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Conversa amb el nau bate
Cosme Oliver

M'ibis que ve comença c risa:-87
a Portocolom

Llorenç Valverde ens parla d'aquest SeminariDimecres de la setmana passada i
tal com informarem a l'edició ante-
rior, prengué possesió de l'Alcaldia
de Felanitx En Cosme Oliver i Mon-
serrat, número dos de la llista del
PDP, que accedeix a la presidencia
del Consistori d'una manera auto-
màtica, ja que cap dels candidats
aconseguí una majoria absoluta.

Com recordaran els nostres lec-
tors, a les votacions el grup d'Alian-
ça Popular —presumptament— va
votar en blanc, esent així l'únic grup
que no recolza el propi candidat. I
nosaltres començam per demanar al
nou Batle:

—El fet de que Aliança Popular
votas en blanc, és el signe d'un pacte
de l'ala dreta municipal?

—No és signe de pacte escrit. Aixe ,

per mi vol dir que hi ha un esperit
de collaboració i responsabilitat per
part dels grups del PDP i AP, que
crec que han entes la realitat políti-
ca de Felanitx, això és, que hi ha
una majoria de centre-dreta. Entre
la pagesia, la paraula donada valia
més que un pacte escrit, i la paraula
és que volem collaborar en la gover-
nabilitat de Felanitx.

—Les remors parlen de que entre
les condicions que vos ha imposat
Aliança Popular per arribar a un
cert enteniment, hi ha la de que a
la Comissió de Govern hi figuri tam-
bé el PSOE. Ës cert això?

—Pareixia que era una idea d'AP
el que es formas un govern amb par-
ticipació amplia. Jo no he descartat
mai el diàleg, ho he dit des del pri-

Dilluns que ve, dia 28, arnb la be-
nedicció i inauguració oficial de les
installacions de reguiu de la zona
de concentració parcenria de So'n
Mesquida, es culminara una obra
que per les seves proporcions es pot
considerar com la més ambiciosa
duita a terme dins el sector agrari
des de més de cinquanta anys ença
en el nostre terme. Sols l'Estació
Enológica construida l'any 1913 i el
Celler Cooperatiu (1919-1920), repre-
sentaren empreses si voleu més im-
portants que la millora que ens ocu-
pa avui.

Aquest acte inaugural comptarà
amb la presencia de les primeres
autoritats del Govern Balear, del De-
legat del Govern central, del Batle
de Felanitx i, naturalment dels tèc-
nics que han dirigit l'obra i els socis
de la SAT de So'n Mesquida.

mer dia, ara be, crec que hi ha d'ha-
ver un govern i una oposició que
controli. Contestant a la pregunta
concreta, AP no m'ha exigit mai que
el PSOE entras a formar govern.

—Satisfet d'haver accedit a l'Alcal-
dia?

—He de dir que sí. Jo no m'ho
havia proposat mai, diré més, ho
havia refuat i sobre tot a les darre-
res eleccions, quan el meu partit me
volia presentar com cap de llista.
Era un lloc que, si t'he de dir la ve-
ritat, el considerava de tanta respon-
sabilitat que no m'hi vaig atrevir,
per ventura per comoditat meya.
Ara, degut a les circumstancies que
m'hi han duit, no és que estigui sa-
tisfet per la conjuntura, però si que
hi estic d'ocupar el lloc de primer
ciutadà de Felanitx.

—La circumstancia que t'ha duit a
ocupar el càrrec —rellevar a Pere
Mesquida per mor de la seva malal-
tia— pot decrèixer la illusió amb que
podries haver acceptat el càrrec en
unes altres circumstancies?

—La illusió que tenc és molt gran.
Quan un s'asseu a la cadira del Bat-
le i reflexiona un poc el que aix3
suposa, puc assegurar que no é qui-
na forca interior t'envaeix que et fa
estar illusionat, per molts que sien
els problemes i la sevai magnitud.

—S'ha parlat molt, darrerament, i
sobre tot els grups de l'oposició
s'han cuidat de destacar-ho, d'un fun-
cionament deficient de l'Ajuntament,

(Passa a la pagina 7)

A la nostra propera edició confiam
de donar compte d'aquest esdeveni-
ment així com del procés seguit per
aquesta empresa tan important.

El nostre ben volgut paisà N'An-
dreu Manresa i Monserrat, que ac-
tualment dirigia els estudis de Ra-
dio Nacional d'Espanya a Balears, ha
estat nomenat director del mateix
ens radiofònic a Catalunya, càrrec
al que s'incorporarà el proper mes
d'octubre.

N'Andreu Manresa cursa els estu-
dis a la facultat de Ciències de la
Informació de la Universitat de Be-
llaterra i passa successivament pels
periòdics illencs «Diario de Mallor-

Fa poc temps que el nostre
Llorenç Valverde —doctor en In-

formàtica i professor de l'Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura de
Barcelona— viatja a Tokio, on assis-
ti a la reunió biennal de l'Associa-
ció Internacional de Sistemes Difus-
sos (IPSA). Aquest terme —Siste-
mes Difussos— gairebé no ens din
res a les persones no iniciades en te-
mes matemàtics, per-5 ens pot donar
una idea aproximada el saber que
constitueix una de les tècniques
del que en tleim intelligència artifi-
cial, tot un programa científic que fa
ús precisament de la lógica i les se-
ves aplicacions.

L'any passat, En Valverde, per
iilustrar-nos aquesta qüestió arran
del III Seminari Internacional de Ló-
gica Aplicada FISAL, que se celebra
a Portocolom, ens oferí un article
entorn a En KITT, l'ordinador que
governava el «Coche fantástico» de
la serie televisiva d'aquest mateix
nom. En aquest article ens exposa-
va d'una forma assequible la relació
d'aquests programes científics amb
l'aplicació de llurs avanços a la tec-
nica més puntera de la informàtica.

Per això ens adreçam a l'amic Llo-
renç —que es ni més ni pus que
l'anima d'aquests seminaris— per-
que ens informi del que esta a punt
de celebrar-se de bell nou a Portoco-
lom, el IV FISAL. I per encetar la
conversa ens atreu demanar-li si en
aquest viatge al Japó —un dels país-
sos més avançats dins aquest camp—
s'ha trobat amb el «Coche fantásti-
co».

—No, no m'he topat amb el «Co-
che fantástico», però sí amb un cot-
xe de juguete teledirigit, el qual
obeïa ja unes ordres verbals bastant
matitzades. Vull dir que si manaves
al cotxe que avanças cap a la dreta,

ca» i «Baleares». Després d'ocupar
el cap del gabinet de Premsa del
Consell General Interinsular, es rein-
corporara al periodisme actiu en la
radio, a on accedí com redactor-lo-
cutor de Radio Nacional d'Espanya
a les illes. Successivament pzssa a
cap dels serveis informatius fins arri-
bar a director de l'emisora.

Ens alegram del nou càrrec de
N'Andreu Manresa, en el qual li de-
sitjam una encertada gestió.

ho feia, però també ho feia quan pre-
cisaves més a la dreta.

—Per() així i tot no s'ha arribat al
nivell que ens presenten tant sovint
les pellícules i relats de ciencia fic-
ció?

—No, la veritat es que ens trobam
en un punt que ens dóna una certa
impressió d'estancament quant als
avanços concrets de la intelligencia
artificial. Això no obstant i pel que
fa a la perspectiva i l'ambient que es
respira als FISAL, he de confessar
que després de tres anys veim com
unes línies d'investigació abans dis-
perses, se van acostant a mesura que
s'afermen punts d'orientació i objec-
tius i que any rera any es perfila una
clara continuïtat.

—Quina és la data d'inici del IV
Saminari Internacional de Lógica
Aplicada i a quin local el celebra-
reu?

—Començarà dilluns que ve, dia
28 i durarà fins divendres dia 2 d'oc-
tubre. Enguany tindrà per marc
l'hotel «Las Palomas» del Port.

—Quants congressistes hi assisti-
ran?

—Pensam que seran una cinquan-
tena, professors i investigadors de
França, Italia Espanya. També hi
assistira el científic Enric Ruspini,
que treballa a una empresa de Cali-
fórnia especialitz a da en investigació
fonamental de la lógica aplicada.

—Pot presentar novetats aquest
IV FISAL?

—A priori és difícil de dir-ho. Ara,
una novetat alentadora pel que su-
posa d'augment en relació als anys
anterior, es el fet de que enguany ja
són cinc les comunicacions elabora-
des per professors de la Universitat
de les Illes Balears, la qual cosa in-
dica l'interès que ha promogut dins
Ia nostra area.

—Per últim voldríem demanar-te
si trobau el recolzament necessari
per dur a terme el seminari.

—A nivel] institucional hem de dir
que sí. Des de la gestió organitzado-
ra, a cura de la Universitat de les
Illes Balears, fins a distints suports
procedents del Consell Insular, l'A-
juntament de Felanitx, la Caixa de,
Balears «Sa Nostra» i 1'Associaci4 .cle .
Veinats de Portocolorn, la concurrèn-w •
cia de totes aquestes collaboraciónS'
fan possible la continuïtat d'aciires-
ta important manifestació científica..

T. P.

Inauguració del reguiu de la C. Percelliria
So'n Mesquida

Andreu Manzesa, director de Ràdio Nacional
dispanya a Catalunya
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5rigawor
PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral: 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 pies.

SANTORAL

Diu. 27 St. Vicenç de Paül
Dill. 28 St. Wenceslau
Dim. 29 St. Miguel, Rafel i

Gabriel
Dim. 30 St. Jeroni
Dij.	 1 Dedic. Seu Mallorca
Div. 2 Sts. Angels Custodis
Dis. 3 St. Francesc de Borja

Set

LLUNA

Quart creixent dia 1

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10 15,16, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 119 h.

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

Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-

menges i festius, a les 8 i 19 h.

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

Felanitx - Portocolom: A les
7, 9, 14,15, 17,30 i 20 h. Diumen-
ges i festius, a les 7, 9, 12,30,
15,30, 17,30 i 20,30 h.

Portocolom - Felanitx: A les
7,20, 9,20, 16, 18 1 2030. Diumen-
ges i festius, a les 7,20, 9,20, 13,
16, 18,15 i 20,30.

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
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Gayit-Melis

Miquel-Nadal
Jaume Rotger
C  Ticoulat
Francesc Piña
Gayit-Melis

TELEF'ONS D'INTERÈS
Ajuntament: Oficines i Policía
580051, 580080 1 680365
Sólo urgencias 582200

Funerària 	580448 - 581144
Ambulkncies

581715 - 580051 - 580080
Servei medic d'urgències 580254
Gukrdia Civil	 520090
Bombera	 581717

Sábados por la mañana abierto
MOTOR FELANITX, C.B.

SERVICIO OFICIAL 

Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX
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FELANITX

Ajuntament
de Felanitx
(Canclussia (le l'extracte de la Coin is-
(lo (le Gayo n (le (lia 12-8-87)

Se informó favorablemente la pe-
tición de construcción de vivienda
en parcela rústica número 229 del
Polígono 35, suscrita por D. Alberto
Rosselló Reynés, en representación
de Na Llatzer, S.A.

Se informó favorablemente la pe-
tición de construcción de vivienda
en parcela rústica número 117 del
Polígono 32, suscrita por D. Heinz
Joachim Schultz.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. José M.. Alcaide Marín, a D..
Catalina Ticoulat Mestre, a D. Pedro
Adrover Rigo, a D.a Catalina Roig
Vicens, a D. Jaime Caldentey Obra-
dor, a D. Miguel Gaya Antich a D.
Gabriel Roselló Ferrer, a D. Pedro
Torres Torres, a D. Nicolás Luengo
a D. Damián Adrover Barceló, a D.
Mendoza, a D. Jaime Monserrat Mar-
torell, a D. Juan Gomila Monserrat,
Andrés Obrador Llopis, a D. Barto-
lome Adrover Julia, a D. Jaime Pro-
hens Obrador, a D. Gabriel Forteza
Pomar, a D.a Dolores Montes Var-
gas, a D.. María Obrador Obrador,
a D.a María Rosa de Pablo Burón, a
D. Juan Campos Gómez, a D. Juan
Forteza Bonnín, a D. Sebastián Pa-
rera Gomila, a D. Bernardino Sie-
rra Sánchez, a D.a Antonia Veny
Adrover, a D. José Garrido Hinare-
jos, a D.a Apolonia Barceló Marto-
rell, a D. Pedro Andreu Nicolau, a
D. a Margarita Sufier Adrover, a D.
Juan Veny García, a D. Helmut

Chroder, a D. Bartolome Manresa
Julia, a D.. Apolonia Roig Estelrich,
a D. Felipe Rendón Hidalgo y a Gas
y Electricidad, S. A.

Se concedieron cinco nuevos pla-
zos para terminación de obras auto-
rizadas.

Fuera del Orden del Día y previa
declaración de urgencia por todos
los asistentes, se acordó por unani-
midad preparar el Pliego de Condi-
ciones para la convocatoria de un
concurso que regule la concesión de
la explotación del servicio de alcan-
tarillado y depuradora de residua-
les de Cala Ferrera.

Igualmente fuera del Orden del
Día y de urgencia se acordó conce-
der una subvención de 85.000 pese-
tas a la Asociación de Cazadores de
Felanitx para la organización de la
VII Prueba puntuable para el Cam-
peonato de Baleares de Tiro al Pi-
chón, así como hacer efectivo el pa-
go de la misma.

Igualmente fuera del Orden del
día y de urgencia, se acordó conce-
der una subvención de 40.000 pese-
tas al Club Español del Ca de Bes-
tiar, al objeto de organizar el con-
curso-exposición del próximo día 30
de agosto, así como hacer efectivo
el pago de la misma.

Igualmente fuera del Orden del
Día y de urgencia, se acordó con-
ceder una subvención de 20.000 pe-
setas a D. Marcos Adrover Amen-
gua l para la organización de una
Trobada de la Juventud de la Ter-
cera Edad.

Felanitx, a 20 de agosto de 1987.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

ANUNCIO

Aprobado por la Consellcria de
Economía y Hacienda del GOVERN
BALEAR, el itinerario de cobranza
voluntaria de Tributos Locales (UR-
BANA-RUSTICA e INDUSTRIAL)
que afecta a los contribuyentes de
este Municipio, se hace público que
se efectuará en los días, horas y si-
tios que a continuación se indican:

FELANITX: 30, 31, 2, 3, 4, 5 y 6
de octubre/noviembre, cle 8 a 14, en
Ia Casa Consistorial.

PORTO COLOM el 7 de noviem-
bre, de 8 a 14 y de 16 a 19, en Lo-
cal Aduana.

S'HORTA el 9 de noviembre, de
8 a 14 y de 16 a 19, en la Escuela
Reina Sofía.

CA'S CONCOS el 10 de noviembre,
de 8 a 14 y de 16 a 19, en la Escuela
Nacional.

Lo que se hace público al vecin-
dario para su conocimiento y efec-
tos.

Felanitx, 9 de septiembre de 1987.

El Alcalde.

CONTRIBUCION
TERRITORIAL RUSTICA

Recibido del Servicio de Gestión

Tributaria, Consorcio Provincial pa-

ra la Gestión e Inspección de las

Contribuciones Territoriales, de la

Delegación de Hacienda de esta Pro-

vincia, el Padrón de Contribución

Territorial Rústica, Cuota Fija, de

este Municipio, correspondiente al

ejercicio de 1987, queda expuesto al

público, a efectos de reclamación,

en las Oficinas de este Ayuntamien-

to durante el plazo de ocho días há-

biles.

Felanitx, 19 de setiembre de 1987.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

ELECTRO-FRED
F. Contreras

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

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,

conservadoras , refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
-Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista
URGENTE!

SE NECESITA muchacho para tra-
bajos en un bar.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

COMPRARIA CHALET 0 CASA
en Porto-Colom.

Tels. 657413 y 637200



FELANITX

Parlen' d'escoles
Aquest any, es posará en funcio-

nament, una aula ocupacional ads-
crita al Collegi Públic «Joan Capó»,
que pertany al programa d'Educa-
ció Compensalôria del Ministeri
d'Educació i Ciència.

La matrícula va començar aquest
passat dia 15 i el curs començarà el
proper dia 1 d'octubre.

Els alumnes als qui es dirigeix el
Programa d'Educació Compensatb-
ria pertanyen a dos grups ben defi-
nits:

* Són joves que, generalment
han fracasat dins del sistema edu-
catiu tradicional, i que, a més a més,
presenten dificultats d'aprenentatge
i dins de l'àrea personal i social.

* Poden ésser joves pertanyents
als collectius marginats o abando-
nats socialment. Immigrants, barris
deficitaris, etc....

Els alumnes que han d'accedir a
les aules ocupacionals hauran de
reunir les segiients característiques:

- Edat compresa entre els 14-16
anys.

- Tenir vuit anys d'escolaritza-
ció complets.

- No tenir el graduat escolar.

No tenir el certificat escolar
(o 7è cursat i suspes).

L'objectiu final d'aquesta aula ocu-
pacional, es conseguir amb altres
mitjans i metodologia, que els alum-
nes en qtiestió obtinguin el graduat
escolar, —la qual cosa no podrien
fer dins l'aula ordinaria per uns pro-
blemes de massificació d'alumnat—
i puguin interessar-se per una pro-
fessió o per una carrera si volgues-
sin seguir estudis superiors.

Esperam del poble de Felanitx que
tengui una actitud comprensiva cap
a aquests allots, la situació dels

quals esta provocada per uns proble-

mes externs a ells com son l'atur,

immigració, marginació de grups so-

cials, problemes familiars, mancan-

ces del sistema educatiu, etc.

Aula ocupacional, C.P.
«Joan Capó».

DOV CLASES DE INGLES, particu-
lares o en grupo.
Ini:: Tel. 657011 (a partir de las
1030 de la noche)

Hablemos de escuelas
Este ario va a entrar en funciona-

miento una aula ocupacional adscri-
ta al Colegio Público «Joan Capó»,
perteneciente al programa de Edu-
cación Compensatoria del Ministe-
rio de Educación y Ciencia.

La matrícula quedó abierta el pa-
sado día 15 y el curso se iniciará el
próximo día 1 de octubre.

Los alumnos a quienes va dirigido
el Programa de Educación Compen-
satoria pertenecen a dos grupos
bien definidos:

* Son jóvenes que generalmente
han fracasado dentro del sistema
educativo tradicional y que además
presentan dificultades de aprendiza-
je, así como dentro del área perso-
nal y social.

* Pueden ser jóvenes pertene-
cientes a los colectivos marginados
o socialmente abandonados. Inmi-
grantes, barrios deficitarios, etc...

Los alumnos que han de acceder
a las aulas ocupacionales tendrán
que reunir las siguientes caracterís-
ticas:

— Edad comprendida entre los 14-
16 años.

— Tener ocho años de escolariza-
ción completos.

— No poseer el graduado escolar.

— No poseer el certificado esco-
lar (o 7 0 cursado y suspendido).

El objetivo final de esta aula ocu-
pacional es conseguir con otros me-
dios y metodología que los alumnos
en cuestión obtengan el graduado
escolar —cosa que no podrían con-
seguir en una aula ordinaria por
unos problemas de masificación de
alumnado— y puedqn interesarse
por una profesión o por una carrera
si quisieran seguir estudios superio-
res.

Esperamos del pueblo de Felanitx
que adopte una actitud comprensi-
va hacia estos muchachos cuya si-
tuación ha sido provocada por unos
problemas externos a ellos como
son el paro, la inmigración, la mar-
ginación de grupos sociales, proble-
mas familiares, deficiencias del sis-
tema educativo, etc.
Aula Ocupacional, C.P. «Joan Capó»

AL SR. JORDI GAVINA

Distingit senyor: Vós, us heu fa-
bricat i installat a un món
fet d'oripells, estrelles de cinema,
esportistes famosos i altres patums.
No es estrany dones, que no enten-
gueu gens ni mica la nostra mane-
ra de pensar. Volau massa amunt i
nosaltres som persones de caro i os
d'allò més vulgar i corrent; per tal
motiu renunciam a polemitzar amb
vós. També trobam que la vostra
cultura té llacunes més que consi-
derables; el vostre sentit de la me-
sura i ponderació és inexistent i no
sabeu, i potser no ho sabreu mai,
que significa tenir bon gust; alesho-
res no es d'estranyar que en parlar
de la vida dels bous us inventeu una
novella rosa.

Vós, que en sou mestre, ens acu-
sau de mesclar ous amb caragols.
Es veu que no llegiu les vostres col-
laboracions al «Felanitx»!

No podem acabar sense dir-vos
que no calia que us afanyassiu tant
a respondre'ns. La nostra carta no
anava dirigida a vós que, tanmateix
hauríeu pogut esperar el 12 d'octu-
bre.

Atentament

ELS MATEIXOS (o quasi)

Instituto de Bachillerato
«Virgen ide S. Salvador»
Instituto de Formación
Profesional - Felanitx

AVISO

Se comunica al alumnado que el
inicio del curso 1987-1988 tendrá
lugar el próximo jueves dia 1.0 de
Octubre a las 9 de la mañana, de-
biendo personarse los alumnos en
el Centro a tenor del siguiente ca-
lendario:

Alumnos del B.U.P.

Dia 1.— Alumnos de Primero y
Segundo Cursos.

Dia 2.— Alumnos de Tercer Cur-
so y del Curso de Orientación Uni-
versitaria.

Alumnos de F.P.

Dia 1.— Todos los alumnos de
Primero y de Segundo Grado.

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.

Felanitx, 23 de Septiembre 1987
El Director,
Fdo.: Antonio Bonet Burguera

A partir de mañana día 27
BUÑUELOS CADA DOMINGO, en
C. Eres, 29 -y C. Soler, 12

BUSCO EN ALQUILER CASA en
Felanitx o alrededores.
htf: lei. 582214 (a partir 6 tarde)

SETEMBRE
Dimarts, 8.— La nit. Ahir vespre

era el ple... de la Lluna. La Lluna,
tan grossa i amb tanta de llum com
la mes neta del gener. Dins la nit
tranquilla i calorosa, ella, ben infla-
da i xalesta, es banyava dins el port.
Ho mirava tot. Ho mirava com si,
pel fons de la mar, volgués trobar-
hi la filleta que un dia, ja llunya,
tingué amb el Sol. Per que la llan-
xa ràpida de qualque jovençà ric,
presumit i annerot, xapa pel mig la
cara tan rodona?

Dijous, 10.— La discussió. Al meu
café, forta i desconcertant discussió.
Com es que el «Felanitx» xerrava
tan be de «El Coso» i «El Día» tan
malament? No en se res. I després
digueren que sé jo de la gent del
GOB o de Greenpeace i els toros...
D'un que havia sortit no feia molt
amb un altre cantar pel primer ca-
nal de la televisió estatal... D'una
dona amb la camiseta espanyada a
Ia qui hagueren de pagar 2.500 lean-
dres. Que aquesta dona caigué da-
munt un coet... i per aquí... Ah, i
que el «Felanitx» es d'esquerres i
«El Día» de dretes... Però això ja
és política i, per ara, ja se sap: ni
conill amb ceba, ni bacallà, ni cer-
vesa, ni política...

Dissabte, 12.— El Papa. Crec que
el Papa de Roma deu estar suscrit
a «Tiempo de Viajar». El Vaticà mai
no ha dit que un dia el Sant Pare
no arribi fins a Felanitx per beati-
ficar tots quants n'hi ha haguts pel
nostre poble que han fet tants de
miracles i tan grossos! Ara, que es
per Ca'n Reagan, ha dit que ell es
germà de tots els americans. Vaja!
També li ha escapat que l'Església
mai pot arribar a ésser una democra-
cia... Vist que el viatge acaba de co-
mençar, cab esperar que encara en
digui de més grosses.

Diumenge, 13.— S'Algar. Un dels
llocs Inés singulars de la nostra cos-
ta. Un camí de pols, pedres, clots i
bonys. amb les voreres plenes de
ferns de la més exótica procedencia:
somiers, geleres, butaques, covos,
peus de ribella, matalassos... Vora
les roques, l'alga de sempre. De cada
dia més majestic profilàctics a cau-
sa dels anuncis de la televisió. Per-
sonatges variats: de prest, o de tard,
capellans, un home que ompl bote-
Iles d'aigua per la nafta que a la
padrina li ha sortit, ja la temps, a
una anca; a punt de migdia quatre
jovenetes romàntiques que somien
xerren de gent encantadora, dues ve-
lles amb capells grossos, i una pa-
relleta que, darrera el niu de metra-
lladora, pren el sol en popes perquè
ja es hora de deixar els prejudicis
pels que es moren d'oi i d'escrúpols;
a maja tarda uns estudiants amb
els ormeigs per a la pesca subma-
rina...

ROGER

Club Gimnàstic Felanitx
Calle Mar, 16

Inicia el curso 1987-88 a partir del mes de octubre, con las
clases de

— GIMNASIA DEPORTIVA NIÑOS Y NIÑAS.

— GIMNASIA DE MANTENIMIENTO.

— GIMNASIA DE MANTENIMIENTO MASCULINA.

— INICIACION A LA GIMNASIA DEPORTIVA NIÑOS/AS.

— PSICOMOTRICIDAD E INICIACION A LA GIMNASIA DEPOR-
TIVA. (Niños y niñas de 3 a 6 arios).

Orientación y matricula: Calle Mar, 16
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Desembre, 8.—Acaba de publicar-se el diari catòlic «El Ancora» i co-
mença «Diario de Mallorca».

Desembre, 13.—En el Convent foren beneïdes dues campanes.
Desembre, 20.—Mentre uns obrers treballaven a una pedrera de la

Mola, hi hagué un enterrossall i es descobriren molts d'ossos humans i
objectes de ceràmica.

Desembre, 21.—Merca d'anyells a la plaça de la Font.
Desembre, 30.—En cl teatre, concert audició d'un fonògraf, cant d'una

aria de «La Africana» i reproducció immediata pel fonògraf; concert de
guiterra pcl jove concertista Bartomeu Calatayud.

Registre Civil: Naixements 273; matrimonis 101; defuncions 208.
Parròquia de Felanitx: Baptismes 256; matrimonis 82; albats 52; morts

adults 125.

Cens de dia 31 de desembre 1900:
Població de fet

Fadrins Casats Viudos
Homes 5.465 2.946 2.308 211
Dones 5.829 3.017 2.318 494

Total 11.294

••n••n•	 ab," .0

Autocares J. Caldentey
LINEA FELANITX--PORTO COLOM—FELANITX

HORARIO QUE REGIRA A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE 1987

DIAS LABORABLES SALIDAS DE FELANITX
7'00, 9'00, 14'15 y 17'30

DIAS LABORABLES SALIDAS DE PORTO COLOM
7'20, 9'20, 16'00 y 18'00

DOMINGOS Y FESTIVOS SALIDAS DE FELANITX
7'00, 9'00, 12'30 y 17'30

DOMINGOS Y FESTIVOS SALIDAS DE PORTO COLOM
7'20, 9'20, 13'00 y 18'15

4 FELANITX  

Isabel Gutiérrez Rogero, nova
directora del Calegi
«Joan Capó»

La setmana passada arriba el no-
menament confirmant com a direc-
tora del coIlegi «Joan Capó» a la
professora Isabel Gutiérrez Rogero.
Aquesta havia estat elegida pels seus

•cornpanys el passat mes de juny
quan deixa el càrrec per jubilació
l'anterior directora Elionor Canta-
llops.

Felicitam a Isabel Gutiérrez pel
seu nou càrrec i li desitjam una efi-
caç gestió al front del Collegi «Joan
Capó».

Dama diumenge se celebrara la
I Trobada d'Aguil

Per demà diumenge, esta anuncia-
da la I Trobada d'Aguiles, una con-
vocatória que reunira després de
molts anys, als peus de la Verge de
Sant Salvador, a moltes persones
que a la seva jovintut pertanyeren a
aquesta organització recreativa sub-
sidiaria de l'Acció Católica.

La Comissió organitzadora ha
programat una Eucarisita per a les
12 del migdia, a Sant Salvador, a la
que concelebraran tots els preveres
que pasaren pel centre: Mn. Joan Vi-
dal, Mn. Blai Darder, Mn. Josep Es-
telrich, Mn. Gabriel Ferriol i Mn.
Joan Ferrer.

Després, a la barbacoa «La Ponde-
rosa» se celebrara un dinar de ger-
manor a les 13'30.

Sens dubte sera aquesta una oca-
sió prou grata per molts felanitxers
que trobaren en aquell centre un lloc
de convivencia i diversió que omplí
els seus ocis d'una forma enriqui-
dora.

Excursió a Cabrera
El G.O.B. Felanitx, ha organitzat

pel proper diumenge dia 4 d'octubre,
una excursió a Cabrera, per cloure
així el programa de l'exposició que
actualmen témuntada a la Casa de
Cultura.

L'hora de partida sera a les 9 h.
desde Cala Figuera (Santanyí) i se
té prevista la tornada devers les 18
h. Cadascú se procurara el seu dinar,
així com el desplaçament al lloc
d'embarcada. El preu es de 1.000
pessetes per persona. Inscriviu-vos
abans de dijous, dia 1 d'octubre a:
Antoni Maimó (Collegi St. Alfons)

R.a Cons (CoNegi Joan Capó)
Catalina Massutí (Llar del Pensio-

nista)
o a la mateixa exposició

Hi ha limitacions en quant al nom-
bre de places.

En cas de mal temps es suspendrà
l'exeursió.

Tots els que tengueu prismàtics,
pensau a dur-los.

Els «Coloms a la Sala» impugnen
dos acors de la Comissió de
6overn de dia 12 d'agost

El dia de l'elecció de batle, els
< , Coloms a la Sala» distribuiren uns

folis en els quals s'explica la impug-
nació que han fet de dos acords pre-
sos a la comissió de govern del dia
12 d'agost. Es tracta d'uns acords
entorn a la contracta d'unes obres
d'urbanitació al camp d'esports de
Sa Mola, les quals, segons «els Co-
loms», contenen illegalitats ben ma-
nifestes, com es ara la no adaptació
a la normativa urbanística dins els
terminis prevists per la llei, mala
contractació de tècnics, contractació
d'unes obres no adaptades a la le-
gislació del Sòl, manca de projecte
de Pla Parcial i manca de projecte
d'urbanització.

L'exposició sobre Cabrera
Es troba oberta a la Casa de

Cultura l'exposició sobre el subarxi-
pèlag de Cabrera, organitada pel
GOB Felanitx amb la collaboració de
diversos comerços i indústries de la
contrada.

Aquesta mostra inclou planols, ma-
terial fotogràfic, maquetes i d'altres
elements sobre els aspectes més des-
tacats d'aquesta illa per a la qual se
demana la consideració de parc na-
tural.

Així, a més de la geografia, geolo-
gia i toponimia, es fa referència a
altres aspectes humans i culturals
ben interessants. La flora i la fauna,
amb tot l'interès que per les aus mi-
gratòries té aquest indret, ocupa un
espai molt important d'aquesta mos-
tra, el muntatge de la qual es extra-
ordinari.

Restara oberta fins el dia 2 d'oc-
tubre.

El curs escolar
El passat dia 14 s'inicia el curs a

tots els centres d'E.G.B. del terme
i el proper dia 1 d'octubre comen-
çarà l'activitat docent als Instituts
de Batxillerat i Formació Professio-
nal.

A.P.A. Col.legi «Joan Capó»
Es comunica als interessats en sol-

licitar beques d'estudi, que el termi-
ni de presentació d'instancies fina-
litza el dia 30 d'octubre.

Llar de la 3.a Edat
COMISSIÓ DE CULTURA

Amb el desig d'estimular als nos-
tres companys que senten l'atractiu
encisador de l'art pictòric i tenen la
bona sort de poder i saber practicar-
lo, i també pels altres que gaudeixen
de contemplar-lo, s'ha programat
pels dies 14 a 22 del proper mes de
novembre, a la Casa de Cultura del
Municipi, una Mostra de Pintura i
Dibuixos, de la 3.a edat, d'àmbit co-
marcal.

Per tant, perquè es puguin pre-
parar amb temps, convidam ja, en-
tusiàsticament, a tots els interessats
a prendre part a aquesta comunica-
ció de goig espiritual que tant escau
dins la pau i serenor de la nostra
edat.

Per a informació dirigiu-vos a la
Llar.

La Junta Local de l'A. E. Contra
el Cancer, agraeix

Per un error que llamentam i que
fou totalment involuntari, a la liqui-
dació del sopar a favor de l'Associa-
ció Espanyola contra el Cancer que
publicarem la setmana passada, omi-
tirem una relació final d'obsequis
rebuts de diferents cases comercials
i persones, que avui insertam tot se-
guit.

Viajes Porto Cari, Francisco Man-
resa - Renault, Restaurante Vallbo-
na - Cala Murada, Francisco Ordi-
nas Columbram, Comercial Mascar&
Hermanas Casa Hospicio-Hospital,
Restaurante San Salvador, Gasoline-
ra Fontanet, Embutidos Munar, Res-
taurante Marblau, Hijo de Ramón
Gelabert, Supermercado Casan - Ca-
la Murada, Mercería Ca'n Navata,
Casa Philips, Relojería Sa Plaça,
Floristería Felanitx, Foto Bennasar,
Pastelería Avenida, Celler de Randa -
Randa, Restaurante Bon Port, Celler
Sa Sínia, Cerámicas Mallorca, Mi-
guel Massot, Perlas Ondina, Jaime
Porcel Rosselló, Embutidos Obra-
dor, Pizzeria Don Camilo, Floristería
Cristina, Bodega Cooperativa de Fe-
lanitx, Sra. Elo de Gaya

Agraim també la collaboració de
l'Ajuntament de Felanitx, Ca'n Tor-
res, Llibreria Ca Na Massot, Comes-
tibles Estelrich i Bar d'Es Moll de
Portocolom i Impremta Hispana,
Impremta Loplis i Setmanari «Fe-
lanitx», així com la de tots els que
hi assistiren.

Mutualitat La Protectora
«La Protectora», en collaboració

amb la Llar del Pensionista, organit-
zen una vetlada al Casino de Ma-
llorca, el dissabte dia 3 d'octubre.

Per a inscripcions es poden diri-
gir al local social
---
INTERESA C0.111)1?Al? O ALQ( 7/-

i? NA l'E .1/,MA CEN de 500 a
1.000 in2, en inmediaciones carrete-
ra Felanitx-Manacor 0 Felanit.r-
Porto Colom. Podría interesar hm,-
bit;i2 terreno s'Ocien/e par tales cons-
trucciones.

Para ofertas dirigirse a: Toni Van-

bona, 'lei, 573023 de 20 a 22 horas.

S.11,1 DE MENESTER UNA DONA
per cuidar persona d'edat a Porto
colom.

Tel. 575'221

VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, ---muy cerca de la
calle M a vor--- en solar de
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, baño grande, aseo,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con árboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,
agua corriente más pozo y cisterna
de agua potable.

'Normes: Tel. •1-11911
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Tenemos a su disposición toda la
moda infantil y juvenil
OTOÑO-INVIERNO con las mejores

marcas del mercado.

Descuento del 10 V. a todos los
titulares del Carnet JOVE.

C. Plaga, 12- Tel. 581821 - FELANITX	 j

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE
C. N'Atoo n°. 10	 — bajos — FELANITX

	
Tel. 582450

FELANITX	 5

PUNT DE VISTA
	

Ais regidors de stjuntament
No és estrany que «Un grup de

cristians» discrepin en lo que res-
pecta a la manera de donar el con-
dol a Felanitx. Això es molt natu-
ral perquè avui les discrepancies es-
tan a l'ordre del dia. Sols per no-
menar-ne algunes citaré la sorgida
entre el jugador Schuster i el Pre-
sident del Barcelona, el nostre Na-
dal Baile amb el bilingüisme català -
angles, etc.

No vaig contestar tot d'una per
motiu de les vacances i també per-
que la seva carta va ser contestada
per un altre discrepant. També per
altre costat he volgut esbrinar amb
calma si en aquest aspecte el nostre
poble era diferent als altres.

Les indagacions que jo he fetes
me donen a entendre que a totes les
parròquies de Mallorca, inclosa Pal-
ma, el condol es dóna mes o menys
com aquí i encara més, puc afegir
que a Barcelona, Madrid i Val ència
passa dos reials de lo mateix.

Quan un costum té, segons tenc
entes, una antigiiitat de segles, és
molt atrevit voler-lo suprimir de
cop i resposta. Ara be a mi me pa-
reix molt democratic que cada fa-
milia pugui optar pel que li agradi
més, sobre tot si no vol aguantar
una torrentada de gent perquè els
molesta. Jo, i també d'altres, agraim
aquesta deferencia, o sia, l'assistèn-
cia massiva de gent.

Apuntare algunes mesures per-
que, sense canviar l'actual manera
de rebre el dol, es pugui evitar lo
que «Un grup de cristians» qualifi-
ca de «sainete», que són una cópia
d'esqueles mortuòries publicades a
«La Vanguardia» de Barcelona:

Una diu... «on se celebrara la ce-
rimónia religiosa per l'etern repòs
de la seva Anima. No s'acomiada el
dol». O sia, que renuncien a presidir
el dol, per la qual cosa les families
que les molesta la gent, en lloc de
situar-se al banc de l'Ajuntament re-
nuncien a tal privilegi i es queden
als altres bancs mesclats amb els
seus amics i quan el funeral es aca-
bat, fora capades i a ca-nostra falta
gent o a acompanyar el difunt al
cementen.

Una altra esquela d'aquest diari
diu... «a l'església del Santíssim Re-
demptor es va celebrar la cerimônia
religiosa per l'etern repòs de la seva
anima. Per causa de la voluntat dels
familiars, no es va publicar l'esque-
la amb l'antelació deguda...». Vet-
aqui una altra manera perquè es
pugui esquivar la torrentada de gent
que tant molesta «Un grup de cris-
tians», no repartir les esqueles ni
publicar-les als diaris fins després
de la cerimônia.

Una altra fórmula seria fer el fu-
neral el dematí —suposant que l'es-
glésia no posas inconvenient— en
comptes de fer-lo l'horabaixa que
es l'hora més cómoda per a la gent.
Així hi hauria menys concurrencia.

Voler suposar que la capada no es
respectuosa perquè han xerrat, fa
riure un altre calcetí, tota vegada
que aquesta, vulguin o no, es un
signe de salutació que per cert es
conserva a les cerimònies religioses.
Encara diria més, es un signe inter-
nacional. Per la televisió fan capa-
des als reis, a les banderes... Per

tant la capada als familiars es ben
correcta i de cap manera pot mo-
lestar ningú encara que abans hagin
xerrat de política, futbol o del preu
de les ametlles.

Les grans concentracions huma-
nes normalment produeixen renous
i hi ha moments que efectivament
als funerals no es guarda el silenci
que tots volem. Tampoc dins l'es-
glésia hi ha silenci quan s'organit-
zen les processons.

Cronòmetre en ma, per termo mig,
les desfilades dels funerals duren de
set a quinze minuts. Per un temps
tan reduït deixem les coses tal com
estan, no volguem rompre una tra-
dició tan antiga. Ni donar molèsties
a tothom.

Condol al Teatre Principal o al
Cine Felanitx. No grades.

SEVARA

VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, —muy cerca de la
calle Mayor-- en solar de
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, baño grande, aseo,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con árboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,
agua corriente más pozo y cisterna
de agua potable.

Intortnes: Tel. 14194-1

SE NECESSITA UNA DONA per ki-
ries de la casa a Por/oco/om,
In f.: Tel. 575221

PER SUSCRIPCIO a Baleares i 1 7 11i-
ma llora. Tel. 181993

VENDO FUERA BORDA «Mercury»
20 HP «Tungeborg Ignition)).
Mando a distancia,

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Voldria dins Felanitx
sortis s'arc de Sant Martí
i amb tota honra poder dir
es politics s'han units,
dreta i esquerra són amics
i es poble han de dirigir.

Ho es s'arc de Sant Martí
conjunt de belles colors
que el sol en ses resplendors
dins brusca fa reunir
i noltros mos hen d'unir
en lo que puga fer hermós
davant el Totpoderós
que es nostre principi i fi.

S'unió l'hem de cercar
amb un vertader anhel,
Ia pau es la mel del cel
i sempre dolçor tendra.
La desconcórdia sera
verinosa, amarga fel,
que aquell maligne Luzbel
dalt la terra vomita.

El Déu de suma bondat
crea l'home sociable,
la pau es indispensable
a tota la societat,
un poble desemparat
de la pau, viu miserable
i per ell es detestable
Ia metzina i la maldat.

La pau va principiar
en el soli del Senyor
i com a riquíssim do
Déu la nos va regalar
i ella que vol descansar
damunt justicia i raó,
un home amb so cor traidor
la pau borrera tendrà.

Jamai la pau han trobada
amb el vici i la impietat,
perquè rila fuig del pecat
com una hebra escapada.
Si vos dau una abraçada
en esser damunt la Sala
crec que haureu ben encertat.

Amb sa ma dreta i s'esquerra
moltes coses arreglam,
però si les separam,
una amb s'altre mouen guerra.
Baixem es front fins enterra
i dins el món serem reclam.

Regidors, bons regidors,
en pujar damunt la Sala
donau-vos una abraçada
forta i de molta durada
i es poble qualque vegada
dirà que sou bons senyors.

Per un poble governar
no han d'esser de cap partit,
tant si es pare com si es ric
l'hi han de donar sa ma,
tant si ve des cap d'allà
com des redolet d'enmig.

Jo no vos dic cap mentida,
per tot allà on passeu,
si feis be, be trobareu
i no vos ne penedireu
d'haver fet bé tota sa vida
i jo vos don la benanada
si voltros la m'admateu.

Miguel

VENDO CA M/ON A VIA cabina gran-
de I'M-A. Precio 300.0(X) ptas.
Inf.: Tel. 581605 (de 8 a 11,`30).

NECESITO APRENDICES y OFI-1

CIA LES para taller. De 16 a' 35 años.
f: Crista/cria Felanitx. Tel.:582011

ES DONEN CLASSES PARTICU-
LARS de Física i Quimica i Ma-
temAtiques de BUP.
Inf.: A aquesta dministració o al

Tel. 581424.
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En cumplimiento de lo acordado
por la Junta del Patronato de la
Fundación José. Gayá Sagrera, se
abre concurso para la adjudicación
de becas de estudios, con arreglo a
las siguientes bases:

BASE PRIMERA

Se convocan dos becas de 50.000
pesetas para ayuda de estudios Uni-
versitarios.

En caso de quedar desierta una o
ambas, se concederán:

A) En el primer caso, una de
50.000 pesetas para estudios Univer-
sitarios y otra de 50.000 pesetas pa-
ra estudios de Enseñanzas Medias.

B) En el segundo caso, una de
50.000 pesetas para estudios de En-
señanzas Medias y cinco ayudas de
10.000 pesetas para el mismo fin.

Tendrán preferencia para la con-
cesión de las mismas los solicitan-
tes que en cursos anteriores hayan
disfrutado de dicha concesión siem-
pre que reunan los requisitos exigi-
dos de nivel técnico y recursos eco-
nómicos fijados en la convocatoria
de concesión.

BASE SEGUNDA

Las Becas de referencia serán
adjudicadas entre estudiantes en
quienes concurran las siguientes
circunstancias:

a) Ser natural y vecino de Fela-
nitx, residente en él con dos arios
de antelación, como mínimo, a la
fecha en que solicita la beca.

h) Observar buena conducta mo-
ral y social, lo que acreditará con
certificación de la Alcaldía.

c) Carecer el aspirante y sus fa-
miliares de recursos económicos su-
ficientes para sufragar los gastos de
sus estudios, debiendo presentar fo-
tocopia de la declaración de la ren-
ta y en caso de no hacerse, declara-
ción jurada de los ingresos de la
familia.

d) No disfrutar de otra beca o
ayuda económica por razón de es-
tudios.

e) Demostrar documentalmente
debido aprovechamiento y no inte-
rrupción en los estudios cursados.

BASE TERCERA
Las Becas se concederán por el

Patronato, previo detenido estudio
de las solicitudes por su Junta Rec-
tora, compuesta por:

El Alcalde del . Excmo. Ayunta-
miento D. Pedro Mesquida Obrador,
que actuará como Presidente.

El Rvdo. Rector de la Parroquia
de Sant Miguel de ,Felanitx.

El Director del Instituto Nacional
de Bachillerato «Virgen de San Sal-
vador», de Felanitx.

El Director del Centro de Forma-
ción Profesional, de Felanitx.

El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Juan Capó», de Felanitx.

El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. «Reina Sofía, de S'Horta.

El Director del Colegio de E.G.B.
«Sant Alfons», de Felanitx.

El Director del Colegio de Porta
Colom.

El Director del Colegio de Ca's
Concos des Cavaller.

Y corno personas relacionadas
con la enseñanza, el Delegado de
Cultura y Enseñanza de este Ayun-
tamiento D. Cosme Oliver Monse-
rrat, D. Guillermo Obrador Arnau,
D. Andrés Manresa. Andreu, quien
actúa como Secretario y D. Miguel
Andreu Román, Vicesecretario.
PRESENTACION DE INSTANCIAS

Las instancias dirigidas al Sr. Pre-
sidente del Patronato, se presenta-
rán en la Secretaría del Ayunta-
miento de Felanitx, hasta el día 30
de septiembre próximo, durante las
horas de 9 a 13.

A la instancia deberá acompañar-
se, debidamente cumplimentado, el
siguiente cuestionario:

— Nombre y Apellidos del solici-
tante.

— Fecha y lugar de nacimiento.
— Centro docente donde figura

matriculado.
— Domicilio habitual del solici-

tante y de sus padres, justifi-
cado por certificación de la Al-
caldía.

— Nombre y apellidos de los pa-
dres y profesión de los mis-
mos.

— Relación de los bienes de toda
clase que posean los padres.

— Alquiler mensual de la casa
que habitan y caso de ser pro-
piedad, valor catastral de la
misma.

— Número de miembros que
componen Ia familia, con ex-
presión de la edad y parentes-
co.

FORMA DE ABONO
Las cuantías de las becas se abo-

narán trimestralmente, previa pre-
sentación del resguardo de matrícu-

la y justificación de asistencia a
clase.

En cl caso de interrupción de 'los
estudios, también se interrumpirán
los pagos de dichas becas.

Lo que se publica para general co-
nocimiento.

Felanitx, a 24 de julio de 1986.
El Presidente del Patronato,

Pedro Mesqttida Obrador

INTERESA COMPRAR a ALQUI-
LA!? NA 1T O A LMA CEN de 500 a
I.000 ni2. en inmediaciones carrete-
ra Felanil.r-Maoacor o Fela nitx-
Porto Colom. Podría interesar tatn-
bit:o terreno suficiente par tales cons-
trucciones.
Para ofertas dirigirse a: 7'oni
bona. Te!. 	(le ?O a 22 horas.

SI/A DE .1/».'.VESTER UA'A DONA
per cuidar persona d'edat a Porto
odian.

f:	 37522/

Fundación José Dayá Sagrera

Convocatoria de beca corso 87 - 88

Restaurante MARBLAU
Porto-Colom

Platos recomendados para este mes:
Pimientos rellenos de mero y gambas
Mero al gratin
Llampuga amb prebes
Turned() al paté
Mejillones a la vinagreta

Hoy día 26 por la noche, tenemos todas los plazas reservadas.
Disculpen las molestias.

31& -tric • Nill MEA
comunica a sus clientes y público en general

que dispone de todo tipo de

Lámparas y apliques
así como de material eléctrico

HORARIO: Mañanas, de 930 a 13'30.
Tardes, de 16 a 20.

C. Niño Sans, 23
	

Tel. 581823
	

Felanitx



Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón [lull, 21-Te1.581631-FELANITX

Especialidad en platos
típicos mallorquines.

SERVICIO A LA CARTA EN GENERAL
MENU DEL DIA

Los domingos menú especial.

Servimos comidas a domicilio.

GIMNAS
ESPORT ES PORT

Passeig Ses Sivines, sn. Tel. 575083 PORTOCOLOM

Gimnàstica de manteniment masculina
Gimnàstica de manteniment femenina
Iniciació esportiva (de 6 a 9 anys i de 10 a 14)
Gimnástica correctiva
Body Building - Peses - Sauna

Inici del curs: ler. d'octubre
Per a inscripcions, al mateix gimnás i a Botiga «Siurell»,
Pça. d'Espanya, 17 - Felanitx
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Conversa amb el nou batle...
(Ve de la pagina 1)

d'una gestió poc clara de l'anterior
cap del consistori, molt sovint al
marge de la normativa legal. Tu
creus que ha estat així?

—Del funcionament i de la gestió
de l'anterior cap del Consistori jo
també en som un dels principals res-
ponsables i ho vull assumir tot. No
puc consentir que se carreguin les
tintes nomes damunt la gestió de
Pere Mes quida. Es clar que cada per-
sona té la seva manera d'actuar. Ell
tenia la seva i jo tendré la nieva i
endemés, a cada moment de la histò-
ria d'un poble se l'hi ha d'aplicar el
remei Inés oportti. Jo no cree que
l'anterior Consistori hagi actuat mai
volgttent anar contra la legalitat esta-
blerta. El que ha passat és que per
la necessitat o perquè la maquinaria
burocràtica de l'Ajuntament és lenta,
qualque vegada, i sempre perquè es
creia que se beneficiava la comunitat
felanitxera, s'ha pit jat un poc massa
l'accelerador.

—Dóna la impressió de que, una
vegada desfeta la UCD l'actuació de
Pere Mesquida va revonclre més
aviat als seus criteris personals que
a unes directrius de partit —un par-
tit per cert en franca recessió—. Qui-
nes seran les coordenades que mar-
caran la pauta de la teva gestió en
aquest sentit?

—Ja he dit que cada persona és
així coin es. Pere Mes quida per a mi
ha estat un home que s'ha desvetllat
per fer coses per Felanitx s'iza em-
malaltit per Felanitx. El qui es posa
al davant moltes vegades pareix que
va un poc del seu cap i damunt ell
cauen les floretes i també les criti-
ques. Jo esper que a mi em passara
una cosa consemblant. Ara bé, vull
dir que les coordenades que voldria
que em guiassin sempre fossin: om-
plir la cadira de la bat/ia de diàleg
amb les altres forces polítiques de
responsabilitat a l'hora de prendre
les decissions.

—L'Ajuntament d'ençà de ies clec-
cions ha restat gairebé aturat. Tens
prevista una actuació immediata
orientada a guanyar —per dir-ho de
qualque manera— el temps perdut?

— L'Ajuntament no ha estat aturat.

Ni hi pot estar. Ara bé, jo pos sem-
pre l'exemple de que l'Ajuntainent

com una locomotora d'un tren
que no es pot aturar mai, però aques-
ta locomotora adesiara ha d'entrar
en un període de revissió, quan l'han
de mandrinar. Això és el que ha pas-
sat esta passant a Felanitx. Jo t'as-
segur que tot el més aviat possible
acabam aquesta reparació i tornam
posar el tren a tota marxa.

—Quines serien doncs les accions
més urgents que creus que s'haurien
d'emprendre?

—D'aquí a final d'any m'he marcat
un període de temps per a progra-
mar. Es farà feina dins les comis-
sions informatives de cara a confec-
cionar el pressupost de l'any que ve,
a fi de saber totes les accions que
les distintes forces polítiques que
componen l'Ajuntament considerin
que s'han de dur a terme. Una ve-
gada estudiades les prioritats, se'ls
ha de dotar de doblers —això es fa-
rà amb el pressupost— i dins l'any
que ve, el tren ja estarà a tota mar-
xa. Mentrestant tumbé s'ha d'anar es-
tudiantl el tema urbanístic per solu-
cionar-lo el més aviat possible.

—Hi ha certs aspectes, com es ara
el cultural, que varen interessar molt
Poe a l'Ajuntament passat i quan
se'ls va dedicar atenció va ser sols
d'una forma alnada (pensem amb un
Patronat per a la Casa de Cultura,
política escolar...). Penses recuperar
etapes?

—Dins l'aspecte cultural que em
retreus, tot són opinions. Si tu opi-
nes que es va dormir en aquest as-
pecte, jo pens que el fet cultural ha
de sorgir del poble. Les entitats pu-
bliques han de posar els mitjans per-
qué el fet cultural sorgesqui i crec
que es varen donar passes en aquest
sentit. Ara, ja sé que dins aquest
camp es pot fer molt més i pens que
així s'ha de seguir fent. Patronat de
Cultura, sí. Millorar les escotes, és
un repte que m'he marcat. Jo som
mestre d'escota i conec la problema-
tica. Es farà tot el que humanament
es pugui. Jo puc assegurar que si es-
tic aqui hi estic amb responsabilitat
i disposat a donar tot el que som
per cumplir amb el meu deure de

primer ciutadà. Els que me conei-
xen, saben que no dic mentides.

—Se t'ha recordat a la premsa la
Leva responsabilitat en la gestió mu-
nicipal anterior. Assumeixes plena-
ment aquesta responsabilitat?

—L'assumesc plenament, ja ho he
dit abans. Pareix que tot l'anterior
es va fer malament. Jo dic que no,
ni molt manco. Si s'hagués fet tot
malament el poble no ens hagués tor-
nat votar.

—Després d'un mes d'estar al
front de la Corporació i una vegada
vista l'actitud de les diferents op-
cions políitques, creus que serà
cil la gestió durant els propers qua-
tre anys?

—Governar no és fàcil. S'han de
prendre decissions sempre seguit i
les persones, per desgracia, no tots
som superdotats i estam exposats a
equivocar-nos. El baile i el grup go-
vernant ha de prendre decissions;
l'oposició està per controlar el go-
vern. Jo vull creure que tots els qui
governen ho fan amb la maxima res-
ponsabilitat i cercant el que creuen
que és el bé comú. Així pens fer-ho
jo. L'oposició tumbé pens que ho fa-
rei amb responsabilitat i cercant el
millor per Felanitx. Si jo m'equivoc
I l'oposició m'avisa, rectificar és de
savis. Això pot anar bé.

—Tens coratge idò d'aconseguir un
enteniment suficient amb l'oposició
per fer marxar l'Ajuntament?

—Si, estic encoratjat. Dins un po-
ble hi ha molts d'assumptes que són
de simple gestió municipal i no hi
ha tants de temes politics. Si tots
volem posar-hi un poc de bona vo-
luntat i molta feina, diàleg i respon-

sabilitat, amb l'ajuda de Déu, tot
marxarà i ben prest.

—Vols dir qualque cosa als fela-
nitxers a través de les nostres pla-
nes?

- agrair l'oportunitat que emt
dones des d'aquesta premsa tan nos-
tra com es el FELANITX, per pre-
sentar-me a tots i cada un dels fe-
lanitxers, des del mes petit al més
major, des del MéS pobre al mes
ric, per dir-los que vull ésser el bat-
le de tots, tant si han votat el meu
partit com si no. Les portes de la
bat/ia estan obertes a tothom. Mol-
tes gràcies.

—Gràcies per les teves paraules,
Cosme Oliver, nosaltres des d'aques-
tes planes desitjam que la teva ges-
¡ió sia eficaç i que la nostra pobla-
ció coneixi dies més propicis a l'op-
timisme i al progrés en tots els as-
pectes.

T. P.

NI:U:SIR) APRENDICES y OFI-
CIA LES para taller. De 16 a' 35 arios.

Crista/cria Felanitx. Te1.582011

VENDO CAM/ON AVIA cabina gran-
de PM-A. Precio 390.0(X) ptas.

Tel. 581605 (de 8 a 14'30).

-
VENDO FUERA BORDA «Mercury»

20 HP «Tungehorg Ignition».
Mando a distancia,

INFORMES: EN ESTA ADMON.

NECESITO MUJER para cuidar ni-

ño en Felanitx, por las marianas.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

CURS DE CERÀMICA
1987-88

A partir del 6 d'octubre

Iniciació a la cerâmica per a

nens i adults

Classes de torn

Plitces limitades

Informació i matrícula 



RUBIO'S ALTA PELUQUERIA UNISEX

Después de haber asistido en Cannes
al Congreso Internacional y Campeonato
Universal de Peluquería, para visionar la
moda Otoño e Invierno 87 en cuanto a
CORTES, PEINADOS, MOLDEADOS, CO-
LORACIONES, etc. nos ponemos a tu

entera disposición con el siguiente
HORARIO:

10 mañana a 8 tarde.	 No cerramos al mediodía
Para tu comodidad pídenos hora

C. Mayor, 27 piso (encima B. Santander) 	 Tel. 582316

Eictrica SIER R A
NECESITA:

-Oficial la o 2. carnet 2.' y S.M. cumpli-
do (Abstenerse inexpertos)

-Aprendiz

Inf.: C. Nao Sans, 23 - Tel. 582146

anys
enrera

TIMONER I
El domingo, 23 de septiembre, tu-

vo lugar en San Salvador, el acto de
entrega del cuarto jersey «arco iris»
a la Virgen de aquel Santuario.

Fué cantada solemne Salve y una
vez finalizada Guillermo Timoner hi-
zo entrega del maillot correspondien-
te a su cuarto título mundial tras
moto.

Asistieron nuestras autoridades re-
ligiosas y civiles, directivos de la Pe-
ña Tirnoner y buen número de afi-
cionados.
EL MUSEO COSME BAUZA

Realizados los oportunos trámites
por el Patronato constituido, se es-
tán realizando obras en la que fue
casa del benemérito historiador local
Mn. Cosme Bauza, cuyo legado en fa-
vor de nuestra Ciudad es bien cono-
cido.

Se trabaja en la habilitación de di-
versas dependencias en la que será
ordenada y puesta a disposición de
los estudiosos, la bibliografía con
que el finado contaba.
BALONCESTO

Esta temporada el equipo federa-
do de Felanitx, se denominará «Auto-
cares Riera».

El «cinco» titular estará formado
de entre los siguientes jugadores fi-
chados: Maimó, Lladó, Vidal I, Vi-
dal II, Vaquer, Barceló, Valladolid
y Roig. Se piensa engrosar esta rela-
ción con un par de elementos más.
FUTBOL

La actual plantilla del Felanitx es
la siguiente: Porteros: Capó, Peño/ -
ver y Lucas; Defensas: Martí, Ferra,
Amer y Barceló; Medios: Colín, Mu-
ñoz, Bonet y Andrés; Delanteros:
Ciar, Puig, dassó, Romín, Pocho/o,
Octavio y Serra.

Es Presidente, Nicolás Valls y En-
trenador, Sam pol.
O.A.R. AGUILAS

Después del escrutinio de la vota-
ción general para nombrar nueva
Junta, reçultaron elegidos los siguien-
tes socios: Presidente, Sebastián
Mascaró Caldentey. Presidenta, M.
Antonia Bennásar Roig. Secretario,
Bartolomé Cantallops Martí. Secreta-
ria, Antonia Maimó Suñer. Tesorero,
Juan Mas Rosselló. Vocalía de Arte,
Juan E. Poli Jatone e Isabel Llaneras
Manresa. Vocalía Recreativa, Fran-
cisco Soler Manresa y María Boada
Cabrer. Vocalía Deportiva, Juan Pe-
relló Mestre y María Moden Fio!.

PRECIOS
Los caracoles se venden en el mer-

cado a 23 pesetas kg.

VENDO MOTO //ONDA 9(X) Boldo!.
PM -2666 Z.
IN:: Tel. .57303 ((le 13 a 16 h y de
22 a 21 h.)

CAMBIO en Palma (Terreno)
C. Salud, local enteramente
zoclo. Apto todo negocio, 4-8 m2., por
RUSTICA O CASA DE PUEBLO.
zona Felanitx, Santanyí o Alquería.
Inf: Tel. 40071-2 (de 10 a 12)

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• Aprovecho esta sección para fe-
licitar a nuestro amigo y mejor fe-
lanitxer ANDREU MANRESA, que
ha sido nombrado hace unas sema-
nas DIRECTOR de RADIO NACIO-
NAL DE ESPAÑA en CATALUÑA.
Ya ostentaba cargo de director, pero
de Les Illes. Esto le supone una gran
escalada como profesional de los me-
dios de comunicación.

¡Enhorabuena!

• El otro día recibí una simpáti-
ca invitación, que a continuación
transcribo literalmente, pero lamen-
to no haber podido asistir por mo-
tivos profesionales. Gracias, de todas
formas. Supongo que se lo pasarían
bomba.

N'antbnia, en miquel, en joan i na
kuanita, te conviden a un sopar
fresc, dissabte dia 26 de setembre a
las 8,30 h. des vespre a sa nostra
Cala BRAFI, per sa despedida de
s'estiu.

Hi haura vàries actuacions musi-
cals, sevillanas, etc. etc...

Veniu amb esperdenyes i una pila,
per fer llum.

Tan si plou, com si fa trons i
llamps, NO SE SUSPENDRA.

A les 3 h. del matí, hi haura zoco-
!atada.

No faltis, t'esperam.
Estiu 87.

• ¿Qué le pasa a mi FELANITX?
El equipo que más goles ha marcado
(14 en total en cuatro partidos y no
12, como se lee en todos los medios
de comunicación, siempre nos qui-
tan algo) y no consigue estar entre
los primeros de la clasificación_ Un
equipo que ha marcado en dos par-
tidos cinco goles fuera de casa y que
no ha puntuado, es sin duda un equi-
po extraño.

• El que nos quitó un gol hace
algunas semanas fue el diario «EL
DIA». El titular de la crónica rezaba
FELANITX, 4 - ESCOLAR, 2, y si yo
no recuerdo mal nosotros contabili-
zamos CINCO a favor nuestro. Se ve
que el avispado G. MARTI, responsa-
ble en este periódico de esta área
deportiva, por no pagar tres pesetas
a un corresponsal, capta la cosa por
la radio, y dió la casualidad que cor-
tamos con RADIO POPULAR cuando
empezó el partido del REAL MA-
LLORCA y en estos momentos el re-
sultado era aquel. ¡Espabilado, que
eres un espabilado!

• Había cierta ilusión de que se
estrenara, a nivel mundial, la pelí-
cula «LA SENYORA» basada en la
obra del felanitxer TONI MUS, en
MANACOR o en PALMA, pero CIN-
CO MILLONES de razones (esa can-
tidad ha pedido la productora al
Ajuntament manacori) han hecho de-
sistir de tal idea al responsable de

Cultura Sr. Fullana. Natural, diría
«Cordellina».

• «FELANITX RADIO» va a am-
pliar su tiempo de emisión. Seguirá
estando en el dial de su receptor
104'3 F.M. Los lunes, miércoles y
viernes, pero sus emisiones empeza-
rán media hora más temprano, a
las ocho y media de la noche, y es
que se han empezado ya a emitir los
primeros informativos.

• Me entero «off-the-record» que
la S.D. CA'S CONCOS ha recibido
del área de deportes del C.I.M., que
preside nuestro amigo ANDREU
RIERA UNA SUBVENCION de CIN-
CUENTA MIL PELAS, que hacía un
montón de tiempo tenían solicitada,
pero que no llegaba, ¡y qué cosas!,
apenas nuestro compañero ha toma-
do el cargo, ésta llega ipso-facto.

• Buen ambiente en Port Petit,
allá en CALA D'OR. Hablo del «HAR-
LEN JAll», allí se caldea, uno, con
música en vivo, estos días, y hasta
el 9 de octubre, por las noches so-
pla de lo lindo el trompetista STE-
PHEN FRANCKVICH, acompañado
de su grupo «TELEX NOW».

• En una mini-encuesta que rea-
lizamos de forma informal nos en-
teramos de que uno de los persona-
jes más encantadores de Felanitx es
ni mas ni menos que el «teacher»
de tenis PEDRO «TWIST», tiene la
sonrisa más cautivadora que uno/a
haya conocido. Por otro lado los
más bellos ojos son los de SEBAS-
TIA «ES SASTRE» ¿serán azules?
¿serán verdes? Ni se sabe, pero me
dicen ellas que son mo/to bellos.

• En el «CINE PRINCIPAL»
echan esta semana «EL VUELO
DEL NAVEGANTE» de RANDAL
KLEISER; está en esa línea de

.ETE», «CORTOCIRCUITO», «EX-
PLORADORES», etc. Por otra parte
Ia otra «CRUCE DE CAMINOS» tie-
ne a un director de prestigio, WAL-
TER HILL («Forajidos de Leyenda»,
«Calles de Fuego»...) si bien es una
película de encargo para volver a
mostrarnos al chico de «Karate
Kid», me refiero a RALPH MACHIO,
que esta vez no tiene a su tutor ini-
cial Pat «Monta», sino a un negro
JOE SENECA. No cabe duda de que
son cintas taquilleras.

• Hoy veintes en la DISCO CA-
LIPSO hay otra juerga. El otro dia
iba de lo tropical, esta noche FES-
TA RETRO. Ya saben, premios, tas-
sons amb teranyines y «cubitos» amb
pols.

VIDEOCLUB.— «Las Vacaciones
Europeas» (3) (de una familia ame-
ricana). Director: Amy Heckerling.
Intérpretes: Chevy Chase, Beverly
d'Angelo, Dana Hill, Jason Lively,
Victor Lanoux y Eric Idle. Edita:
Warner Home Vídeo. Género: Hu-
mor. Producción 1985. Sinópsis: Tres
maravillosos minutos en el Louvre,
un accidente automovilístico que
consigue cambiar, después de 5.000
arios, la maravillosa estructura his-
tórica de Stonehege y la incursión a
un club nocturno de París son sólo
algunas de las divertidísimas actua-
ciones en las que esta peculiar fa-
milia americana se ve envuelta. Co-
mentario: Divertidísima comedia que
cuenta entre sus filas con la presen-
cia de Chevy Chase, protagonista de
filmes como «Espías como nosotros»
y «El contrato del siglo», y la gua-
písima Beverly d'Angelo.

JORDI GAVINA.



FUTBOL

Un] brota que nunca debió producirse
porto- Cristo, 4 - Felanitx, 3

I cine principa
Tel. 580111

Viernes 25 y silbado 26, a las 9'30 noche y domingo 27, desde las 3

Si has visto ETE y te gustó no dejes de ver el éxito de este ario

El Vuelo del Navegante 	 y	 Cruce de Caminos
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FELANITX.— Roig(s. c.), Julia(2),
Valentín( 2 ), Veny(2), Pasto r(1),
Juan(1), Pont(1), Juli(3), Cano(1),
X. Riera(3) y Rose116(1). Vanrell(1)
salió por Cano ya en la 1.a parte, y
Obi ador(1) lo hizo por Julia.

GOLES.— Min. 1 (1-0).-- Falta
que saca Agustín desde lejos, que
entra por bajo junto al palo izquier-
do. (2-0). Min. 27, García coloca el
cuero por el mismo lugar. (2-1).
Min. 39, jugada de fuera de juego dc
Roselló, se escapa X. Riera que cen-
tra a Roselló, libre de marca, que
sólo tiene-la obligación de impulsar
el balón a las redes. (3-1). A; n. 44,
Mariano dispara desde la frontal del
área y el balón que incrusta en las
redes merengues —por tercera vez—
por el mismo lugar. (3-2). Min. 51,
bolea impresionante de X. Riera
—casi sin ángulo— desde la derecha
que se cuela como un misil.  ¡Gola-
20! Min. 54. (3-3), jugada de tacón
de X. Riera, un delantero felanitxer
no acierta al remate, pero Juli llega
embalado desde atrás, entre dos de-
fensores consigue hacerse con el ba-
lón y fusilar de cerca al portero Na-
dal. Y min. 90 (4-3), centro pasado
que no acierta a recoger el portero
visitante, falla un delantero local,
pero Agustín logra meter el pie an-
tes que la pelota se pierda por la lí-
nea de fondo, cruzando el balón a
las redes pese a la oposición del por-
tero Roig.

ARBITRO.— Sr. GONSALBEZ, re-
gular, veterano trencilla que nunca
ha destacado por sus buenas actua-
ciones, estuvo pésimamente ayudado
en una de las bandas.

COMENTARIO

¿A quién culpar de esta derrota?
Al portero Rigo, que fue baja por
<(l esión», sufrió un altercado en la
noche/víspera anterior en un local
de Sa Colónia de Sant Jordi... ¿Qué
hacía allí en aquellas horas? ¿O cul-
par a la directiva? Que no se ha
preocupado por tener un portero de
repuesto. No se puede ir a jugar un
partido importante con un juvenil,
completamente inocente de lo que
ocurrió en Porto-Cristo, demasiado
valiente fue con ponerse bajo los pa-
los y dar la cara. Me parece bien
que se den oportunidades a los cha-
vales, pero no en partidos compro-
metidos, que no ayudan en absoluto
a su porvenir, todo lo contrario, pue-
den traumatizarles. Jugar algún par-
tidito en casa, cuando el marcador
está visto para sentencia, pero no
exigir tamañas responsabilidades. A
Roig, esa joven promesa, no quere-
mos calificarle, no existe nota para
estos casos. De todos modos mere-
ce un gran aplauso, no así los téc-
nicos ni la directiva del club.

El partido tuvo dos caras, en la
1. a parte el Felanitx no consiguió si-
tuarse en el centro del campo, los

El gran protagonists de Kárate Kid

goles en contra pusieron nerviosos
a los jugadores blancos. En la 2. a

parte todo lo contrario, se remontó
un resultado adverso y hasta se pudo
marcar un par de goles mas. El em-
pate parecía finalmente definitivo,
pero la suerte le falló al Felanitx a
última hora. A la suerte, también,
hay que buscarla y no improvisar
en el Ultimo momento.

El próximo domingo nos visita el
colista SES SALINES. El partido co-
menzara a las 17'45. ¿Hay que can-
tar victoria? Yo creo que sí.

A última hora se habla de dos nue-
vos fichajes del C.D. Felanitx, pero
a la hora de escribir esta crónica,
los candidatos a engrosar la planti-
lla merengue, eran una incógnita, se-
creto de sumario.

MAIKEL.
2. REGIONAL

PORRERES ATCO., 1 - CA'S
CONCOS, 1

NO ARRIESGO VILAR
El Ca's Concos, que se adelantó

en el marcador con un gol de Monse,
se vi6 siempre por delante en el
marcador. Vilar no se anduvo por
las ramas y preparó una estrategia
netamente defensiva, hasta el punto
que llegó a poner dos defensas en
sustitución de dos delanteros, re-
nunciando completamente al ataque.
Al final, cuando nadie ya lo espe-
raba, marcaron los locales estable-
ciendo la definitiva igualada. De to-
das formas un positivo es siempre
un botín importante.

S'HORTA, 2 - CAMPANET, 2
SE PUDO GANAR

Pese a contar con innumerables
Ocasiones de gol, el S'Horta no pudo
quedarse con los dos primeros pun-
tos que se disputaban en su campo
«Sa Lleona». El árbitro estuvo mal.

GOLES.— (1-0), M. Roig al ejecu-
tar una falta magistralmente. (1-1).
Dos minutos más tarde empataban
los visitantes en fallo defensivo.
(2-1). Toni en jugada personal. (2-2).
Nuevo despiste defensivo que apro-
vechan los de Campanet para esta-
blecer el empate definitivo.

S'Horta.— Roig, Guillem, Asturias,
Burguera, Lito, M. Roig, Gaspar, Az-
nar, García, Toni y Dino. Más por
Guillem y Obrador por Lito.

El S'HORTA recibe el domingo en
su casa al COLLERENSE, mientras
el CA'S CONCOS recibe en su cam-
po «Es Cavaller» al SON COTONE-
RET.

J.
INFANTILES

FELANITX, 3 - B. R. LLULL, 3
El pasado sábado se jugó este par-

tido que terminó con esa igualada a
tres tantos. Ya en la primera con-
cluyó con empate (1-1). Se adelan-
taron los de Inca en jugada desgra-
ciada, un auto-gol, pero de cabeza el
jugador Marcos, al que le falta for-
ma física, consiguió empatar. En la
segunda parte las cosas no cambia-
ron, mejor situados los visitantes,
más veteranos, ante un equipo fela-
nitxer que puso muchas ganas y vo-
luntad a la contienda.

El entrenador M. A. Caldentey tie-
ne una difícil papeleta, ya que el
equipo infantil se halla en época de
transición, son muchas las bajas con
respecto al año pasado.

Hoy sábado juegan en Campos.
POBLENSE, 5 - FELANITX, 1
Partido jugado hace 15 días en Sa

Pobla.

Lo prometido es deuda; ahí queda eso.

Todas estas películas que vamos a proyectar durante el
mes de Octubre, estan actualmente de estreno en los mejores cines
de Europa.

Viernes 2, sábado 3 y domingo 4

Superman IV y Agnes de Dios
Viernes 9, sábado 10 y domingo 11

Arma Letal y La Chica de la Piscina
Lunes 12, Fiesta del Pilar, UNICO DIA

Aladino y Loca Academia Policía 3
Niernes 16, sábado 17 y domingo 18

Depredador y Locas vacaciones
Todos los domingos regalaremos POSTERS

Ha estat noticia...
• Setembre 1987.
• La detenció de quatre mem-

bres de GREENPEACE, que intenta-
ren evitar amb llanxes neumatiques,
l'amarrament del vaixell de guerra
nord-americà «Compte de Grass» al
moll de Peraires.

• Els incidents violents a Xile
en el 14è. aniversari del cop d'estat
dirigit pel general PINOCHET.

• La reglamentació de l'enscnya-
ment de la LLENGUA CATALANA a
les escoles de les illes Balears i Pi-
tiüses, que sortí publicada al BOE
dia 10.

• El boicot de la població au-
tóctona de NOVA CALEDONIA —ka-
nac	  al referendum convocat pel
govern francès per decidir si la co-
lônia ha de seguir unida a l'Estat
frances o no.

• La visita del Papa JOAN PAU
II als Estats Units.

• Els 3.026 milions de pts. que
les nostres illes rebran del Fons de
Compensació, que suposen sols un
0,4 % de la quantitat total que l'Es-
tat entregara el proper any a les
COMUNITATS AUTONOMES.

• El brot d'ASMA que aparegué
a Barcelona i que provoca la mort
de quatre persones i l'hospitalitza-
ció d'alguns centenars d'afectats.

• L'incendi dels maga t zems
Arias, a Madrid, que ocasiona la
mort de 10 BOMBERS quan part
de l'edifici s'ensorra.

• La derrota del partit del pre-
sident argentí RAUL ALFONSIN, la
Unió Cívica Radical, en les eleccions
convocades per renovar el Parla-
ment, els governs provincials i els
ajuntaments.

• La victòria de la coalició de
centre-dreta a les eleccions parla-
mentaries daneses, que permetrà se-
guir en el càrrec de primer minis-
tre al conservador PAUL SCHLU-
TER.

• L'augment del minim exempt
per fer la declaració de la RENDA,
que passa de les 500.000 Pts. a les
840.000 d'ingresos bruts.

• La institucionalització dels ac-
tes commemoratius de la Diada de
l'Onze de Setembre, a Catalunya.

• L'augment de les MULTES per
excés de velocitat, fins a les 29.000
Pts.

• La primera visita que realitza
el president de la R.D.A., ERICH
HONECKER, a la República Fede-
ral Alemanya.

• La reunió de representants dels
països més petits d'Europa —Andor-
ra, Liechtenstein, Mónaco, San Ma-
rino, Malta i Luxemburg— a Andor-
ra La Vella, per discutir els seus
problemes específics i plantejar-se
l'estratègia económica que han de
seguir respecte de la CEE.

ALEVINES
OLIMPIC (Manacor), O -

FELANITX, 2

GRAN PARTIDO.
Un amistoso que dió lugar a una

buena victoria de los felanitxers.
Los JUVENILES juegan hoy en el

campo del ESCOLAR.



CABRERA -exposició-
OBERTA FINS DIA 22 D'OCTUBRE, A LA CASA MUNICIPAL DE
CULTURA

UNA MOSTRA DELS VALORS NATURALS I HUMANS QUE FAN
A AQUEST INDRET MEREIXEDOR DE SER DECLARAT «PARC
NACIONAL MAR1TIM TERRESTRE».

COL.LABOREN: 

Electrónica SOLBIN - SABA
Viatges PORTO CARI
Fotografia BENNASAR
CAFE D'ES MERCAT
Llibreria CA NA MASSOT
Objectes de regal JOLIUS
Llavors ANTICH, S. A.
Carnisseria MELE-RIBOT
Ceràmica CALL VERMELL
Fusteria i restauració de mobles

Bartomeu Obrador, Arquitecte

Material esportiu NOU ESPORT

Calçat infantil PEUS PETITS

Botiga MAJOR 82

TOT PELL
Joieria CORAL
Agencia VENY
Sastreria CAPO

Andreu FIOL 

Horari de visita: Tots els dies de 17 a 20. Els dissabtes i diumen-
ges, a més, de 10 a 13 hores.

Excursió a Cabrera
Diumenge dia 4 d'octubre. Partida de Cala Figuera (Santanyí)

a les 9 h.

Preu per persona: 1.000 pts.

Apuntau-vos a: Antoni Maimó (CoHegi St. Alfons)
M.a Rosa Cons (Coliegi Joan Capó)
Catalina Massutí (Llar del Pensionista)
o a la mateixa exposició.

Places limitades.

Organitza GOB Felanitx            

FONTANERIA

HNOS. REPISO, C. B.
Instalaciones sanitarias
Calefacción
Piscinas
Gas butano y propano
Servicio de reparaciones 

C.:Cavall	 - Tel. 575012

PORTO-COLOM (Felanitx) 

Restaurant BON PORT
OBERT TOT L'ANY

C. Pizarra, Esq. Churruca. Pto. Colom

ES DONEN CLASSES PA IITICU-
LARS de Física i Química i Ma-
temAtiques de BUP.
Inf.: A aquesta Administració o a

Arraval, 5 - Tel. 581424.

SE NECESSITA UNA DONA pe' Fi-
nes de la casa Porlorolom,
141: 'Fel. 5752'21

PER SUSCRIPCIO a Baleares i Ulti-
ma Ilom. Tel. 581993

En Porto-Colom
peluquería unisex
1101% HIS

C. La Niña, 23

Se necesita ayudante
almacén piezas recambio
y persona ayudante oficina

TRABAJO TODO EL AÑO.

lnf.: Tels. 581984 y 581985

10	 FELANITX

Congrés deis Coloms o Falcons a la Sala?
Punt primer. Estat de comptes

Reunits en assemblea, sense com-
promís, amb abscencies justificadís-
simes, sense ordre del dia, amb la
boca plena i cava a la copa, única
manera possible d'informar de les
despeses de l'aventura de les elec-
cions.

DESPESES: Poals, goma, grane-
res, fotocòpies, targes avió, anuncis
Felanitx, benzina ultralleuger, gel,
tela, coques, suc, paperins, esprai,
Radio Balear, telegrames, oMiot», or-
questina, sopar orquestina, paper i
programes, clixés, dinar, beure, suc,
xinxetes i goma, fil-ferro i endolls,
berenar, cartells, gas-oil 586.508

ENTRADES FESTES I
DONATIUS	 347.200

Bestretes inclòs l'IVA 239.308

Si per donar-los matadura ens pa-
guen, pensam que en quatre anys de
donar creu es pot amortitzar aquest
capital i els interessos.

Punt segon.
Perque impugnam els acords de la

Comissió de Govern de l'Ajuntament.
Al llarg i l'ample de vuit anys i

tres mesos a l'Ajuntament de Fela-
nitx han fet les coses d'una manera
especialíssima, al seu aire particula-
ríssim, i curiosament ningú, però
ningú dels opositors els va aturar les
carnes, quan hi havia maneres i no
se'n varen fer ús.

L'única raó que entenen aquella
genteta es la legislació vigent, això
vol dir que aquesta es i serà la nos-
tra raó i de moment l'entenen. La
nostra feina no Os fer oposició a res
ni a ningú, nosaltres ha quedat clar
que no som com ells, tenim una al-
tra manera de fer les coses i creim
que ho comencam a demostrar. Nos-
altres tenim molta feinade tenir es-
ment que no surtin del botador, i
menar-los a retxa. Són grandets, pe-
rò això no té prou pes corn per tenir
aquest vici d'haver fet sempre el que
han volgut fer. Ara fan acte de con-
trició (com a bons cristians que són)
i diuen a distra i sinistre que no ho

faran pus, que ara no duran bolk. s
dins les butxaques, que no passar4n
per dins els bassiots, etc. (això sún
eufemismes!).

La raó d'aquest canvi es senzilla,
no es una raó, es una história. Es la
história de l'evidencia de ser majo-
ria 'lisa i que hi ha dos cossets del
grup Coloms (o falcons?) que no ens
volem xuclar el dit i feim la feina
que ningú ha volgut fer fins ara, per-
que embruta, es la feina de femeter,
desagradable, ingrata, malvista i cri-
ticable per qui no sap per on hi van
a la Sala.

Que hem impugnat?

Dos acords de la Comissió de Go-
vern per contractar unes obres d'un
banització del Camp d'esports de Sa
Mola, quan el promotor, en aquest
cas l'Ajuntament, si vol fer el que
han de fer els ciutadans llisos, ha de
fer un Pla Parcial, un projecte d'un
banització, redactats per tècnics con-
tractats, no assenyalats amb un dit,
i després fer un concurs per contrac-
tar les obres d'urbanització.

Aquest es un cas d'illegalitat urba-
nística, promogut per l'Ajuntament.
Si l'Ajuntament no creu la legislació
vigent, qui la vol creure o a qui la
pot fer creure?

El Recurs de Reposició que hem
fet, contempla les iFlegalitats mani-
festes de: no adaptació de la norma-
tiva urbanística dins el terminis pre-
vists per la llei, mala contractació de
tecnics, contractació d'unes obres no
adaptades a la legislació del Sell,
manca de projecte de Pla Parcial i
manca de projecte d'urbanitació, res-
ponsabilitats civils i penals dels que
acordaren contractar les esmentades
obres i finalment l'entrega de l'acord
de la Comissió de Govern fora de
plaç.

Si això no es motiu suficient per
impugnar, digau-nos que ho es i, això
es un exemple. Si això no es greu,
que ho pot ésser?

Vos recordam que dissabte dia 26
de 12 a 1 a la Sala tendrem consul-
tori obert. Esperam les vostres quei-
xes i/o suggerències.




