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Sanitat no unstuck tin hospital
a fa common zie hunt és 4. :30 no
respecta les riostrzs

El Ministeri de Sanitat del govern
central està vist que fa molt més
cas dels informes tècnics elaborats
pels funcionaris d'Insalud —uns
funcionaris que no els fa gens ni
mica de pla allunyar-se de les capi-
tals— que no pas del clamor que
s'aixeca de per tot arreu de les
foranies, d'una gent que per guarir
les seves malalties és acarumallada
a un centre mastodõntic, llunya, in-
fecte i desorganitzat, el manteni-
ment del qual pagam a preu d'or
tots els contribuents.

Aix?) és el que no trigarà en con-
firmar-se quan es reveli que la ubi-
cació del nou centre a construir a
Mallorca és Palma. (Com ens agra-
daria d'equivocar-nos!).

Aquesta perspectiva és la que va
examinar la «Comissió de segui-
ment per a la consecució de l'hospi-
tal comarcal» per a la zona de lle-
vant, a la reunió que tingué Hoc a
Manacor el passat dia 7 d'octubre.
Aquesta comissió, integrada pels
batles i altres representants de for-
ces socials dels pobles del llevant
mallorqui, fa molts mesos que es
va constituir i la seva gestió devant
el govern de Madrid i els represen-
tants de la sanitat central a Balears
ha estat fins ara infructuosa, pitjor
encara, ha estat gairebé ignorada.

El Batle Cosme Oliver i el secre-
tari general de la U.G.T. Guillem
Vadell estan dins aquesta comissió
en representació del nostre poble i

ens informen avui del que es tractà
a aquesta reunió de Manacor, que
es la primera que se celebra des-
prés de les eleccions municipals.

Una vegada exposada la situació
del cas als qui són nous dins la
comissió, es prengué l'acord de
sollicitar a la Comissió de Peticions
del Parlament Balear que insti al
Director Provincial d'Insalud a do-
nar una resposta a les preguntes i
inquietuds formulades fa temps i
que fins ara no han merescut altra
resposta que evasives.

Es formularen així mateix altres
propostes i suggerències: La de
promoure una campanya de cons-
cienciació a tots els pobles de la
zona, amb recollida de signatures i
altres accions per tal de recolzar
Ia demanda d'una descentralització
de la sanitat. La d'organitzar una
«tancada» dels batles i altres repre-
sentants de forces socials dels po-
bles a les dependencies d'algun
organisme central. Una manifestació
massiva de la gent de la part fora-
na que creu que és legítim el que
se demana...

Sabem que dimarts que ve es tor-
narà reunir aquesta comissió i es
necessari que aquesta reivindicació
es concreti i que tots ens anem
plantejant el que podem fer per a
recolzar-la. Jo n'hi ha prou d'acce-
lerar el procés de degradació de
tantes zones del nostre pais que no
tenen altra tara que la de quedar
allunyades de les capitals.

l'Ajuntamen i la tin
Els lectors del setmanari varen

rebre informació de la darrera
sessió celebrada a la Sala. El cro-
nista del setmanari, amb molta cla-
rividència, va captar perfectament
Ia situació creada a partir de la for-
mació de la majoria AP-PDP, o bé
APDP, com diuen els Coloms.

Ben mirat se comprèn que les
dues forces afins hagin arribat a un
acprd. Ens agrad o no, en aquest
poble, la gent vota la dreta i lògica-
ment es la dreta qui ha de remenar
els fesols.

Ara, admès el principi, ails!) que
pot esser lamentable és que continuï
fentse la política cometent els ma-
teixos errors i arbitrarietats del
període anterior. Ho deim perquè
en determinats moments de la ses-
sic!, els assistents s'havien de recor-
dar massa de l'etapa passada com
si no hagués hagut les darreres
eleccions, amb el consegüent canvi
en la correlació de forces.

Es cert que, durant els darrers
quatre anys, els regidors d'AP so-
lien votar a favor del grup majon-
tan, però això no tenia gens d'im-
portància perquè els seus vots no
canviaven res, des del moment que
el PDP tenia majoria absoluta.

Ara la situació ha canviat i l'AP
s'ha convertit en arbit. La seva res-
ponsabilitat, per tant, és molt
grossa perquè tenen gran capacitat
de decidir. I això és valid per a
qualsevol qüestió que se debati a la
Sala.

—Perdonau, pet-6 vós no feis
comptes de parlar de la fira?

—En podem parlar. ¿Que voleu
que vós digui de la fira?
—Voldria que m'aclaríssiu què va

passar. Per exemple: ¿tocava haver-
hi fira, diumenge? Allò que se va
fer, ¿compta com a fira? ¿N'hi
haurà una altra per subsanar la que
no sabem si se va fer?

—Mirau: això que ha succeït és
justament una mostra de la deso-
rientació que regna a la Sala i la
forma eixelebrada en què s'hi duen
els assumptes. Jo no som un entès
en la matèria i no vos sabria dir
quin dia tocava enguany celebrar la
fira del prebebord; tampoc no tenen
per què saber-ho els regidors; pert!)
si no ho saben, en tenen d'infor-
mar-se'n demanant-ho als qui poden
respondre. La celebració de les fires
va fixada per tradicions molt anti-
gues que la determinen rigorosa-
ment. Se veu que a Felanitx en-
guany ens hem equivocat de dia,
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i l'embull ha provocat un enfronta-
ment amb Llucmajor, que, lògica-
ment, ha guanyat la partida amb
tots els pronunciaments a favor seu.

—Per què afirman que aquesta
victòria llucmajorera havia de pre

-dum-se per lógica.
—Mirau; a més de la patinada,

que es lamentable, jo vos voldriz
fer notar que l'Ajuntament nostre,
en aquests darrers vuit anys, no ha
mogut mai un dit per potenciar una
manifestació tan important i popu-
lar com són les fires. El de Llucma-
jor, per exemple, ja fa tres setma-
nes que en parla, ho prepara i ho
anuncia. Agin, els felanitxers saben
que hi ha fira perquè el matt del
diumenge que pertoca, quan passen
pel carrer Major observen que hi
ha transit autoritzat al revés dels
diumenges llisos. Després se topen
amb les greixoneres a l'escala de
l'església, etc. I la fira, si marxa, és
purament en virtut de la pròpia
inèrcia i no gens ni mica per cap
impuls de l'Ajuntament que, corn
dic, se n'ha desentés totalment.
Naturalment, quan hi ha hagut con-
flicte, s'ha resolt a favor del qUi
mereixia guanyar. La fira de Lluc-
major va esser un autentic esdeve-
niment; la nostra feia plorera.

—Què trobau que hauria de fer,
doncs?

—Prendre-s'ho amb un poc mês
d'interès i potenciar les fires amb
doblers, amb imaginació, cercant
idees per revitalitzar-les 1 no mal-
gastar temps i energies i doblers
discutint si convé donar llet als
allots de les escoles, assumpte
aquest que, a l'any 1987, quan els
nostres allots prenen a ca seva la
llet que volen, sencera, descremada
o liofilitzada, i ja van embafats de
iogurt, sona massa a tercer món o,
i aim!) ja és més sospitós, a negocis
de determinats senyors a qui se'ls
veu la filassa d'una hora enfora.

Pirotècnic

Miguel Oliver, Secretari
General de l'Agrupació
Socialista de Palma

Dissabte dia 10 celebra eleCciong
l'Agrupació Socialista de Palma per
tal de renovar el seu quadre direc-
tiu. Resulta guanyadora 1 condida,
tuna encapçalada pel .nostre -. pais
Miguel Oliver Massuti;,Dins la gall;
didatura hi figura corn a cap eni
Participació ciutadana uñ 'Ore fela4
nitxer, En Joan Mesquida Ferrando.
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PREU DE SUBSCRIPCM
Semestral:	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.

SANTORAL

Diu. 25 Sts. Crispí i Crispinià
Dill. 26 St. Evarist
Dim. 27 St. Vicenç d'Avila
Dim. 28 Sts. Simó i Judes, ap
Dij. 29 St. Narcís
Div. 30 St. Alonso Rodríguez
Dis. 31 St. Quintí

LLUNA

Quart creixent dia 29

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes
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 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

1 19 h. Diumenges i festius, 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 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:

Francesc Piña

Gayb.-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
C. Ticoulat.
Francesc Pifia

TELEFONS D'INTERES

Ajuntament: Oficines I Policía
580051, 580080 i 580385
Sólo urgencias 582200
Funerhria Felanitx

580448-581144
Funerfiria Lesever	 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei medic d'urgêncies 580254
Guitrdia Civil	 woopo
Bombera	 581717

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

Especialidad en platos
típicos mallorquines.

SERVICIO A LA CARTA EN GENERAL
MENU DEL DIA

Los domingos menú especial.

Servimos comidas a domicilio.

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

que quieran jugar al fútbol, para hoy sábado día 24, a las
10,30 horas en el campo de Es Torrentó. Deben ir provistos de
botas y pantalón de deporte.

Se sortearán varios balones entre los que asistentan.

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 9, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos
sus miembros, a excepción del
Sr. Alcalde que se encontraba en-
fermo:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior, una vez intro-
ducido el acuerdo de adjudicación
de las obras de adecentamiento del
sótano de la Escuela de Porto
Colom.

Se aprobó la certificación n.° 2
de las obras de pintado de la
Escuela Reina Sofia de S'Horta,
por un importe total de 298.760
pesetas.

Se accedió a la solicitud del Pre-
sidente del C. D. de S'Horta intere-
sando la limpieza y reparaciones
varias en el Campo de Fútbol.

Se autorizó a D.a María Burguera
Vicens interesando el cambio de
vehículo adscrito a la Licencia Mu-
nicipal n.° 26, del Servicio de Auto-
turismo.

Se acordó el abono de dos men-
sualidades a D. Miguel Uguet Uguet
conforme a la aplicación del Decre-
to 306/85.

Se acordó comunicar a la A.P.A.
de Porto Colom que las obras y
reparaciones que solicitan ya están
contratadas.

Se acordó el abono de 14.511.277
pesetas a Dragados y Construccio-
nes, S. A. a cuenta de la certifica-
ción n.° 7-A de las obras de Sa-
neamiento y Depuradora de Cala
Ferrera.

Se informó favorablemente el ex-
pedientt de instalación de un bar
en local sito en Ferrera Blanca n.o 2
de Cala Ferrera.

Se informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de un bar
en calle Faraió, 10 de Cala Ferrera.

Se informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de una cafe-
tería en local sito en la calle Corb
Mari de Porto Colom.

Se concedió una subvención de
15.000 pesetas a la Cruz Roja por
los servicios prestados con motivo
de las Fiestas de San Agustín.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
A D.a Catalina Antich Obrador, a
D. Juan Juliá Mestre, a D. Mateo

Juan Amengual, a D. Andrés Maimó
Barceló, a D.a María Mas Bennásar,
a D. Helmut Schroder, a D. Félix
Almodóvar Mofino, a D. Juan Capó
Cabrer, a Ramaders Agrupats y a
D. Rolf Wegener.

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

Felanitx, a 10 de septiembre 1987.

El Secretario
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde Actal.
Cosme Oliver Monserrat

ANUNCIO CEMENTERIO

Procediadose en estos momentos
a la mecanizackm del padrón
de sepulturas del Cementerio
Municipal, se r u e g a a todos
aquellos interesados cuyos Tí-
tulos hayan experimentado cambio
de su titular, se personen en el Ne-
gociado de Secretaría de este Ayun-
tamiento al objeto de registrar di-
chos cambios de titularidad.

EL CONCEJAL DELEGADO DEL
CEMENTERIO:
Fro. Pedro J. Batle Garcías.
V.° B.° EL ALCALDE:
Fdo. Cosme Oliver Monserrat.

ANUNCIO

De acuerdo con el calendario ela-
borado por la Consellería de Indus-
tria y Comercio, el pasado Domingo
día 18 se celebró la Feria de esta
Ciudad.

Habiendo coincidido dicha cele-
bración con la Feria de Llucmajor,
los feriantes han pedido que el pró-
ximo domingo el día 25 el mercado
tradicional de los domingos se ce-
lebre en el recinto ferial, lo que esta
Alcaldía ha autorizado por estimar-
lo favorable al tráfico comercial.

Lo que se publica para general co-
nocimiento.

Felanitx, a 19 de octubre de 1987.
El Alcalde.

VENDO PISO sin terminar, en Fela-
nitx, precio: 2.000.000 ptas. 1 mi-
llón entrada, resto 2 años sin inte-
reses.

VENDO PISO pequeño. En Felanitx
Precio: 1.500.000 ptas.
la.: Tel. 580752

SE VENDE RUSTICA, 3 cuarteradas
Ca'n Aluo.
Inf.: Tel. 575048.

A BINIFARDA, ES VENEN 4 quar-
terades, amb caseta vella i 3 cuar-
terades i mitja.
Inf.: Tel. 580406 (els vespres).

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE
C. N'Alou no. 10	 — bajos — - FELANITX	 Tel. 582450
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La vida moderna ha anat arraco-
nant —sobretot des de mig segle
ença—, un gran nombre de tradi-
cions i costums que enriquien an-
tany el patrimoni cultural de molts
de pobles i ciutats. Una d'aqUestes
tradicions, reduïda avui a la més
mínima expressió, es la dels tocs
de les campanes. Abans, la seva
missió anava més enllà de l'estric-
tament religiós i deixaven sentir la
seva veu per anunciar un esdeveni-
ment o una desgracia, per advertir
d'un perill o, simplement, per re-
cordar que era hora de recollir-se.

Mn. Cosme Bauça ens ha deixat
a les planes de la seva «Historia de
Felanitx» (1) una descripció com-
pleta de les campanes que a princi-
pis de segle regien les funcions
religioses i també en certa menera
tot el transcórrer de la vida ciuta-
dana. Per altra banda, a la do-
cumentació exhumada per Ramon
Rosselló i Mn. Pere Xamena, hi
trobam de tant en tant dades rela-
tives a la confecció i finançament
de les campanes, les quals i degut
a la seva relativa durada, eren subs-
tituïdes o refoses amb freqüencia.
De tota aquesta documentació ens
servirem en aquest treball, la fina-
litat del qual es oferir un inventari
actual de les campanes i donar una
idea —be que condicionada a la
modestia que imposa una exposició
periodística—, del significat i carac-
terístiques deis seus tocs, tant pel
que fa al passat immediat com al
present.

Pedí abans de passar mes envant
voldríem fer una referencia a un
felanitxer que s'interessa per aquest
tema. És el sacerdot de grata me-
mòria Mn. Bartomeu Nigorra, que
fou Bene ficiat i Mestre de Capella
de la Seu de Mallorca. Aquest sacer-
dot elabora un estudi molt acurat
que es titula «Notas sobre los
toques de campana de nuestra S. I.
Catedral Basílica ) (2), al preàmbul
del qual ens diu: «Nuestra afición a
Ias campanas, más bien nuestro en-
tusiasmo por ellas, nos viene de
muy pequeñuelo, cosa no extraña,
ya que vinimos al mundo a la som-
bra del esbelto campanario de la
Parroquia de San Miguel de Fela-
nitx. ¡Con cuánto entusiasmo pres-
taba mi ayuda en el toque de cam-
panas de la iglesia de San Alfonso
María dc Ligorio o en el campana-
rio de la parroquia! Lo pedía como
una gracia y disfrutaba con ello
como con el mejor de los juguetes.
Me sabia perfectamente todos los
toques y combinaciones usuales...».

I passem ja a descriure les cam-
panes de Felanitx:
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

En el campanar de l'església par-
roquial hi ha actualment cinc cam-
panes. Abans n'hi havia sis però als
voltants de l'any 1936 s'envia a re-
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ASSOCIACIÚ PREMSA FORANA

DE MALLORCA

fondre NA RECTORA i, havent-se
iniciat la guerra civil, el seu metall
fou emprat per fer munició i no
retorna mai mes al nostre campa-
nar. Pesava uns vuit quintars i por-
tava les imatges de St. Francesc
d'Assís, la Puríssima Concepció,
St. Joan Baptista i l'escut de Fela-
nitx. Duia les següents inscripcions:
«Ste. Francisce ora pro nobis» i
,‹Assumpta est Maria in coeltim gau-
det exercitus angelorum.—Rr. Fran-
czscus Font presbiter artanensis in
signunz devotionis et patrocinii hoc
in sancti Agnini Pastor ab anno 1659
rimbalurn offert manse octobrzs
1678.—Joannes Puigserver».

Les campanes que resten actual-
ment al campanar són les següents:

N'ELOI, d'un pes aproximat de
25 quintars. Du esculpides les imat-
ges del SS. Sagrament, el Sant
Crist, la Verge amb el Nin Jesús
i St. Joan Baptista. Es Ilegeix:
«Michael princeps magnus stat pro
filiis populi nostri. Danielis XXII.
Joannes Cardal MDCLXXX.». Sota
la figura del Sant Crist, «Ecce cru-
cem Dómini, fugue partes adver-
sae».

N'ANTONIA, que pesa poc mes
de 14 quintars. Du la inscripció
«Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sane-
tus inmortalis, miserere nobis - Pie-
tate Antoniae Soler citnbalum hoc
in honorem Dei dicatur MDCCCC».
Porta les figures del Sant Crist,
Cors de Jesús i de Maria i l'escut
de Felanitx. Aquesta campana tam-
bé es anomenada vulgarment «Na
Cor de Jesús».

NA VICENTA, també dita N'EX-
TREMUNCIÓ. Pesa 2 quintars. Du
les imatges de St. Miguel i del Sant
Crist, a sota la qual es llegeix
F. Bordo y. Inscripció: «Ave Maria
gratia plena Dóminus tecum 1614».

NA COMBREGAS, d'uns 2 quin-
tars, amb la llegenda següent: «Ala-
bado sea el Santísimo Sacramento
del altar.—Año 1800».

NA VESPRES, d'un poc més d'un
quintar de pes. Porta una inscripció
gótica que diu «Do. Adjuva nos - Sal-
vator mundi salva nos».

A una espadanya que esta part
damunt la sagristia hi hagué fins fa
pocs anys una altra campana de
petites dimensions que servia per
anunciar les misses resades que
anys enrera se celebraven en gran
nombre car la comunitat parroquial
era molt nodrida (el 1844 estava
formada per 61 sacerdots). També
s'emprava per a fer senyal al cam-
paner. Data de l'any 1726 i porta la
inscripció «Ave M.a gratia plena
Dóminzís tecum». Actualment es tro-
ha al cor de l'església.

A més de les esmentades, hi ha
tota una serie de campanes de ta-
manys més petits que s'usaven per
al servei del culte dins el temple,

(Passa a la pagina 5)

PSICOMOTRICITAT
A l'anterior article vaig parlar de

la necessitat que té l'infant des
de que neix de realitzar quotidiana-
mcnt exercici físic, que era molt
important ja que configurava la
base d'un bon i sa creixement psi-
cològic-físic. La capacitat que l'in-
fant va adquirint de controlar cada
un dels moviments que realitza
s'anomena psicomotricitat. El fet
de que sovint l'escoltem a la TV i
la radio, i la vegem a diaris i a
cartells anunciadors de gimnàstics,
demostra la importancia que ha
assolit aquesta paraula.

La psicomotricitat és una part de
l'estudi psicològic de l'infant, que a
més a mes ha configurat una nova
manera —més natural i adequada—
d'ensenyar, que els mestres de pre-
escolar i ler. Cicle d'EGB utilitzen
per a educar als alumnes. En po-
ques paraules, psicomotricitat fa
referencia al control mental de la
postura i dels moviments que rea-
litza el propi cos, la coordinació de
moviments —per exemple enfilar
una agulla, córrer i al mateix temps
tirar una pilota— l'orientació a
l'espai i el temps i altres aspectes.
La importancia d'aquest control que
el cervell fa de cada un dels movi-
ments que realitza el cos, radica en
que es la base d'on a partir dels 2
anys l'infant desenvoluparà el seu
jo, la seva identitat pròpia i inde-
pendent dels altres. Es a dir, possi-
bilitarà el seu creixement i madura-
ció psicològica; quan l'infant realit-
za un moviment d'agafar una pilota
i tirar-la enfora, no sols realitza
una acció física de llançar, sinó que
també una acció intelectual. Acció
que li permet observar, pensar i
aprendre. A cada moviment hi ha
tin exercici mental, un aprenentatge
nou i enriquidor.

Així, si un infant realitza pocs
moviments, no se li dona camí cap
a la seva maduració, un infant dels
2 als 5 anys no ha d'estar tot el dia
quiet dins el parque, com hi ha
gent que diu «fent bonda, que no
molesti que tenc feines». L'infant
necessita conèixer el seu cos i el
seu ambient on viu a través del
moviment, hem de facilitar que
tengui un espai ample on pugui ex-
plorar i jugar. També es molt im-
portant que juguem amb ell, que li
ensenyem a fer coses, perla no fent-
les nosaltres sinó ell.

Quan no hi ha una correcta ma-
duració psicomotriu, es a dir, quan
no hi ha un domini i control dels
moviments adequat al nivell d'edat
en que es troba l'infant, hi ha un

retard que cal superar. Un retard
o deficient desenvolupament psico-
motriu als 5/6 anys, provocara a

l'infant a l'escola problemes en

l'adquisició d'aprenentatges de lec-

tura i escriptura, també possible-
ment problemes de conducta o com-
portament i d'afectivitat. Caldrà
una reeducació de la psicomotrici-
tat per a adquirir la maduració
adequada al seu nivell d'edat.

Bernat Calafat, Psicòleg

OCTUBRE
Dilluns, 5.—Primer aniversari. Es-

tic ben informat pel nostre Fela-
nitx» de que ja fa un any de la
beatificació del pare Tomasi. Una
festa a Roma on no hi falta res...
ni ningú. I ara, per reblanir i
confitar, videos, trobades, misses,
accions de gràcies... Tenc por que,
vist el temps que correm, no esti-
guem fent un poc llarg tant de
remanar aquest homonet.

Dimarts, 6.—Un glosador. Abtí
com vaig omplint el covo d'anys
més anys m'agraden més i més les
coses populars, els antics costums,
les històries dels vellets de quan
eren soldats, quan festejaven, qua.ti
guardaven porcs, predicaven o feien
escola, anaven a les peladisses
d'ametlles o passaven les vetlades
d'hivern resant el rosari dins la
cuina... El darrer número de la re-
vista «Lluc» esta dedicat als glosa-
dors. Les gloses seo l'arxiu quasi
sagrat a l'antigor. Dins elles hi tro-
bareu la història dels fets quoti-
dians com una de les més autenti-
ques aproximacions al cor i a la
picaresca del poble. A «Lluc» el men
amic Guillem Monserrat escriu so-
bre el seu padrí Sebastià «Sostre',
sens dubte un dels millors trova-
dors de les terres mallorquines. Tot
Ca's Concos en sap la prima
d'aqueix cavaller de trets lisies corn
Rubén Darío, d'inteHigencia viva,
oberta, espontània i sincera. L'arti-
cle parla del padrí crític, antifrati-
quista, gens amic dels capellans. Hi
ha dins ell un grapat ben triat i
característic de les magistrals dites
en els diferents temes que llavors
eren tan calents. El tretze de febrer
de l'any que ve farà cent anys que
va néixer el glosador «Sostre»... i
dins el Ca's Concos d'avui, de cases
noves i carrers amples, les seves
gloses hi viven... En Guillem farà
arribar el seu padrí a les bibliote-
ques. I a les aules. Ben fet!

Dijous, 8.—Els gínjols. És temps
de gínjols. Els allots en duen dins
les butxaques. No tants com quart
jo era però adesiara en veus
que en mengen. Ara tots el gínjols
estan cnrcats i es igual que si no hi
estassin perquê ningú no ho mira.
Ili ha vegades que cauen malament
i fan mal de ventre i tap-i-cul. Sem-
pre he trobat graciós que aquesta
fruita, senzilla i vulgar, tengui el
nom castellà d'azufaifa, com si fos
una princesa mora... Qui va escriu-
re allò de »Donau ginjols als in-
fants»?

SE PRECISA OFICIAL, FONTA-
NERO o electricista.
Inf.: Tel. (157994.	 .

Les campanes de Felanitx
- DESCRIPCIÓ



Reunid conjunta ds l'Arxiprestat
de Felanitx

Divendres de la setmana passada
se celebra a la Rectoria la reunió
conjunta de l'Arxiprestat de Fela-
nitx de cara al curs que ara s'inicia.
Hi acudí un gran nombre dc per-
sones pertanyents a les distintes
pari3quies que l'integren i que ara
s'han vistes incrementades amb
l'annexió de les de Calonge i Cala
d'Or.

Hi assisti el Vicari General Mn.
Joan Bestard, qui féu una ponência
entorn a «Cinc mots fonamcntals:
Pastoral, Església, Parròquia, Cor-
responsabilitat i Evangelització»,

El Rector de Felanitx recorda un
poc les conclusions de la reunió
celebrada el passat mes de febrer
i féu un esbós de les previssions
de cara al curs que ara començam.

La nit de les Verges
La Banda de Música de Felanitx,

com es costum la vigilia de les Ver-
ges, oferí un concert davant la Casa
Hospici-Hospital. La brusqueta que
moments abans va caure s'atura
molt oportunament i el concert es
pogué celebrar en el carrer.

Es molt d'agrair el gest de la
Banda de Música, que es gairebé
Púnica que ens recorda que antany
existia l'hermosa tradició de les
serenates.

Un incendi tardà
Dimecres dia li es va registrar

un incendi que afecta més de tres
hectàrees de pinar, al lloc anome-
nat Ca's Saliner. El sinistre, que
s'havia iniciat dzvers migdia no
queda apagat fins devers les nou del
vespre. Treballaren en la seva extin-
ció els bombers de Felanitx i Mana-
cor així com varies brigades de
Secona.

Hem de pensar, tenint en compt:
l'època, que l'incendi fou provocat,
o 1,6 intencionadament o be d'im-
prudencia.

Llar de la 3.a Edat
«DON JUAN TENORIO»

Subvencionada pel Consell Insu-
lar i l'Ajuntament de Felanitx, el
dimecres dia 5 de novembre, se
representará al Teatre Principal de
Palma l'obra teatral «Don Juan Te-
norio».

La sortida de Felanitx sera a les
17 hores i el preu per persona, de
200 ptes. (sols els de la tercera
edat).

Per a inscripcions, a partir de dia
26, a la Casa Municipal de Cultura,
de dilluns a divendres, de 10 a 13
I de 17'30 a 19 hores.

Presentacid de la moda de
perruqueria

Per a dilluns dia 26, en el Cine
Principal, s'anuncia la presentació
de la moda de perruqueria femeni-
na i masculina per a la temporada

tardor-hivern 87/88, a càrrec de la
firma local «RUBIO'S».

L'actc començarà a les 9'30 del
vespre.

Aderació tiorrIvrna Femenina
Avui dissabte, a les 9 del vespre,

a la capella de les Germanes de la
Caritat hi haura Vigilia d'Adoració
Nocturna femenina.

Seccid Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE SANT GAIETÀ

CONVIDAD A

Avui dissabte dia 24, a les 6 del
capvespre, paralitúrgia juvenil i a
les 7 Eucaristia preparada conjun-
tament amb les RR. Teatines.

Denla diumenge, festa de San
Gaietà, a les 7 del capvespre missa
concelebrada que presidira Mn. Mi-
guel Serra, rector de Felanitx. Dirà
la hornilla el P. Antoni Oliver, C. R.
i cantara la Coral de Felanitx.

Les Comunitats de PP. Teatins i
RR. Teatines de la Providencia con-
viden molt cordialment tots els
fidels a aquesta festa. Vos hi espe-
ram.

BERENAR AL
«BAR DEPORTIUD

Avui aquí hem berenat
de porc, morros i ronyons,
un poc de fetge, collons!
d'En Sebastià Monserrat,
recepta d'En Pedro Twist
eren els caragols frits,
sa salsa? a xupar-se els dits!
Això ha estat lo mai vist!
Es vi, d'En Toni Grimalt,
es xifón es de la casa,
no arribarem a fer s'ase...
però trob que xerram alt.
Només hi faria falta
d'En Biel Orff es saxofon,
d'En Pereto unes cançons,
d'En Porro... una mà a sa galta.
S'acaba sa discussió
amb un bon cafe i sa canya
d'En Valls, sa millor d'Espanya.
Es que tothom té raó!
Ben arribat és qui vé,
de Ca's Concos o de fora,
aquí se riu no se plora.

Miguel Antoni Enginyer

(un que se creu glosador).
Ca's Concos del Cavaller,
mes d'octubre, dia set,
de l'any de Nostre Senyor
mil noucents vuitanta set.

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

RUBIO S peluqueros Mayor, 27—Felanitx

Pilli DAR boutique Mayor s-n—Campos

ViDAL foto-video Plaza, 15—Campos

El viernes día 16, en el Teatro Municipal de Campos, presen-
tamos la MODA OTOÑO e INVIERNO 87, femenina y masculina
de peluquería-ropa-calzado y foto video. Hubo tal asistencia de
público que fue necesario cerrar las puertas y hacer un segundo
pase. El primero empezó a las 9,30 de la noche y el segundo aca-
bó a las 3 de la madrugada. Fuimos tan magníficamente acogi-
dos, que la única forma de dirigirnos a ellos es desde estas pa-
ginas.

Agradecemos al pueblo de Campos y a su Ayuntamiento la
acogida por las facilidades que nos dio dejándonos su teatro
desinteresadamente. Un vez más gracias al pueblo de Campos y
a todas sus autoridades.

Colaboraron en el desfile Maquillaje Sebastiana Lladó y Ana
Pujol, Sonido e Iluminación José Nuñez, Dibujo artístico María
Miró y Zapatería TOT TEMPS.

FELANITX

FELANITX RADIO, ON ES DIU
EL QUE NO DIUEN

Apreciat Tomeu:

A vegades les ones radiofòniques
ens fan arribar el que d'altra ma-
nera no ens arribaria mai, i dic això
perquè seguesc amb atenció al pro-
grama «Molí Esportiu» i els dies
que tenen un politic convidat vos
assegur que xal la pena, però nomes
vull fer referência a punt curiós, els
tres que han passat per aquest pro-
grama han fet referencia a un mot
que darrerament sona molt per
Felanitx i que no s'havia sentit mai,
ni sabien que, cosa era; el mot
qüestionat es: la legalitat.

El primer que mota va ser el
batle nou que digné el que motiva
la carta de «tres» i que els Coloms
ja se n'han cuidat prou de clarifi-
car, però seguidament (ligué D. Cos-
me que hi ha coses que per fer-les
es pot «bordejar» la hei, que sap
que altres Ajuntaments ho fan i no
passa res. El segon en motar fou en
Tomeu Xamarrí que explica com es
podien fer les coses per anar així
com toca, per la hei. Els Coloms
han agafat el paper de fiscalitzadors
dels governants, sembla que no els
han deixat alternativa i els gover-
nants no hi estan avesats a fer les
coses així com toca, ja miraran de
fer-los la guitza. El tercer va ser
en Cristòfol Bennasser, collabora-
dor del batle i insistí amb el mateix
punt que el bathe dient que entra
la legalitat i la illegalitat hi ha un
marge i que dins aquest «marge» es
poden fer coses.

No entenc de lleis, però cree que
voler justificar illegalitats amb qual-
sevol excusa, deu ésser com voler
justificar la guerra on mor la gent
per causes mai justificables.

Pere Just

COCA DE BROSSAT

Ingredients: 300 gr. de brossat,
300 gr. de sucre, 200 gr. de farina de
força, una tassa d'oli, ratlladura de
llimona i un poc de canyella, 4 ous
i un paquet de llevadura ràpida.

Preparació: Mesclau els vermells
d'ou amb el sucre i remenau-ho una
cstona. Afegiu-hi la tassa d'oil, la
llimona ratllada, la canyella i cl
brossat i remenau-ho tot. Pujau els
blancs a punt de neu i incorporau-
los a la mescla anterior i al cap
darrer posau-hi la farina mesclada
amb la llevadura. Ja poden collocar-
ho dins un motllo untat i enfarino-
lat i enfornau-ho.

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!

NECESITO APRENDICES j OFI-
CIALES para taller. De 16 O 3.5 arios.

Inf.: Cristalería Feland.r. Te1.582011



cine princip
Tel. 580111

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

2 actores de máxima actualidad en una pelicnla de gran impacto
RICHARD GERE Y KIM BASINGER.

Atrapados sin salida
Y

GPernlins
Viernes 30 y sábado 31, a las 9 noche y domingo 1, desde las 3

Superman 4, Arma Letal, Depredador y ahora, ahí va eso

Karate Kid II y Starman
Próximos estrenos: -- SUFRE MAMON de Hombres G, Cita a cie-

gas, actualmente  de gran éxito en Palma 4 Meses en cartelera, PAR - IM-
PAR, La Bamba.

FELANITX	 5

Les campanes de Felanitx
(Ve de la página .`;

de les quals ens interessa esmentar
el carilló anomenat «Es Rotlo», si-
tuat al costat del portalet de la
sagristia que dóna al presbiteri i
que s'empra per a subratllar la
joia de les grans solemnitats, v. gr.,
quan es canta el «Glòria» el dia de
Pasqua.

CONVENT DE SANT AGUSTT
Quatre són les campanes que res-

ten al campanar de Vex-convent
d'Agustins, totes elles reposades
després de l'exclaustració dels fra-
res.

La més grossa pesa un poe més
de tretze quintars i mig i du la
inscripció següent: «Suntibus Anto-
niae Soler - Christus vincit, regnat,
imperat. 1900». Porta les figures del
Cor de Jesús, St. Joan Baptista,
Sant Agustí i l'escut de l'orde agus-
tinia. Escardada el mateix any que
es va coHocar, fou refosa i actual-
ment esta altra volta escardada.

La segona pesa uns quatre quin-
tars. Du esculpides les imatges del
SS. Sagrament, la Verge amb el Nin
Jesús i Sant Josep i porta la se-
güent llegenda: «Construida por
Isidro Palles, Barcelona, 1858».

La tercera es calcula d'uns dos
quintars. Mostra les figures de la
Creu, St. Jaume i resa «Venite
audite me».

La campana més petita només
pesa uns vuit quilos i du la inscrip-
ció .«Benedicam Dominam in omni
tem pore, sem per laus ejus in ore
meo —1900— Fundición Mallorqui-
na > Palma».
ESGLÉSIA DE SANT ALFONS

NA CAYETANA, que fou beneïda
el dia 20 d'abril de 1947, substituins
N'ALFONSA, fabricada a Barcelona
l'arky 1890. Porta la imatge de Sant
Gaieta i l'escut de l'orde teatí.

NA TERESA, es de la mateixa
data de N'ALFONSA (1890), pesa 2
quintars i sols du gravada una creu

i un medalló que resa «Fábrica de
Bra. Pallés Barcelona 1890». Es féu
fonent les dues campanes que esta-
ven installades a l'espadanya es-
guerra de la façana de l'església de
Sant Alfons.

Fins aquí les campanes dels tem-
ples majors. Per completar aquest
inventari cal fer referência però a
les campanes de que disposen els
oratoris dels distints convents de
religioses.

A la capella de la Caritat i a una
espadanya situada a sobre la nau,
hi ha una campana d'uns tres quin-
tars de pes que fou fabricada per
Joan Dencause de Barcelona. Té les
figures de St. Vicenç de
St. Sebastià i una creu. Du la se-

güent inscripció: «Major autem ho-
rum est chantas - A parocho espor-
lensi benedicta anno MDCCCXCII1».

Coronant la façana de l'oratori
de la Providencia, de les religioses
Teatincs, s'hi veu una petita espa-
danya amb la campana correspo-
nent. Fou beneïda l'any 1891.

Al convent de religioses Trinita-
ries també conserven la campana
que va pertànyer als sucessius ora-
tori s. Actualment i després de la re-
forma de la casa ha estat installada
a una espadanyeta a la cara interior
de la que fou façana de la capella.
El seu pes no arriba als dos quin-
tars i du la següent inscripció:
«Glòria al Pare, al Fill y a lo Espe-
rit Sant, Any 1901 - Fundició Ma-
llorquina - Palma». Es veu un gra-
vat amb la creu de l'orde Trinitari
dels calçats.

També l'Hospici-Ilospital té a so-
bre la teulada un arc amb una cam-
pana fabricada a la Fundició Ma-
llorquina l'any 1902. Té la figura del
Sant Crist i a la part superior una
orla que diu «Frange esurienti pa-
nem tuum».

I per últim, en el Cementeni i a
l'espadanya que es féu a sobre
l'entrada l'any 1969 quan es feren
càrrec del recinte els Germans Fos-
sors, s'hi trasHada la campana que
estava abans a la capella vella i que
havia estat beneïda el 19 de maig
de 1867.

Fins aquí la relació de les campa-
nes pertanyents a l'estament reli-
giós. A la torre del relotge de la
Sala n'hi ha dues, per al toc de les
hores i els quarts. La petita proce-
deix de l'antic relotge palie que
funciona a la torre del campanar
parroquial i la grossa fou feta ex-
pressament l'any 1887 per una acre-
ditada fundició belga.

Tomeu Pou
(1) Bauzá Adrover, Cosme, «His-

toria dc Felanitx» Tom I.
(2) Nigorra, Bartolome, «Notas

sobre los toques de campana de
nuestra S. I. Catedral Basílica», al
«Boletín de la Sociedad Arqueológi-
ca Luliana». Segunda época. Afio
LXXIII - T. XXXI. 1957. NtIms. 782-
785.

SE ALQUILA AMACEN, con fuer-
za motriz. En C. Antonio Maura.
Inf.: Tel. 580342.

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

NECESITO APRENDICES y OFI-
CIALES para taller. De 16 a 35 atios

Inf.: Cristalería Felanitx. TeL582011

ES PASSEN TREBALLS A .MAQUI-
NA. Inf.: A aquesta administració.

31&trIc • NII1.11t1EA
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. Nullo Sans, 23	 Tel. 5811823	 Felanitx



Autocares J. CALDENTEY
Línea FELANITX PORTO COLOM FELANITX

Horario que regirá a partir del dia 1 de noviembre 1987
Días laborables salida de FELANITX 900, 1415 y 17'30

Domingos
o

o de P. COLOM 920,,1445 y 181)0

o de FELANITX 9'00, 12'30 y 17'30
o de P. COLOM 9'20, 13'00 y 1815

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

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

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

FELANITX

cartes al
ÍLt

RENOUS NOCTURNS

Soc un veí del carrer de l'Assump-
ció, des Port. Fa dos estius que hi
passo un parell de mesos. Vaig
tenir la desgraciada idea de com-
prar un pis en aquest pobre carrer,
semblant a Las Vegas. Pizzeries,
bars, bowlings, pubs, etc. Tots amb
les seves músiques nocturnes, a
veure quina fa més aldarull. Pera
el primer premi, se l'emporta la
cafeteria-pub-discoteca CALA BAR-
BACANA, de l'esmentat carrer.

La major part dels dies, en espe-
cial divendres, dissabtes i diumen-
ges es impossible dormir abans de
les 6 del matí. Sembla que, per
falta de climatització, han d'obrir
les portes i finestres. Els potents
altaveus, la cridaria de la gent asse-
guda a les taules exteriors i al final,
quan es decideixen a acabar la gres-
ca, ja amb les clarors del dia,
cotxes, claxons, cops de porta, mo-
tos sense silenciador, etc.

Gent en estat d'embriaguessa, en-
tren i surten cantant i cridant, amb
total despreci als.. veïns que dor-
men. Al matí, horn troba ampolles
trencades, qualque xeringa i altres
coses, últimament bastant anuncia-
des a la TVE. S'han trobat també
vandalics desperfectes en cotxes
aparcats.

Durant uns tres anys, s'ha infor-
mat a l'Ajuntament de Felanitx,
verbalment, per escrit, en pla par-
ticular i collectivament.

No s'ha aconseguit res. Alguns
veïns estrangers, han venut llurs
pisos i han marxat. L'Ajuntament
es limita a fer un escrit, com el que
incloc per exemple i amb una inno-
cència virginal, els diu que no facin

soroll.
No m'extranya que els destinata-

ris se'n fotin.
I aqui s'acaba tot. El cotxe pa-

trulla, això si, passa dues vegades
al dia, al matí i a l'horabaixa, quan
el bar és tancat, sense baixar del
cotxe. Aquesta es tota l'acció poli-
cial.

Ara em pregunto, ¿quina influèn-
cia deu tenir el propietari o llaga-
ter de l'esmentat bar, que el tractin
amb tanta delicadesa? ¿Quin «xin-
xullo hi ha per aquí ¿O es simple-
ment, una faceta més de la to-
tal desatenció que demostra tenir
l'Ajuntament pel Port? Cada un es
faci les h i patesi que vulgui.

Un veí

Señor (a):

Tengo el honor de notificarle que
según el ACTA DE LA SESION CE-
LEBRADA POR LA COMIS1ON DE
GOBIERNO EL DIA... DE MIL NO-
VECIENTOS OCHENTA Y SIETE
se adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo, que transcribo literalmen-
te:

Fuera del Orden del Día y tras la
preceptiva declaración de urgencia
por todos los aist entes, se tomaron
los siguientes acuerdos:

Vista el escrito del Presidente de

la Comunidad de Propietarios del...

sito en la calle Assumpció, de Porto

Colom denunciando las molestias

nocturnas que soportan a conse-
cuencia de ruidos procedentes de la
Cafetería Pub Cala Barbacana, sita

en la calle Assumpció de Porto Co-

lom, se acordó por unanimidad
conminar al titular de dicho esta-
blecimiento que proceda a dar cum-
plimiento estricto a la Normativa
establecida por el Reglamento de
espectáculos y establecimientos pú-

blicos sobre ruidos, molestias y ho-
rarios de cierre.

Lo que le comunico para su cono-
cimiento y efectos.

Le ruego se sirva frmar y devol-
ver a este Excmo. Ayuntamiento et
duplicado del presente escrito.

Dios le guarde.
EL SECRETARIO.

BATLE NOU, FETS VELLS
Benvolgut Director:
Us agrairé volgueu donar un espai

a la meya opinió.
Vaig assistir a la sessió plenaria

de dimecres. De poc ença sembla
que l'assitencia es més considerablo
que mai, deu esser que respectado
interessa, puix va del ridícul més
espantas, al raonament mes lúcit.

El que vaig poder observar, di-
mecres, es que el batle nou, Cosm,e
Oliver, va estrenar majoria i va
treure a l'escenari l'alta escola asso-
lida com a partícep dels vuit anys
al costat de l'inefable Pedro Mes-
quida, tan va esser així, que no va
contestar a cap de les preguntes
que li feren, i a les propostes plan-
tejados la seva resposta va ser unit
carussa de despreci, per seguida-
ment passar a votar el que resulta
segur el resultar amb la incondicio-
nal ajuda dels senyors i senyora
d'AP.

Ia tenim Pedro Mesquida Segoa
i es d'esperar que tendrem quatro
anys Inés de raonaments per decret,
en no ser que els Coloms no perdir
el coratge i seguesquin així, potset
arribin a entendre que hi ha unt
llei que no es pot ignorar amb unt
votació.

Bernat

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.

N'orines: Tel. 411914

VENDO CAMION AVIA cabina grah-
de PM-A. Precio 390.000 ptas.
Mí: Tel. 581605 (de 8 a 14'30).

Moda Otoño - Invierno en

GALERIAS FLORIDA
GRAN SURTIDO EN:

Vaqueros y cazadoras LASER
Chaquetones marineros

TODO EN SEÑORA Y CABALLERO



Coloms a la Sala

lju6 hi ha a	 Sala
qué hi feinq

LES COMISSIONS
INFORMATIVES

Hem de dir primer què són les
comissions informatives. Les comis-
sions informativos no tenen atribu-
cions per decidir res, només tenen
per funció l'estudi, informe i con-
sulta dels assumptes que han d'anar
a la Plenaria. Els dictàmens de les
Comissions Informatives tenen ca-
racter preceptiu però no vinculant.

Diuen que no aportam idees a les
Comissions Informatives, i és clan
Primer, perquè les propostes que
hem fet per anar a la Plenaria no
se n'ha fet cas de les importants,
només de les que no comprometen
a res. Segon, perquè els acords
de les Comissions Informatives no
coincideixen sempre amb les que
després duen a la Plenaria. Tercer,
perquè la nostra opinió es pública
i nomes pot quedar patent a les
Plenàries i no a les Comissions
Informatives que no tenen cap tras-
cendencia.

Que quedi clar que de les nostres
propostes no se'n fa cas i que faria
beneit que les nostres opinions que-
dassin arraccnades a les Comissions
Informatives, per això la nostra
veu, les nostres propostes i la rios-
tra opció passa t'ornes per les Pie-
aries.

Escuela de Formación de
U.G.T.

Ccalavca ð 	anitx y Manaccr

Próximos cursos de formación
profesional:

INGLES para turismo.

ALEMAN para turismo.

CAMAREROS, cafetería - restau-
rante.

Estos cursos van dirigidos a Ira-
bajadores-as mayores de 16 arios
que están desempleados, (parados y
fijos discontinuos).

Todos aquellos alumnos que no
cobren desempleo tendrán derecho
a una beca de 525 ptas. diarias, co-
mo mínimo, del INEM (por Orden
Ministerial BOE 9-2-87).

Para mas información acudan al
local de la U.G.T. de Felanitx o Ma-
nacor, de lunes a viernes de 4 a 8,30
de la tarde.

FELANITX: Calle Nufio Sans, 14
B Tel. 580007.

MANACOR: Calle Príncipe, 23 B
Tel. 552522.

Fútbol Empresas
PROTECTORA/A. GRIMALT, 3

A. LLOMPART, 5
SIGUEN SIN PUNTUAR

Tampoco consiguieron la victoria
en esta ocasión. El primer tiempo
terminó con ventaja visitante (1-2).
Los goles de los felanitxers fueron
obra de Ferrá (2), uno de penalti, y
Manresa.

Mallorca ha fet molt en
aquest sentit. Amb
l'actuació sobre la xarxa
de camins dl Consell,
que engloba un total de
707 km., deis 1.700
existents a Mallorca, que
ha ingnificat la realazació
de 138 projectes amb una

inversió de 852 milions.
El Consell fa possibles les
aspiracions de tots els
municipis de comptar amb
una infrastructura de
serveis bisica. Amb
aquest objectiu ha
elaborai els Plans d'Obres
i Serveis que han suposm
96 obres hidràuliques, 149
obres dc carreteres i
camins, 185
d'urbanització, 64
d'enllumenat i 44 de
millora, restaurada i
remodelació d'ediAcit

pública, amb una 'avenid, 1
total de 3.700 mili= de
~ir le quatre saya.
1.14 ossidem. railloolormt	 i
sasisfasuaria, el= aaul •	 i•
la	 a.	 I

*4-
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Conservar i
restaurar eh
nostres
monuments es
necessari,

perque ens parlen del
passat, de les nostres
tradicions i de la nostra
cultura. Millorar les
coastruccions, carreteres,
arrers, instal.lacions, i
fer-ne de noves
aecessari, perque
representes el nostre
progrés.
El Consell Insular de

BON CONSELL, BONS RESULTATS.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FELANITX

Un han semi de sant Gaie6
Antoni Oliver

Ara, quan tornam esser a la festa cl'aquell gran homc i gran sant que
fou S. Gaeta, be que mos agradara veure'l pujar a la trona i sentir-li fer
un serm6 sobre l'evangcli dc la provicILmcia, del que ell cri feia una pin-
tura plena dc color i de vida, i del que la societat consumista n'ha fet una
pleta erma i eixuta sense un bri de vida ni d'alegria.

Jdò cl sant no es cansava mai de passetjar-s'hi dins el camp florit
cl'aguest serme) de les benaurances.

Dia 22 d'aEost de 1524 (el papa Climent, dia 24 de juny, ja havia apro-
vat la fundació dels teatins que hauria lloc dia 14 de setembre), el sant
es despullava dc tot alió que tenia i ho deixava per sempre als seus fami-
liars, i mentre rompia un per un tots els Iligams que el fermaven a la
terra, Iliure com un aucelló, ii sortia en forma de carta aquest sermó,
que es un meravellós comentari al Quaerite primuni: «Tots haurfem de
malavejar que el Grist regni de cada dia mes. Però, ja cicia ell a Pilat que
el seu regne no és d'aquest món. I jo vos vull dir que em mor de ganes
de tenir part en aquest regne; però la seva bondat em fa veure de cada
dia mes clar que no es possible servir a dos amos. I ara veig que Crist

• és pobre i jo ric; ell blasmat i jo honorat; ell en sofriments i jo en de-
licies. Vull veure si som capaç de fer qualque passa cap a ell, i per això
lie decidit deixar tot allò que és temporal, i ho pos tot dins les vostres
mans, per restar jo nu i net de tot lo que em ferma amb el món, per tal
cl'assolir les coses espirituals, desfent-me de les temporals. I no hi poseu
mai el cor aferradís a cap d'aquestes coses de les que ara us faig he-
reus».

Vet-adi un 11 . ‘rninás coment.ari a l'evangeli; un sermó de festa major.
I un serm6 recolzat damunt un fet que signa per sempre una vida: Tot
és afegitó, menys cercar que Den sigui cada dia més el senyor del món.
Els altres amos i les altres coses, si es posen al seu lloc, no fan mes que
aficar el bastó dins les rodes, i el carro no rutlla. La nostra societat de
consum ha posat justament tot el fitó en els afegitons, que tanmateix el
temps se'n du com el vent de tardor: La força, el poder, els diners, la
glòria, el plaer. Ningú no pot servir a dos amos. I mentre feim idols dels
.afegitons, Déu es fa alluny, i darrera d'ell no hi resta mes que l'erm, la
Iam, la miseria.

Pocs dies abans de donar naixença als teatins, que farien vot i vida
de cercar abans de tot el regne de Déu i posar en segon lloc tot afegitó,
sant Gaieta escriví aquestes paraules i tingué aquest gest de desnuar-se
de tot quant tenia, per fer una passa cap al regne de Déu.

De llavors ençà aquell home pastat de silenci, de pau i de l'aire trans-
parent dels Alps, va poder clir, corn sant Francesc, «Pare nostre, que es-
'tau en el cel», sense dir mentides. I dins les seves mans hi florien per
sempre els graners de la Providencia.

Rubio's 
peluqueros 

Tel. 562316

Presenta MODA - IMAGEN 87
TOODA LA MODA EN PELUQUERIA FEMENINA

Y MASCULINA
(cortes, peinados, moldeados, coloraciones

y muchos peinados más) DE LA TEMPORADA

Otoño-Invierno 87-88
COLABORAN

VESTUARIO: BOUTIQUE PHILDAR
(modelos exclusivos italianos, etc.)

FOTOGRAFIA E IMAGEN: FOTOS VIDAL Campos
MAQUILLAJES: MARI CARMEN y SEBASTIANA LLADÓ

Lunes 26 octubre a las 9'30 noche

Teatro Principal de Felanitx
OS ESPERAMOS

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

ES DONEN CLASSES PARTICU-
LARS de Fhica i Química i Ma-
temátiques de BUP.
Inf.: A aquesta ddministració o a
Pça. Arraval, 5 - Tel. 581424.

Compro monedas
antiguas

Inf.. Tel. 575700



Las GESTORIAS ADMINISTRATIVAS de
FELANITX

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

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

SERVICIO OFICIAL
MINE

Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX

PRENDAS DE ABRIGO
Ante gestiones realizadas por la

esposa del Comandante Militar de
Felanitx, nuestra juventud femenina
trabaja con patriotismo y entusias-
mo en la confección de equipos de
prendas de abrigo, compuesto de
jersey, par de guantes, pasamonta-
ñas, calzoncillo y dos pares de cal-
cetines que se destinan a los solda-
dos combatientes más necesitados
de nuestra población, para defen-
derse del frío intenso de las trin-
cheras.

— Se ha recibido t411 donativo de
cien pesetas de D. Rafael Suii er
Grimalt de Can Ferrando, expre-
sando deseos de que se destinen a
comprar lana para prendas de abri-
go de los soldados del frente.

— Donativo entregado el día 4 de
octubre por la Casa Francisco Teje-
dor García, para la suscripción de
Frentes y Hospitales: 100 pesetas
de dicho señor y 32 de sus obreros;
cantidades que estaban destinadas
a hacer un refresco con motivo de
la fiesta onomástica del Sr. Tejedor.

— D. Bartolomé Berga ha entre-
gado 3 cajas con 30 madejas de
lana, su importe 48'25 ptas.

— D. Enrique Sureda y las ope-
rarias de su fábrica de Cintas vege-
tales, ha entregado la cantidad de
25 pesetas como donativo para la
adquisición de lana con destino a
prendas de abrigo para los soldados
de Felanitx. Etc. Etc.

UN PRECIOSO CERDO
En los corrales de D. Alejandro

Tejedor pudimos admirar un pre-
cioso cerdo, destinado a la matanza,
cuyo peso fueron 37 arrobas y
media.

LA TOMA DE GIJON
Un repique de cain panas sorpren-

dió al vecindario poco después del
medio día y por ser hora intempes-
tiva la gente supuso que alguna
grata nueva... Pronto cundió la no-
ticia: las tropas nacionales habían
entrado en Gijón...

Por medio de pregón se anunció
al vecindario y empezaron a lucir
colgaduras en los balcones, la músi-
ca dió alegres pasacalles y en la
iglesia parroquial se entonó solemne
Te Deum...

Cantóse también una Salve y se-
guidamente organizóse la manifes-
tación que recorrió las principales
calles de la Ciudad hasta el Ayunta-
miento, desde donde se pronuncia-
ron discursos alusivos...

Por la noche en la Plaza del Arra-
bal, la banda de música did un con-
cierto...
ALGUNOS ANUNCIOS

— «Ametralladora», gran revista
humorística. Precio: 0'25 ejemplar.

— Cuartillas a 2'50 el kilo, ei'
Editorial Ramón Llull.

— Casa Monserrat. Salvado de

saco.
saco de 50 kgs.'a 18 pesetas

— Comprad «Fotos», la mejor
revista ilustrada.

D'ALLAVORS
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Tengo por ahí anotado que
tengo que ir al oftalmólogo un día
de estos, pero luego se me olvida.
Tienen razón estos señores de la
«Carta al Director» que dicen que
no les vi en el estreno de «La
Senyora», cosas que pasan, pero los
firmantes de la misma tendrían que
hacer lo mismo, pasar por el oculis-
ta, no me vieron en el estreno de
ELS MUTS», a lo mejor no me

conocen y me confunden. Estuve
acompañado de TONI FERRER el
subdirector de la revista «PERLAS
Y CUEVAS» a ese homenaje a TONI
MUS que había organizado ALFO,
ahora ALFONSO SALGADO conse-
Iler de Cultura, con busto de PERE
PUJOL por enmedio, presente esta-
ba ANDREU RIERA, también con-
seller y amigo de toda la vida. Pero
Ia noticia que tenía que haber caído
la pasada semana, se quedó en el
tintero, como otras por falta de
tiempo y espacio. La verdad, tengo
que significar que esa farsa de
MUS con el tiempo ha perdido su
vigor, diez arios atrás hubiera im-
pactado más, cuando ganó el «Víc-
tor Catalán, pero yo no soy crítico
especializado, y menos en teatro.
JORDI GAVINA se limita a tirar
cuatro dardos y hacer cotilleo des-
de una sección. De «ELS MUTS» es
ya la cuat:ta vez —con esta— que
hablamos en esta sección desde el
primer día que MATIAS ABRAHAM
se interesó por la obra.

No fue presunción por mi parte
decir que no vi a nadie en el estre-
no de la película, sino lanzar un
dardo más, para que alguien se
picase y a ser posible se rascase en
público. Creo que el objetivo está
totalmente cumplido.

• La sombra de PEDRO
«TWIST» y S. M. «EL SASTRE» es
alargada. Sus enormes alas y ágiles
garras ya se han posado en CAM-
POS. Saben que allí la gente es sana,
inteligente y está bien nutrida, fa-
mosa es su central lechera. Como
botón de muestra están ANTONIA
& ANTONIA. Más es mucho más.
Alas que cobraran lustre, un inusi-
tado brillo, con un vuelo fantástico,
tkansoceánico, con la soberbia in-
tención de hacer reales sus fabulo-
sos proyectos.

Una epopeya que hará morder las
uñas de los acostumbrados envidio-
sos de turno, de esos que «crían
malvas» en una camilla delante de
un televisor.

• El lunes día 26 a las 9'30 de
la noche en el «CINE PRINCIPAL»
de FELANITX tendremos ocasión
de ver la moda OTOÑO/INVIERNO
tanto en peluquería masculina colirio
femenina con un GRAN DESFILE

DE MODELOS, bajo la dirección
de «RUBIO'S PELUQUEROS». La
entrada es gratuita. La cosa puede
ser interesante.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos una película reciente «ATRA-
PADOS SIN SALIDA», título que ha
puesto la distribuidora a «NO MER-
Cl». Con dos sex-símbols, RICHARD
GERE y KIM BASSINGER, estre-
llas que emanan un extraño magne-
tismo personal rozando lo erótico.
La película es de acción, un «trhi-
ller» moderno. De complemento se
repone «GREMLINS» de JOA DAN-
TE, unos bichitos que no pueden ver
la luz y menos ser mojados, son co-
mo «ositos de trapo», unos muy ma-
los y otros bastante buenos. La
película lleva el sello de «Spielberg
factory».

• Algunos socios del C.D. FELA-
NITX se quejan. Encabezados por
JOAN OBRADOR hay un grupo que
no está conforme con que los par-.
tidos del equipo local coincidan con
los del Real Mallorca, y siendo so-
cios de ambos están obligados a ele-
gir entre ver al Felanitx o ver al
Mallorca.

Por otra parte algunos padres
fueron a llevar a sus hijos a «Es

Torrentó» para hacer una prueba
que estaba anunciada por la Direc-
tiva, —el motivo era hacerse con
nuevos valores para incorporar a
Ias diversas plantillas de la cante-
ra—, pero esta gente se encontró
con «Es Torrentá» cerrado, y hasta
mucho más tarde no se presentó
ningún directivo... ¿Un despiste
más?

• Por otra parte rogaría, como
muchos televidentes, que TELEVI-
SION FELANITXERA, que me
cuentan que ha empezado a emitir
un espacio informativo, que infor-
mase con adelanto de la programa-
ción que se va a emitir el próximo
martes. Se que la cosa entraña mu-
chas dificultades, pero no es impo-
sible, siempre a última hora una
programación puede sufrir algunas
variaciones que supongo serán bien
recibidas y creo que nadie . va a
quejarse. Pero es bonito saber lo
que vas a ver, ya digo, sería de
agradecer.

JORDI GAVINA

SE NECESITA CARPINTERO I.
categoría.
In f.: Tel. 575637.
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BASQUET

Jugant a totes no sempre es pot guanyar

FUTBOL

Buena entrada en «Es Torrentó».
Tarde soleada en un principio, lue-
go las nubes hicieron su aparición.

FELANITX: Muñoz (2), M. Riera
(2), Valentín (2), Veny (2), R. Juan
(2), Pont (2), Obrador (2), Vanrell
(1), Juli (2), X. Riera (2) y Rosse-
lló (2).

Alfonso (2) por Vanrell :y Cano (2)
por Rosselló.

ARBITRO: Heredia (2), buena ac-
tuación. Mostró la cartulina amari-
lla a M. Riera, Oilers, Juli, Servera
y Vicens.

GOLES:
Minuto 27, X. Riera, 1-0.
Minuto 29, Mora en propia meta,

Minuto 91, Valentín, 3-0.
COMENTARIO

Ante un equipo que despliega al
conti -ataque un fútbol terriblemente
efectivo, el Felanitx de Jaime Fiol
se vio desbordado en un principio,
sin poder controlar el cento del
campo, nunca. El Campos pecó de
algo fundamental, no saber traducir
,en goles esa aparente realidad. El
Felanitx por contra supo ser más
inteligente, hombres de esta talla
tiene. Una ratonería entre Rosselló
y X. Riera bastó para echar al tras-
te sus tundametadas esperanzas de
puntuar. Era el primer gol a conse-
cuencia de una falta sacada rápida-
mente, que dejó helados a los ju-
gadores y seguidores visitantes.
Luego ellos ayudaron a que la cosa
quedara sentenciada en un auto-gol
de Mora. Pero antes Hisado y Rigo
pudieron haber puesto las cosas
cuesta arriba al tener sendas oca-
siones de gol.

El Felanitx tiene un gran lunar en
cl centro de la cancha desde la tris-
te despedida —obligada por enfer-
medad— de Víctor Alzamora. Pero
tiene cosas buenas, especialmente
una delantera terrible, que marca
goles con facilidad, la mejor de la
Preferente. Entre Rosselló y X. Rie-
ra los goles no pueden faltar, falta
sólo que Vanrell consiga la debida
forma, entonces serán imparables.

El Felanitx, con una renta de dos
goles, se retiró en el intermedio
después de haber obligado al meta
López, un suplente de lujo, a lucir-
se en jugadas en que el gol se
cantó.

En la segunda mitad siguió el
Campos dueño y señor de la parcela
de «nadie». Pero sus ataques fueron
siempre romos, el Felanitx le espe-
raba atrás y contragolpeaba en pe-
ligrosas ocasiones que no supo apro-
vechar la mayoría de veces.

Al final X. Riera, sacó un córner,
brindando a la galería. El portero
López (una de las figuras del parti-
do) tuvo que sacar el cuero con difi-
cultades, se colaba, y entre una
nube de jugadores Valentín aprove-
chaba el rechace para marcar de
gran chut. El tiempo se había ago-
tado. En resumidas cuentas, victoria
clara del Felanitx ante un equipo

que demostró su buena clasifica-
ción.

El próximo domingo en el feudo
del ARENAL habrá que ir a por la
victoria para continuar escalando
posiciones.

MAIKEL,
asesorado por

JAUME MONTALVO

2. REGIONAL
PLA DE NA TESA, 1 S'HORTA, 1
RECUPERACION
A LA VISTA

Sigue el S'Horta recuperando te-
rreno perdido. El domingo borró a
base de pundonor otro negativo,
pero todavía arrastra dos. L recu-
peró este punto en un difícil campo,
el del Pla de Na Tesa, un equipo
que marcha bien en la tabla de cla-
sificación con ocho puntos, más dos
positivos. Sentimos no dar más in-
formación, pues, se nos despistó
nuestro habitual informador.

VALLDEMOSSA, O
CA'S CONCOS, O

FALTAN JUGADORES
El Ca's Concos consiguió a cara

de perro un punto precioso en su
visita a la hermosa villa de Vallde-
mossa. Pudo haber marcado el equi-
po de Vilar, que a los 5 m. eg -trelló
un balón en la madera, pero a partir
de ahí se limitó a defender su par-
cela y especialmente la meta de Hu-
guet con extraordinaria decisión. Lo
lamentable es que el Ca's Concos,
con las sanciones, tiene los once ju-
gadores justos, eso contando que el
portero suplente juegue en el centro
del campo. Había dos fichajes pre-
vistos la semana pasada, pero no se
produjeron por diferentes causas.

Las sanciones del Comité no han
sido excesivamente duras, bastante
razonables. Fiol dos meses de sus-
pensión, Monse tres partidos y dos
meses al Delegado de Campo. Pero
ahí se ha cometido un grave error,
se ha suspendido a un delegado por
otro, pero vamos esto no es difícil
de subsanar.

JUVENILES
MARGARITENSE, 1 - FELANITX, 2
GANARON JUGANDO MAL

Con dos goles de Sagrera, el últi-
mo a poco de finalizar, los Juveniles
felanitxers que marchan líderes de
la clasificación, saldaron esta visita
a Santa Margarita. Los pupilos de
Alonso jugaron mal y lo peor, con
malos modales, reclamando conti-
nuamente al colegiado de turno, y
eso no tiene que hacerse y hay que
buscar una pronta solución, ahora
que precisamente andan arriba,
pero a la larga suele ser perjudicial
para el club y suele conllevar san-
ciones.

INFANTILES
BADIA, 3 - FELANITX, O

POCO QUE HACER
Nuestros Infantiles volvieron a

perder, no hay mas cera que la que
arde. Jugaron mejor que otras ve-
ces, pero su inoperancia de cara al
gol quedó demostrada sobradamen-

Cadets masculins
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 60
PATRONAT «BD, 65

Novament l'equip més jove ens
oferí una gran actuació i poc
falta per protagonitzar una altra
sorpresa.

La primera part fou antológica
amb un P. J. Fullana en pla «star»
de la NBA o jo que sé d'on: tot sol
va fer 16 punts (4 triples, i a la 2. a

part en transforma un altre i tota-
litza. 26 punts). El resultat del des-
cans era 36-27.

El sever mercatge a Fullana i el
ritme trepidant de l'encontre va fer
disminuir un poc el rendiment del
J. Capó que es va veure superat a
tres minuts del final per 9 punts,
però que quan entraven en el darrer
minut la diferencia era solament de
dos.

Destaquem també la feinada de
Damià Amengua] (especialment en
defensa, capturant multitud de re-
bots, i en atac amb 15 punts).

Júniors masculins

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 62
LA GLORIA, 91

Suposam que aquesta sera una
fita histórica per a la retransmissió,
en directe, i malgrat les grosses di-
ficultats tècniques, per Felanitx Ra-
dio i Televisió.

La primera part fou de les que
fan afició per la forta lluita, que
dura tot el partit, i per l'anivellat
resultat 41-48. El Joan Capó supe-
raya al rival davall les cistelles i La
Gloria dominava pels seus millors
llançaments de fora zona.

te. Qué papeleta para el mister
M. Angel!

ALEVINES
FELANITX, 14 - CONSELL, O

GOLEADA HISTORICA
Ni España consiguió estos goles

contra Malta. Catorce tantos en un
partido son demasiados. El rival,
tal vez flojo, no cabe duda, pero los
chicos del Felanitx hicieron un fút-
bol total, anticipándose siempre y
al tope de sus posibilidades. Una de-
mostración de total preparación fí-
sica. Bordando un fútbol de alta es-
cuela que borró al Consell del cam-
po «Es Torrentó».

Goles de Juan Pedro (5), Ramón
(4), Herrero, Marín Fiol y Basi (2).

El próximo partido lo juegan en
Manacor: Olímpic - Felanitx.

Felanitx: Serafín, Matas, Tomeu,
Jaime, Acosta, Ramón, Marín, Basi,
Evaristo, Fiol y Herrero. En la se-
gunda parte J. Pedro, Nicó, José y
Matos.

NOTA.—Pedimos disculpas al en-
trenador del equipo alevín por la
crónica aparecida la pasada semana
en este Semanario. Una crónica que
nos sirvió «un impresentable» lejos
de la realidad. No es verdad que él
«empujara» al árbitro y le fuese
mostrada la tarjeta roja, es total-
mente falso. Valga esta rectifica-
ción, perdone el agravio, ese gran
técnico felanitxer.

M.

Al segon temps s'imposaren clara-
ment els ciutadans que arribaren al
nostre tauler amb molta mes facili-
tat, mentre que el J. Capó no tro-
baya el camí de la cistella contraria.

L'arbitratge de Salas no agradà
gens a ningú; no va seguir el joc
d'aprop i semblava que per la força
en que se jugava el partit li fugiria
de les mans.

Si ens atenem a les estadístiques,
els mes destacats foren Toni Oliver
(30 punts, 9 rebots) i Guillem
Amengual (18 rebots, 12 punts); de-
buta Bernat Tauler.

Nota curiosa i a la vegada molt
meritòria i que a més es tracta
d'un record, es que Toni Oliver
transforma 17 dels 19 tirs lliures
que llança.

Juvenils masculines

J. CAM/AUTOC. GRIMALT, 22
PINK, 69

Sens dubte passà per Felanitx tal
vegada el millor equip del grup. La
superioritat fou claríssima des del
bot inicial. En el descans, 8-38. Tot
fou color de rosa pel Pink.

Les primerenques juvenils locals
es veren impotents per entrar clavan
la cistella contraria. Tan sols Na
Maria Lladó, molt encertada en el
tir de llarga distancia, fou una juga-
dora eficaç en atac, aconseguint ano-
tar 14 punts. Hem de recriminar la
poca deportivitat de la jugadora
J. M. Vaquer tant dins el camp com
defora.

Sèniors femenines

J. CAPCVAUTOC. GRIMALT, 45
BONS AIRES, 43

Partit molt equilibrat sempre,
amb lleugeres avantatges a favor
d'unes o de les altres (mes grosses
i en més ocasions a favor del Bons
Aires). El panorama, a falta de pocs
minuts, no inspirava massa con-
fiança. Dina i Fany restaven elimi-
nades per faltes i Cati López, I. Re-
verte i Camarero en tenien 4 per-
hom.

Antònia Camarero qui havia jugat,
especialment en els llançaments,
molt nerviosa i poc inspirada, obtin-
gué la cistella del triomf, en el
darrer minut (els únics dos punts
que anota). I. Reverte aconseguí 18
punts i Cati López defensà molt bé.

AQUESTA JORNADA

Els quatre equips que, de mo-
ment, hi ha en competició viatgen
tots. I, la veritat, ens veim amb
prou feines per poder-vos dir que
algun d'ells ho té bé per poder-ne
treure un resultat positiu... Tal ve-
gada els júniors a Inca, aprofitant
Ia inexperiència del locals.

Els partits en qüestió són: els
cadets en el camp del Cide les juve-
nils a Ciutat contra els Bons Aires
i els júniors en el camp del «Calza-
dos Los Pinos», en partits que es
jugaran el dissabte. El diumenge,
les sèniors visiten Puigpunyent on
hi ha una pista de mal record per
l'actuació de la temporada anterior.

LARRY CISTELLES

felanitx gaid a un difícil Campos
Felanitx, 3 - Campos, O



jol. 5.—Riera. 6.—J. A. Manchado.
7.—P. Pou. 8.—E. Alarcón. 9.—J.
Adrover i 10.—Horrach.

La classificació final del Challenge
ha quedat així:

ler. J. Caldentey.
2on. M. Aynat.
3er. Martín.
4rt. Crespí.
5e. Ramis.
Categoria Juvenils:
ler. A. Porras.
2on. Roca.
3er. Tomás.
4rt. Cirer.
5e.	 Mior.

El President de la Comissió de
Deports del CIM, Andreu Riera en-
trega als guanyadors els trofeus i
maillots corresponents.

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

PSICOLOGIA:
—CLINICA
—ESCOLAR
—INDUSTRIAL
—SEXOLOGIA

Plaça Rector Rubí, 11 - 2on.
Edifici MUTUA BALEAR

Manacor

Per a &manar hora: Tels. 580927 y
551179

10 FELANITX

Homenatge a Sint Febrer i final del Challenge
Consell Insular

Guillem Timoner i Miguel Mas,
dos ex-campions mundials de ciclis-
me, volgueren ressaltar amb la seva
presència l'homenatge que diumen-
ge passat dedica al vella glòria del
ciclisme mallorquí, el nostre paisà
Simó Febrer, el Consell Insular de
Mallorca, aprofitant la presencia a
Sant Salvador d'un gran sector de
l'afició mallorquina amb motiu de
la prova final del I Challenge Illa
de Mallorca.

També hi eren presents el Prest
dent de la Comissió d'Esports del
CIM Andreu Riera, el Batle de Fela-
nitx Cosme Oliver i el president de
Ia Federació Balear de Ciclisme An-
toniVallori. Fou el primer qui féu
entrega a Simó Febrer d'una placa
de reconeixement de part del Con-
sell Insular, enmig de l'aplaudiment
i els testimonis de simpatía dels
concurrents. El Sr. Vallori li entre-
ga un ramell de flors.

La prova ciclista, que s'inicia a
les 9'30 des de la Via Argentina fou
boicotejada per l'equip del Brasilia
Molins de Vent, per la qual cosa
sols preniren part denou corredors
entre aficionats i juvenils. Joan Cal-
dentey del Talleres Torrens, es pro-
clama guanyador dels 107 quilòme-
tres amb un crono de 3 h. 01, 28.
El juvenil Antoni Porras entra en
segon lloc, proclamant-se primer en
Ia seva categoria.

La classificació de la prova fou
la següent: 1.—J. Caldentey. 2.—
A. Porras. 3.—A. Caldentey. 4.—Pu-

Se necesita ayudante
almacén piezas recambio
y persona ayudante oficina

TRABAJO TODO EL AÑO.

Inf.: Tels. 581984 y 581985

DISCO CALIPSO
—	 PORTO-COLOM

OBERT els divendres, dissabtes i
diumenges.

Els diumenges GALES JUVENILS

Vos esperam

Restaurant BON PORT
OBERT TOT L'ANY

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

Tombats a la molsa

Obedibncia deguda
L'anomenada «Llei d'Obediencia Deguda» proposada pel President

de la República Argentina i aprovada pel Parlament d'aquell país, ha su-
posat que una gran quantitat de militars i policies implicats en desapa-
ricions, assassinats i tortures, quedin exempts de responsabilitat i , per
tant, no puguin ésser jutjats pel actes que seis imputen, comesos durant
l'època de la Dictadura militar.

Tot i que la polémica llei hagi estat aprovada majoritàriament pels
membres de la Cambra Legislativa i, per tant, sigui democràtica i legal
a tots els efectes, la realitat es que la mesura no ha caigut gens bé entre
les classes populars més castigades per la Dictadura, pels defensors dels
drets humans, i per dejnbcrates que no veuen amb bons ulls tantes con-
sideracions vers aquells que tant de mal han fet al poble argentí. A tot
això se li ha d'afegir que aquells militars que havien estat acusats de
crims o de violacions dels drets humans, i que es trobaven processats i
fins i tot alguns d'ells en la presó, ara han sortit al carrer, gràcies a una
amnistia que no ha existit, perquè ells —els militars— no la volien, i
tornen a les seves unitats amb tots els drets i privilegis, i, sobretot, amb
comandament directe.

No diré que tota la gent esta preocupada, però sí que és cert que una
bona part de la gent a Argentina esta preccupada. Esta preocupada per
la debilitat que ha demostrat el govern democratic actual front a les pres-
sions dels militars en els últims mesos, especialment d'ença que els es-
deveniments del «Campo de Mayo» demostraren que existia un enfron-
tament directe entre una part de l'Exèrcit de Terra i el govern legítima-
ment constituit; esta preocupada perquè aquells que varen ser acusats
de violacions de drets humans, de segrestaments o d'assassinats, tornen
al carrer altra vegada, a les casernes, amb tots els drets, comandant una
vegada més les seves unitats i amb la por de pensar que la vella història
pot tornar a repetir-se, i que els antics conspiradors tornin a conspirar;
finalment també esta preocupada perquè sembla com si el govern demo-
cratic legitimat pel poble, tingués por d'anar a cercar, fins a les seves
darreres conseqiiències, les responsabilitats i els responsables de tota
aquella «guerra bruta» que les forces armades argentines, juntament amb
Ia policia i forces para-militars i para-policiais, dugueren contra una bona
part del poble a qui precisament tenien l'obligació de defensar front a
una agressió exterior. Tanmateix a hores d'ara qui més qui menys pot
comprovar que aqueixa darrera afirmació es falsa a Sud-amèrica: L'exèr-
cit no defensa el seu poble front a les agressions exteriors, sinò que es
l'encarregat de reprimir-lo si posa en perill els interessos de les classes
dominants.

Ara un grup molt reduit de militars passara per la Justicia, precisa-
ment aquells que no es puguin salvar amb l'argument de l'«obediência
deguda». ¿Però perventura hi ha qualque militar argentí que no hagi re-
but ordres, fins i tot els generals? Realment resulta una mica difícil pen-
sar que les actuacions dels militars argentins durant la Dictadura varen
ésser per iniciativa pròpia... ¿pena ha de servir això d'argument per es-
borrar la culpa personal en actes com segrestaments, tortures, assassi-
nats o desaparicions?

Mentrestant les «Madres de la Plaza de Mayo» segueixen demanant
explicacions al govern sobre la desaparició dels seus éssers estimafs...

RAMON TURMEDA

VENDO TIENDA EN CALA D'OR SE NECESITA CAMARERO
A estrenar, muy bien situada. 	 Inf.: Cafetería S'Abeurador
la.: Tel. 575637.	 Tel. 582309

DrVELIP RAMIS
Centre Medic de Naturoterepia i Acupuntura

PcsalWeyler, 2 - ler Dreta (al costal de l'església gran)
MANA COR - Tel. 569020 - 555587

Visita a hores convingudes

Jaime Valeos Tugores
Diplomado en Ciencias Empresariales

Les ofrece sus servicios de
ASESOR CONTABLE - FISCAL

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




