a aventurar un diagnòstic,
pensam que la força que comanda
a la Sala, en aquest camp, (com en
d'altres) comença per no tenir
idees, tampoc no té personal capa-
citat per dur-les a terme; i, per si
això no fos poc, té una gran des-
confiança envers de qualsevol altre
grup o entitat que li pogués donar
una ma.

Tornant al cinema «Felanitx», amb
un esforç mínim, se podrien mun-
tar cicles de cine-club, podria enco-
beir determinats actes de la Setma-
na de Música, podria oferir espec-
tacles de divers carácter durant
l'any i podria esser la seu d'un
centre d'activitat teatral.

Tot quant hem apuntat se podria
compaginar amb una explotació co-
mercial com una sala d'espectacles

més. Ara, per fer-ho funcionar, fan
falta dues coses indispensables: 1.a
Voluntat política de dur-ho a terme
i Capacitat d'estimular i engres-
car gent capacitada perquè ho faci

efectiu.

Vists els antecedents, pensam
que no hi ha una cosa ni l'altra.

Per tant, el nostre entusiasme da-
vant un projecte, que en altres cir-

cumstàncies trobaríem fabulós, ara
es més aviat magre i passat per
aigua.

Piroti?cnic

Croada de !'Amor Diví
CONFRARIA DE PENITENTS

AVIS
Es recorda a totes les persones

que han d'anar de penitents a les
processons de setmana santa l'obli-
gació d'inscriure's abans del dia 15
d'abril. També es demana a tots els
que l'any passat no ho feren i als
confrares nous, que passin per Sant
Alfons per a inscriure's i retirar un
exemplar dels estatuts.

Esperam la vostra coHaboració.

La Comissió

Colombafília Feianitxera

Les t?..r3s, '124i:2241°3 p 'oves per ei Naclon31
calç i l'era d'arelia



resteurant 1¡ marisqueria

CALA D'OR

Comunicamos nuestra
REAPERTURA
el próximo día 10 de abril

Mantenernos nuestras conocidas
especialidades

Cafetería - Restaurante
«ES LLEVANT»

Variedad en tapas
económico

-Abierto todos los días
Vía Argentina, 15	 Felanitx

Tel. 580111

Viernes 3, sábado 4 a las 9‘30 noche y domingo 5 desde las 3

El último éxito después de RAMBO es

Phs allá de las lineas enemigas
Y

Gunán: el guerrero
Nadie pudo con él. todos le temían...

Viernes 10, sábado 11 a las 9'30 noche  y domingo 12 desde las 3

Si vió Poltergeist II no deje de ver la 2.a parte, porque han vuelto

POLTERGEIST II
(El otro lado)

Y

HARVARD: movida americana
•

Ia movida estudiantil americana pasándoselo a lo gv ande

El horario de viernes y sábado noche sera a las 9'30

-FMANITIC

Autocares lujo excursiones.
• Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

Servicio permanente 24 horas

• En la «III LIGA NACIONAL
DE CICLISMO EN PISTA» el equi-
po de BALEARES bajo la batuta de
GUILLEM TIMONER logró su
CUARTA VICTORIA CONSECUTI-
VA en la prueba disputada contra
el equipo de ALICANTE por un to-
tal de 34 puntos a 20 en 'el velódro-
mo alicantino de Castalia. Otro gran
éxito de los pupilos de nuestro cam-
peonísimo, que fueron allí con al-
gunas imprevistas bajas, pero que
no fueron obstáculo para conquis-
tar ese nuevo éxito.

• Hasta el día 10 de abril EX-
'PONE en la CASA DE CULTURA el
fotógrafo/amigo PERE OLIVER su
nueva colección de fotografías que
llevan el título genérico: «ARGE-
LIA». Bastante explícito. Una obra
sumamente interesante.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos una película magnífica «TER-
CIOPELO AZUL» (Blue Velvet) de
DAVID LINCH, nominada para el
«Oscar» a la mejor dirección. Direc-
tor de «El hofribre elefante» con
una estupenda actuación del «resu-
citado» Dennis Hooper. Una pelícu-
la que a nadie dejará indiferente,
que impresionó al jurado del pasa-
do Festival de Sitges. Como n'ato

. «fuerte» «MAS ALLA DE LAS LI-
NEAS ENEMIGAS» con DAVID CA-

RRADINE, una más que sigue la
«rambomanía».

• Es grave, serio y preocupante.
Se habla de que en FELANITX hay
ya tres casos de SIDA, para poner
los pelos de punta. Uno de ellos
completamente comprobado. Todos
las precauciones son pocas ante esa
«plaga» que azota la humanidad.

• Ya está en marcha la «III SET-
MANA DE CUINA MALLORQUINA».
Este ario no irá el «CELLER SA SI-
NIA» me contaba el otro día TONI
«SOSERA», después de estar en las
dos primeras ediciones. Hay que dar
paso a los otros, que también ne-
cesitan promocionar su cocina. Por
cierto que ya —desde algunas se-
manas— tiene abierto su local, al
que ha hecho grandes moctificaciu-
nes. La ambientación es ahora, Toni,
magnífica.

• ANDREU RIERA i SEBASTIA
VIDAL celebraron el otro día su
onomástica por todo lo alto, con-
juntamente claro y fuera dz las fe-
chas de rigor. Miran un día del ca-
lendario que sea conforme, van y
reúnen a sus amigos en un opíparo
almuerzo y ya ¡está! Al final charla
fina, puro en ristre, rasca va, rasca
viene y todos contentos. Felicidades
y hasta el año que viene, caballe-
retes.

VIDEOCLUB.— «DARYL». Direc-
tor: Simon Wincer. Con: Mary Beth,
Michael McKean, Kathryn Walter.
Duración: 96 m. Género: Ciencia-
Ficción. SIPNOSIS: Daryl es la cla-
se de chico que a cualquier mucha-
cho le gustaría ser. Es un lince en
la escuela, brillante en los juegos
de ordenador. Entonces... ¿Cuál es
su secreto? «PICHA: M. ANGEL
JUAN MAS).

• En MANACOR, en «SA TORRE
DE SES PUNTES» expone estos
días sus ESCULTURAS, el conocido
artista SARASATE.

JORDI GAVINA.

SANT JOSEP I UN HOMENATGE
La festa del Patriarca Sant Josep

va tenir, aquest any, un relleu es-
pecial, perquê, a més dels actes
acostumats, es va imposar la Me-
dalla de la Ciutat de Felanitx, al
Rvd. D. Bartomeu Quetglas, «Es
Capellà Cadiré», que als seus me-
His sobre apostolat social, també
havia publicat nombrosos treballs
damunt la temática general de la
Sociologia, del que n'era destacada
figura nacional.

Després dels actes preparats per
la Germandat Cristiana Obrera, que
consistiren en la Missa de Comunió
que va celebrar el seu Consiliari
D. Joan Ferrer, els assistents es
traslladaren als baixos del Mercat,
on es serví un berenar i, com era
tradicional, hi hagué parlaments;
aquesta vegada a càrrec de D. Se-
bastia Vaquer, D. Pere Mesquida,
President de la Germandat i també
hi intervengueren D. Bartomeu

l'Arxiprest i el mateix
D. Bartomeu Quetglas.

La festa continuà a la Sala d'Ac-
tes de l'Ajuntament on el batle
D. Jaume Munar va imposar la Me-
dalla de la Ciutat al gran socibTég
Sr. Quetglas.

D. Jaume Oliver Oliver pronuncià
un brillant parlament, en, llengua
vernacla, ponderant les qualitats
més destacades de l'homenatjat.

D. Bartomeu Quetglas amb pa-
raules plenes d'emoció i agrament
acabà dient: «Al poble de Felanitx
revertesc en justicia l'homenatge
que em rendiu».

COLONBOFILAS
El resultado definitivo de las

sueltas realizadas desde Ibiza, dió
este resultado:

1.0 Damián Vidal, 2.° Cristóbal
Adrover, 3 •0 Jaime Sbert, 4.° Rafael
Blanco, 5•0 Antonio Vicens... etc.
CONFERENCIAS

Organizado por la Súplica Perpe-
tua y Cruzada del Amor Divino, se
inició un ciclo de charlas para la
formación de la juventud.

La priniera de ellas sobre el tema
«Ellas y nosotros». Otros temas
anunciados son: «Loca Juventud»,
«y... esto para qué?» y «Trabaja
para ti ..

Dichos temas serán desarrollados
por el P. Juan M.a Barceló, C.R.
UN ANUNCI

Certament, fa vint-i-cinc anys, Es-
panya no haviá entrat al Mercal:
Comú. I com que no coneixíem del
tot de quin pa feien sopes, ens mo-
ríem de ganes per entrar-hi, fos
corri fog.

Ara ja hi som; i entre el rosari
d'exiOncies que ens imposen, hi ha
la ja famosa «Quota de llet», que
ha obligat als pagesos a passejar les
vaques pel Born de Ciutat, jus i fet
com ho feien aquelles criades i sol-
dats d'un temps, per amb inten-
Cions ben diferents.

Vint-i-cinc anys enrera no teníem
«Quota» ni falta que ens feia, però
el «FELANITX» publicava un re-
clam molt comercial i intencionat
per a les senyores. Deia:

«e'Sabe señora, que A.T. le ofrece
la mejor leche natural en su propia
casa? Apresúrese a solicitar este
beneficio, dirigiéndose a la Empre-
sa o depósito central, calle General
Mola, 63...

No lo dude señora- A.T. le garan-
tiza calidad!".

Era tal sinceritat que s'intuïa
amb l'anunci que, més que una
Emprega semblava una dida!

Fins una altra, si Déu ho vol.

D'ALLAVORS

TRASPASO ESPARTEIIIA
en C. Mar, 26
inf.: en la misma y Tel 553097



 

MAIKE,L
	

Reserva.  

Gran variedad en
MESAS Y SILLAS

COCINA, MADERA Y FORMICA
SA BOTIGlUETA

C. Sa Placa,19	 5813840

INNOVACIONES EN MARCHA.
41) Ar.\	 P. Ramon Llull, 12

AUTOMOVILES 
Tel. 581521
FELANITX

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

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

Peluqueros para ella y para él.

Mayor, 27 piso
	

Tel. 582316

Empresa de servicios
Precisa chófer con carnet de conducir
clase C-1 y C-2 con experiencia.

Interesados llamar al Tel. 553301
de 9'30 a 13 horas.

FELANITX

BASQUET

Suprennnt merescue victkia dOs
Cadets a Stirer

FELANITX: Va rgas (1), Julia (1),
Santi (2), Valentín (2), Juan (1),
Cano (2), Vacas (1), Obrador (1),
Covas (1), Sufier (1), S. Julia (1).
Ferrer (-) por Sufier.

ARBITRO: horrach (2), . buena
actuaeián. Mostró la cartulina ama-
rilla a Mora del Campos y a Juan y
Cano del Felanitx.

GOLES: Minuto 14, Rigo, 1-0. Mi-
nuto 83, Leal, .2-0.
SOLO VIMOS
EL SEGUNDO TIEMPO

Y fue suficiente. Un partido , Malo .

de solemnidad. El equipo felanitxer
con varios juveniles e n . sus filas, un
equipo que incluso, se permitió el
lujo . de tutear al rival en propio te-
rrcno,leg(') a dominar ia situación,
pero fue totalmente romo en ata-
que, sólo un soberbio . disnaro
Santy, que no fue gol porque lamió

. la cruceta por fue.ra, cl portero Adro-
ver ni se hubiera enterado. El Fe-
lanitx no tuvo tampoco 'suerte, una
jugada precedida . de un Ibera de
juego clarísimo significó el 2.° gol
local.

De todas formas, el Felanitx sin
marcar ningún gol— puede aspirar
a sacar . algún puntito - y menos .
ganar.

El Felanitx ha tenido :este 'año ma-
la pata. Las lesiones y las sanciones
se han cebado en él. Et entrenador
Fiol, que conoce el potencial de su
equipo, lo tiene crudo. Pero . se le ve
trabajador y Consecuente.

Mientras, el Felanitx busca —sigue
persiguiendo— nuevos fichajes, no
ya sólo para esta temporada, sino
con vistas a la próxima.

El próximo dcmingo si no hay al-
n,-ni cambio de última hora— recibe

en «Es Torrentó» al ARENAL, un
equipo flojo, mal clasificado, que
está esperando graves sanciones por
mor de los graves incidentes acae-
cidos cl pasado domingo en su
campo.

2, REGIONAL
S'HORTA, 2 - SAN PEDRO, O

UNA GRAN CAMPAÑA
Es la que está llevando el S'Hor-

ta esta temporada, que está arriba
con cuatro positivos.

A base cle un dominio total, abso-
luto, durante todo el encuentro me-
reció una victoria más amplia, una
goleada de escándalo. El San Pedro
siempre estuvo a su ,inerCed.

Los dos goles se marcaron en la
2.a parte y fueron obra de Dino.

S'HORTA.—A. Roig, Guillem (Xis-
co), García, Gaspar, Burguera, Dino,
M. Roig, Aznar, Asturias, Toni
(Eloy) y Mas.
ATCO. SON GOTLEU, O -

CA'S CONCOS, O
FENOMENAL EMPATE

En el feudo del segundo clasifi-
cado, que cuenta con catorce posi-
tivos, el Ca's Concos consiguió un
magnífico punto positivo, que cam-
pea ya en su casillero particular.
Un punto conquistado de buena lid.

JUVENILES
BARRACAR, 4 - FELANITX, O

EL FFLANITX PUSO EL FUTBOL
Mientras que los locales no ha-

cían nada del otro jueves, marca-
ban cuatro goles, el Felanitx que
realizó un buen partido pero con
escaso acierto de cara al marco ri-
val, se veía goleado injustamente,
así es el fútbol. El mareador final
no refleja lo acontecido sobre el te-
rreno de juego.

ALEVINES
PETRA, 1 - FELANITX, 2
EXCELENTE VICTORIA

En Petra se logró un magnífico
triunfo, a base de poner toda la car-
ne en el asador. Marcos marcaría
los dos goles.

Cadets masculins:
JOVENTUT MARIANA, 42
J. CAPO/AUTOC.' GRIMALT, 56

Aquest equip tanca la lliga amb
el que pot ser millor encontre de
tota ella. Encontre, per altra part,
molt passat per aigua ja que els
jugadors anaren xops tot el temps.
Es veren bones jugades realitzades
forçosament molt poc a poc, no per
por dels esclats, sinó perquè la
pilota llenegava i es perdia.

El Joventut Mariana es mostra
un poc perdut davant la bona de-
fensa i la coordinació ben duita
dels felanitxers. Com ja ha succeit
aquesta temporada en una altra
categoria, els entrenadors sollerics
es passaren per no saber assimilar
la derrota i, a moments, els pa- .

reixia que els insults a l'àrbitre el
ferien reaccionar cap a ells; mal-
grat que el colegiat es fes el sord,
en més d'una ocasió els obsequia
amb una técnica i assenyala 5 faltes
intencionades als jugadors que, da-
vant l'actitud dels seus dirigents,
també perderen el mul.

Jugaren tots. Reaparagué Bover
després d'un parell de mesos de
baixa per lesió. Tomeu Maimó, no-
vament, fou l'anotador més eficaç
amb 24 punts.
Juvenils masculins:
HISPANIA, 55
J. CAPCVAUTOC. GRIMALT, 38

Resultat negatiu dins una pista
que resulta un tant «gafe», des de
sempre, i sobretot en el comença-
ment, dels partits..

La fortíssima defensa, individual
de l'Hispània resulta insalvable per
l'atac felanitxer que en el m. 17
havia aconseguit tan sols dues cis-
telles i el resultat era ja 23-8. I per
si faltava res, els rebots eren pels
ciutadans que jugaven amb més
força.

Encara que el segon temps fou
molt més -eqUilbrat, el desavantatge
de la primera part (29-14) era massa
gros "córiP (f5bi)"li 'ikinletre de can-
viar lti n16Tid" ki 'marcador. Fins
i tót ..no leS'$`iigé evitar el perdre
per menys de 14 punts que era la
diferencia faVora1e . `6.1 J. Capó que
s'havia próduit en l'encontre de
Felanitx.

En aquest deSaforttmat i pitjor
partit, en l'aspeCte ofensiu, de tota
la temporada (38 punts són molts
pocs punts), es repartiren practica-
ment tota l'anotació: Amengual (13),
Bover (12) i Perelló (10).
Sèniors femenines:
ESCOLAR, 42
J. CAPO/AUTOC. G RIMALT 72

Les alotes de Pere Mayol reaccio-
nen a la darreria de la temporada
i fan bons partits. En aquesta oca-
sió dominaren en tot moment i
feren jugades alegres i vistoses.

En el descans s'enregistrava un
parcial de 20 a, 32, diferencia que
ja havia augmentat molt Inés en el
minut 10 de la segona part (29-54).
A l'acabament aquests 30 punts ma-
nifesten la gran diferencia.

El que destaca mes és aquesta
facilitat anotadora en la que tin-
gueren més a veure C. López (18),
A. Camarero (18) i I. Reverte, (16).

AQUESTA JORNADA
Acabada la lliga dels cadets, avui

també finalitzen els juvenils que' es
desplacen al camp de la «Peña ,Ma-
dridista».

Demà diumenge igualment. apb4
el Campionat de, Mallorca de les
seniors; juguen aquí contra :Pt J3Li-
nissalem.

FUTBOL

4.ta,1	 ir4inpo Ert

voiviú a perder
Comps, 2 -

•	 :•
LARRY CISTEALES •

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



a la urbanització de S'ALGAR, SA

No TANCAT DE SA TORRE i CAMP RING.

presentau les vostres al.legacions al registre de

l'ajuntament, abans del pròxim dissabte dia 11

a migdia.

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

• fotógrafo

• espejisme

• xispa

• fotògraf

• miratge

• espuma

Exemples:

• El fotògraf acaba el reportatge tan prest com pogué

• Diuen que en les zones desertiques se solen produir miratges

• De la foguera botaren algunes espumo es

•nn•n•••nnn••n••n
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FELANITX

44.14. ic 1/144i4A,4
El projecte de revisió del Pla Ge-

neral d'Ordenació Urbana del nos-
tre terme, es troba novament a ex-
posició pública, després que un al-
tre equip tècnic ha intentat corre-
gir les deficiencies que motivaren la
no aprovació del document, per part
de la Comissió Provincial d'Urba-
nisme.

Orla (16 res deficiencies era l'excés
de sòl urbanitzable, que es situava
sobre tot als voltants de Portoco-
lorn; dóncretament a les zones de
Can Gala i Can Cirerol, a la carrete-
ra que puja cap a S'Horta, a Sa
Punta, Tancat de Sa Torre, Camp
Roig,

Ës eyident la importancia paisa-
gística de Sa Punta degtit .d.la gran
visibilitat que ofereix des de les zo-
nes més intensament urbanitzades.
No hi dubte que Sa Punta con-
figura en gran manera el paisatge
natural del Port.

Ide• bé, contràriament al que es
podia esperar, i fent prevaler els in-
teressos particulars enfront del col-
lectius, es manté com a sed urbanit-
zable el situat en aquest 'loes.

Si a la qüestió paisagística hi afe-
gim que aquesta zona, concretament
S'Algar, ja es veu ocupada durant
l'estiu per nombrosos banyistes i es-
tiuet ants que ja no caben als Hocs
habituals de bany, no es aventurat
pensar que el nostre port camina
cap a un futur d'aglomeració i de
gradació, que li farà perdre la fa-
ma de lloc mariner i d'ambient ca-
sola que fins ara l'ha caracteritzat.

Per altra part, i pel que fa a la
resta de la costa encara no urbanit-
zada, si és que això es pot dir de
Cala Sa Nau i Cala Brafi, la quali-
ficació de sól rústic que se li pre-
tén donar, no garenteix la protec-
ció que aquests llocs mereixen..
Tots sabem que succeeix amb el sell
rústic; es construeix a base de grans
solars i molts de pies al marge de
la hei. Per tant, aquí també la de-
gradació esta servida. Amb les segre-
gacions de sòl sorgeixen les edifica-
cions, s'obrin nous camina', s'intro-
dueixen especies vegetals estranyes
al medi natural, hi penetqn els ve-
hicles i la maquinaria i 1 44tsfalt.

Aquí també convé tenir en comp-
te el recurs que suposa Cala Brati
per a la descongestió de Cala Mar-
çal, i més amb la quantitat de nous

habitacles que s'hi han construït
aquests dos anys darrers. A Cala Sa
Nau passa una cosa semblant, cada
dia, a l'estiu, s'omple d'embarca-
cions que ja no troben espai dins
el Port, a més hi hem d'afegir les
agolondrines» i la gent que hi arri-
ba per terra.

Si a tot això hi afegim el projec-
te de dues noves carreteres, que si-
tuades molt prop de la costa, pre-
tenen unir Portocolom amb Cala
Ferrera i Cala Murada, ja vos po-
deu imaginar el merder que sera du-
rant l'estiu.

Hem de recordar als cappares d'a-
quests projectes, que els informes
que té el Govern Autònom sobre
l'actuació urbanística a la costa de
Ilevant encara no urbanitzada són
coincidents amb les nostr42s tesis
proteccionistse, i que ells seran els
únics responsables d'haver negat als
seus fills i néts, el dret de fluir dels
darrers reductes del patrimoni na-
tural que ens queden, sense urbanit-
zar, a vorera de mar. Mitjans per
conservar-los, n'hi ha, basta recor-
dar Es Trenc, Punta de N'Amer )
l'exemplar i decidida actuació de
l'Ajuntament de Ciutadella per con-
servar la seva costa sud.

Finalment, amables lectors, volem
dir-vos que posam a la vostra dispo-
sició, en forma d'aHegació, el mitja
legal per poder-vos manifestar res-
pecte a aquest assumpte.

El P.G.O.U. resta exposat a l'ajun-
tament fins dissabte que ve dia 11,
dia en que acaba també el Lermini
per presentar aHegacions.

A més d'això que hem dit, el
G.O.B. ha observat nombroses defi-
ciencies que pensam posar de ma-
nifest en les allegacions que la nos-
tra entitat hi present •r^

Animau-vos, ara es el moment d'al-
legar, i no quan es munten les grues
i s'arrebassen les sivines!!!

G.O.B. FELANITX

VENDO EMBARCACION tipo Ilaiit
lista 5.a con tam bucho, WC,
motor Diesel Solé. 6'60 eslora.
Precio a convenir.
Inf.: Tel. 575080

La setmana passada queda cons-

tituida, en el decurs d'un acte que

se celebra a Campos, la Mancomu-

nitat Sud de Mallorca, integrada pels

ajuntaments de Felanitx, Porreres,

Santanyí, Ses Salines i Campos, la

finalitat prioritaria de la qual es la

de gestionar la recollida i tracta-

ment dels residus sòlids deis cinc

municipis que la integren. A l'acte

oficial de constitució hi foren pre-

sents el Conseller i el Director Ge-

neral d'Indústria, senyors Gaspar

Oliver i Luis Moran° respectiva-

ment aixíaixí com els batles dels pobles

integrants.

Amb aquesta mancomunitat, els

cinc ajuntaments tendran accés a

les ajudes establertes pel Govern

Balear per a la creació de la in-

fraestructura necessària per a l'eli-

minació dels fems, d'acord amb el

«Pla director de l'eliminació de re-

sidus sòlids'>, ajudes que suposen

l'aportació d'un 50 % del cost total

de les installacions que s'hagin de

realitzar.

Ara, la nova mancomunitat, té

com a primer objectiu la designació

d'un lloc adequat per a ubicar-hi

VENDO BARRA DE BAR acero
inoxidable, combinado cer'unica.
5 metros.
In f.: Tel. 575080

l'abocador, una elecció prou conflic-

tiva donada la naturalesa de les ins-

tallacions, per be que aquestes hau-

ran de gaudir d'unes totals garan-

ties pel que fa als possibles riscs de

contaminació.

La presidencia de la Mancomuni-

tat queda a càrrec, durant els pri-

mers dos anys, del batle de Campos

Guillem Mas i successivament i en

rotació serà assolida pels bathes dels

pobles restants.

Seguros
VELAZQUEZ, S.A.
Toda clase de seguros

su agente en
Plaza España, 3

FELANITX

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
- fRVEI O EDUCADO SANITARIA

NATURALESA I SOCIETAT

S'o/hagUtzeit
Sa Purria.

fjuedà ccustitifida la IlIcncanteriitat
Sud de Malforca




