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Ia. Moara da Prìtur I Dibuix de la
Gent Gran de La Comarca de Migjorn

Bàrbara Palou Mestre, Presidenta
de la Junta de Govern de Ia Llar.
Angela nomás Andreu, Directora
Provincial de l'INSERSO.
Jaume Martorell, Director Gral.
de Cultura del Govern Balear.
Cosme Oliver Monserrat, Batle de
Felanitx.
La Mostra, que romandrà oberta

del dia 14 al 22, podrà esser visita-
da els dies feiners de les 18 a les 20
hores i els dies festius d'll a 13 i
de 17 a 20 h.

A l'acte han estat convidats els
batles i les associacions de Tercera
Edat de la comarca. La Junta de
Govern fa extensiva aquesta convi-
dada a tots els socis i també a tots
els felanitxers.

Avui de capvespre, a les 19 h., a
Ia Casa Municipal de Cultura, s'obri-
rà una Mostra de Pintura i Dibuix
de la Gent Gran de la Comarca de
Migjorn, que ha estat organitzada
per la Comissió de Cultura de la
Llar de Tercera Edat de l'INSERSO
del nostre poble amb la collabora-
ció de les associacions de Tercera
Edat de la comarca.

El Programa sera el següent:
— Presentació a càrrec de ANTO-

NI SOLER FONT, membre de la
Comissió de Cultura.

— Parlament «REFUGI I JOIA
DE L'ART PEL JUBILAT», per
JOAN MAIMO I VADELL, llicenciat
en Belles Arts.

— Intervencions:

Dilluns demati ens arriba la noti-
cia de que el Secretari de l'Ajunta-
ment Guillem Juan Burguera tenia
Ia intenció de demanar trasllad de
destí. La nova fou confirmada el
mateix dia ja que l'assumpte arta a
la comissió de govern que se cele-
bra el vespre. Per altra banda a
l'ordre del dia de la sessió plena-
ria prevista pel dijous dia 12 hi fi-
gura la soHicitud del Secretari per
a ocupar una altra plaça. Aquesta
plaga es la de secretari de l'Ajun-
tament de Santanyí.

El senyor Guillem Juan ha regit
Ia secretaria del nostre Ajuntament
des del mes de juny de 1978.

El descobriment de restes romans
dins el nostre terme ha estat noti-
cia aquests dies i el fet ha tengut
inclús un cert ressò dins la premsa
ciutadana. I no hi ha per manco, ja
que es tracta d'un esdeveniment
molt important dins el camp dels
estudis histbricts i ho es encara
més dins la petita parcella de la
historiografia local, en si be no hi
manquen vestigis de romanització
(enterraments, monedes, àmfores i
altres deixalles), aquests no asso-
leixen la categoria que suposa tro-
bar part d'una construcció d'aques-
ta epoca. Es doncs un fet molt
valuós aquest, tant pel que s'ha
desenterrat fins ara, com pel que
sembla que pot donar de si el
jacirnent.

Però, rares vegades els grans des-
cobriments són fortuïts i gairebé
sempre van precedits d'indicis
o antecedents circumstancials que
d'una o d'altra manera els delaten.
I avui és això el que ens interessa
escatir, perquè part damunt la noti-
cia, hi ha una petita i curiosa histb-
ria que depón directament d'unes
persones que són les que han con-
duit els esdeveniments i que mal-
grat la seva intervenció decissiva es
corn el perill de que quedin a
bra. I això no es just, car no hi ha
dubte de que si a hores d'ara cele-
bram aquesta treballa es grades a
l'excellent disposició d'una familia
que ha sabut posposar els seus
interessos particulars a uns interes-
sos culturals de caracter general.
Perquè la familia Artigues-Adrover,
propietaria dels terrenys de l'exca-
vació, a més de deixar-les a dispo-
sició deis investigadors, ha estat la
més entusiasta coHaboradora d'a-
quests.

Això ens ho confirma En Tomeu
Salva, una altra persona que ha
esdevingut decissiva en aquest afer,
per la qual cosa precisament el por-
tam avui a les nostres planes.

En Tomeu Salva i Simonet, és
d'ascendència felanitxera per la seva
Avia paterna (Mitjanit) i encara que
visqui a Ciutat el seu contacte amb
Ia naturalesa i l'amor a la terra s'ha
congriat dins la nostra contrada,
durant els caps de setmana i vacan-
ces, transcorreguts indefectiblement
al terme felanitxer.

—Vaig agafar afició a l'arqueolo-
gia influenciat per ma mare. De
nin, qualsevol test recollit en el
camp em semblava una troballa

sensacional.
Ara estudia primer curs a la Fa-

cultat d'Història de la Universitat
de les Illes Balears i ell ha estat
l'inductor en aquesta aventura ar-
quológica.

—Com t'arreglares per interessar
la professora en aquest afer?

—En una de les meves darreres
incursions vaig trobar un tros de
ceràmica de la que es diu «luchen-
te», un producte tarda (segle IV)
per?) molt interessant, que fou el
que mogué a solicitar el perrnis
d'excavació.

—Però tu ja fa estona que havies
posat els ulls damunt aquests ter-
renys. Com es això?

—Es una història que va comar-
car fa devers cinc anys. En urra
ocasió vaig coincidir amb en Rafel
Artigues a un sopar. Ell me cons
que sabia del seu padrí que armb
motiu de fer un clot de figuera
havia descobert un arc i un corro-
dor. L'arc estava cegat amb mares-
sos. No cal dir que vaig tenir foc
dins les sabates fins que, a l'estiu
següent i pel meu compte, valg
iniciar prospeccions. Els resultats
no foren gaire encoratjadors: una
moneda i bocins de ceràmica que
sospitava fos romana. Al cap de
dos anys hi vaig tornar, agries-
ta vegada amb En Rafel, i
després de cavar un bon raig trobi-
res les despulles d'un ase. Això erts
va desanimar. L'any passat tornA-
rem obrir un clot i, res de res.

—Aquest estiu he tengut la sort
de fer la campanya a Pollentia, jun-
tament amb aItres alumnes, sota )a
direcció del catedràtic Antoni Arri-
bas i amb la collaboració de dos
professors catalans. Un cop acabada
aquesta, m'entra la curolla de tor-
nar a So'n Maiol i, al cap de tres
o quatre dies de cavar, vaig trobar
Ia paret. Juntament amb En Rafel
i el seu germà continuarem la feina
i descobrirem un cornaló de l'aljub,
una paret lateral i un dispositiu que
ens sembla part d'un sistema de
canalització. Fou en aquest punt
que vaig comunicar la troballa a la
professora Orfila, la qual es des-
plaça al lloc excavat. Fèrem una
exploració dels terrenys i trobarern
ceràmica sigillata possiblement de
procedència sudgAHica, altra d'in-
fluència púnica, anses d'àmfores *del
nord d'Itàlia, ceràmica de &fina
nordafricana i també de manufactn-

(Passa a la pag. 10)

Petita història d'una troballa

OS RESTES HilEVLINS DE SON MAY01.
Conversa ant Tomen Salvà

A l'hora de redactar aquesta nota
desconeixem a partir de quina data
causarà baixa Guillem Juan, mo-
ment en el qual quedara vacant la
secretaria de Felanitx.

Sembla que pel mes de febrer
s'ha de convocar concurs per a la
provissió de places de secretaris
d'ajuntaments. En tal cas no dub-
tam que hi sortirà la del nostre.
No obstant, en el millor dels casos
Ia secretaria de Felanitx no queda-
ria coberta en propietat fins el mes
de juny.
Mentrestant suposam que d'una ma-

nera interina sera proveida la
plaça.

El Secretad de l'Ajtudament ha
sollicitat el trasliat

Cicle de Conferencies 1987-1988
Casa de Cultura

Dilluns dia 16, a les 9'30 del vespre
D. Francesc Jover i Balaguer desenvoluparà el tema

«LA BOLSA DE LOS VALORES»
Felanitx Ràdio 104.3 mhz. F.M.
Felanitx T.V. Canal 41.

Organitza Felanitx Cultural amb el patrocini de
l'Excm. Ajuntament de Felanitx



SANTORAL

Diu. 15 St. Albert el Gran
Dill. 16 Sta. Margarida d'Esc.
Dim. 17 Sta. Elisabet d'Hong.
Dim. 18 Ded. Bas. Pere i Pau
Dij. 19 St. Abdies
Div. 20 St. Felix de Valois
Dis. 21 Presnt. Mare de Déu

LLUNA

Lluna nova dia 21

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.

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

Felanitx - Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 1 19 h.

Palma - Felanitx: A les 12,30
í 19 h. Diumenges i festius, a
les 9 i 20.30 h.

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

Port000lom	 Felanitx: A les
9,20, 14,45 i 18 h. Diumenges, a
les 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 9 113 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:

Jane Rotger
C. Ticoulat.
Francesc Pifia
Gaytt-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

TELRFONS D'INTERCS
Ajuntament: Oficines i Policía
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx

580448-581144
Funeraria Lesever	 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei medie d'urencies 580254
Guardia Civil	 580090
Bombera	 581717

GIMNÀS
M." Antemia Caldentey
Llicenciada en
Educació Física

P. Ses Sivines, sn.
Tel. 575083
PORTO-COLOM     

DILLUNS - DIMECRES - DIVENDRES
INICIACIÓ ESPORTIVA MASCULINA
INICIACIO ESPORTIVA FEMENINA
GIMNASTICA DE MANTENIMENT
BODY BUILDYNG
BODY BUILDYNG

de 5'30 a 6'15
de 6'15 a 7'00
de TOO a 7'45
de 7'45 a 8'30
de 8'30 a 9'15

DISSABTES DEMAT1 DE 9 A 11 HORES I DILLUNS, DIMECRES
I DIVENDRES, DE 4'30 A 5'30

Utilització !Hure del gimnàs: Aperells, peses, etc.

SAUNA
DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES, DE 5'30 A 9'30

DISSABTES, DE 9 A 11

FELANITX  

FELANITX
Setmanari et

gi—eff
PREU DE SUBSCRIPCIO

Semestral:
	

1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.  

Ajuratainent
de Faiiiiiitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 30, 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 14.938.137 pesetas.

Se acordo adquirir de Sa Nostra
el programa de gestión informatiza-
da del Cementerio Municipal, por el
precio de 150.000 pesetas más IVA.

Se acordó adquirir de Sa Nostra
el programa de gestión informati-
zada de Quintas, por el precio de
175.000 pesetas más IVA.

Se dejó sobre la mesa la acepta-
ción del contrato de mantenimiento
del equipo informático de este
Ayuntamiento para mayor informa-
ción.

Se acordó subsanar las deficien-
cias observadas en los pozos y
depósitos de suministro de agua
potable.

Se acordó el pago 9.920 pesetas
a la Editorial Ramón Llull por li-
bros que el pueblo de Felanitx rega-
ló a los niños saharauis.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
A D.. Catalina Nadal, a D. Pedro
Heredia Vera, a D. Teodor o Rigo
Veny, a D. Antonio Adrover Xame-
na, a D. Francisco Martínez Mondé-
jar, a la Banca March, S. A. y a
D.. Francisca Fiol Bordoy.

Por último, la Comisión de Go-
bierno asesoró al Sr. Alcalde en di-
versos asuntos de su competencia.

Felanitx, a 3 de octubre de 1987.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del art. 8-2
de la Ley 40/1981 de 28 de Octubre,
a efectos de su remisión a la Comu-
nidad Autónoma y al Delegado del
Gobierno en Baleares, de su publi-
cación en el tablón de edictos de
esta Casa Consistorial y en las car-
teleras públicas y de su posible
inserción en la prensa y en el Bole-
tín Oficial.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria ceebrada el pa-
sado día 7, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros:

Fue aprobada el Acta de la sesión
anterior.

Se acordó designar a D. Miguel
Barceló Batle como representante
de este Ayuntamiento en el Centro
Escolar de Porto Colom.

Se dio cuenta de la composición
de todas las Comisiones Informati-
vas Permanentes, después de la rees-
tructuración producida por la dimi-
sión del anterior' Alcalde.

Se dio cuenta de las resoluciones
del Alcalde en materia de nombra-
mientos de Tenientes de Alcalde y
miembros de la Comisión de Go-
bierno, así como de las Delegaciones

que la Alcaldía ha conferido.
Se acordó el reintegro del Auxiliar

de Administración General en situa-
ción de excedencia voluntaria D. Se-
bastián Adrover Pou.

Se acordó suspender el desarrollo
de la oposición convocada para cu-
brir una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General hasta tanto se
aprueben el Presupuesto y la oferta
de empleo para 1988, prosiguiéndose
entonces de inmediato el curso de
dicha oposición.

Se acordó posponer de la misma
forma la propuesta de creación de
una nueva plaza de Auxiliar de Ad-
ministración General, lo que se for-
malizará en el Presupuesto y la
oferta de empleo público para el
próximo ario.

Se acordó reconocer la dedicación
exclusiva de D. Cosme Oliver Mon-
serrat a la Alcaldía.

Se acordó declarar la compatibili-
dad de la dedicación a la Alcaldía
de D. Cosme Oliver Monserrat con
su ocupación profesional de Profe-
sor de E.G.B. en el Colegio Virgen
de Montesión de Porreres.

Se acordó dar de alta a D. Cosme
Oliver Monserrat en el régimen ge-
neral de la Seguridad Social en la
parte que corresponda al horario
que cumpla e el Ayuntamiento.

Se acordó la aprobación inicial,
con determinadas prescripciones,
del Plan Parcial del Polígono 15,
promovido por PLAY MASA.

Se acordó la aprobación inicial,
con determinadas prescripciones, de
la Modificación Puntual del Plan
General del Municipio en terrenos
denominados «Es Turó y Es Rega-
rons», Polígono 32, parcela del Ca-
tastro Rústico, promovido por Vall
d'Or, S. A.

Se acordó la aprobación inicial,
con determinadas prescripciones,
del Plan Parcial de Ordenación de
los terrenos denominados «Es Turó
y Es Regarons», Polígono 32, Parce-
la 23 del Catastro Rústico, promo-
vido por Vall d'Or, S. A.

Se acordó la aprobación de la
Certificación 7-A de las obras de
Alcantarillado y Estación Depurado-
ra de Cala Ferrera, por un importe
de 17.841.396 pesetas, así como el

abono de 14511.277 pesetas a Dra-
gados y Construcciones, S. A. a
cuenta de dicha Certificación.

Se acordó ; designar a D. Gabriel
Mora y a D. Pedro Massutí para
concurrir, juntamente con el Alcal-
de, a la autorización a favor de este
Ayuntamiento para la explotación
de las obras de Alcantarillado y Es-
tación Depuradora de Cala Ferrera

1durante el p1 azo de garantía.
Se dio c1 enta del escrito de

Dragados y 1 Construcciones, S. A.
sobre la puesta en servicio de la
instalación del saneamiento en Cala
Ferrera.

Se dejó Obre la Mesa la aproba-
ción del Pliego de Condiciones para
la contratación de la explotación
temporal de la instalación del Sa-
neamiento y Depuración de Residua-
les de Cala Ferrera para ver de
rebajar el precio de contrata.

Se acordó suministrar leche a
todos los Centros de E.G.B. y Pre-
escolar del Municipio, a título expe-
rimental durante el trimestre actual,
pagando el Ayuntamiento el 50 %
del importe, para lo que se habili-
tará la consignación presupuestaria
que se precise.

Asimismo se acordó solicitar de la
Comunidad Autónoma una subven-
ción para la distribución de leche
en los Centros de E.G.B. y Preesco-
lar de este Municipio del 25 % del
coste total y una subvención del
C.I.M. del 15 % de dicho coste.

Y cuando se enunciaba el siguien-
te asunto del Orden del Día, sona-
ron las veinticuatro horas, con lo
que el Sr. Alcalde levantó la sesión,
sin pasarse al estudo de los restan-
tes asuntos del Orden del Día.

Felanitx, a 13 de octubre de 1987.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

SE NECESITA CAMARERO
Informes: Cafetería S'A beurador.
Tel. 582309.

NECESITO APBE'NDIZ de pintor.
f: C. Calalignera, 61- Tel. 582038
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if PREMIS.
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y softeo diario de dós viajes
a 'MIAMI y DISNEYWORD.

Dei 29 de Octubre
al 2 de Diciembre.

BANCA) MARCH

Se necesita ayudante
almacén piezas recambio
y persona ayudante oficina

TRABAJO TODO EL ANO.

Inf.: «feb. 58198 11 y 581985

SA RiBRET, ia
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FELANITX

ESQUEMA CORPORAL
La primera cosa que l'infant sent,

experimenta i coneix es el seu cos,
ja des de que es un recent nat co-
mença a controlar els moviments de
certes parts d'aqucst cos: primer el
cap i el coll, després el tronc. Per
per poder controlar el moviment,
l'infant ha de conèixer i diferenciar
les distintes parts que conformen el
seu cos, quan l'infant als voltants
dels 5 anys ja te ben establerta la
diferenciació i coneixement del seu
cos, tècnicament dcim que te inte-
grat el seu esquema corporal.

La importancia de que l'infant
assolesqui un madur i integrat es-
quema corporal radica en que es la
base del control dels moviments, de
l'exploració de l'entorn on viu, i el
puntal de l'adquisició de tots els
aprenentatges. Un infant que no co-
neix integralment el seu cos, difi-
cilment pot conèixer el seu entorn.
Per exemple, un infant que no te
integrat el seu esquema corporal i
un dia de pluja baixa per l'escala
de ca seva cap al carrer, no pot ob-
servar per la finestra que plou i de-
manar a la seva mare un paraigües
perquè ha de posar tota la seva
atenció en botar poc a poc els es-
calons; i al contrari un nin madur
podrà adonar-se'n de que plou, ja
que baixar l'escala es per a ell un
acte quasi automatic al que no cal
prestar-li gaire atenció. L'exemple
ens aclara la importancia de tenir
un esquema corporal madur, ja que
possibilita una major llibertat de
moviment, atenció i exploració.

D'altre part ja hem dit, que el co-
neixement madur del propi cos su-
posa una capacitat de traduir-lo en
moviments, en accions. Doncs, l'in-
fant que no diferencia adequada-
ment les distintes parts del seu cos,
no pot diferenciar el que esta mo-
vent, el que esta fent, a més a més
es un infant amb molta inseguretat,
lent, que li costa orientar-se a l'es-
pai. Poder orientar-se a l'espai pre-
cisa saber-se orientar en el propi
cos i controlar-lo.

A més a més, un infant amb un
esquema corporal poc assumit, es
sent inferior als seus companys
d'edat. Sc n'adona que no pot fer
eis mateixos moviments i exercicis,
Ia qual cosa genera un caracter in-
hibit, retret, poc sociable.

L'esquema corporal es va confi-
gurant des del naixement, i als 5
anys ja ha d'assolir la seva madu-
resa sense dubtes. Els pares s'han
de preocupar de facilitar l'adquisi-
ció d'un adequat esquema corporal,
que es la base de la maduració psi-
cológica del nin i dels seus apre-
nentatges posteriors.

Bernat Calafat, Psicòleg

BUSCO COCHERIA en alquiler en

Informes: Tel. 582450.

SE BUSCAN MUEBLESXSADOS
Informes: Tel. 5760.41.•

VENDO BICICLETA de niño.
Informes: Tel. 581242-581120.

OCTUBRE
Dimarts, 13.—El jut jut. Un vespre

d'aquets els aladrocs entraren al
jutjat. Són gent que no compta, que
no val la pena, que hem d'esbor-
rar... Ja es ver i veritat que la justi-
cia esta molt de baixa i de males.
Rep critiques, remolcades i empen-
tes per tots els vents. M'han dit que
el robatori fou petit i més impor-
tant la destrossa: panys i papers
espanyats i la toga del jutge es-
queixada de dalt a baix com el vel
del temple... No vos poseu, senyor
jutge, una túnica xapada...

Divendres, 16.—Els cans. Els cans
felanitxers són els més llests del
món. Des de la famosa i clàssica
cussa de Firella n'hem sentides con-
tar per salar. Hi ha cans a Felanitx
que saben telefonar, altres que
dinen asseguts a la taula amb el
torcaboques posat, altres que ente-
nen tot el que xerren els seus amos,
altres que escolten la radio, altres
que estiren la cadena del water
quan el senyoret de la casa l'ha uti-
litzat. Darrerament, amb els compu-
tadors se senten un poc despistats
però cliuen que una renéta de res-
mentada cussa de Firella esta escri-
vint un manual de «Bàsic per cans»
que farà revolució. Posau, al menys,
un ca dins la vostra vida. O una
cussa...

Diumenge, 18.—Les perdius. M'a-
grada seure a l'ombra d'un petit
pinar que Déu va fer créixer no
Iluny de ca meva. Mitja dotzena de
perdius han vingut a veure'm Regir
aquest mati i han fet tornar mes
bell i més viu el paisatge. No aneu
caçadors al meu pinar...!

Dijous, 22.—Celia. Na Celia és
única. Una dona extraordinaria. Mig
felanitxera, culta, carismàtica. Avui
horabaixa l'he vista i hem parlat
les coses més simples... de la calor,
de Ciutat, dels malalts, de viatges a
l'estranger... Na Celia ho sap tot...
Ho compren tot... ho veu tot. Na
Celia no nom Celia... No vull posar
el seu vertader nom dins les meves
públiques, que no intimes, perb
personalissimes, consideracions. Cè-
lia, malgrat tot, es un bell nom!

ROGER

SE ALQUILA ALILICEW 200 m2.
Cull fuerza motriz. En C. Antonio
Ma tira.

In f. 7'els. .580342 y..5i32069. „,.

CERCAM AL.LOTA que .s5piga
tal5 i eseriure a m5quina..;: • ,
Ini.: Tel. 581822 .

VENDO TIENDA EN, CALA D.`01A
A estrenar ; muybieusitra,:
Inf.: Tel. 575637.	 .	 ,;



Disposam d'un variat mostrari de jolius
presents per batejos, combregaments i
noces.

JOLIUS
Objectes de regal
C. Major, 84—Tel. 581803

SOL JOVE
ANTONI ROSSELLÓ vos fa sebre que en

breu, obrirà una botiga de ROBA JOVE,

al carrer del Sol n°. 16.

Joan nadal Capó
va morir a Felanitx, el dia 5 de novembre de 1987, a Pedal de 68 anys, ha vent

rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Descansi en pan

La seva esposa Miquela Vadell; fill Antoni; filla política Francisca Obrador; nets Joan i Mi-
(lucia; germana Francisca (ausent); germà politic Jesús Agilitó; ties, cosins i altres parents, vos
demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: C. de Campos, 25 (Ca'n Joan Forn)

Maria Gramil Mesquida
Vda. de Sebastià Gilart

va morir a Felanitx, el dia 9 de novembre de 1987, a l'edat de 79 anys, havent rebut

els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

La.,seva filia Catalina; fill politic Guillem Picornell; net Joan  Sebastià; germanes Lluissa i
Sor Antònia; germana panca Francisca Huguet; nebots Miguel Gilart i Maria Maitu& cosins i els
altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: Carrer Son Pinar, 36

FELANITX

Conferencies 81-88
Recordam als nostres lectors que

diuns que ve dia 16, a les 9'30 del
vespre i a la Casa Municipal de
Cultura, començarà el cicle de con-
ferencies que organitza «Felanitx
Cultural» sota el patrocini de l'Ajun-
tament de Felanitx.

La primera d'aquestes conferen-
cies serà a càrrec del corredor de
comerç, ex-conseller d'Economia i
Hisenda i professor de l'Escola
d'Empresarials de Palma, Francesc
Jover, qui explicara el tema «La
bolsa de valores».

Mestre Oliver exposa a Manacor
Avui a les 8 del vespre, sera inau-

gurada a la Torre de Ses Puntes de
Manacor, una exposició del nostre
paisà Gabriel Mestre Oliver. Presen-
ta la mostra el Patronat d'Arts Plàs-
tiques de la Comissió de Cultura de
l'Ajuntament d'aquesta ciutat.

En Gabriel Mestre exposa de bell
nou a Mallorca després d'uns cinc
anys d'absència a les nostres gale-
ries. Aquests anys la seva obra s'ha
fet present en els ambits artístics
d'Alemanya, on ha exposat a Frank-
furt, Leirrach, Hamburg, Arenburg,
Colonia i Berlin.

Aquesta mostra restara muntada
fins el proper dia 27.

Nomenament Eclesiàstic

Ha estat nomenat Rector de la
parròquia de Porreres, el nostre
paisà Mn. Bartomeu Tauler Valens,
fins ara rector de la de Montuïri.

Mn. Tauler, Mn. Pere Orpi, que
ha estat nomenat rector de Montuï-
ri i Mn. Antoni Gili, que ho es
d'Algaida, assumiran la responsabi-
litat de les tres parròquies de forma
solidaria, una fórmula d'atenció
pastoral prevista en el nou Codi de
Dret Canònic i que ja ha estat po-
sada en practica a altres indrets de
Mallorca.

Festa amb motiu de l'ereccie de
Ia parròquia de Sta. María del
Mar de Cala d'Or

El dia de la festivitat del Corpus
Christi, el Bisbe de Mallorca va
erigir en parròquia l'església de
Santa Maria del Mar de Cala d'Or.

Per aquest motiu aquests dies, la
comunitat cristiana de Cala d'Or
celebra aquest esdeveniment.

El divendres dia 13 el Vicari Epis-
copal Mn. Joan Bauça havia de pro-
nunciar una conferencia entorn al
tema «La Parroquia hoy».

Avui, a més d'unes trobades-pre-
garia amb els nins d'E.G.B. i els
¡oyes confirmants, a les 7 del cap-
vespre se celebrara un concert a
càrrec dels Míos Cantors del Collegi
de Sant Francesc.

I com a colofó d'aquestes celebra-
cions, demà a les 11'30 del mati hi
haura una solemne Eucaristia con-
celebrada, presidida pel Vicari Ge-
neral Mn. Joan Bestard.

Llar de la 3.' Edat
EXCURSIÓ AL DIJOUS BO
D'INCA

Dijous, dia 19 a les 8'30 sortida
de la Plaga de les Palmeres. Dinar
conjunt amb les associacions de
Tercera Edat de la comarca, al Res-
taurant SON SANT MARTÍ.

CONFERËNCIES
PREPARATÒRIES
PER A L'EXCURSIÓ CULTURAL
A PALMA ANTIGA

Dimecres, dia 18, a les 17'30, a la
Casa Municipal de Cultura, a càrrec
d'En PERE PLANELLS, cap de pro-
tocol del Parlament Balear, amb
audiovisuals, entorn al tema «EL
PARLAMENT DE LES ILLES».

Divendres dia 20, a la mateixa
hora: NA MARIA BARCELO CRES-
PI, Doctora en Història, explicara
«L'Origen i evolució de la ciutat de
Palma».

Es prega l'assistència a aquestes
conferencies als qui pensen partici-
par en les excursions culturals a
Palma. Les inscripcions per a aques-
ta excursió cultural a Palma antiga
(prevista pels propers dies 23 i 30)
es podran formalitzar des del pro-

per dilluns dia 16 fins el divendres
dia 20.

Trobada Arxiprestal de
Matrimonis

Avui a les 4,30 del capvespre, a
Sant Salvador, se celebrara una tro-
bada per a matrimonis de l'arxi-
prestat de Felanitx. Sera dirigida
pels esposos Homar-Marín, matri-
moni delegat de Pastoral Familiar
de la nostra diòcesi.

Reces Diocese d'Adoració
Nocturna

El proper dissabte dia 21, al Con-
vent de Sant Agustí, se celebrara un
reces espiritual, a nivell diocesà,
organitzat per la secció felanitxera
de l'Adoració Nocturna. Començarà
a les 5 del capvespre sota la direc-
ció de Mn. Miguel Serra, Rector de
la parròquia, i acabara amb l'Euca-
ristia de les 7 del capvespre.

Es convida totes les persones inte-
ressades.

rinfor ació 



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

SERVICIO OFICIAL
=ION

Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX

FELANITX

LA PLACA DELS PINTORS

L'estiu ha pres dies a la tardor
i la calor quasi no ens ha deixat
gaudir dels dies bell s i clars ni dels
grans niguls blancs setembrins ni
dels safrans bords que encatifen la
garriga.

El setembre ciutadà ens ha rega-
lat una exposició del digníssim An-
toni Gelabert, 1877-1932, que amb
un centenar d'obres penjades a les
grans sales del Palau Solleric ha re-
creat la mirada dels nombrosos visi-
taras. L'organitzador de l'exposició
gelabertiana ha estat l'Ajuntament
de Ciutat i en bona hora. Ara ja es
pot dir que les galeries i Ciutat han
fet el que estava de la seva part
per donar a conèixer Antoni Gela-
bert després de la seva mort volun-
taria. Repassam les cròniques. El
1945 fou el Círculo de Belles Arts
que inaugura una mostra. El 1962
la Sala Damas de l'admirador i en
certa manera seguidor de la pintu-
ra d'Antoni Gelabert, S. B. Busser.
En l'escaiença del primer centenari
d'Antoni Gelabert, la novella i espe-

GELABERT
per Miguel Pons

rançada Galeria Beam, obra estima-
da, —la meya querida— de Miguel
Llabrés, són paraules seves, obria
les portes de començar a ser galeria
d'art amb la primera i selecta gran
exposició d'Antoni Gelabert. Amb
caracter collectiu, el 1971, la Llibre-
ria Tous, oferí pintura de Cristòfor
Piza, Joan Jaume i Antoni Gerabert.
El 1984 fou el Banc de Santander,
«Veinte pintores mallorquines» i el
1986, el Casal Balaguer, Paisatges
d'abans, que ens deleitaren amb
l'impressionisme gelabertia. I ara,
però no d'una faisó exhaustiva però
suficient, el Palau Solleric ha donat
alberg a una nova manifestació pic-
tórica d'Antoni Gelabert.

Una i més vegades he petjat les
nobles sales per veure i tornar
veure l'exposició d'Antoni Gelabert.
Algunes de les pintures m'eren no-
ves i altres les contemplava per
enèssima vegada. Després de les
hores passades davant la pintura
d'Antoni Gelabert, mentalment i
amb possibilitat de no equivocar-me

massa crec que podia aidar a realit-
zar una catalogació cronológica. Hi
ha present obra resultant dels con-
tactes amb Bernareggi i Blanes
Viale. A vegades, poques, 0-uaita la
manera de Rosifiol i Mir. Peló l'eta-
pa més personal, més consistent,
mes atrevida, mes eloqüent és la
pintada a l'entorn dels anys vint
que coincideix amb els parrals ex-
posats el 1928 a les Galeries Costa
i que componen el seu tema predi-
lecte juntament amb ris racons ru-
rals i marítims de Deia i altres,
també, de Ciutat encara que pintats
de més jove.

Jo veig una lluita de l'home que
s'esforça per viure, per difuminar
ombres internes, per superar les di-
ficultats i traves de la vida, tot el
que rossegava per Dei à en contra-
posició amb aquesta pintura impres-
sionista, madura, superior a tot el
que es feia llavors a Mallorca, pin-
tura pintada en tantes ocasions a
Deia. Per una part hi ha mort en
consonancia" amb la tristor de les
boires baixes i la manca de claror.
Per altra hi ha vida, vida i combat,
esperit de debatiment, que seria
vençut sols per la mort. Davant
aquesta pintura-pintura jo em de-
man que hauria estat d'Antoni Ge-
labert en el cas de ser considerat
pintor i sentir-se ell mateix pintor
i no sols el barber que pintava, com
el titllaven els pintors mallorquins
reconescuts, admeses per la socie-
tat, de factura acadêmica. S'ha d'in-
sistir que eren els mallorquins, que
el rebutjaven i no els venguts de
fora i altres mallorquins, pintors i
intellectuals, que acceptaven no sols
la seva pintura sitió la seva amistat.
Amb aquesta darrera exposició ja
sobren elements de judici per afir-
mar i re-afirmar la gran vàlua d'An-
toni Gelabert, la seva dimensió
artística gens empeloida, ni entela-
da, que el colloca de ple en el seu
digníssim lloc de la pintura del
segle XX a Mallorca.

La meya dedicació a Antoni Gela-
bert, el meu estudi i coneixement de
l'obra em féu dubtar de la paterni-
tat gelabertiana d'algunes obres.
Caldria que tècnics i entesos digues-
sin la darrera paraula. Jo serv les
meves dubtes.

PAREJA ALEMANA de .117111„-IDOS
desea alquilar un apou lamento en
Porto-Colom pam lodo el año.
Buena orientación (con Sol).
If.: Tel. 573?66

SE VENDE R5-677., PM-S.
Precio: 350.000 ptas. Muy buen
estado.
l'ir: Tel. 580703 (horas oficina).

El que jo sabia d'Antoni Gelabert
fins el 1984 es conté dins l'estudi
Antoni Gelabert. Biografies mallor-
quines, 7, publicades per l'Ajunta-
ment de Ciutat, que ha donat suport
a conferencies, inforrnacions, arti-
cles..., que han servit per donar a
conèixer Antoni Gelabert.

¿Fins quant Antoni Gelabert sols
sera conegut a Mallorca malgrat les
seves exposicions, en vida, a Barce-
lona i participar a concursos nacio-
nals? Tenc per cert que a Cau
Ferrat, ignoren l'existencia d'un dels
amics mallorquins de Santiago Ru-
sifiol. Que hi farem!

Sobre les ftes.

La recent confusió que ha reinat
entorn a la fira de Felanitx ens
ha empés a demanar una informa-
ció clara sobre aquest tema. És
Mn. Pero Xamena qui ens ha facili-
tat la següent taula de fires:
FIRES DE FELANITX

La primera es el segon diumenge
de maig.

La segona es el diumenge abans
de Santa Margalida.

La tercera es el dia de Sant
Agustí.

La quarta es el diumenge abans
de Sant Miguel.

I la cinquena i darrera és el diu-
menge després de Sant Lluc (Sant
Lluc es el dia 18 d'octubre).

L'Emperador Carles V, l'any 1543
concedí a la vila de Llucmajor un
privilegi de vint dies de fira anuals,
des dc la festa de Sant Miguel (29
de setembre) al 18 d'octubre, festa
de Sant Lluc (ambdós incluïts).
Actualment només se celebra fira el
dia de Sant Miguel i els diumenges
següents fins a Sant Lluc, incloent
aquest dia si es diumenge.

El dijous següent és fira a Cam-
pos.

El dissabte segiient ho és a San-
tanyí.

El diumenge següent és la fira de
Felanitx.

I el dimarts que ve després, es
fira a Porreres.

Les fires d'Inca són el ler., 2on.
i 3er. diumenges després de Sant
Lluc. El quart diumenge no és fira,
penó és la festa de Santa Maria la
Major, titular de la Parròquia. El
dijous segilent és el Dijous Bo.

SE SOLICITA CHICA para trabajo
en CLINICA DENTAL

luí: Tel. 581611 (de 9 a 12 y de 4- a 7)

ENTRAVIADO PENDIENTE de ora
Se gratificará su devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

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

	
Tel. 582450

Compro monedas
antiguas

Inf.: Tel. 575700
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Coloms a la Sala
AQUESTA VA SER LA NOSTRA
PROPOSTA SOBRE POLITICA
I RELIGIÓ DE LA
PLENARIA PASSADA:

El batle va argumentar:
1."—Somos creyentes y nos adheri-

mos externamente a las manifesta-
ciones religiosas populares como re-
presentantes de un pueblo que nos
ha votado y que sabía cómo éramos
nosotros.

2."—Es una tradición secular y que
nosotros queremos continuar.

3."—La Iglesia admite esta presen-
cia de las autoridades cuando en la
Constitución sobre la Liturgia del
Concilio Vaticano II, n." 32 dice que
no tiene que hacerse acepción de
personas (preferencia de lugares
dentro de la iglesia), exceptuando a
los sacerdotes y a las autoridades.

4.0—Nuestro caso no es una excep-
ción, sino que es normal (casi una
regla). En la mayoría de pueblos de
Mallorca asiste la Corporación al
Oficio de la fiesta patronal, y tam-
bién el de Palma (Fiesta de la Con-
quista y San Sebastián).

En la Península pasa lo mismo
(Tierno Galván en Madrid por San
Isidro).

En países protestantes, anglicanos
y musulmanes, también se da este
hecho.

No se trata de imitar a nadie, sino
que quiero demostrar que muchos
otros reconocen la argumentación
n." 1.

5."—Esta asistencia es mínima. To-
davía podríamos asistir a otras ma-
nifestaciones, como son Pascua (Pro-
cesión de s'Encontrada) y Oficio de
el Corpus, y las hemos reducido a
Ias fiestas patronales como las más
expresivas de la vinculación de la
comunidad local a la religión.

6."—Creo que los Regidores que
no son creyentes, o que aunque lo
sean opinen que sus electores pre-
fieren que no asistan a los actos re-
ligiosos, harán muy bien no asis-
tiendo y tiene que respetarse su pos-
tura, como se respeta la opinión y
voto en otros asuntos.

CONSTRUCCIONES

Carrer Joan Alcover, 25
Teléfono 58 00 93

07200- FELANITX (Mallorca)

En conclusión, el Sr. Alcalde for-
muló la propuesta de que el Ayun-
tamiento en Corporación siga asis-
tiendo a los oficios religiosos de las
fiestas patronales de Felanitx y to-
dos sus núcleos de población, así
como el día de San Agustín en el
Convento y la fiesta de la Corona-
ción de la Virgen de San Salvador.

Sometida a votación la propuesta
del Sr. Alcalde, fue aprobada por
los votos favorables de D. Cristóbal
Bennásar y D. Miguel Barceló, ade-
más del Alcalde, absteniéndose de
votar D. Bartomeu Obrador y D. Pe-
dro Massutí, este último en base a
no haberse discutido el asunto en su
grupo.

Nosaltres replicarem:
De les propostes que hem fet per

anar a Plenaria, aquesta es l'única
que hi duís, es això el que més vos
preocupa? Una proposta letícia i es-
coltat el vostre manifest de nacio-
nal catolicisme hem de repetir i dir
que:

Som molt sensibles a la religió i
insensibles al teatre de les institu-
cions i que no volem combregar amb
«tradicions que encoblen poders ter-
renals i celestials». Creim que és una
falta de respecte vers els actes re-
ligiosos el fet de la presència i pre-
sidencia dels representants del po-
der polític. Nosaltres no som esco-
lans.

Voleu dir que vos vareu presentar
com a creients i els que vos varen
votar ho varen fer per això. Mal fet,
el representant dels creients de Ma-
llorca es el Bisbe, no li lleveu les se-
ves funcions i no mescleu política i
religió.

Deis que és tradició» secular, això
no pot justificar res, a Grecia era
una tradició secular tenir esclaus i
s'ha deixat anar.

El Concili va dir això que deis
però el Butlletí Oficial del Bisbat de
Mallorca al febrer de 1987, al Direc-
tori del Sacrament de l'Eucaristia,
Normativa Practica diu:

«Els responsables de l'Esglèsia no
convidaran oficialment les Autoritats

a assistir corporativament a l'Euca-
ristia. Si voluntàriament hi volen es-
ser presents, seis podrà reservar un
primer lloc en el temple, evitant tot
signe d'ustentació i de presidència
de l'assamblea. Ningú, revestit d'au-
toritat cívica, se sentira obligat pel
seu carreg a participar en l'Eucaris-
tia».

Això vol dir que si vos hi deixen
anar heu de seure a nivell d'en terra.
Ja podeu tallar les carnes a aquells
bancs tan alts als que seis i presi-
diu.

Si hi anava en Tierno Galván a la
Missa de Sant Isidre, molt bé, no
anava a més i ens agradaria que si
l'heu d'imitar no sigui només en
aquest fet, en Tierno contestava a
totes les preguntes que li feien i
moltes més coses, vos deixarem els
seus escrits, bans i memòries.

No digueu que l'assistència es mí-
nima, creim que és maxima, onze
actes religiosos d'ençà que som re-
gidors i tres plenàries.

No digueu si els regidors són
creients o no, no es qüestió de mes-
clar altra vegada una cosa amb l'al-
tra, ni els electors, ara si trobau que
això fa vots, molt bé, noltros no cer-
cam vots, només cercam que cadas-
tú estigui al lloc que li correspon.

Mai vos han convidat, hi ha po-
bles de Mallorca que tenen les idees
ciares i no fan aquestes coses, pre-
niu exemple. La nostra proposta és
que l'Ajuntament se'n cuidi de les
seves coses, que n'hi ha massa que
pengen i res més.

Els grups APDP i el PSOE volen
seguir amb la «tradició», els primers
perque es creuen monopolitzar unes
funcions totalment alienes i els se-
gons per por de perdre vots. Ja ho
val!

L'ESCORXADOR
No sabem si recordau que a la

«campanya electoral» diguèrem i es-
criguèrem que l'escorxador era un
edifici vell, bell i adient com un Roe
on muntar activitats i trobar-se els
joves. Sembla que la nostra propos-
ta anirà endavant, una de les po-
ques de les moltes que hem fet.

L'escorxador es un edifici repre-
sentatiu, deis pocs que queden a

Felanitx i que val la pena conservar,
això val doblers, quin es el progra-
ma que proposam? Tenir un edifici
no es més que tenir un moble si
s'acaba la feina aquí. A Felanitx la
joventud esta totalment desatesa,
no hi ha cap espai públic per
atendre cap activitat encaminada a
acollir la gent jove, però la feina
de l'Ajuntament és la de dotar a
aquest centre de monitors que acti-
vin i pron.oguin activitats des de
i a l'ESCORXADOR. Una vegada
rehabilitat l'escorxador i el trast on
esta., sera apte per a fer-hi activitats
que no són possibles a la Casa de
Cultura, això és, exposicions de qua-
dres grossos (que ara s'usen mólt),
escultures, petits muntatges tea-
trals, etc.

Aquesta és la nostra proposta, tan
és així, que si ho troben i volen,
pensam que aquest Nadal podríem
muntar-hi una exposició i fer-hi una
festa perquè tothom que vulgui
conegui el lloc.

juntament de Felanitx
ANUNCIANDO LA FORMACION

DEL ALISTAMIENTO
Don Cosme Oliver Monserrat Al-

calde-Presidente del Ayuntamiento
de Felanitx.

Hago saber: Que de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 19/1984,
de 8 de junio, del Servicio Militar,
Real Decreto 1948/84, de 31 de octu-
bre, y Orden 721/38778/1985, de 10
de septiembre, se recuerda a todos
los españoles, cuya fecha de naci-
miento esté comprendida desde el
día 1 de enero de 1970 al 31 de
diciembre de 1970, ambos inclusive,
que están obligados individualmente
a solicitar su inscripción, para el
presente alistamiento, durante el
tiempo que resta hasta el 31 dc
diciembre del presente año, si no lo
hubieran efectuado con anteriori-
dad.

Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados y se
advierte a los que dejaran de cum-
plir la anterior disposición, que
incurrirán en la responsabilidad re-
glamentariamente prevista, y que
los mozos no podrán ser declarados
excedentes del contingente excepto
por circunstancias extraordinarias
debidamente justificadas.

En Felanitx, a 1 de octubre 1987.
El Alcalde

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 aprtindiz electricista
URGENTE!

— PROTECCIÓ CONTRA EL FRET
— PROTECCIÓ CONTRA LA CALOR
— PROTECCIÓ DELS RENOUS
— REDUEIXEN ELS COSTOS DE CALEFACCIÓ I ESTALVIEN MES

ENERGIA

Ens visiti a la nostra oficina i sala de mostres a Felanitx o truqui per
telèfon al núm. 58 00 93 de 9 a 13 i de 16 a 19.

— PRODUCTE DE QUALITAT ALEMANYA

— FINESTRES I PORTES EN CPE-PVC

— PERSIANES I PERSIANES INCORPORADES EN PVC

— PER A CONSTRUCCIONS NOVES I EDIFICIS PER A REFORMAR

— 20 ANYS D'EXPERIËNCIA EN CONSTRUCCIONS I MUNTATGES

— EL MILLOR SERVEI TËCNIC

— GRAN VARIETAT DE SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

DISSABTES I DIUMENGES, de 9 a 13.

EL MATERIAL D'AVUI PER AL FUTUR

Les finestres i portes que vostè necessita



Tel. 580111

Viernes 13 y sábado 1 , 1, a las 9 noche y domingo 15, desde las 3
Una gran comedia, avalada por los 4 meses que se proyectó ininte-

rrumpidamente en el cine dc los grandes estrenos: Sala Augusta.

Cita a Ciegas Y Silverado
El legendario Oeste vuelve de nuevo al Cine Principal. Cabalga con

'ellos y vive sus aventuras.

Viernes 20, sábado 21 a las 9 noche y domingo 22 desde Ias 3

THERENCE HILL y BUD SPENCER en su última película.

PAR-IMPAR y LOS INMORTALES
DIA 17 MARTES 6 TARDE

FESTIVAL INFANTIL

Astérix en Brataila
ENTRADA 200 pesetas

Fontanería Hnos. Repiso, C.B.
Instalaciones sanitarias - Calefacción

Piscinas - Gas butano y propano
Servicio reparaciones

C. Cavall Mari, s-n - Tel. 575012 - Porto-Colom

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

Especialidad en platos
típicos mallorquines.

SERVICIO A LA CARTA EN GENERAL

MENU DEL DIA	 Pruebe la zarzuela

Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.

— Tractament problemes de comportament.
- Reeducació problemes d'expressió oral del
- Reeducació dificultats lectura i escriptura.
- Orientació i assesorament a pares.

llenguatge.

GABINET DE PSICOLOGIA
Llicenciat Bernat Calafat

INFANTIL I ESCOLAR

ADULTS

- Psicodiagnóstic.
- Psicoterapia.
— Orientació.

CONCERTAR HORA

Carrer de Campos, 16, telèfon, 581444.

Dr. FELIP RAMIS
Centre Medio de NaturoterApia i Acupuntura

Pça. Weyler, 2 - ler Dreta (al costat de l'església gran)
MANACOR - Tel. 569020 - 555587

Visita a hores convingudes

FELANITX	 7
Insiloimiimmumnimr

Darrerament, l'Associació de Por-
to-Colom, ha anat organitzant al-
guns actes culturals i bauxa de
berenada que es veren molt concor-
reguts i animats.

El dotze d'octubre, fou la confe-
rència-xerrada que oferiren el matri-
moni Pons-Borras davant un audi-
tori de majors que seguiren amb
interès la disertació.

Disabte, dia 7, unes 150 persones,
amb autocars ; cotxes particulars,
es traslladaren a «La Ponderosa» on
foren obsequiats amb xocolata i en-
saïmades en mig d'una animada ter-
túlia de confraternització.

A les acaballes, intervengueren
amb parlaments adients, el Presi-
dent de l'Associació de la Tercera
Edad Teodor Rigo, Guillem Piza i
el Delegat de La Caixa Joan Oliver.

Ambdós actes foren possibles gra-
des al patrocini de La Caixa de
Pensions.

UN ASSOCIAT

PROFESSORA DE EGB da clases de
REPASO durante lodo el afio, de
EGB, materna ticas 1 0 BUP y mate-
máticas y física y química de FP.
In f.: C. meto, 51 Tel. 582110.

Secció Religiosa
RELIGIOSES TEATINES

FESTA DE LA MARE DE DEU
DE LA PROVIDENCIA

Avui dissabte, a les 6 del capves-
pre, Vespres cantades, presidides
pel P. Domingo Andreu, superior de
Sant Alfons.

Demà diumenge, a les 7 de l'hora-
baixa, exposició del Santíssim i a
les 8 Eucaristia, presidida pel Rec-
tor de la parròquia Mn. Miguel
Serra. Dirà la homilia el P. Antoni
Oliver, C.R.

Es convida tots els fidels.

vida social
PETICIO '

Per D. Benito Martínez i esposa
D.. Barbara Mesquida i pel seu fill
Joan Josep, ha estat demanada per
casar a D. Jaume Noguera i esposa
D.a Catalina Fiol, la seva filla Mar-
galida.

Les noces se celebraran dins breu
temps.

NECROLÓGICA
Dijous dia 5, entrega l'anima a

Déu a Felanitx, a l'edat de 68 anys
i després de rebre els sagraments,
D. Joan Nadal Capó, de Ca'n Forn.
Descansi en pau.

Reiteram el nostre condol a la
seva familia i d'una manera especial
a la seva esposa D.a Miquela Vadell,
fill D. Antoni i filla política D.a Fran-
cisca Obrador.

BUSCO LOCAL EN ALQUILER
para oficina con teléfono, en Fela-
nitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

ANIMnnnn1

Arquitectura i urbanisme
a Felanitx

El curs 1984-85, els alumnes de la
Facultat d'Histèria de la Universi-
tat de les Illes Balears, Pilar Roig
Bennasar i Antoni Ferrer Febrer
per l'assignatura d'Art Català, rea-
litzaren un treball molt interessant
entorn a l'arquitectura i l'urbanis-
me de Felanitx a la centúria com-
presa entre els anys 1814-1913.

Aquest treball està integrat per
una introducció històrica i després
desenvolupa successivament els te-
mes «Urbanisme del s. XIX», «L'as-
similació dels estils predominants
en l'arquitectura civil a Felanitx» i
«Els artífex».

L'obra esta illustrada amb cro-
quis de les façanes més interessants
des dels diversos estils arquitectó-
nics i també amb un ampla apèn-
dix fotogràfic.

Una còpia d'aquesta tesina ha
estat dipositada pels autors a la
Fundació Mn. Cosme Bauça.

Tenim ja a la vostra disposició
els diataris i agendes per a 1988
Totes les millors marques al vostre
abast.

Llibreria RAMON LULL
Major, 25—Tel. 580160

SE NECESITA DEPENDIENTA
para puesto en el mercado.
Razón: Embutidos Blanco
Tels. 580405 - 580053

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

Associació de la Tercera Edat de Porto-Colom

cine princi



CENTRO MODA
BOUTIQUE

C. Asunción, 19—Porto-Colom

Artículos de piel - Confección - Lencería
Horario invierno: De lunes a sábado, de 9 a 13 y de 16 a 18'30

Embutidos Blanco S. A.
Hace saber a su distinguida clientela y público en general, que

habiendo empezado la temporada de matanza, para pasiones par-
ticulares y tripa fresca pueden hacer sus encargos al teléfono
58 00 53.

C/. La Estrella, 4 — FELANITX.

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio p6rmanente 24 horas

• El pasado domingo, un día
triste y lluvioso, nos dejó un perso-
naje tremendamente popular, BAR-
TOLOME TABERNER ALBONS (a)
TOMEU «GERO». Un hombre sim-
pático, pese a quien pese, que supo
saborear la vida y sus consecuen-
cias. Un hombre que estuvo presen-
te en la vida felanitxera durante
muchos arios. Torneu descansa en
pau.

• Hoy viernes y trece. Mal día
para los norteamericanos. Echan
por la tele la terrorífica película
«VIERNES 13», será en plan de
gastar una broma. Pero en la barba-
coa «LA PONDEROSA» la cosa será
más divertida, el reverso de la mo-
neda, hay UNA FESTA PAGESA
para homenajear a los integrantes
de la «IV TROBADA BALEAR A
ARGENTINA». Habrá Ball de bot
al son del magnífico grupo S'ESTOL
DES GERRICO». Ses gloses d'En
RAFEL ROIG y naturalmente la
enorme personalidad de MIQUEL
ANTONI ENGINYER, que segura-
mente será el maestro de ceremo-
nias.

• VIDEOCLUB.—«EL NOMBRE
DE LA ROSA» (4). Director: Jean-
Jacques Annaud. Intérpretes: Sean
Connery, F. Murray Abraham, Mi-
chael Lonsdale, Christian Slater.
Productora: Embassy Home Enter-
tainment. Duración: 130 minutos.
Genero: Policíaca. Año: 1986. SI-
NOPSIS: Año 1327. Adso de Melk,
un joven novicio, viaja con el inte-
lectual y astuto franciscano inglés
William de Baskerville hacia una
abadía benedictina en el norte de
Italia, donde tiene que tener lugar
un debate entre franciscanos y
representantes del corrupto Papa
Juan XXII, sobre si la Iglesia debe
renunciar o no a sus bienes. Pero
William se encuentra con la abadía
llena de preocupación por el recien-
te fallecimiento de un joven ilustra-
dor. De Baskerville deduce que se
trata de suicidio o asesinato. A esta
muerte seguirán otras... COMENTA-
RIO: Uno de los grandes títulos de
los últimos meses. Adapta con mu-
cha inteligencia la famosa novela de
Umberto Ecco y permite que Sean
Connery demuestre sus extraordina-
rias cualidades como actor de cine.

• , También hoy viernes día 13 y
:maflana día 14 hay movida en POR-
TOCOLOM en la diagonal «SPEED».
+lar un grupo que irrita las garra-
¡patas «DESMADRE». ¡Hay que ras-
carse durante la marcha!

• No lelos de ahí el sábado, hay.	 •
en el «CALIPSO» la «FESTA DEL
'XAMPANY». No se puede perder
'comba.

• Bueno PEDRO «TWIST» y
S. M. «EL SASTRE» abandonan
CA'S CONCOS de momento. Tras-
paso al canto, el zurrón llenito y
merecidas vacances. Unos días para
respirar, tomar aliento, poner las
cosas en orden y luego... VENE-
ZUELA, la REPUBLICA DOMINI-
CANA y «dolce farniente». Hay bue-
nas perspectivas y a lo mejor se
hacen buenas inversiones más allá
del Atlántico, aquí la cosa está muy
explotada y las condiciones no son
del todo favorables. ¡Menos mal
que no invirtieron en la bolsa!
Cosa que hubiera gustado a los en-
vidiosos, que últimamente no les
queda más remedio que morderse
el morro.

• Leer por las mañanas al fela-
nitxer TONI PIZA, cocodrilu donde
los haya, puede resultar sano y
hasta divertido. Su «movida» el
otra día me llamó la atención: «Las
curaciones de Lady Di». Su odisea
mental llegaba al final del folio
hablando de otro felanitxer JAIME
JUAN, ¿milagrero o curandero? Lo
cierto es que se daba por bueno,
que nuestro fenómeno afincado en
Palma, había curado a una santa
señora de una cistitis crónica y de
paso le había solucionado los pro-
blemas de su televisión en color.
Todo por teléfono, así de sencillo.
Coña marinera, fina. ¡Chúpate esta
mandarina, tío!

• Genial idea de la dirección del
«RESTAURANT BONO», (cae en la
calle del Aigo), que a pulso se ha
ganado una clientela cosmopolita,
que sabe agradecer las exquisitices
de una cuina casolana. Ha dispuesto
por estas fechas de los servicios de
un pianista para almibarar las no-
ches a base de entrañables melodías
mediterráneas. Y eso que los pre-
cios son tirados. Las noches de los
viernes y sábados serán mucho más
románticas en Felanitx.

• Y ahora me enfado, y mucho.
Lo del «CINE FELANITX» es una
auténtica burrada. Perder un local
así, con estas condiciones... Los
que están representándonos en el
AJUNTAMENT saben la parte de
culpa que tienen en el «affaire»,
allá ellos y su conciencia. El tiempo
me dará la razón. La historia no
perdona.

• Y hablando de cine les diré

EL PASADO CONGRESO
EUCARÍSTICO

Con motivo de la instalación de
la Cruz del altar del Congreso, fue
preciso perforar una de las losas
del rellano de la escalinata parro-
quial.

Dicha losa ha sido sustituida por

que los tiempos no han cambiado.
En el «CINE PRINCIPAL» lo pudi-
mos comprobar. Hace treinta o
veinte arios, no sé cuantos, que la
gente se movía para ver a ANTO-
NIO MOLINA, MARISOL o JOSE-
LITO. Echaban la culpa a la incul-
tura, a la dictaduia... Ila pasado la
transición, la democracia quedó ins-
talada, pagas más impuestos que
nunca, te roban algo cada día, pero
la gente sigue igual, o peor. «SU-
FRE MAMON» pasará a la historia
de Felanitx por ser una de las pelí-
culas más taquilleras de la historia
felanitxera, todo por ver a un grupo
musical llamado «HOMBRES "G"»,
algo espantoso. La cosa ni era pelí-
cula ni nada, un engendro, pero sí
mucha cola para verla. Junto con
«COBRA» del STALLONE (otro
aberrante producto) han dado un
pasión increíble.

• Esta semana podemos ver «SIL-
VERADO» un «western» lleno de
tópicos, pero bien diseñados por
LAWRENCE KASDAN, es un rees-
treno que se dejará ver. De plato
fuerte una comedia que está colo-
cada en todos los «Hits parade» del
cine español y extranjero «CITA A
CIEGAS» con la sex-simbol KIM
BASSINGER (9 semanas .y media)
y BRUCE WILLIS, ese «chico» que
salía en la serie «Luz de Luna», un
músico fracasado en su tiempo que
triunfa como actor. La cosa va de
alcohólicos divertidos.

• El otro día con ANDRES TA-
LON mentí. A veces no metemos la
pata sino la pezuña. Su bar no lleva
el nombre de «Santanyí» sino «SAN-
TUERI». Perdón.

JORDI GAVINA

una lápida en la que figura la si-
guiente inscripción: «QUART CON-
GR I S EUCARISTIC COMARCAL
CELEBRAT .4 FELANITX DEL 10
AL 14 DE MAIG 1961».

TEMPORALES
LN PORTO COLOM

En los primeros días de noviem-
bre, caracterizados por una lluvia
pertinaz, hubo temporales en Porto
Colom; lo que hizo acudieran a
aquella colonia buen número de fe-
lanigenses que temían por sus em-
barcaciones. Según se nos comuni-
ca, no lia habido que lamentar
desgracia material de consideracion.

DAMAS DE LA CARIDAD
Días pasados, rindió visita a nues-

tra Ciudad, la Presidenta Nacional
de las Damas de la Caridad, acom-
pañada del Director Espiritual de
dicha Institución.

La Duquesa de Osuna, fue recibi-
da por el Cura Arcipreste y por la
Presidenta local Sra. Ramón de
Mora, a más de la Comunidad de
IIH. de la Caridad y un nutrido
grupo de Damas.
LA MACARENA

Como ya es sabido, el pujante
Club Taurino de nuestra Ciudad,
prepara la aparición para la próxi-
ma Semana Santa, de un Paso de la
Virgen Macarena.

Esta magnífica idea, va tomando
cuerpo y ya se han iniciado los tra-
bajos. La escultura ha sido encarga-
da a nuestro paisano y destacado
escultor D. Jaime Mir. Miguel Capó
llevará a cabo la realización del
tabernáculo sobre el cual ha de
asentarse la Imagen.

Recientemente, el presidente de.
dicho Club, D. Sebastián Oliver, es-
tuvo en Zaragoza visitando la pres-
tigiosa Casa Belloso, donde se con-
feccionarán las prendas que han de
complementar la escultura.
CURSO STUDIA

Día 8 de Noviembre se inaugurara
en los salones de San Alfonso, el
III Curso Studia. Intervendrán el
Director, P. Oliver, D. Lorenzo Tous,
canónigo, el P. Jesús López, licen-
ciado en Sagrada Teología y a más.
figuran en el Programa, conferen-
cias a cargo del P. Díez Macho,
Profesor de la Universidad de
Barcelona, Dr. Helmut Riedlinger,
de la Universidad de Freiburg y el
P. Llom part.

PRECIOS
Ultimamente los precios del gana-

do lanar han subido considerable-
mente, pagándose actualmente el
cordero a 38 pesetas kg. en vivo,
obligando ello a conceder unos
aumentos en la venta de sus carnes
que serán los siguientes:
CORDERO:
Costillas 90 pesetas kg.
Traseros 78 » »
Delanteros 66
Asaduras 40

D'ALLAVORS

A BINIFARDA, ES VENEN 4 guau-
terades, amb caseta vello i 3 emir-
terades i 'unja.
Iii í.: Tel. 580406 (els yespres).

BUSCO CASA para alquilar en Fela-
nitx. Urgente.
Informes: Tel. 580041 y 573183.



FELANITX

BASQUET

Es repetiren eis bons resultats

Partido amenazado por la lluvia,
pero tan solo cayeron algunas gotas.

FELANITX.—Rigo, M. Riera, Pas-
tor, Valen tín, Juan, Cano, Juli,
Obrador, Pons, X. Riera y Roselló.
Vanrell por Obrador y Barceló por
Cano.

ARBITRO.—Sr. Santandreu, bien
en esta ocw,ión. El «peluquero» con
los años ha aprendido algo del
«oficio», no hace muchos años con-
cedió un gol al Real Mallorca en el
campo del Collerense en un disparo
de Lizoaín que dio a la pared, y
tras rebotar, tocó la red por fuera.

GOLES.—Minuto 4, P. Bennássar,
1-0. Minuto 55, Alfredo de penalty,
2-0. Minuto 70, Vanrell, 2-1. Minuto
72, X. Riera, 2-2. Minuto 78, Borre-
go, 3-2. Minuto 87, P. Bennassar, 4-2.
Minuto 90, X. Riera, 4-3.
COMENTARIO DESDE LA CAMA
El domingo estábamos muy can-

sados por el habitual trabajo' y Po-
llenca quedaba lejos, aprovechamos
la circunstancia para quedarnos un
rato más en la cama, escuchamos la
radio, pero no nos enteramos de
nada. Al final la radio nos dijo que
el Felanitx había perdido ¡ocho a
cero! Otro fallo más —garrafal— de
los medios de comunicación. Menos
mal que el lunes por la prensa y
«Felanitx-Radio» supimos más cosas
de este partido, que fue emocionan-
te y con muchos goles. Demasiados
son los que encaja el Felanitx.

Así, sobre el papel, vemos el lado
positivo. Vanrell que encontró de
nuevo el camino del gol. X. Riera
que marcó dos, sigue demostrando
que es un jugador tremendamente
efectivo. Nada más.

En el negativo hay que destacar
esos cuatro goles encajados, un
equipo que marca tres goles debe
sacar provecho, pero al equipo me-
rengue le falla la contención, es frá-
gil en defensa, tal vez porque le
falla el centro del campo. El equipo
de Fiol parece sólo tener madera
para quemar en casa, fuera pierde
la personalidad y es un equipo vul-
gar. Así de esta guisa, estamos don-
de estamos, en una zona cómoda, la
intermedia, donde no hay emocio-
nes, con un positivo, sin remontar
el vuelo. Está claro que la afición
felanitxera exije más, al menos ver
a su equipo metido en el pelotón de
cabeza, que vista la categoría en
que se juega no es mucho pedir.

El próximo domingo nos visita en
«Es Torrentó» el ARTA, uno de los
equipos flojos de la La preferente,
pero que consiguió empatar en su
casa con el Cala d'Or, el líder de la
tabla de clasificación.

MAIKEL

2.9 REGIONAL
S'HORTA, O - PUIGPUNYENT, O

EL ARBITRO NO QUISO

Dos penaltis no sancionados, dos
goles anulados y cantidades de oca-
siones no materializadas resumen lo
que fue una tarde sin suerte para
el S'Horta. El árbitro tampoco no

quiso que ganaran los locales omi-
tiendo en el área contraria dos fal-
tas graves.

Debutó en el conjunto local Anto-
nio Vacas que dio calidad en el cen-
tro del campo, pero se siguen fa-
llando demasiadas ocasiones de gol.

S'HORTA —Santi (M. Roig), Flo-
res (Oscar), Burguera, Manolo, As-
turias, M. Roig, Aznar, Vacas, Gas-
par, Juli y Lluis. Próximo partido
SINEU-S'HORTA.
CAMPANET, 4 - CA'S CONCOS, 3

FALLO LA SUERTE

Comenzó bien el Ca's Concos que
jugó una buena primera parte. Salió
desde el principio a ganar el parti-
do, llegando a tener una renta de
dos goles a su favor, pero en la
segunda parte perdió gas y un gol
en los últimos minutos, a conse-
cuencia de una jugada, significó la
derrota. Un partido que normalmen-
te no se pierde, pero así son las
cosas del fútbol.

Los goles del Ca's Concos fueron
obra de Llull (0-1) de cabeza a pase
de Roselló. Sería Roselló quien pon-
dría el (0-2) a centro de Toni. Y
también Roselló quien marcaría el
(1-3) tras jugada de Toni con dispa-
ro de Julia I al poste, que apro-
vecharía el delantero visitante.

En esta ocasión el portero titular
Huguet se sentó en el banquillo
cediendo la portería al joven porte-
ro Sebastián Próximo partido: C.
CONCOS - CONSELL.

JUVENILES
FELANITX, 5 - SANTANYI, 2
BUENA SEGUNDA PARTE

Apuros pasaron en la 1.a parte los
chicos de Alonso, que se vieron sor-
prendidos por los visitantes, tiempo
que terminó con un inquietante
(1-1). Después del descanso las cosas
cambiaron totalmente y los blancos
pusieron la directa y se lanzaron en
pos del triunfo, que consiguieron
merecidamente.

Goles de Javi Muñiz (3), Tauler y
Gallardo. Próximo partido: J. D.

INCA (lider) - FELANITX.

ALQUERIA, 4 - S'HORTA, 5
OTRA VICTORIA

Los juveniles de S'Horta llevan
una marcha increíble. Ocho partidos
jugados ocho victorias, 42 goles a
favor y 17 en contra.

En su último partido jugado en
S'Alqueria Blanca, tuvieron que em-
plearse a fondo para derrotar al
equipo anfitrión, cosa que consiguie-
ron de buena lid. Marcaron los go-
les Ballester (3) y M. Adrover (2).

INFANTILES

FELANITX, 3 - ESPAÑA, O
IMPORTANTE VICTORIA

Los pupilos de Caldentey consi-

guieron una clara victora frente a

los de Llucmajor. Lo que da la im-
presión de que la recuperación del
equipo es ya un hecho. Goles de
Marcos, Pons y Sierra.

Resultats

Cadets masc.—POLLENÇA - J. CA-
PO/AUTOC. GRIMAL, 37 - 51.

Juvenils masc.—CAMPOS - J. CA-
PO/AUTOC. GRIMALT, 42 - 53.

Júniors masc.—ALCUDIA - J. CA-
PO/AUTOC. GRIMALT, 66 - 56.

Juvenils fem.—PORRERES - J. CA-
PO/AUTOC. GRIMALT, 19 - 57.

Seniors fem.—SANTA MARIA - J.
CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 21 - 39.

Aquesta jornada ha enregistrat
pràcticament els mateixos resultats
que l'anterior, és a dir, derrota dels
júniors i victòria dels altres quatre
equips. Hem de tenir en compte
que tots jugaven fora i això es de
gran merit.

Comentari

Començarem amb el partit dels
JUNIORS, que com hem dit varen
ser els únics que perderen. Nova-
ment poguèrem veure, com a tots
els partits d'aquesta forta categoria,
un bàsquet-força que predomina per
damunt del bàsquet-tècnica. Els al-
cudiencs ferzn una férrea defensa
que els hauria donat més avantatge
de no haver aprofitat molt 136 el
Joan Capó les oportunitats dels tirs
lliures. De totes maneres a 4 minuts

Próximo partido, PETRA - FELA-
NITX.

ALEVINES
ESCOLAR, 1 - FELANITX, 4

EXCELENTE PARTIDO
Los felanitxers, bien dirigidos por

Juan Adrover, jugaron un excelente
partido en Capdepera, especialmen-
te en la segunda parte. Cabe desta-
car a todo el equipo.

Goles de Herrero (2), Ramón y
Basi.

Próximo partido: ATCO. REDO/
STA. EULALIA - FELANITX.

FUTBOL EMPRESAS
A. LEVANTE, O -

PROTECTORA/GRIMALT, 1
TERCERA VICTORIA

CONSECUTIVA

Muy mejorado va el equipo «em-
presarial» felanitxer a tenor de
los últimos resultados conquistados,
con algunas victorias en campo ad-
verso. En su último partido jugado
en Algaida consiguieron una nueva
victoria merced al gol del hábil
goleador Manresa.

del final tan sols es perdia de 60 a
55. S'ha de destacar la gran lluita
fins al darrer segon i que Antoni
Maimó va fer un dels seus millors
partits.

Els CADETS a Pollença, sense fer
res de l'altre món, guanyaren sense
problemes; reberen únicament 37
punts en contra. Pere Joan Fullana
(cap triple i això és noticia) torna
a ser es gall, aconseguint 34 punts
i essent l'únic que trobava la ciste-
Ila contraria amg gran facilitat.

També el dissabte, els JUVENILS
MASCULINS venceren als veïnats
campaners en un partit molt igualat
fins el minut 26 (30 - 30). A conti-
nuació un parcial de 2 - 13 en 7 mi-
nuts i que va tenir com a principal
protagonista a Tolo Nicolau, amb 4
cistelles, posa les coses clares.

Entre els dos equips FEMENINS,
JUVENILS i SENIORS, tan sols en-
caixaren 40 punts; aquesta dada i el
fet de guanyar tots dos, mereixen
destacar. Les més joves es trobaren
amb un primerenc i fluixíssim Por-
reres i no desaprofitaren l'ocasió.
Jo en el descans hi havia un contun-
dent 10 - 35. Es torna a demostrar
les abismals diferències que hi ha
entre equips d'aquesta categoria. No
volem deixar de mencionar els dos
triples de Xisca Nicolau (16 punts
en total).

Les séniors s'imposaren amb mol-
ta més facilitat de l'esperada en
front d'un equip que acabava de
perdre de només un punt a Sóller.
Aquest nou resultat positiu (4 par-
tas guanyat i un perdut) les permet
situar-se a un dels llocs capdavan-
ters.
Aquesta jornada

Torna tocar acostar-vos a Sa Mola
a veure bàsquet. Seran quatre els
partits, ja que els cadets descansen.

El dissabte rebrem l'Hispània de
juvenils fern. i el famós Peña Madri-
dista de júniors, que és líder de la
categoria.

El diumenge es jugaran dos par-
tits Inés. Ens visitaran el Vialsa
(Arta) de juvenils masc. i el Lluc-
major de séniors femenines.

LARRY CISTELLES

NECESITO APRENDICES Y OFI-
CIALES. En industrias metálicas
G. M.
Informes: Tel. 581901.

FUTBOL

1 ,:;rachos ga es, demasiados!
Polleqa, 4 - Felanitx, 3

TREVIN S.A.
Pago de uva

TREVIN informa a sus proveedores de
uva que tiene previsto efectuar el pago
de la misma en Ca's Concos, los días 14
y 15 de noviembre, de 9 a 14 horas, en el
domicilio de Andrés Obrador.



ATLETISME

V Media Marathon de Calvià
Sebastià Adrover i Ma. Antònia Caldentey primers

Próximamente en Felanitx

'

,	 •

'4,11
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Tienda Géneros de Punto

01111EL S.

FABRICACION PROPIA
Directo de fábrica al cliente

Sábados tarde abierto
Carrer Nou, 5 - Tel. 641049 - PORRERES

•

AUTOMÓVILES,S.A 
414. 

Ya nos hemos instalado en nuestro
nuevo local de la C. Campos, 51.

Les rogamos disculpen las molestias que pueda haberles
causado nuestro traslado.

C)F::)aL. -4&
INNOVACIONES EN MARCHA.

10 FELANITX

El cap de setmana passat es dis-
puta a Calvià aquesta cursa. El cir-
cuit de 21,095 Km. va esser molt
dur (catalogat per revistes especia-
litzades com un dels tres més durs
d'Espanya degut als importants des-
nivells que hi ha).

Malgrat la duresa i el fort vent
que hi feia, els corredors felanitxers
demostraren en general la seva
bona preparació. Destacam en Se-
basta Adrover (C. OPEL FELA-
NITX) que va quedar primer a la
seva categoria amb un temps de
1 h. 22' 27". El mateix lloc fou per
Na M. Antònia Caldentey (C. OPEL
FELANITX) que tota la cursa va
haver de lluitar amb fortes contrin-
cants per obtenir aquest Hoc. Na
Maria Antònia invertí un temps de
1 h. 33' 32".

La classficació dels participants
felanitxers queda d'aquesta manera:
Categoria Senior Masculí

Francisco Páramo 1 h. 23' 08" (24
de la general) C. Joan Capó.

Victoriano Martínez 1 h. 29' 03"
(43 de la general) C. OPEL FELA-
NITX.

Miguel Nadal 1 h. 33' 32" (63 de
la general) C. OPEL FELANITX.

Joan Huguet 1 h. 35' 9" (70 de la
general) C. OPEL FELANITX.

Antoni Palerm 1 h. 35' 29" (71 de
la general) C. OPEL FELANITX.
Categoria Senior Femeni

M. Antònia Caldentey (1.a dona y
62 de la general) C. OPEL FELA-
NITX.

Margalida Adrover 1 h. 46' 37"
(5.a dona) C. Joan Capó.
Categoria Veterans

Sebastià Adrover (1 veterà i 23 de

Ia general) C. OPEL FELANITX.
Antoni Barceló 1 h. 27' (23 de Ia

general) C. Joan Capó.
El primer de la general va esser

en Gomariz que emplea un temps
de 1 h. 11'.

Hem de dir que s'inscrigueren 103
atletes i que curiosament tots ells
arribaren a la meta. Enhorabona.
CURSA PEDESTRE D'INCA

El mateix diumenge dematí se va
realitzar aquesta prova, també s'hi
trobaren atletes dels dos Clubs fela-
nitxers. De les categories inferiors,
tots ells de C. Joan Capó, podem dir
que obtingueren bons resultats. A la
categoria Sènior masculí hi partici-
paren N'Antoni Fuster i en Miguel
Soler (C. OPEL FELANITX) que
empraren un temps de 36' 40" i 38'
13" respectivament. Per a aquesta
categoria el recorregut fou de 9 Km.

LLAMPET

.0.1a•

SE NECESITA CARPINTERO I.'
categoría.
Inf.: Tel. 575637.

VENDO CHALET en Urbanización
Sa Punta. 4 hab.
Mi:: Tel. 726-'18.2 Sr. Juan

SE VENDE LOCAL COMERCIAL
en Porto-Colom, bajos Marblau,
60 m2. con terraza.
Informes: Tel. 552877.

CLASSES D'ANGLES per a 6C, 7è
d'E.G.13.
Informació: Tel. 581053.

Ha estat noticia...
• La venda de la cadena de

grans magatzems GALERIAS PRE-
CIADOS al grup britànic Mount-
leigh.

• La concessió del PREMI NO-
BEL de la Pau al president de Costa
Rica, Oscar Arias, principal respon-
sable de l'acord d'Esquipulas-2 airi-
git a aconseguir la pau als països
d'Arnerica Central.

• L'ACCIDENT NUCLEAR a Goia-
nia (Brasil), quan d'un aparell mè-
dic que es trobava abandonat en un
hospital en runes fugi la radioacti-
vitat procedent del cesi 137 que
contenia.

• La dimissió del govern presi-
dit per Wilfried Martens, a Bèlgica,
com a conseqüência de l'enfronta-
ment lingüístic entre les comunitats
flamenca i valona.

• La gran APAGADA que en la
nit de dia 14 deixa sense hum elèc-
trica tota Catalunya i part d'Aragó
i del País Valencia.

• La TEMPESTA que afecta el
nord de la península Ibèrica, però
molt especialment Galicia, que pro-
voca rivades importants i l'evacua-
ció de la població afectada.

• L'exposició que ha realitzat el
pintor MIQUEL BARCELO a la ga-
leria Leo Castelli de Nova York,
una de les més prestigioses del món.

• La compra de la companyia de
cotxes de lloguer HERTZ per part
de la multinacional Ford Motor.

• El gravíssim ACCIDENT DE
CIRCULACIÓ entre una moto i un
autocar de turistes alemanys a Ei-
vissa, que ocasiona la mort de set
persones i ferides, especialment cre-
mades, a la major part dels viat-
gers, quan després de l'impacte
l'autocar s'incendia.

• La petició del Parlament basc
al Govern Central relativa a la pro-
gressiva substitució de la Policia i
la Guardia Civil per FERZANTZA,
a mesura que la policia basca faci
el seu desplegament en el País Basc.

• L'estavellament accidental en
una zona desèrtica de l'Oest dels
Estats Units del prototipus, encara
secret, de l'avió F-19 Stealth Figh-
ter.

• Les manifestacions nacionalis-
tes al TIBET, en favor de la inde-
pendencia del territori i en contra
de l'ocupació xinesa.

ELS RESTES ROMANS...
(Ve de la pagina 1)

ra musulmana. Precisament la ma-
joria de la que se troba dins l'aljub
ho era musulmana.

—I, quina te sembla que era la
fundó d'aquesta installació?

—Possiblement un establiment
d'elaboració de vi però no es pot
assegurar encara. Se recolliren mos-
tres de les substancies adherides als
costas del dipòsit i la seva anàlisi
ens donara la clau. Tal vegada això
és una part nomes d'una explotació
agraria romana i als voltants hi
romanen altres edificacions, perquè
tot i que la part excavada no ha
proporcional massa restes de cera-
mica, així mateix s'han recollit tegu-
les i ceràmica comuna procedent de
recipients destinats a ús domestic
i industrial.

—Ara s'ha deixat l'excavació. Que
passara en el futur?

—Efcctivament s'han interromput
els treballs però això no vol dir que
no interessi continuar-los. Jo crec
que si els propietaris ho permeten
i Na Maity Orfila queda a la Univer-
sitat Balear, aquests es reempen-
dran qualsevol moment, alternant-
los amb els que se duen a terme a
Santa Ponça.

—Tant de bó que fos així. Hem
de confessar que l'empresa es molt
suggestiva i capaç d'iHusionar qual-
sevol persona mitjanament interes-
sada per l'arqueologia.

'I'. Pon

Omissió
Dissabte dia 31 del passat mes

d'octubre, poguereu assistir a la des-
tilada de modes de JUANITA BOU-
TIQUE i TEIXITS BERGA a Disco
Calipso. Varem agrair la col.labora-
ció a totes les persones que ho lenco
possible, però ens oblidarem de do-
nar les gracies a JOLIUS del caner
Major, qui ens deixa la bijuteria.

Des d'aqui Ii donam les gracies i
ens disculpam.

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.




