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Llena verda per a Gehanitzar
Cala Brati

bva composició de Iljuntament
Molt de públic presencia la darre-

ra plenaria municipal, celebrada el
dimecres dia 7 d'octubre. Vint-i-set
punts integraven l'ordre del dia,
per-6 el toc de mitja nit interrompé
la reunió quan s'encetava el punt
19e.

Foren donades a conèixer, la Co-
missió de Govern, integrada pel
Batle i els regidors Gabriel Mora
(AP), Pere Batle, Pep Bonet i Mi-
guel Barceló (PDP) i Andreu Oliver
(PSOE), i la composició de les Co-
missions Informatives, que en nom-
bre de deu són presidides pels regi-
dors següents (les quatre darreres
no tenen encara presidência): Hi-
senda per Bartomeu Tejedor; Sani-
tat i Serveis Socials per Gabriel
Mora; Cultura, Educació i Festes
per Catalina Picó; Deports i Juven-
tut per Cristòfol Bennasar; Gover-
nació, Informació i Tràfic per Mi-
guel Barceló; Obres Municipals,
Ordenació del Territori, Urbanisme
i Medi Ambient per Cosme Oliver.
Serveis Municipals, Indústria i Co-
merç, Comissió Especial de Comp-
tes i Seguretat Ciutadana, com hem
dit no tenen encara presidencia.
Les delegacions de l'Alcaldia s'han
repartit d'aquesta manera: Pere
J. Batle, Hospici-Hospital, Serveis
Socials, Cementen, Tercera Edat i
Obres. Josep Grimalt, Informació,
Turisme i Platges. Miguel Adrover,
Fires. Miguel Barceló, Policia, Trà-
fic, Depuradora, Emisaris i Ferns.
Bartomeu Cerda, Agricultura, Ca-
mins veinals, Aigua i Clavagueram.
Gabriel Mora, Sanitat, Escorxador i
Mercat. Tomeu Tejedor, Hisenda.
Catalina Picó, Cultura, Educació,
Jardins i Zones verdes. Cristòfol
Bennàsar, Deports i Juventut.

Creim que es poden treure algu-
nes conclussions després d'aquesta
plenaria. En primer lloc que s'ha
lograt un enteniment entre el PDP
i AP, la qual cosa donarà comoditat
i certa seguretat al Batle per a go-
vernar, si be atribueix una respon-
sabilitat especial al grup d'Aliança
Popular. En segon loe, que persis-
teixen gairebé les mateixes deficien-
cies que caracteritzaven la gestió
municipal anterior. Els planteja-
ments són sovint desconcertants,
v. gr., el prosseguiment de l'oposi-
ció a una plaça d'auxiliar d'admi-
nistració general a partir del fet de
Ia seva convocatòria i no en fundó
de la necessitat efectiva de personal.

I la proverbial indocumentació en-
torn a les qüestions que es posen
a estudi i consideració de la ple-
naria.

I passant a alguns dels punts
tractats, diguem que, previa sortida
del Bathe de la sala, s'aprova—amb
nou vots a favor i sis en contra, el
reconeixement de la dedicació ex-
clussiva d'aquest i la compatibilitat
amb la seva professió de professor
d'E.G.B., així com donar-lo d'alta a
la Seguretat Social.

Amb el vot contrari dels Coloms
i dels regidors del PSOE, s'acorda
l'aprovació inicial del pla parcial de
Cala Brafi, així com la de la modi-
ficació puntual del Pla General i
aprovació inicial del Pla Parcial
d'uns terrenys de l'entitat Vall
d'Or, que contemplen la construcció
d'apartaments al costat del camp
de Golf. A propòsit d'aquest punt,
En Tomeu Obrador recordà l'in-
compliment per part de l'Ajunta-
ment de tots els terminis de la revi-
sió del PGOU, que, per altra banda,
no s'ajusta a la normativa vigent, i
el possible fet de que el 80 % de
les llicencies concedides per l'Ajun-
tament al llarg dels darrers vuit
anys sien qüestionables.

L'explotació de la depuradora de
Cala Ferrera fou també motiu de
polèmica i al cap darrer, i sols
quan Gabriel Mora aconsellà la re-
consideració del tema, fou deixat a
sobre la taula. Resulta que el cost
de manteniment d'aquesta instala-
ció —més petita que la de Fela-
nitx— era superior en uns quants
milions al d'aquesta darrera. Els
regidors del PSOE insistiren molt
en aquest aspecte i solicitaren da-
des exactes d'aquests costos.

I per últim s'aborda la qüestió
Inés anecdótica. La de recolzar la
iniciativa d'AGAMA de proporcionar
llet envasada en tetra brik, al preu
de 120 pessetes el litre per a con-
sum dels escolars de tot el muni-
cipi. El cost d'aquesta llet seria
cobert en un 50 % per la Comunitat
Económica Europea, en un 40 %
pels organismes autonòmics i en un
10 % per l'Ajuntament. Una mostra
del producte es passetjà per la sala
i després d'un llarg debat s'aprova
Ia seva distribució, amb caracter
experimental, durant els mesos que
resten d'aquí a cap d'any. Els regi-
dors del PSOE s'abstengueren i els
Coloms votaren en contra.

Ciclisme

Demà se celebrara l'onzena i últi-
ma carrera de la Challenge ciclista
que s'ha desenvolupat durant l'any
sota l'organització del Consell Insu-
lar de Mallorca.

Aquesta final tendra com escenari
Ia nostra comarca i la meta al cim
de Sant Salvador, on se rendirà
un homenatge al més veterà dels
ciclistes mallorquins i un dels pri-
mers campions nacionals del ciclis-
me mallorquí, En Simó Febrer.

L'itinerari de la carrera sera el
següent: A les 10 sortida des de
l'Avinguda de la República Argen-
tina cap a Manacor. Successivament
es pasara pels pobles que consig-
nam: Porto Cristo, Son Macià, Fe-

L'INSERSO comunica que als
cais de la LLAR DEL PENSIONIS-
TA de Felanitx s'han de fer unes
obres d'adeqiiació a la normativa
vigent de seguretat i higiene i de
dotació de calefacció i aire acondi-
cionat.

Per això, el local se tancarà al
públic a partir de l'horabaixa de
demà diumenge dia 18, i se preveu
que haura d'estar tancat durant un
mes.

Els serveis medies se trasllada-
ran durant aquest temps a la Resi-

lanitx, Campos, Santanyí, Alqueria
Blanca, Calonge, Es Carritxó, Fela-
nitx i arribada a Sant Salvadór
aproximadament a les 12'30.

L'esmentat homenatge a Simó
Febrer es una iniciativa de la Con-
selleria de Deports del Consell In-
sular, la qual ha volgut aprofitar
l'avinentesa d'aquest final de prova
per a recordar l'historial esportiu
d'un home que assolí una trajectò-
ria brillantíssima dins l'àmbit de
l'esport del ciclisme a la segona
dècada del segle actual.

È1 nostre Ajuntament ha coHabn-
rat molt eficaçment per tal de fer .

possible aquest final del I Challen-
ge Illa de Mallorca».

dència de vells del carrer Hospici,
amb el següent horari:

ATS: de dilluns a divendres, de
16 a 18 hs.

Doctora: Dimarts i dijous, de les
12 a les 16 hs.

Per a informació, inscripcions a
activitats, expedició de cartilles sa-
niaries i servei d'assitència social:
A la Casa Municipal de Cultura els
dies feiners —a partir de dimarts,
dia 17— de les 10 a les 13 hs. i els
capvespres de 17'30 a 19 hs.

Defflà, fina! lela «1 Chalienge fia de Mallorca»,
amb meta a Sant Salvador

Homenage a Simó Febrer

La Llar de la Tercera Edat restarà
tancada per reformes

Ajuntament de Felanitx
GRAN FIRA DEL

PREBEBORD

Demà diumenge (ha 18



SANTORAL

Diu. 18 St. Lluc, evg.
Dill. 19 St. Pere d'Alcántara
Dim. 20 Sta. Irene
Dim. 21 Les Vesges
Dij. 22 Sta. Maria Salomé
Div. 23 St. Joan Capistrano
Dis. 24 St. Antoni M.a Claret

LLUNA

Lluna nova dia 22

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 1015, 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 1 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 festlus, a
les 9,30 i 20,30 h.

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

Portocolom - Felanitx: A les
7,20, 9,20, 16 i 18 h. Diumenges i
festius, a les 7,20, 9,20, 13 i 18,15
h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 1230 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:

Cì Ticoulat

Francesc Piña
Gayit-Melis
Miquel-Nadal
Jume Rotger
C. Ticoulat.

TELPFONS D'INTERES

Ajuntament: Oficinas i Policía
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerttries 580448 - 581144

582450
Ambulandes

581715 - 580061 - 580080
Servei mòdic crurgêncies 580254
Guirdia Civil	 580080
Bombers	 581717

Las GESTORIAS ADMINISTRATIVAS de
FELANITX

Comunican al público, que a partir de la
fecha todos los SABADOS permanece-
rán CERRADAS.

	11n11NINIMIlri

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE
C. N'Alou no. 10	 — bajos — FELANITX

	
Tel. 582450

Elliquei Martresa Gomita
PERLOIA

va morir a Felanitx, el dia 14 d'octubre, a l'edat de 87 anys, havent rebut els sants
Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
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PREU DE SUBSCRIPCIO

Semestral:
	

1.500 ptes. 
Semestral a fora: 1.650 ptes.

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

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

Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.

Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe total
de 8.112.691 pesetas.

Se dejó sobre la mesa a aproba-
ción del contrato del servicio de
mantenimiento de los equipos de
informática instalados en la Casa
Consistorial.

Se desestimó la solicitud del Su-
perior del Hospital San Juan de
Dios interesando una subvención
para adquirir una silla de ruedas,
por no haber consignación presu-
puestaria.

Se desestimó la solicitud de
D. a Lucía Miró Fuster interesando
Ia venta de ropa en solares del
Mercado Municipal, por estar todos
los puestos ocupados.

Se desestimó la solicitud de la
Asociación de Vecinos de Porto Co-
lom interesando una subvención
para cubrir gastos en las pasadas
fiestas patronales, ya que la subven-
ción está pagada íntegramente y no
hay más consignación.

Se acordó cancelar la garantía
constituida por D. Baltasar Binime-
lis Rigo, con ocasión de la instala-
ción de una grúa en calle Martin
Sureda de S'Horta.

Se acordó autorizar a la Llar de
Ia 3.3 Edad del Inserso de Felanitx
para la utilización de la Sala de

Exposiciones de la Casa de Cultura
para una muestra de pintura.

Se acordó contratar con Pinturas
Adrover-Antich el pintado de cuatro
aulas y colocación de un friso en
una de ellas del Colegio Juan Capó,
por el precio de 208.880 pesetas.

Se autorizó al Grup Balear d'Or-
nitologia para la utilización de la
Sala de Exposiciones de la Casa de
Cultura para una exposición audio-
visual.

Se accedió a la solicitud de
D. Gabriel Morey Gelabert intere-
sando la concesión de trofeos para
Ia VII Trobada de la Policía Muni-
cipal Balear.

Se dio cuenta del escrito de la
Asociación de Padres de Alumnos
del Colegio de Porto Colom.

Sc concedió una subvención de
200.000 pesetas al Rector de la Uni-
versidad de las Islas Baleares para
celebrar el Seminario sobre Lógica
Aplicada en Porto Colom.

Se denegó la licencia de obras
solicitada por D.a María Vicens
Mestre para construir en un solar
sito entre las calles Sant Agustí,
Alonso Rodríguez y Sta. Catalina
Tomás.

Se concedió licencia a D. Antonio
Cuenca González y otra para cons-

Descansi en pau

truir una vivienda unifamiliar aisla-
da en solar 112 de la Urb. Lafe de
Porto Colom, con una tasa de 57.858
pesetas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a Telefónica, a D. Juan Binimelis
Caldentey, a D. Juan Gorreta Gil, a
D. a Antonia Barceló Oliver, a D. Bar-
tolome Capó Obrador, a D.3 María
Rigo Fol, a D. Martín Xamena Fiol,
a D. Julio Camacho Rubio y a
D. a Catalina Andreu Ramón.

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

En tramite de urgencia se acordó
autorizar a la Bodega Felanitx para
realizar una Asamblea General en
Ia Casa de Cultura.

Felanitx, a 10 de septiembre 1987.
El Secretario

Guillermo Juan Burgttera
Al Alcalde Actal.

Cosme Oliver Monserrat

ES DONEN CLASSES PARTICU-
LARS de Física i Quimica i Ma-
temAtiques de BUP.
Inf.: A aquesta Aministració o a
Pça. Arrava I, 5 - Tel. 581424.

Les seves germanes polítiques Catalina i Antònia Veny Adrover, vos supliquen que volgueu
encomanar-lo a Mu.

Casa mortuòria: C. Bellpuig, 8



d'aquest mateix mes es faria una
excursió a Lluc.

Més tard, a Ca'n Miguel «d'Es
Casino», es reuniren tots els assis-
tents per a compartir un refresc i
parlar de les seves coses, sempre
dins un ambient de sana alegria,
acabant així la Reunió General de
l'Associació de la Tercera Edat, que
va ésser tota una festa.

Pep Grimalt i Vidal

ELECTRO-FRED
F. Contreras

Empresa Autorizada por el M. de
1. 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!

NECESITO APRENDICES ij OFI-
CIALES para taller. De 16 a' 33 años.

Inf: Cristalería Felanitx. Te1.582011

Manren
La matinada del dimecres deixà

d'existir a Felanitx, a l'edat de 87
anys, mestre Miguel Manresa i Go-
mila, conegut popularment p'En
PerIbia.

Amb la mort d'En Pede:da desa-
pareix de la vida local un personat-
ge singular, la faceta mes destacada
del qual fou sens dubte la musical.
A aquesta afició hi dedica moltes
hores de la seva entusiasta existèn-
cia, ja que des de nin s'aplica al seu
estudi sota el guiatge del seu germà
primerament i després del dels mes-
tres Bartomeu Vich i Miguel Cap-
llonch. Fou director de l'Orfeó Aulí
i fundador de les orquestres «Medi-
terráneo Jazz» i «Virginia». La seva
rebotiga de barber fou durant molts
anys lloc de reunió de gent devota
de la música i sempre hi havia
temps per a la tertúlia i per tocai'
Ia guitarra.

3a ben avançat d'anys li entra la
dèria literaria i ens oferí tres yo-
hums de versos i un de prosa,
«Estampes felanitxeres», on vessa
els records de la seva infantesa i
joventut d'un Felanitx ple de cos-
turns ja esvaits.

Descansi en pau mestre Perlóia,
el bon amic i conrador d'amistats.

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

con kiPM aa
CRECE

 a fi o s
1 11	 11111110 	 r' iffn 111 ,111111gyviiparril.

FELANITX

Un horabaixa ple d'alegria a n'Es Carritg 	 Ha mor! mestre Miguel
Diumenge passat, en Es Carritx6 es
varen reunir els membres de l'Asso-
ciació de la Tercera Edat, amb mo-
I iu dc celebrar la Reunió Gefieral
d'associats. •

Acompanyaren les persones ve
Iles molts de familiar i amics.

En primer lloc se celebra una
missa en sufragi dels difunts, se-
nyor Tófol «Roca», senyor Miguel
«Bonjesús» i el senyor Jaume
,<Cans», morts al llarg d'aquest any,
ja que tots ells eren membres de
l'Associació.

Digue la missa Mn. Antoni Fiol,
Vicari d'Es Carritxó, qui enllestí
una homilia molt adequada a la
diada que celebràvem. Tengue pa-
raules d'encoratjament per a seguir
amb la vida de pietat i de sacrifici,
de pietat en vers de Déu i de sacri-
fici suportant amb resignació i per
amor de Déu el que comporta la
Vellesa. Desitjant a tots els pre-
sents es poguesin reunir l'any que
ve, sense que n'hi faltas cap.

Després de la Missa el subsecre-
tari de l'Associació En Pep Grimalt
i Vidal va explicar als presents les
passes que s'han donat oficialment
per a aconseguir la mateixa Asso-
ciació i les activitats que al llarg
d'aquest any s'han duit a terme.
Explica amb detall les subvencions
rebudes i les despeses que hi ha
hagut per a poder pagar el cost de
les distintes activitats. La qual cosa
fou de grat dels assistents. També
expressa el desig dels associats per-
que fossin moltes les persones ve-
Iles i joves que s'ajuntassin a ells
per a així engrossir més la familia
dels amics de la Tercera Edat d'Es
Carritxó.

Seguidament fou presentat un Ili-
bre que dins la Collecció «Coses
Nostres» s'ha publicat patrocinat
per la mateixa Associació i en el
qual s'han recollit els diferents par-
laments que es digueren dia 18 de
gener de 1986 amb motiu de cele-
brar-se en Es Carritxó una festa en
honor dels Vells. Així mateix hi ha,
dins el mateix llibre, una petita
perla interessant biografia de cada
una de les persones que foren
homenatjades.

Quan es sollicita que es presen-
tassin les persones que volguessin
ser elegides per a poder compondre
Ia junta directiva no es presenta
ningú i fou desig de la majoria que
continuassin les persones que fins
llavors ho havien estat.

Així doncs la Junta queda., en els
seus principals càrrecs, com se-
gueix:

Presidenta, dona Margalida A d ro-
ver Juan.

Vicepresident, senyor Antoni Bar-
celó Adrover.

Secretari, senyor Joan Ramon
Barceló.

Vicesccretari, senyor Pep Grimalt
Vidal.

Tresorer, senyor Miguel Rosselló
Maimó.

Dona Margalida Adrover Juan i
el senyor Antoni Barceló Adrover
acompanyats del senyor Joan Ra-
mon Barceló, repartiren un exem-
plar del llibre editat a cada una de
les persones assistents.

Es comunica també, que dia 25

OCTUBRE
Dijous, 1.—Eis lladres. Els wat-

riors actuaren l'altre vespre. L'ob-
jectiu: una nova botiga d'articles
de pell. Lloc: carrer 31 de Març.
Maja: la violencia. Vidres abaix...
Les peces més cares... El cotxe es-
perant a la porta... La fugida verti-
ginosa... Una peHicula! Devien fer
falta als protagonistes més cuiros
per clavar-hi tatxes d'entapiss ar i
claus de ferrar bísties. La vila ger-
manets, es una aventura perillosa,
plena de rates negres, rates de
síquia i rates tragineres. Crec que.
en conec dues de síquia i una de
traginera. Tots en coneixem que
tenen nom i cara de persona... as
ben hora d'amollar els moixos!

Divendres, 2.—Cabrera. Cabrera
es un diamant, es una perla que no
es pot deixar espanyar. L'exposició
que avui he visitat a la casa de
cultura es un crit que romp el coll,
es una queixa paorosa i esplèndida
contra les idees absurdes dels pode-
rosos que arranquen de la terra les
millors grades. Ben pensada, ban
muntada, ben feta aquesta mostra,
ben pegat aquest gemec de <Tare
natural»... Deixem arribar a Cabre-
ra l'arca de l'amic Noé. Que hi
botin les bèsties de tota mena i
grandària, i quan l'arca sigui buida
posau dins ella els soldats i em-
penyeu-la fort, ben fort... que el
vent allunyi les armes... Que calltri
per sempre els trons... Que hi can-
tin allà els aucells, que hi corrtn
els animals, que hi juguin les papa-
llones i els arbres cresquin més
alts... i les flors amb mes colors...
Que els homes que hi vagin sigutn
gent de pau, calma i amor... Que
amollin les escopetes..., que toquin
els flabiols... Que cantin les alegries
d'haver deixat tal com era la nostra
illa de Cabrera!

Dissabte, 3.—Les pintades. Les
façanes más estratègiques del poble
i la creu dels caiguts, altra vegada
pintats pels que no tenen remei ni
res dins la closca. N'Ingmar Berg-
man deia que ell feia peRicules per
expressar-se i que n'hi havia que
s'expressaven pegant als seus fills,
escrivint poemes, jugant a la pilota,
etc. Ara hi ha gent que s'expressa
omplint la vila de lletrotes burots i
bajanades... Això no està be i es
per mi una de les formes más gro-
lleres de l'expressió humana encara
que la intenció sigui política, piló-
tica o diurètica... Ni els bruts stIn
al món per pintar, ni els pintors
per embrutar.

ROGER
11n1=1101111MISIMENIMINEW

SE ALQUILA ALMACEN, con, fuer-
za motriz. En C. Antonio M'airra.:
Inf.: Tel. 580342.



POU, INSTALACIONES Y MONTAJES
ELECTRICOS

Se necesita oficial ELECTRICISTA
Informes: C. Puerto, 86

Tel. 571020	 Porto Cristo

Jaime Valens Tugores
Diplomado en Ciencias Empresariales

Les ofrece sus servicios de
ASESOR CONTABLE - FISCAL

Plaza Pax, 17-2.° C.
Felanitx	 Tel. 580763

Autocares J. CALDENTEY
Línea FELANITX PORTO COLOM FELANITX

Horario que regirá a partir del dia 1 de noviembre 1987
Días laborables salida de FELANITX 9'00, 14'15 y 17'30

de P. COLOM 9'20, 14'45 y 18'00

Domingos	a de FELANITX 9'00, 12'30 v 17'30
o de P. COLOM 9'20, 1300 'y 18'15

Advertimos los siguientes cambios
La salida de P. COLOM a FELANITX de las 16'00 será

las 14'45. Se suprime durante los meses de invierno el trayecto
parada de CALA MARSAL.

La salida de FELANITX PALMA de las 10'15 será a las 10'00.

a

DISCO CALIPSO
PORTO-COLOM

OBERT els divendres, dissabtes i
diumenges.

Els diumenges GALES JUVENILS
Vos esperam

FELANITX

Robatoris
Aquestes darreres setmanes han

estat a l'ordre del dia els robatoris,
de tal manera que dins l'espai de
quinze dies, una botiga del carrer
31 de Març ha estat objecte d'espo-
li dues vegades, després de sengles
trencadisses dels vidres dels mos-
tradors. També entraren un dia
d'aquests a un magatzem de mate-
rial de construcció del passeig
d'Ernest Mestre i a Inés d'altres
sustraccions se'n dugueren un auto-
móbil. I per rematar l'eficaç cam-
panya, i tal vegada conscients del
significat que podria entranyar Ia
malifeta, el diumenge o dilluns, en-
traren en el Jutjat, d'on sostregue-
ren una màquina d'escriure, espa-
nyaren papers i destrossaren una
toga.

Club d'Esplai Albada
Comunica a todos los niños que

a partir de la fecha se halla abierto
todos los lunes y jueves, de 6 a
8'30 de la tarde.

Los que quieran participar en las
actividades del club deben efectuar
Ia correspondiente inscripción.

Secció Religiosa
ESGLASIA DE ST. ALFONS

FESTA DE SANT GAIETA
PROGRAMA

Durant la setmana del 19 al 23
d'octubre, en el collegi de Sant Al-
fons se realitzaran per part de
l'alumnat activitats relatives a la
festa: redaccions, exposicions de di-
buixos, etc.

Divendres •dia 23, a les 15 h.
missa escolar, amb lectures, cants
i ofrenes a càrrec dels alumnes del

Dissabte dia 24, a les 6 del cap-
vespre, paralitúrg,ia juvenil i a les

7 missa solemne preparada conjun-
tament amb les Religioses Teatines.

Diumenge dia 25, festa de Sant
Gaietà.—A les 7 del capvespre, so-
lemne Eucaristia concelebrada, amb
serme, que dirà el P. Antoni Oliver,
C. R. Cantarà la Coral de Felanitx.

Els Pares Teatins i les Religioses
Teatines conviden molt cordialment
a tols els felanitxers a aquests
actes en honor del seu Pare Sant
Gaietà.

RELIGIOSES TEAT1NES

Tots els dimecres de l'any, a la
capela de la Providència i de 6 a 7
de la tarda, s'ofereix la possibilitat
de tenir una pregària davant el
Senyor, oberta a totes les persones
que vulguin participar-hi.

La pregària concluirà amb una
Eucaristia.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Joan Gomila Oliver
i M.a Antònia Rosselló Cera, han
vista augmentada la seva llar amb
el naixement de dues bessones pre-
cioses. En el baptisme rebran el
nom de M.a del Pilar i M.a Antònia.

Felicitam als venturosos pares.

NECROLÓGICA
Dimarts dia 29 a la matinada en-

tregh l'ànima a Déu a Manacor, a
l'edat de 93 anys i després de veu-
re's confortada amb els sagraments,
D.8 Margalida Massanet Perelló,
Vda. d'Antoni Ferrer. D.e.p.
Reitera ui el nostre condol a la se-

va familia i d'una manera especial
al seu fill el nostre ben volgut
company Rafel Ferrer, director de
la revista «Perlas y Cuevas»

Ha estat noticia...
• Setembre 1987.
• La moció de censura del PSOE

contra el president de la XUNTA
DE GALICIA, Fernàndez Albor, que
ha suposat la substitució d'AP en
el govern gallee per una coalició
formada pel PSOE, CG i PNG, pre-
sidida pel socialista FernAndez Laxe.

• El JUDICI a la ciutat de Va-
lència contra trenta-cinc persones
acusades d'estar implicades en una
xarxa de prostitució de menors.

• La destitució de l'entrenador
del Barça, TERRY VENABLES, en
un dels moments més critics en la
història de l'equip de futbol.

• La mort del director de cine-
ma BOB FOSSE.

• El segrest de l'industrial va-
lencià José Maria PASCUAL, allibe-
rat després que la seva familia
entregàs els 300 milions de pesse-
tes que demanaven els segrestadors.

• La mort d'alguns centenars de
cavalls a la zona central de Castella,
per culpa de la PESTA EQUINA
importada d'Africa.

• La incorporació de vaixells de
guerra belgues a la flota europea
que ja es troba en el GOLF PER-
SIC, en missio de protecció dels
vaixells petroliers que circulen per
la zona.

• El TERRATREMOL que sac-
sejà amb violència la ciutat nord-
americana de LOS ANGELS.

• La detenció del principal
responsable dels escamots illegals
d'ETA, Santiago Arróspide, realitza-
da per la policia francesa.

• L'anunci fet pel president de
Nicaragua, DANIEL ORTEGA, de
començar un alto el foc unilateral
en tres zones frontereres on actua
la contra.

• El líder socialista xilé CLO-
DOMIRO ALMEYDA, ministre d'A-

fers Estrangers durant el govern de
la Unitat Popular de Salvador
Allende, qui ha estat condemnat a
541 dies de presó per un tribunal
xilé.

• El congrés del PARTIT LABO-
RISTA britànic, que ha decidit
rnantenir en el seu programa una
política de defensa basada en el de-
sarmament nuclear unilateral, punt
aquest que no agrada massa al líder
del partit Neil Kinnock.

• Les tibantors entre el PSOE i
la UGT per la qüestió de la concer-
tació social.

• El principi d'acord entre la
patronal i els sindicats bancaris,
que suposarà que les oficines d'en-
titats de banca tendran les portes
obertes fins les cinc de l'horabaixa,
tal com es fa en els països de la
CEE.

• El MARROC, que ha vist com
la seva petició d'ingrés a la CEE
no ha estat acceptada.

• Els 8'f milions de delers d'in-
demnització que haurà de pagar el
govern francés a GREENPEACE,
d'acord amb la sentència d'un tri-
bunal suís, per haver ordenat l'afo-
nament del vaixell de l'organització
ecologista, Rainbow Warrior, el ju-
liol de 1985 al port d'Auckland
(Nova Zelanda), acció que dugueren
a terme els serveis secrets fren-
cesos.

• La proposta del PEN CLUB
CATALA de presentar els escriptors
Miguel Angel Riera, Baltasar Por-
cel i Pere Calders a la candidatura
del Premi Nobel de Literatura.

CERCAM PERSONA PER A TRE-
BALL eventual de 6 mesas. Prefe-
rible amb experiência en maneig
de carreretes elevadores.
In f.: Tels. 580054 i 580075.

ES PASSEN TREBALLS A MAQUI-
NA. Mí: A aquesta adminisiració.



C. O. FELANITX
El C.D. FELANITX convoca a todos los niños de 10 a 13 años

que quieran jugar al fútbol, para hoy sábado y el próximo día

24, a las 10,30 horas en el campo de Es Torrentó. Deben ir pro-

vistos de botas y pantalón de deporte.

Se sortearan varios balones entre los que asistentan.

FESTA DE [ES TEMES
La BANDA DE MUSICA DE FELANITX té el gust de convi-

dar-vos a la serenata que oferirà per a tota la població el proper

dia 20 d'octubre, a las 9 del vespre, davant l'Hospital de Felanitx.

Hi quedau tots convidats.

FELANITX

LA CATALUNYA OPRESSORA

Sr. Director:

En Pere Andeu, té mes raó que
un sant. Catalunya sempre ha opri-
mit Espanya i les dades històriques
que aporta són indiscutibles. Si
m'ho permeteu, m'agradaria adduir
alguns altres exemples que corrabo-
ren plenament les seves afirmacions.

Ja ho deia en Nebrija fa molts
d'anys: «Siempre fue la lengua com-
pañera del Imperio» que traduït al
cristià vol dir que «allá on hi ha
colonització económica, mai no hi
manca la colonització cultural». No
hi ha dubte que la colonització (o
opressió) cultural pot arribar a ser
tan odiosa com l'econòmica i sovint
és més embafadora, i si no ho creis
observau la casta d'opressió que els
castellans han de sofrir de Cata-
lunya:

Als pobres nins castellans els obli-
guen a cursar tots els estudis en
català, àdhuc les primeres lletres.
Amb més freqüència de la que cal-
dria, es dóna el cas de nins caste-
flans que el primer dia que van
a escola es troben amb una mestra
que ni entén ni parla castellà. Tam-
poc no es estrany el cas del vellet
quasi analfabet que va a les tres
pessetes a veure el metge i aquest
no entén ni un mot de castellà. Es
quasi impossible parlar en castellà
a les comissaries, quarters, davant
el jutge etc. i empenyer-se a fer-ho
sol dur mals resultats. Tot això
passa avui en dia que tenim demo-
crcia. Excús dir-vos que succeïa en
temps de la dictadura.

Els desgraciats castellans per po-
der veure TV en el seu propi idio-
ma, han hagut pagant-
los de la seva butxaca, repetidors
per a captar la TV argentina alhora
que la Generalitat (mirau si són
perversos!) no s'ha estat de fer sa-
ber que la maniobra era illegal i
que qualsevol moment els repeti-
dors podien ser desmuntats.

I ja m'allarg massa, si per mostra
basta un botó crec que queda de-
mostrat que el que Catalunya exer-
ceix sobre la resta d'Espanya no es

opressió; es opressió i mitja.
Atentament

Pere Mateu
P.. S. Pere Andreu, això que l'estat

central només deixa de tornar el
5 % del que recapta a aquestes
Illes, no sé si vós o el «Diario»
d'on ho treia s'ho creuen, jo no,
i com jo quasi tots els mallor-
quins inclòs en Cariellas. Vos
diré mes, no manquen estudis
que demostren que la indepen-
dencia dels PP. CC. no nomes es
viabe econòmicament, sinó que
fins i tot seria un bon negoci.

A N'EN JORDI GAVINA

Simplement Ii voldria fer avinent
que no sempre la falta d'assistèn-
cia als espectacles culturals que ens
ofereixen a Ciutat es per manca
d'interès. Per altra banda li diré
que perquè ell no veiés cap fela-
nitxer a l'estrena de «La Senyora»
d'Antoni Mus, no vol dir que no
n'hi hagués d'altres més que ell, ja
que cree que no es necessari posar-
se cap distintiu ni fer cap «cuadro»
per tal de fer-se notar. Si ell no ens
va veure a nosaltres, nosaltres si
que el verem a ell.

Alià on no l'afinarem (que no vol
dir que no hi fos) va ser, divendres
dia 9, al Teatre Principal, on se re-
estrena «Els muts» i es dedica un
homenatge a Antoni Mus, desco-
brint un bust de la seva persona.
Se'l considera un dels millors dra-
maturgs mallorquins: nascut a Fe-
lanitx encara que passa la major
part de la seva vida a Manacor.
S'obsequià la seva viuda amb un
ram de flors.

Qualcti de Felanitx que no neces-
sita fer-ne crides quan assisteix a
un espectacle de Palma.

LLET PER FORCA

Sr. Director:
La sessió plenaria de dimecres

passat, tengue un acte realment
cómic pels actors i tragic perquè
aquests manegen els nostres diners
d'una manera que m'atreviria a dir,
sense miraments, ni ordre ni con-
cert.

Parlar tres quarts d'hora de llet
«subvencionada» a les escotes, que,
segons el portaveu dels Coloms,
sortira a 120 pessetes/litre,quan a la
botiga va a 85 pessetes/litre, es de
bojos. Parlar tres quarts d'hora
d'una llet que ningú va saber dir
ni trobar l'oferta d'aquesta llet,

on la regidora d'AP que havia de
vendre el producte, no sabia si era
el 50 °/o, el 40 °/o o el 10 % el que
havia de pagar l'Ajuntament, es de
visionaris. Parlar tres quarts d'hora
d'una llet que, de totes les escotes
consultades, ningú en vol, tothom
té necessitats més urgents que

vendre la Ilet d'Agama, llevat de

l'escota de S'Horta que volia una

oferta diferent a la proposada, per

poder reforçar els ossos als allots,

això es molt confõs. Parlar tres

quarts d'hora de llet i concluir els

senyors del PDP i els d'AP que

donaran llet per força a les escotes

i que això costara «experimental-

ment» tres milions de pessetes, fa

pensar que hi ha un interès clarivi-

dent en la llet i un desinterès

evident pels problemes reals de

Felanitx.
Rafel

VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, —muy cerca de la
calle Mayor-- en solar (le
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.

Informes: Tel. 411941

PROFESSORA DE EGB da clases de
REPASO durante todo el afio, de
EGB, matemáticas 1 0 BUP y mate-
máticas y fisica y química de FP.
Inf.: C. Dameto, 54 Tel. 582110.

BUSCO CASA en alquiler en Porto-
Colom, para todo el año. Preferi-
ble parte vieja.
Inf.: Tel. 580710.

tu mejor momento
ataa para padres)

•seo verd
(con... la colabotorkSo especial cht un capitulo de Juan Gasoil)

1987
Ya está en todas las libreríasRestaurante MALLORCA

Paseo Ramón [lull, 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.

Se necesita ayudante
almacén piezas recambio
y persona ayudante oficina

TRABAJO TODO EL AÑO.

Inf.: Tels. 581984 y 581985



Restaurant BON PORT
OBERT TOT L'ANY

C. Pizarra, Esq. Churruca. Tel. 575174 Pto. Colom

cine princip 
Tel. 580111

Viernes 16 y sábado 17, a las 9 noche y domingo 18, desde las 3

Al mismo tiempo que en los mejores eines de Europa presentamos
el éxito más importante de esta temporada

Depredador y Locas Vacaciones
Viernes 23, sábado 24 a las 9 noche y domingo 25 desde las 3

Atrapados sin salida

Gremtins
Próximos estrenos: — SUFRE MAMON de Hombres, (i --LA BANI-.

BA — LA TIENDA DE LOS HORRORES — EL REPORTERO DE LA
CALLE 42 — etc. etc.

FIESTA DE LA RAZA

La Guardia Civil celebró la fiesta
de su Patrona con una misa rezada,
asistiendo las autoridades locales,
las fuerzas destacadas en esta po-
blación de dicho Cuerpo y repre-
sentaciones del Cuartel de Carabi-
neros )' de Milicias Nacionales.

— Los elementos que intengran
las Organizaciones Juveniles de Fa-
lange se reunieron en correctísima
formación en las naves de la Iglesia
Parroquial, para asistir a una Misa
rezada en honor de la Virgen del
Pilar. Al momento de la consagra-
ción las bandas de tambores y
cornetas nos emocionaron con los
acordes del himno nacional.

A la salida, desfilaron por varias
calles de la población.

Alrededor de las dos de la tarae,
las Organizaciones Juveniles empe-
zaron su sesión deportiva con unas
carreras para vanguardistas y escol-
tas, de trece kilómetros de recorri-
do, clasificándose por este orden:
1.0 Juan Prohens Mesquida, 2.0 José
Luís Massot Abizanda, 3.. Salvador
Estelrich.

Hubo también un partido de fút-
bol en Es Torrentó y carreras pe-
destres y de ciclismo en el mismo
campo, que ganó el balilla Cavile
Adrover Obrador.

Por la noche en el Salón de Fa-
lange se celebró una velada patrió-
tica. Pronunciaron fogosos y brillan-
tes discursos Jaime Rosselló, Rafael
Rosselló, Miguel Janer, Juan Janer
y Jaime Oliver; y recitaron inspira-
das poesías alusivas, Jaime Nadal,
Simón Andreu, Eduardo Carmona,
Jaime Rosselló, Pedro Obrador,
Monserrat y Antonio Alomar.

El Coro dirigido por el experto
pianista Pedro Mestre, cantó el
himno de Falange, Oriamendi, La
canción del Legionario...

NUEVO CINE
Con satisfacción nos enteramos

de que las negociaciones entabladas
entre LA PROTECTORA de esta
Ciudad y una empresa cinematográ-
fica de Palma para montar un cine
en el salón de dicha sociedad, se
han llevado a feliz término, faltan-
do solamente concretar algunos de-
talles para que Felanitx pueda
contar con una Sala más de espec-
táculos.

SETAS
Empiezan ya a verse algunos ces-

tos de setas en nuestros mercados.
Por lo mucho que ha llovido se
prevé que este comestible ha de ser
abundante este año.

Aunque se supone que los precios
serán asequibles, de momento se
pagan a 5 pesetas el kg.

MERCADO LOCAL
Almendrón qq. 150,— pts.
Trigo (100 ,kg.) 56,50 >>

42,—Avena (100, kg.)
Cebada (100, kg.) 45,—
Habas (100kg.) 44,—
Garbanzos (100 kg.)	 85,— »

D'ALLAVORS  

FELANITX   

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Mañana a las 10 de la mañana
comienza en la Vía Argentina la
carrera final de las pruebas ciclis-
tas que con el nombre cd CHA-
LLENGE ILLA DE MALLORCA» ha
organizado el Consell Insular de
Mallorca con la estimable colabora-
ción de l'Ajuntament felanitxer. Al
final habrá un merecido HOMENA-
JE a uno de los mejores ciclistas
de la historia balear y nacional,
SIMÓN FEBRER. Toda una leyen-
da viviente de este duro deporte,
que cumplió el otro día la friolera
de 93 aflitos.

• Por Televisió Felanitxera re-
cordamos el historial de SIMÓ FE-
BRER de la mano de JOAN OBRA-
DOR. También ANDREU RIERA,
presidente de deportes del CIM fue
objeto de entrevista, explicando los
pormenores de la carrera ciclista
del próximo domingo. También tu-
vimos oportunidad de mirar el
pasado con nostalgia, de la cantante
felanitxera KISKA, que cuando me-
jor estaba situada en el mundo de
Ia canción se retiró. Fue célebre su
actuación en el «Festival de Mallor-
ca», compitiendo con la canción
«Quan Mallorca dorm», codeándose
con famosos como ALBERTO COR-
TES. Otro que fue noticia fue el
fotógrafo BIEL BENNASSAR que
ha participado con cuatro de sus
fotografías en la feria '«SONIMAG»,
amén de conseguir un precioso ga-
lardón por quedar finalista en el
«Certamen nacional de fotografía
"ANGEL FONT"». Interesante, de
veras, la forma con que trabaja el
color este gran fotógrafo felanitxer.

• Sin duda estos días debe an-
dar algo tristón nuestro amigo y
compañero MIQUEL A. ENGINYER,
porque se avecina la «IV TROBA-
DA MALLORQUINA EN ARGENTI-
NA» esta vez pasando por BRASIL.
Siete días, ni más ni menos, que en
Río dc Janeiro, sin olvidar las Cata-
ratas de Iguazú, allí donde se filmó
«La Misión»... Él tendrá la obliga-
ción con el amigo TONI GRIMALT
de estar al frente de la expedición,
y eso le conlleva dejar a su amado
Felanitx, que tanto quiere. Esa to-
nelada y media de humanidad ha
podido pasar unos meses entre no-
sotros aprovechando el tiempo, re-
creándose en nuestros festejos tra-
dicionales y otras cosas lindas que
ha venido contando por las ondas
de «FELANÍTX-RADIO». Se irá el
próximo día 16 de noviembre, con
lágrimas y la vista atrás, hacia
donde debe volver.... Un abrazo, si
no nos vemos entretanto.

• Quien acaba de grabar su ter-
- cer elepé es el grupo mallorquín
«SIS-SOM». Un equipo musical que

cuenta con la importante y valiosa
voz de FRANCESCA ADROVER.
Este L.P. llevará como título gené-
rico el nombre del conjunto y ha
sido grabado en los estudios «Digi-
tals» de Palma. Ansiamos escu-
charlo.

• También fue noticia el pintor
MIQUEL BARCELO, porque fue
portada de la revista/suplemento
«BRISAS». El pintor ofrecía un
nuevo «look», andaba vestido más
normdlito, con cara menos de
«enfant terrible» que en anteriores
ocasiones. El felanitxer también
está nominado a los «SIURELLS
DE PLATA» de este a o. Es la se-
gunda vez que es elegido candidato.

• En LORCA, el pasado domin-
go, se celebró una prueba atlética,
un «maraton», en el que partici-
paron dos felanitxers. SEBASTIAN
ADROVER que fue 3.° en la cate-
goría de veteranos y 42.° en la
general. VICTORIANO MARTINEZ
se colocó en 78.° de la general en
una difícil competición en que hubo
muchísimos participantes. Según
noticias, algunos de estos corredo-
res podrían formar parte del equipo
«OPEL» que se va a formar pronto
en Felanitx.

VIDEOCLUB. — «QUE PASO
ANOCHE?» (2). Director: Edward
Zwick. Intérpretes: Rob Lowe, De-
mi Moorr, James Belushi, Elizabeth
Perkins. Productora: RCA-Colum-
bia. Duración: 91 minutos. Género:
Comedia. Producción 1984. SINOP-
SIS: El protagonista no quiere sen-
tar la cabeza y ella no quiere atarse.
Pero después de una fiesta en el si-
tio de moda de Chicago, él, Danny,
y ella, Debbie, pasan la noche jun-

tos. Su aventura es casual, apasiona-
da y supuestamente pasajera, hasta
que ocurre lo impensable: quieren
seguir viéndose. El es comienzo de
una intensa relación que molesta al
camorrista y amigo de Danny y a la
cínica compañera de apartamento
de Debbie. COMENTARIO: Una co-
media juvenil de muy reciente es-
treno en el cine que sirve para que
luzca su personalidad la nueva es-
trella Rob Lowe. Realizada con cl
estilo habitual de este tipo de fil-
mes norteamericanos, resulta atrac-
tiva por su gran amenidad y por ex-
poner de forma sencilla temas que
están ahí y que están viviendo los
jóvenes.

• En el CINE PRINCIPAL otra
novedad, recién salida de la fábrica
de los sueños, «DEPREDADOR», úl-
timo producto para mayor gloria y
lucimiento de ARNOLD SCHWAR-
ZENEGGER; un culturista que fue
«Mister Universo» y se casó con la
hija del Sargento Shriver, d s' clan
de los «Kennedy». Aquí le vemos en
un cóctel en el que hay cosas de
«La bestia debe morir», «Aliens y
«Rambo .

La cosa es muy taquillera, ha
dado un pasión. La crítica anda di-
vidida, pero nadie negará que la ac-
ción es constante y que no deja lu-
gar al aburrimiento.

«LOCAS VACACIONES» es una
comedia intrascendente que sólo as-
pira a entretener.

JORDI GAVINA

SE NECESITA CAMARERO
la.: Cafetería S'Aheurador
'Fel . 582309



FELANITX

01.

FUTBOL

En terreno positivo
La Unión, 2 - Felanitx, 5

BASQUET

Sorprelent i positiu inici: 3 victivies
a camp centrad

El Felanitx en el campo de La
Union consiguió su primera victoria
fuera de casa.

FELANITX.—Muñoz (2), M. Rie
ra (3), Valentin (2), Veny (2), Juan
(2), Pont (2), Obrador (3), Cano (3),
Juli (2), X. Riera (3) y Rosselló (3).
Vanrell (1) salió por cano y Pastor
(—) lo hizo por Pont, lesionado de
consideración.

ARBITRO: Pérez (0). Escasa nota
para un desastroso arbitraje, sus
ayudantes le fueron a la zaga. Al Fe-
lanitx le persiguen esta temporada
los peores árbitros de esta catego-
ría, a cual peor. Se alió con el equi-
po local, se inventó fueras de juego,
pero no pudo parar a un equipo in-
finitamente superior.

GOLES.—Min. 5 (0-1) Juli de ca-
beza. Min. 18 (1-1) Listo. Min. 48
(1-2) Vanrell. MM. 58 (1-3) Roselló
.en una gran jugada individual. TvItn.
73(2-3) Tilín. Min. 80 (2-4) X. Riera
de perfecta vaselina. Min. 89 (2-5)
de nuevo Roselló.
COMENTARIO

Pese a que la primera parte ter-
minó con la Igualada (1-1) en el
marcador, el Felanitx jugó mejor
que en la segunda, dominando am-
pliamente. El Felanitx tenía que
vérselas con un equipo que jugaba
la pelota «patadón hacia delante»,
empleando todo tipo de brusqueda-
des. Mucha dureza ante la mirada
complaciente del colegiado, que
ayudaba todo lo que podía al equi-
po «unionista».

En la segunda parte el Felanitx
supo contragolpear con exactitud y
marcar goles con extraordinaria fa-
cilidad. Vanrell apenas había salido
al campo y ponía por delante al Fe-
lanitx, que aumentaría diferencias
en una jugada con sello personal de
Roselló( pero el equipo local no se
dio por vencido y obligó al portero
Muñoz a realizar algunas interven-
ciones de mérito. Al final holgada
victor ia del equipo que dirige Jau-
me Fiol, que borra un negativo y
se apunta un positivo, a la espera
de escalar posiciones el próximo do-
mingo en la tabla de clasificación
pasando por «encima» del próximo
rival, aquí en «Es Torrentó», que es
el CAMPOS. No es una perita en
dulce precisamente, sinó uno de los
candidatos al ascenso a tercera di-
visión. Un equipo que marca pocos
goles pero que recibe muy pocos,
todo lo contrario del Felanitx, que
marca muchos pero que encaja de-
masiados para ser el equipo que es.
Un partido que promete ser muy in-
teresante.

PERE MAIOL,
por deferencia de

«FELANITX-RADIO»

2.° REGIONAL
CA'S CONCOS, O - SINEU, 2

INCIDENTES EN UN MAL
PARTIDO

Se truncó la buena marcha del
equipo de Vilar, que el pasado do-
mingo jugó un mal partido, si bien

tampoco tuvo la fortuna a su Favor.
El colegiado de turno tuvo una la-
bor totalmente negativa, perjudican-
do a los propietarios del terreno de
juego.

Cuando faltaban diez minutos del
final se sacó una falta con rapidez,
que ocasionaría el segundo gol visi-
tante. Antes el árbitro había prome-
tido a los jugadores locales que ha-
ría sonar el silbato, antes que se
lanzase esta falta. Pero lo cierto es
que el pito no sonó y concedió el
gol. El jugador Fiol le agredió y al-
gunos espectadores saltaron al cam-
po. El árbtiro dio por terminado el
partido. En el acta señaló que sólo
faltaban dos minutos de juego. Ha-
brá sanciones graves, no cabe duda,
pero el máximo culpable del desa-
guisado, el juez de la contienda, no
estaba en condiciones de arbitrar
este partido. No quiso hacerse la
prueba alcohólica, amparándose en
la Constitución. Los jugadores Fiol

Monse serán sancionados, bajas
importantes en un equipo que tiene
corta la plantilla.

El próximo domingo juegan en el
campo del VALLDEMOSSA ATCO,

S'HORTA, 4 - MARIENSE, O
PRIMERA VICTORIA

Ante el colista, el S'Horta no per-
donó, jugando un partido completo.
No hubo más que un equipo en el
campo «Sa Lleona», un S'Horta que
buscó el gol afanosamente y perdió
clarísimas ocasiones de marcar Mu-
chos más goles.

Las dianas fueron obra de Aznar
(3) y Roig (1).

Esperemos que esta victoria
dé fuerzas y moral al equipo en pos
de conseguir una mejor clasifica-
ción.

S'HORTA.—Roig II, Flores, Sito,
guera, Manolo, Gaspar . Muñoz,

Juli, Dino, Aznar, Luis y Roig I.
El próximo domingo se desplazan

a jugar en el feudo del PLA DE NA
TESA.

JUVENILES
FELANITX. 2 - CAMPOS, O

LABORIOSA VICTORIA
Buen partido de los felanitxers,

que se encontraron ante un equipo
muy peleón que supo aguantar el
resultado inicial hasta los minutso
finales.

Cabe destacar a todo el equipo y
de manera especial a los hermanos
Roig. El portero, que tuvo poco tra-
bajo, realizó un par de extraordina-
rias intervenciones.

GOLES de Javi y Felipe.
El próximo partido deben seguir

intentando mantener el liderato en
el campo del MARGARITENSE.

INFANTILES
FELANITX, O - 3. SALLISTA, 5

NO HAY MAS CERA
QUE LA QUE ARDE

Ante un equipo superior, la biso-
fiez de los felanitxers se tradujo en
el marcador.

Ni els més optimistes esperaven
Ia consecució d'aquests primers tres
triomfs de la temporada, aconse-
guits tots ells dins pistes que des
de sempre han estat pràcticament
inaccessibles.

Cadets masculins:
SA POBLA C. A. P., 64
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 74

Important victòria dins un pave-
lló on fins ara això ha estat singu-
lar. ASa Pobla no hi havie guanyat
mai.

Joc ràpid i eficaç domini del baló.
Actuaren solament 6 jugadors, els 5
més veterans per assegurar el resul-
tat, i el debutant Damià Amengual,
senzillament perfecte en la seva
primera actuació. Sensacional P. J.
Fullana qui marca 36 punts, amb
quatre cistelles triples. En Sebastià
Barceló, en el minut 33 caigué mala-
ment i es produí una lesió en el
turmell que es suma a les abun-
dants hagudes aquestes primeres
llunes de la temporada dins el club.

Actuaren i anotaren, Lladó (4),
Amengual (11), Bennasser (6), Bar-
celó (11), Fullana (36), Colau (6).

Júniors masculins:

ESPANYOL, 68
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 78

La victòria es forja en els minuts
inicials de l'encontre, on es domi-
nava totalment els rebots (minut 7,
3-12; minut 13, 11-24).

Els avantatges arribaren fins a 15
punts (23-38), però la reacció local,
en uns moments en que les sortia
tot en atac, deixaren el resultat
31-38 en el descans.

A la segona part es repetí la his-

ALEVINES
J. D. INCA, 3 - FELANITX, O

MARCADOR INJUSTO
Otro arbitraje calamitoso. Los ju-

gadores felanitxers, que jugarcrti
bastante bien, vieron como los lo-
cales metían los goles en clarísimos
y flagrantes fueras de juego.

El entrenador blanco no pudo so-
portar más tanta injusticia y en el
segundo gol salió al campo empu-
jando al colegiado. Cartulina roja al
instante que le costará un montón
de partidos de sanción y no podrá
ocupar el banquillo.

FUTBOL EMPRESAS
PROTECTORA/A. GRIMALT, 2

CA NA PAULINA, 4
Partido jugado hace algunas se-

manas. Goles de Méndez y Angel.
Los visitantes son uno de los «ga-
llitos» deI grupo.

BETACOLOR, 5
PROTECTORA/A. GRIMALT, 1
Partido jugado la pasada semana.

Dominio local. El gol del honor fue
obra de Angel.

Nota. — Los ALEVINES juegan
este sábado en «Es Torrent& frente
al CONSELL.

tória. Bon començament dels fela-
nitxers que eixemplaren la diferèn-
cia fins als 20 punts (42-62), però
que torna a ser contrerrestada pels
locals amb uns llançaments increï-
bles fins al punt de posar-se a tan
sols 6 punts a falta de 2 minuts
(66-72).

Juga tota la plantilla i també el
juvenil Bernardi. Hem de destacar,
en aquesta ocasió, a tot el bloc.

Els jugadors que més punts fe-
ren, varen ser Bover (17), Amengual
(14), A. Oliver (12), A. Vicens (12).

Seniors femenines:

BINISSALEM, 34
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 47

Escassa tècnica i molta duresa,
com és habitual, per part de les
locals, que no féu perilla en cap
moment el resultat.

La pista en la que juguen és anti-
reglamentaria i vergonyosa, tant per
les dimensions com per l'estat del
pis que en aquesta ocasió romania
ple de bassiots. Cal citar també el
fet de que no disposaren de cap
baló reglamentari (enguany juguen
amb un més petit que les tempora-
des anteriors).

El contundent 11-35 del descans
ho deixava molt clar i permeté do-
nar entrada, en el segon temps, a
les 7 juvenils que acompanyaven
les 5 séniors. Aquesta circumstancia
explica l'advers 23-12 del segon pe-
ríode.

Antònia Camarero i Margalida
Lladó, amb 16 i 15 punts respecti-
vament, foren les dues peces més
valuoses en atac.

AQUESTA JORNADA

Als aficionats al bàsquet no els
quedará més remei que, bé el dis-
sabte o bé el diumenge, anar fins
al Camps de Sa Mola, on jugaran
quatre equips del Joan Capó/Auto-
cares Grimalt, contra altres tants
de Ciutat.

Els tres partits de dissabte hora-
baixa, a partir de les 5, són:

Cadets masc.—J. CAPO/AUTOC.
GRIMALT - PATRONAT «B», molta
moral en els nostres que no sabem
si será suficient davant el Patronat
«B» (guanyador per més de 50
punts a la 1.a jornada).

Juvenils fem.—Comencen avui Ia
competició. Tant el J. CAPO, com
el PINK, són una incógnita.

Júniors masc.—Es, sens dubte, el
partit amb més atractiu, el que ju-
garan JOAN CAPO i LA GLORIA.
Els visitants guanyaren 83-49 al La
Salle a la 1.a jornada, són els sub-
campions de Mallorca i nodreixen
l'equip de 2.» Divisió.

El diumenge tendrem el J. CAPO/
AUTOC GRIMALT de séniors feme-
nines contra el BONS AIRES, que
obtingué una excellent victòria 'en
el començament de la Miga.

LARRY CISTELLES
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Ttiè, Congrés de Coigns a ia Sala
	

Entre tots, salvem Cala 13rafi
Cala Brafi urLanitzada, gràcies

Dimecres passat, a més de la Ilet,
s'aprova inicialment el Pla Parcial
que permetrà la urbanització de la
meitat de Cala Brafi. I això es no-
més el començament, si el grup
governant (APDP) no demostra un
interès diferent al que fins ara de-
mostra, i no s'atura aquest procès,
després vendrit Cala Estreta, Cala Sa
Nau, Cala Mitjana i S'Alga, després,
ja no caldrà res més que agrair a
aquests senyors, el tenir tota la
costa del terme de Felanitx urba-
nitzada.

A Felanitx ningú sap urbanística-
ment el que pot fer, ni el que no
pot fer. La hei obligava (i deim
obligava, perquè com sempre, els
terminis prevists, l'Ajuntament les
ha esgotats fa estona) com a minim
a fer la Delimitació del S61 Urbà,
ho hem recordat de paraula i per
escrit i no ens han fet cas. La res-
ponsabilitat es seva, no nostra, com
vol suposar el senyor batle, quan
vol fer creure a la gent que els
culpables són els qui descobreixen
les illegalitats, quan tothom sap
que són culpables davant la llei els
qui cometen iHegalitats.

Deiem en altres congresos, que
no veim canvi amb el canvi de
batle. Varem proposar quatre punts
per anar a la Plenaria de dimecres,
eren: 1.—Discusió i aprovació del
Reglament de Normalització Lin-
güística, dins l'àmbit de l'Ajunta-
ment. 2.—Contratació i instaHació
d'un equip de só per la sala de
sessions. 3.—Contratació i redacció
del Projecte de Delimitació del S61
Urbà de Felanitx i d'un Pla Espe-
cial d'aigües netes i brutes. 4.—Dis-
cusió de la reiterada presência als
actes religiosos i el perquè d'aques-
ta cabòria de la Corporació. Només
el punt darrer anava a l'ordre del
dia, tot i que el temps s'esgota
abans d'arribar-hi, segons ells aquest

es el problema més greu dels plan-
tejats, a més del de la llet que en
parlaren ridículament prop d'una
hora.

Felanitx fa massa temps que ne-
cessita un instrument de planeja-
ment i una disciplina urbanística,
ells en són responsables i també
són responsables que els nostres
fills no puguin coneixer cap racó
de la nostrada costa sense urba-
nitzar. De moment impugnarem
aquesta aprovació inicial de Cala
Brafi i demanarem responsabilitats
als qui ho varen aprovar, necessita-
rem temps i coratge, per?) el temps
ens donara la raó. No podem pen-
sar que els felanitxers vulguin tota
la nostra costa urbanitzada.

A les declaracions a aquest set-
manari, D. Cosme Oliver, deia que
el problema que més el preocupava
era el pressupost per l'any que ve,
es a dir que d'aquí al gener Fela-
nitx ha de restà adormit, Felanitx
no té problemes. Així mateix volem
anunciar als felanitxers que del su-
peravit de l'any passat, ara hi ha
un superavit de 33 milions. Tenen
superavit de superavit! i això en
diuen administrar un poble? Nosal-
tres no compartim aquesta manera
de fer les coses, de no planificar,
de no tenir un ordre de prioritats,
de fer-ho tot a grapades i quan ja
no hi ha temps per fer-ho sense
haver de fer iFlegalitats. I així ens
van les coses a Felanitx.

VENDO CAMION A VIA cabina gran-
de PM-A. Precio 390.000 ptas.
Inf: Tel. 581605 (de 8 a 14'30).

SE DAN CLASES DE FRANCES E
INGLES. EGB - BUP i COLT.
Inf.: C. Gabriel Vaguer, 98

Tel.: 581146

Dimccres passat dia 7 d'octubre
l'Ajuntament de Felanitx aprova el
Pla Parcial del Polígon 15, promo-
gut per Playmasa, grades als vots
afirmatius dels regidors del P.D.P.
i d'A.P. Aquest acord suposa la
urbanització de Cala Brafi.

Davant aquest fet hem de dir
que:

La urbanització de Cala Brafi su-
posa el primer pas cap a la destruc-
ció del poc que ens queda de costa;
es l'inici de l'ofensiva urbanística
contra les zones de Cala Estreta i
Cala Sa Nau.

Una vegada més, estam davant un
altre cas de «desenvolupament» mal
entes, no planificat, que hipoteca el
futur de la nostra costa com a
centre d'atracció de turisme.

Quan la gent d'aquí i encara més
els turistes cerquen de cada dia
més platges netes i verges, un ur-
banisme racional, un respecte al
paisatge, etc., a Felanitx certs pro-
motors i politics «conservadors»
semblen ancorats en un yell turis-
me de masses sense cap futur des
del punt de vista econòmic i terri-
blement agressiu i impactant amb
el paisatge.

Els felanitxers hem pogut obser-
var aquest estiu les conseqbencies
d'aquesta falta de planificació: en
són un exemple les horroroses cons-

truccions tot just tocant la mar a
la zona de Cala Barbacana i Cala
Marçal, la desaparició de suposades
zones verdes com el Regueró de
Ca's Corso, la desaparició de pistes
de tennis que han estat substituïdes
per nous blocs d'apartaments, la
contaminació de les aigües del
Pont, etc.

Tot això fa reclamar la determi-
nació d'unes amples zones verdes
devora les urbanitzacions i, sobre-
tot, d'unes totalment protegides a
la Ilista de les quals hi hauria d'en-
trar ramenaçada Cala Brafi.

Per això, és necessari que tots els
qui creim en un altre sistema de
progrés més modern, racional i
humà ens manifestem contra aquest
nou atac al nostre futur i benestar.
Per la nostra part, com a membres
de l'agrupació local del G.O.B., ma-
nifestam públicament la nostra opo-
sició al projecte i que prendrem
totes les mesures de tipus legal i
de pressió popular que estiguin al
nostre abast. A més, consideram
que nosaltres només hauríem d'es-
ser una veu Ines en contra, per la
qual cosa esperam que la gent
—tots vosaltres— respongui decidi-
dament perquè Cala Brafi no sigui
Ia dart-era cala destruïda sinó la
primera alliberada.

AGRUPACIÓ GOB-FELANITX

¿Dónde reparar sus zapatos? ¿Este es su problema?
Entrega y recogida en:

— Esparteria Margarita, C/. Jaume I, 23
— Esparteria Nadal, C/. Santueri, 72
— Ca N'Aina Pedrada, Cl. Nofre Ferrandell, 27

(Devora la plaça de les Palmeres)
— Ca'n Mel - Ca's Concos
— Autoservicio Ca's Molinar - S'Horta
— Creaciones Cala d'Or - Cala d'Or

Sabateria aTiffanio, C/. Major, 37

kcirk I N111311Eltil
Las mejores marcas en lámparas
y apliques:

GOLD LAMP
	

FORJA - LA CREU
LA CREU
	

BARBERA, etc.

HORARIO: Mañanas, de 9'30 a 13'30.
Tardes, de 16 a 20.

C. Null° Sans, 23	 Tel. 581823	 Felanitx




