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Exit eitraoriHriati de la 1 Mostea de
Pintura da la 'aun Eran

Miaisteri do Salta*, dacitieix crastraiir
l'Hospital a Plirdacr

Dissabte passat horabaixa, la nos-
tra població fou punt d'atenció co-
marcana, amb motiu de la I Mostra
de Pintura i Dibuix de la Gent Gran
de la Comarca de Migjorn, una ma-
nifestació artística que s'ha de con-
siderar un exit rotund i que diu
molt en favor de la Comissió de
Cultura de la Llar de la Tercera
Edat de Felanitx, que ha estat la
que ha cuidat de la seva organitza-
ció. Hem d'esmentar també la va-
luosa collaboració de la Caixa de
Pensions, la qual s'ha honorat en
patrocinar-la.

Perque gràcies a aquesta convo-
catòria s'han reunit a les sales del
Casal de Cultura vuitanta obres,
corresponents a 45 participants de
les poblacions d'Alqueria Blanca
(1), Campos (5), Felanitx (21), Lluc-
major (5), Pon-eres (4), Portocolom
(3), Santanyí (5) i Ses Salines (1).
Es un mosaic meravellós que palesa
la inquietud artística que batega
dins aquest sector de la nostra co-
munitat, que, lluny d'abandonar-se
a la inactivitat, sap cultivar el seu
esperit i potenciar les seves quali-
tats humanes. Estam d'acord amb
les apreciacions que han fet d'aques-
ta mostra els entesos, en el sentit
de que assoleix un nivell mitjà
molt estimable.

Però també cal que facem menció
de l'acte inaugural, que constituí un
vertader esdeveniment social i al
que assistiren el Director General
de Cultura del Govern Balear Jau-
me Martorell, els Delegats d'Acció
Social i d'Esports del CIM Joana
Burguera i Andreu Riera respectiva-
ment, el Batle de Felanitx Cosme
Oliver, la Directora Provincial d'In-
serso Angela Thomhs, el Cap de
Relacions amb la Tercera Edat de
la Caixa de Pensions Miguel Ibhfiez
i el Delegat de la mateixa entitat a
Felanitx Manuel Gomis. També hi
assistiren els Presidents de les Asso-
ciacions de la Tercera Edat dels
pobles de la comarca de migjorn,
representants dels batles d'aquests
llocs, tot un seguit de representa-
cions, la majoria de participants a
la mostra i un públic nombrosíssim.

A l'entrada, un grup de nines
abillades amb el vestit tradicional,
donaren la benvinguda, obsequiant
els assistents amb un brot de roma-
ní Iligat amb un llaç de la senyera
mallorquina. Un cop a l'auditori,
que resultà insuficient, feren ús de
la paraula els següents senyors: En
Rafel Rosselló, qui presentà al pú-
blic la presidència i explicà l'ordre

del acte. Tot seguit Antoni Soler, en
nom de la Comissió de Cultura Regí
un parlament, en el qual i després
d'un bell exordi, exposà la intenció
i abast de la mostra, tot agraint la
resposta entusiasta rebuda de per
tot an-eu i fent vots perquè
ric brot de romaní fos penyora
d'estímul per a seguir amb illusió
el bell i plaent camí de la vida. En
Joan Maimó féu una gentil disserta-
ció sobre l'Art com a «refugi i joia
pel jubilat», on retregué texts clàs-
sics escaients i figures paradigmàti-
quesi per a la gent major i en un
moment del parlament Regí el sonet
del nostre sempre recordat poeta
felanitxer Mn. Bartomeu Barceló i
Tortëlla «El jubilat», que reproduim
a un altre indret d'aquest exemplar.
Na Bàrbara Palou, presidenta de la
Llar,, agraí l'açgistència a tots, donà
les gràcies als autors participants i
recordà als que pertanyen a la ter-
cera edat que les portes de la Llar
estan obertes de pinte en ample per
a tothom, i els convidà a participar
a les distintes activitats que es rea-
litzen.

Dirigiren també la paraula a
l'auditori la Directora Provincial
d'INSERSO i el Director General
de Cultura del Govern Balear, tot
elogiant la iniciativa i la complida
aportació d'obra pictórica i convi-
dant els organitzadors a prosseguir
amb entusiasme l'activitat desple-
gada.

Clogué l'acte el Batle de Felanitx
Cosme Oliver, qui resumí i subratllà
les idees aportades en els distints
parlaments. Felicità els participants
i encoratjà la gent major a emprar
profitosa i enriquidorament els anys
de jubilació.

Un cop visitada la mostra fou ser-
vit a la planta central del casal, un
esplèndit refrigeri.

S'Estol anirà a l'Argentina
Ja és cosa certa que S'Estol d'Es

Gerricó anirà a l'Argentina. Sortiran
dia 26 de desembre i tornaran el 5
de gerrer. Per les despeses del viat-
ge han rebut ajuda del Ministeri
d'Afers Exteriors, de la Presidencia
del Govern Balear i del Consell In-
sular de Mallorca i han promès col-
laboració, entre d'altres, l'ajunta-
ment de Felanitx.

Durant el seu periple visitaran
Bueno Aires, San Pedro i Mendoza.

Dilluns a vespre arribà la noticia
de que el Ministeri de Sanitat i Con-
sum s'havia decantat per l'opció de
construir el segon hospital de la Segu-
retat Social de Mallorca a Manacor.
La noticia fou donada per Insalud
i an-an del fet, el dimarts es des-
plaçaren a Mallorca el Secretari Ge-
neral d'Assistència Sanitaria, Eduar-
do Arrojo i el Director General
d'Insalud José Simón, per tal d'es-
tablir contacte amb els quadres di-
rectius de la sanitat balear.

Amb aquesta decisió es correspo-
nen les aspiracions de la zona de
llevant entorn a una descentralitza-
ció de la sanitat, aspiracions que

Jura el càrrec el nou regidor del
PDP Joan Monserrat Vidal a la ple-
nària extraordinària que se celebrà
dijous de la setmana passada, el
que deixà altra volta en el seu nom-
bre just de 17 membres la Corpora-
ció Municipal, la qual des de la
dimissió de Pere Mesquida funcio-
nava amb 16 elements.

D'entre la llarga Ilista de punts
tractas cal esmentar l'aprovació per
unanimitat de l'encàrrec d'un pra
jecte de Delimitació del Sòl urbà,
per tal de paHiar l'actual situació
de desconcert creada per la no
aprovació de la revisió del PGOU.
Es donara un termini de 45 dies i
es volia estipular un preu a la bai-
xa d'un milió i mig de pessetes. To-
meu Xamarri puntualitzà que no es
podia determinar d'aquesta manera
el cost, ja que quedava reglamentat
per les taxes coHegials i anava en
relació a la superficie del sell deli-
mitat i no es pot fer a la baixa.

Altres qüestions que podem es-
mentar foren: La de facultar al
Batle per a tramitar l'adquisició
d'un solar a Portocolom per a la
futura Casa del Mar, així com la
seva posterior cessió a l'Institut
Social de la Marina. Això s'aprovà
amb l'abstenció th «Coloms a la
Sala», el portaveu dels quals co-
mentà irbnicament que el millor
que es podia fer seria traspassar to-
tes les facultats de la Plenària al
Batle. I la de soHicitar del CIM la
inclussió dins el pragrama d'inver-
sions culturals unes prestatgeries

es posaren de manifest d'una mane-
ra contundent a la manifestació
multitudinària del passat dia 31
d'octubre, coronant una gestió llar-
ga i laboriosa començada a majan
86 per l'anomenada Comissió de
Seguiment de l'Hospital de la co-
marca de Manacor.

El nou centre sanitari sembla que
podria disposar d'unes 350 a 400
places i la seva construcció parelx
que podria iniciar-se dins pou
temps. De totes maneres, la omis-
sió de Seguiment no es disoldrk
per ara i estarà present al llarg del
procès de construcció del nou hos-
pital.

per a la biblioteca de la Casa Oe
Cultura i l'ajuda tècnica per a l'a
redacció del projecte de rehabilita-
ció de l'antic escorxador, edifiei
que, tot i que semblà que no se te-
nia ben clar quina la seva fundó
específica, se vol posar a disposició
de Ia joventud.

Amb la condició —suggerida pel
Batle— de que no s'adjudiqui fins
que no hi hagi la corresponent pro-
vissió de fons en el pressupost, s'a-
prova per majoria el plec de condi-
cions per al funcionament temporal
de la depuradora de Cala Ferrera.
El PSOE considerà el tipus de
9.600.000 ptes. excessiu i tregué a
rotlo la conveniência de la munid-
palització del servei, mentre que
els «Coloms» s'oposaren, per qiies-
tió de principis, a una depuradora
que evacúa les aigües a través d'un
emisari submarí.

ll'autoritzA la puja de tarifes deis
serveis d-aigua de Portocolom i amb
els vots del PDP i AP s'aprovà el
plec de condicions per al servei de
recollida de ferns, pel lipus a la bai-
xa de 25 milions. Els socialistes hi
feren moltes raons, tant per l'alt cost
com pel sistematic incompliment de
les condicions estipulades i esgrimi-
ren una altra volta la teoria de la
municipalització del servei.

Diguem per últim que, per unani-
mitat, s'acordà informar favorable-
mentia petició del Secretari de tras-
Hadar-se a l'ajuntament de Santa-
nyi.

Siencarregarà la delimitació del
sed urbá
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SANTORAL

Diu. 22 Solemn. Crist Rrei
Dill. 23 St. Climent I, papa
Dim. 24 St. Crisógon
Dim. 25 Sta. Caterina
Dij. 26 St. Lleonard
Div. 27 Fest. del Beat Ramon
Diss. 28 Sta. Faustina

LLUNA

Quart creixent dia 28

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (exeep. 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 1 20,30 h.

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

menges i festius, a les 8 i 19 h.

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

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 7, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos
sus miembros:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se accedió a la solicitud de
D. Bernardino Sierra Mendoza inte-
resando la rectificación del recibo
de consumo de agua potable de
calle Eres, 45.

Se acordó la devolución de fianzas
constituidas por: EDIBASA para la
construcción de un campo de Fútbol
en Ca's Concos; por D. Emilio Ma-
rín Alguacil por la contrata de obras
e instalaciones en el Campo de Fút-
bol de S'Horta, por la construcción
de un campo de futbito y reforma
y ampliación de vestuarios en el
Campo de Deportes de Sa Mola,
por la habilitación de un local social
en el Campo de Deportes, por las
obras de ampliación del Matadero
Municipal y por la construcción de
nuevos servicios en el Parque Muni-
cipal; y a Construcciones Plomir,
C. B. por las obras de embaldosado
de la Plaza España y Paseo Ramón
1,1u11.

Se anularon los acuerdos adopta-
dos por esta Comisión de Gobierno
en sesiones de 12 de agosto y 9 de
septiembre aprobando la Certifica-
ción n.° 7-A de las obras de Alcan-
tarillado y Estación Depuradora de
Cala Ferrera y abono a Dragados y
construcciones de la cantidad a
cuenta de dicha Certificación por
ser de la Competencia del Pleno.

Se aprobaron dos liquidaciones

expedidas con ocasión de pequeñas
reformas realizadas en la Escuela
de Porto Colom.

Se autorizó a D.a Antonia Guasp
Oliver, a D Francisco Martínez
Mondéjar, a D. Bartolome Capó Ge-
labert y a D. Enrique Massuti Nico-
lau para la apertura de zanjas en la
vía pública.

Se dio cuenta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía en los
últimos siete días.

Se asesoró al Sr. Alcalde en asun-
tos de su competencia.

Por último, en el turno de propo-
siciones, ruegos y preguntas y tras
la preceptiva declaración de urgen-
cia por todos los asistentes, por
unanimidad se tomaron los siguien-
tes acuerdos:

A propuesta de D. Miguel Barceló
Batle, se acordó pedir un informe a
SEAR, S. A. sobre la necesidad de
proceder a la limpieza del emisario
submarino de Porto Colom y su po-
sible coste. Asimismo, que SEAR,
S. A. haga un estudio valorado sobre
la conveniencia o necesidad de dar
una salida de emergencia al emisa-
rio submarino para prevenir las
posibles averías o atascos que pue-
dan producirse.

Se acordó conceder a D. Barto-
meu Obrador i Adrover una subven-
ción de 25.000 pesetas para la
edición del libro «Ses Gloses d'En
Roberto» y por otra parte adquirir
25 libros a razón de 1.000 pesetas
ejemplar, para suministrar a los
Centros Escolares del Municipio y
para la Biblioteca Municipal. Asi-
mismo se acordó hacer efectivo el
pago de dicha cantidad.

A propuesta de D. Gabriel Mora,
se acordó remitir al Médico D. Ni-
colás Pascual Pins escrito de condo-
lencia por la muerte de su hijo.

También a propuesta de D. Ga-
briel Mora se acordó felicitar al
pintor Felanitxer D. Miguel Barceló

por su éxito obtenido en Estados
Unidos.

Felanitx, a l 13 de octubre de 1987.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

ANUNCIOS
Se hace público que las listas

electorales, correspondientes a la
rectificación del Censo Electoral
Ordinario referidas al 1 de enero de
1987, estarán en período de exposi-
ción al público durante los días
comprendidos del 9 al 23 del
corriente mes de noviembre, en el
Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento en horas de 9 a 14.
Podrán ser comprobadas por los
interesados y en caso de irregulari-
dades, bien por no figurar o por
inscripción errónea, formular las
correspondientes reclamaciones.

Se advierte a todo el vecindario
la necesidad de su comprobación ya
que de ellas se deriva el poder
hacer uso del voto en futuras con-
frontaciones electorales.

Felanitx, 4 6 de noviembre 1987.
El Alcalde

Come Oliver Monserrat

Desde el lunes 16 de noviembre
hasta el 15 de diciembre seguirá el
periodo voluntario de cobranza de
contribuciones.

Los ciudadanos de Felanitx po-
drán dirigirse a la Recaudación de
Manacor, calle Antonio Durán, 8,
desde las 91a las 15 horas, durante
el período indicado.

Felanitx, a 12 de noviembre 1987.
El Alcalde

sme Oliver Monserrat

VENDO OALET en Urbanización
Sa Pun 1a  4 hab.
Inf: Tel. 1'26182 Sr. Juan

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

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

	
Tel. 582450

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

APOTECARIES DE TORN

C. Ticoulat.

Francesc Pifia
Gaytt-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

Ticoulat

Maria Vázquez Fernández
Vda. de Manzanares

va morir a Felanitx, el dia 14 de novembre de 1987, a l'edat de 91 anys, havent rebut

TELF.FONS D'INTERES

Ajuntament: Oficines i Policía
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeritria Felanitx

580448-581144
Funerària Lesever	 582450

AmbubIncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717

els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

Les seves filies Felicitat i Trinitat; fills politics Pere Mestre i Teodor Suae; nets, renéts i els
nitres parents, vos demanen que encomaneu la seva ànima a Den.

Casa mortuòria: C. Jaume I, 28 (Ca'n Suau)



Restaurant BON PORT
OBERT TOT L'ANY

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

SOL JOVE
ANTONI ROSSELLÓ vos fa sebre que en

breu, obrirà una botiga de ROBA JOVE,

al carrer del Sol n°. 16.

Embutidos Blanco S. A.
Calidad a su justo precio

OFERTA DE LA SEMANA:
Chuletas de cerdo por quilos a precio excepcional

VENGA A COMPROBARLO

FELANITX

Fj -A-1

IV CrES de Soa ferriol
Primera prova de ld temporada,

la de diumenge passat, pel que fa a
aquesta disciplina. La mateixa tam-
be va obrir el calendari de la Fede-
ració Balear.

Ei circuit dissenyat al principi va
haver-se de canviar degut a la pluja
caiguda la nit anterior que va deixar
en males condicions el kit.

La participació fou important,
s'hi trobaven gran part dels clubs
de l'illa.

A júnior hi va anar N'Antoni
Peña que com es sap defenssa els
colors del Club Atletisme Calvià.
Queda en tercer lloc d'aquesta cate-
goria. En Lluís Sansó del C. OPEL
FELANITX queda a la posició 21.

Dins la categoria senior en
V. Martínez (C. OPEL FELANITX)
i en Joan Huguet, també del mateix
equip, entraren a meta el 42 i el 52
respectivament.

Finalment a la categoria de ve-
terans en Sebastià Adrover del
C. OPEL FELANITX obtingué la
quinta plaça.

Les distancies a córrer eren de
5 Km. per Júniors i Veterans i 9
Km. per Sèniors.

Com veim el resultats obtinguts
pels atletes felanitxers no són lo
bons que desitjam, però la tempora-
da tan sols ha fet començar.

LLAMPET

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

Campioilat de Mallorca de
Ceça l'Ano	 Ca
Mostra
Antoni Vaquer i «dai» de Ca'n
Pels guanyadors

N'Antoni Vaquer Estelrich de
Ca'n Pels i el seu pointer angles Jai
de Ca'n Pels, de la socictat «Es
Tudó» de Son Macia i Son Nadal
foren els guanyadors del primer
campionat de Mallorca d•aquesta mo
dalitat que se celebra amb bon
temps al vedat de la Societat de
Caçadors de S'Horta el passat diu-
menge i que classificava als deu
primers per a representar a Mallor-
ca a la final del Campionat de Ba-
lears que se celebrara a Ferreries,
a l'illa de Menorca, demà diumenge.

La prova fou força dura degut al
munt de turons i turonets amb els
que toparen els 34 participants i a
la pluja caiguda dies abans.

N'Antoni obtingue 575 punts arri-
bant al control un minut abans de
tancar-se amb una cega, dues per-
dius i tres conills, necessitant esser
assistit pel metge de les ferides pro-
duïdes a un braç i genoll com a
conseqüència d'una caiguda múlti-
ple dins el pilot de sortida i de la
que tres participans sortiren mal
parats.

Dins els deu primers tambe hi
quedaren En Bartomeu Mas de Son
Servera, segon, i En Joan Binimelis
de S'Horta, quart, ells tres repre-
sentaran la comarca del llevant a
Ferreries. Els hi desitjam molta
sort.

L'organització fou excel-lent per
part de la Federació Balear de Caça
i Ia Societat de S'Horta, el SECONA
dona trenta perdius per ammollar
abans de la competició.

LATERALITAT

L'infant té tendência des de ben
petit a utilitzar mes i millor una
ma que l'altra per agafar coses,
llançar-les, tocar-se. Quan l'infant
d'una manera clara i constant sem-
pre utilitza la mateixa ma, deim
que ha lateralitzat els moviments
de la ma. Així, la majoria d'infants
són dretans i utilitzen la ma dreta.
Però la lateralitat també es mani-
festa a l'oïda —hi sentim millor per
una de les orelles—, a l'ull —hi
veim millor per un d'ells— i al peu
—realitzam moviments mes preci-
sos i forts amb un d'ells—. General-
ment la lateralitat es homogenia, es
a dir, que l'ull, ma, peu i oïda do-
minants —més precisos— són tots
drets o tots esquerres. Però també
es donen alguns casos en que
l'infant empra l'ull dret i la ma
esquerra o a l'inrevés.

Per l'aprenentatge de la lectura i
l'escrin ra, i altres aprenentatges
escolars, es important escatir quin
tipus de lateralitat té l'infant a ni-
vell de ma i d'ull. Si aquesta es
dreta no hi ha cap problema, l'apre-
nentatge esta dirigit a aquests. Quan
un infant es esquerra de mas i ull,
mai l'hem de contrariar, mai l'hem
d'obligar a escriure amb la dreta,
record això baldament la majoria
de parcs avui en dia respectin que
el fill sia esquerra perquè contrariar
Ia lateralitat crea una situació trau-
màtica i d'alta ansietat a l'infant.
Cal remarcar que l'infant esquerra
perceb el món a l'inrevés„ escriu a
l'inrevés, empra la ma a l'inrevés
de la majoria d'amiguets seus, a
vegades aquests nins es pensen ser
distints i que viuen a l'inrevés que
els altres; pares i educadors els hi
han d'explicar quina es la diferen-
cia amb els altres, i que no es més
important que la diferencia de color
dels ulls o dels cabells, també recol-
zar-los i animar-los en els aprenen-
tatges que per a ells seran més
difícils.

Quan la lateralitat de l'ull i de la
ma no coincideixen, es probable que
sorgeixin problemes en l'aquisició i
maduració dels aprenentatges.  Així,
un infant que té l'ull director dret
i la ma esquerrana, pot tenir pro-
blemes motrius, però no gaire en
els aprenentatges, ja que es l'ull
qui dirigeix cada un dels moviments
de la ma. En canvi, l'infant que té
la lateralitat esquerrana a nivell
d'ull i dreta a nivell de ma, sera un
infant amb una clara tendencia a
dificultats en la lectura i escriptura,
ja que té dificultats en situar cor-
rectament les coses a l'espai físic,
que es traslladen a l'espai lisie entre
les lletres i paraules a la lectura i
escrintura.

Determinar la lateralitat a nivell
d'ull i de ma, es una mesura pre-

ventiva de les dificultats en l'apre-

nentatge de la lectura i escriptura

—un dels primers aprenentatges es-

colars—, ja que aquesta adquisició

podrà realitzar-se adaptada a la rea-

litat diferent de cada nin.

Bernal Calafat, Psicòleg

OCTUBRE

Dissabte, 24.—La moda. La moda
es una follia que canvia més que el
temps. Ara es duen les muscleres
grosses i, si agafau una dona per
ballar amb ella, no trobareu dona.
Trobareu cotó, buata, esponges...
Basta mirar-les de lluny a les dones.
Sembla que s'han posat el vestit
sense llevar la crossa del penjador...
Són tan blanes i fluixes les muscle-
res femcnines que ahir vespre
vaig poder resistir a l'acudit més
fàcil i vulgar: «Antònia, ara lets
dones que vos posau les compreses
a les espatlles?».

Dilluns, 26.—De fires. Enguany
fira lei pebre bord ens ha sortit
nial. El manaire de torn devia anax
mig tèrbol el dia que va fer
calendari de les fires i, per això, 031
varem tenir dues que ni fa ni furia.
A la primera la gent hi acudí en
gran nombre però no va trobar fi-
rcrs a voler; a a l'altra els firers no
tingueren compradors amb prou
comprera com per omplir-los 01
sanó... Encara m'agraden les fires
malgrat que el plastic estigui
viant els ribells de fang a fer puny0-
tes i els cotxes i tractors hagin fet
deu reals del mateix amb les mules
i someres i els ganivets de Ca'n Cans
siguin ara de la península, inoxida-
bles i virtuosos. De tot el que avt,ti
es mercadeja a les fires em qued
amb les taules dels herbolaris, els
siurells i greixoneres de davant l'es-
glésia, les poques escales de llenya
blanca i qualque invent de darrera
hora que fa bimbolles de colors pels
infants o pela patates en un tancar
i obrir d'ulls, talla els vidres mes
forts o aferra porcellana com si sol-
das ferro... Els negres, que comen-
çaren amb quatre rellotges i dos
transistors damunt un espolsador,
ara tenen la seva bona taula plena
d'importacions lluentes i vulgars
que encorten a un bon grapat
d'inexperts... Si heu llegit 100 años
de soledad veureu com en José Ar-
cadio Buendía hi llagues perdut 01
cap a qualsevol de les nostrOs
fires...

Dimecres, 28.—Les ametlles. L'a-
)11; tger ha duit dos sacs d'ametlles.
Són la nostra part... Quan érem
allots, Celia, en trencàvem de crues
acotats damunt les aceres del car-

rer, amb un mac rodó. Menjavem

els bessons i els trobavem dolços

com la mel... La gent deia «Quins

allots més beneits...! Que diria deis

nins d'ara que sols saben-menjar

llavors de gira-sol tan salades que

no hi ha qui se les dugtti á Ja.

boca . ?

• ROGER
. .



Les bctirims
redoradas son
nombrosissenes amb
sin abunden volaos
d'aludes i s'abramos

C11111,11 I
amoorions de caricia cultural,
educatiu i esponiu.
Aquests seo altura cumples:
• Pl. d'Adesseia de Casts de Celen
(2 (0) railions dc PSCS. a 26 municipa).
• Una de Bbbliramoes (43 ea
fassonaresul.
• Publicraimrat "Miró i Madona",
"Biblioteca Mica 4, Mallonm",
"Htaria de Campanea", H. de
Porpuoyer", Mas i Curen" de Sa
Fobia i Sincu, H. de> Masacran! a
Mallorca", "Otaspos de Min0f01",
"La Mallorquines dAunt'i "Flora
Mediserrinia Occidental"
sane abres.
• Eraniskiarar "Crónicas de
juventud", "Esemalts d'Abir i Ase,
"L'An Naif • Mraktrca", "El Casta a
Mallorca" Cesar Marrar, Bes
lalsober i en Cacle d'Esposados' arb
diversa anises.
• Farree: Andes *O azsmckes
ball. Trabado i Pestes Pavonan o de
henil	 de la Bella", Seu)

• Misia. amé ACIIIACINIS
Nuestra "Cunar de Palma" a IS
pobks
Matan Lincs (25 <oncena)
Conls la Palma i 20 poblara
Cor dei	 Prinnpal la 12 pobks)
Música a les escotes
Festival' de Dera i Polleras
Isobara. de Bandas de Misma (S
trobades)

• Mirase. Arruma
(11.18B vo)uot I 1.920 usuaris 4, 1986)

Aral. Cesen! del Comed (2.1 krn.
de donamouació aran 17.030 'moras
docueneman).

Testas Manad
A puni de la amaromada habitual
d'obres suarda, Opent Onealub,

CULTURA
del Trofeo Consell 10Pdat .1k de
Mallorca, y atorpt a molla
disciplines esporii•es:

• Trofeu Ola de Mallorca de Capa
Submarina
• Torne% halad d'Empresa.
• Pujada Ainonsobdistsca al Per
Maja
• Rallye Pl. de Manotea
d'Automobilnave
• Tono a.Malloeca • rana, adensar
• Pujada al Por Major de A4c4as
• Gran N= Pia de Madera de
Odisea
• Peones d'Aislaron
La metan I l'apri han mal sera.,
nos deis °botaras mis alladietalla pl
Candi Insular de Marca. Arad
podas veme da munan d'osa boira
raid. D'u. boa Coas&

BON CONSELL,BONS RESULTATS

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

HARLEM JAll
MUSICA EN VIVO

Con la actuación dei grupo
INTERMINABLES

ABIERTO DE JUEVES A DOMINGO

PORT PETIT - Cala d'Or

FELANITX

Felanitx es po: quedar sens'
Jutjat

D'aprover-se tal com esta conce-
but l'avantprojecte de la Llei de
de Planta i Demarcació Judicial,
dins la reforma de l'Administració
de Justicia que s'està duent a ter-
me, tot i que s'acceptin les modi-
ficacions que ha apuntat a aquest
avantprojecte el Consell General del
Poder Judicial, el Jutjat de Felanitx
passara a Manacor. Amb aquesta re-
forma es preveu un nombre de 47
jutjats a Balears (a les modifica-
cions del C.G. del P.J. s'estima que
haurien de ser 56), amb la supres-
sió del jutjat de Sóller i la integra-
ció dels de Felanitx i Sa Pobla a
Manacor i Inca respectivament.

Els actuals jutjats de districte es
canverteixen en jutjats d'Instrucció
i de Primera Instancia i Instrucció.
El de Manacor estaria integrat per
¡a-es jutjats de Primera Instancia i
Instrucció.

Com veis, amb aquesta passa, Fe-
lanitx perdrà un punt més a nivell
d'òrgans d'administració i pensam
si això no esdevindrà un entrebanc
més per a la consecució del Regis-
tre de la Propietat, el qual, si no
anam molt errats, s'havia de com-
plementar amb un jutjat de Prime-
ra Instancia.

Festa patronal de Crist Rei a
Son Valls

Organitzada pel Centre Cultural
de Son Valls, sota el patrocini de
l'Ajuntament de Felanitx, una vega-
da més els veïns de Son Valls es
disposen a celebrar la festa patro-
nal. El programa que, si Déu vol i
el temps no impedeix es dura a ter-
me és el següent:

Avui dissabte dia 21, a les 8 del
capvespre, Missa solemne amb l'as-
sistència de la Corporació Munici-
pal. Després se servira un vi espa-
nyol al local del Cente Cultural

A continuació vetllada de ball de
bot, amb lactuació de S'Estol d'Es
Picot (subvencionat per la Caixa Ru-
ral), «Aires vilafranquins» i «Ordi
Broix».

Demà diumenge, a les 3,30 del
capvespre, Cursa d'Atletisme popu-
lar. Hi haurà dotze categories, amb
premis pels set primers classificats

un munt de trofeus donats per
distintes entitats i cases comercials.
Hi haurà proves especials per a la
gent del barri. Inscripcions a par-
tir de les 14,30 hores.

Ja ho sabeu, cap a Son Valls man-
ca  Tots hi sou convidats.

La festa de Santa Cecilia
Demà diumenge es la festa de

Santa Cecilia, patrona dels músics
I, en conseqüència, festa major del
Patronat Local de Música.

Amb tal motiu, ahir divendres
rhavien de celebrar els alumnes de
I'Escola de Música «Pare Aulí» a la
seu de la mateixa escola.

I per detnit diumenge hi ha pre-

parat el programa següent:
A les 11'15, concert per la BANDA

DE MUSICA, a la placa de Sa Font
de Santa Margalida.

A les 12, missa a l'esglesia parro-
quial. Cantara la Coral de Felanitx
i al final En Mateu Oliver i Boronat
donara un breu concert a l'orgue.

A les 14 hores, a la barbacoa «La
Ponderosa», dinar de germanor per
als components cle les agrupacions
musicals i simpatitzants.

Francasc Joyer parla sobre la
Borsa

Dilluns passat, amb una exposició
del senyor Francesc Jover entorn a
Ia Borsa de Valors, s'inicià el cicle
de conferencies organitzat per «Fe-
lanitx Cultural» sota el patrocini de
l'Ajuntament.

L'acte se celebrà a l'auditori de
la Casa Municipal de Cultura i fou
retransmès per «Felanitx Radio» i
«Felanitx TV».

Davant un auditori més aviat re-
duit —pensem que molts oients se-
guien la xerrada per ràdio o TV—
el Sr. Jover féu una exposició molt
amplia —parla més de seixanta mi-
nuts— del món poc conegut de les
finances borsistes. Ho féu però a
un nivell i amb un llenguatge molt
assequibles que permeteren a l'au-
ditori seguir amb prou facilitat el
curs de l'exposició i que al final
suscità un llarg diàleg obert també
per telèfon als que varen seguir el
parlament per les ones.

Ara la propera conferência pro-
bablement serà dia 30 i el tema, si
no hi ha contra ordre versarà en-
torn a la malaltia del S.I.D.A. De
totes maneres, a la pròxima edició
confirmarem tots aquests extrems.

Denla pren possesori de la Recto-
ria de Son Macia el P. Domingo
Andreu

Demà, festivitat de Crist Rei, farà
l'entrada com a nou rector de la
parroquia de Son Macia, el nostre
'misa P. Domingo Andreu Sastre,
C.R., superior de la comunitat tea-
tina de Felanitx.

Serà a les 7,30 del capvespre, a
l'Eucaristia concelebrada, amb la
presencia del Vicari Episcopal Mn.
Joan Bauçà.

Cursets de Cristiandat
El proper dimarts dia 24, la Ui-

treia extraordinària tindrà Roe a les
9'30 de Ca's Concos.

Llar de la 3.a Edat
EXCURSIO CULTURAL A PALMA

Les visites a la Ciutat de Palma
organitzades per la Comissió de
Cultura de la Llar que es faran dia
23 i dia 30 seran segons el següent
programa:

Sortida de la Plaga de les Palme-
res a les 8'30 del matí.

Arribats a Palma se visitarà el
Parlament, l'Ajuntament i acompa-

nyats per la Doctora Maria Barceló
recorreran Palma Antiga i els Banys
Arabs.

El dinar sera a la Residencia de
l'Inserso a la Bonanova.

El capvespre les visites seran a
un vaixell de l'Armada, la Llotja
el Palau de l'Almudaina.
MATANCES A LA PONDEROSA

Divendres, dia 27.—A les 16 h.
començaran a sortir els autocars de
la Placa de les Palmeres.

El sopar sera a les 18 h. Després
hi haura ball.

PREU per socis: 500 pessetes;
no socis: 750 pessetes.
SOPAR-ESPECTACLE
«ES FOGUER00

Dissable dia 5.	 Sor1id,1 amb
autocar a les 19 h. de la Placa de
les Palmeres.

PREU per socis (subvencionat):
1.800 pessetes; no socis: 2.000 pes-
setes.
LOTERIA

A partir de dilluns els soeis poden

passar a recoil ii' la participació de
de Nadal per la Casa de Cul-

tura.

Croada de l'Amor Divi
MISSA SUFRAGI

Avui horabaixa, a les 7, a l'esglé-
sia de Sant Alfons, la missa sera
en sufragi d'En Francesc Barceló
(Duran), membre que fou d'aquesta
associació.

Es convida tots els fidels.

--
VENDO FINCA URBANA en Fela-
it x, ni u y cerca de la
calle ay O r- en solar de
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, bario grande, aseo,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con arboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,
agua corriente más pozo y cisterna
de agua potable.

'n'orines: 7'd. ,1119i1

destaquen les adivitan septetos:
Corras de Testos Teauals unu dios
Pilla (mare de 1987)
Concurs d'U PICIOSIC m'acimut ame,
el tema teatral Imarc de 1987).
Coas. de LCIIIC Inland Juvenil
(mas de 1987).
Condirs de Pintura Infanta relacionar
acr. el sane de fi d'interessarbi tau
la minsocia Imart de 1 19122
Moto» de Ptntura I Escultura per a la
Tercera edat, de qua( Plus fe dues
11110MCS.
Cidra de Conferencies referido
Permutes que (una les la Historia de
Manotea i d'atoes.
Mora inund, anadeen ea
prepuse!, que un dura a mane la
alnada& [uds.
Pirra de Cine Amateur del qua es vs
rebelo que es dura turne
a final deseas
CreaciO I amansas d'un Cor par
AC1120041 manan..

ESPORT
Cal destacar el Campbsoat dd aras de
I. dame "F14444" de vela Piara de
vana Ciclista a Esposa, Par 11. La
sacra de les estraks ~tiro pa Ir
mohines a mis de 11•111 pm= i
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Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX

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

SERVICIO OFICIAL (4.

Los que van a más, vienen a...

FELANITX

Avantatge de flavors

Es cosa de no creure
Vertaderament ho és. Som a Felanitx mentre escric, al carrer d'els

Horts (i perdona'm Pep per no escriure —d'ets— sinó per no haver tengut
temps de fer ni una sola xerrada amb tu). Seré a Rio de Janeiro quan la
meya veu se sentira per Felanitx Radio. Per-6, creis-me, que ara mateix
no som ni a Rio, ni a Felanitx, ni a San Pedro. Estic embullat. A punt
de partir amb la IV Trobada Balear a l'Argentina, no sé on me trob,
rralgrat estigui revoltat de la familia estimada d'En Joan Tascó. Crec que
vendrà s'Estol d'Es Gerricó darrera nosaltres. Cree que tornaré. Cree
que sera prest.

Avui mateix, dins Ca Na Marca, unes senyores han descobert que era
en Miguel Enginyer. M'ha semblat que no ho creien, les he dit que sí,
que era jo mateix. És que perventura es pensaven que m'hauria d'haver
amagrit més. És que es pensaven que hauria d'escriure més, cada setma-
na... I no es ver, vos arribada a cansar. Me passa lo mateix que quan
ens ensenyaren que quan veurem Déu no farà falta creure en ell. Per ara
me basta en veure Felanitx, abraçar-vos, xerrar amb vosaltres. Lo meu es
escriure-vos des de San Pedro, es la meya manera d'esser a Felanitx sense
esser-hi. No puc escriure aquí, perque no necessit escriure aquí...

Una forta abraçada i fins prest.

Miguel Antoni Enginyer
Felanitx, 15 de novembre de 1987

Instituto Nacional de la
Seguridad Social

AVISO
Se recuerda al público que las ofici-

nas del Instituto N. de la S. Social, sitas
en C. S'Abeurador, 17, permanecerán ce-
rradas los sábados.

Para presentación de documentos
cuyo plazo prescriba en sábado, se pue-
de remitir por correo certificado. La fe-
cha de presentación en las oficinas de
Correos será la válida.

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.

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

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

C/. La Estrella, 4 — FELANITX.

EL JUBILAT
Dissort o Sort dels Jubilats? Quin tema
més digne d'un Diàleg de Plató!
Si intuir-lo me'l feres tu, Maimó,
qui sabes condensar-lo en breu poema!

Llur dissort? Bé em sembla d'angúnia extrema
(vell moble que se'l deixa en vil racó!)
Tu, però, n'esvaïres la foscor,
faró que la nit cluca hi dansa i crema.

Exemple colpidor el que virtut
va infondre com de nova joventut
a don Arnest, deixeble de l'Escola!

Prova de pie que la del Jubilat
pot ésser sort feliç: Te'n sento grat.
Les creus? Ales en creu tot ocell

Mn. Bartomeu Barceló

(t 11-2-73)

BUSCO EN ALQUILER COCHERIA BUSCO CASA O PISO en alquiler.
en zona C. Campos y alrededores.	 Felanitx o alrededores.
Inf.: Tel. 582255	 Inf.: Tel. 582214



NECESITO OFICINA

CON TELEFONO
1

1EN FELANITX

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Cafetería - Restaurante
«ES LLEVANT»
Especialidad en Paella
Menú del dia 500 ptas.

Tapas variadas a diario
Abierto todos los días

V. Argentina, 15 - Tel. 582361
FELANITX

COW3TRUCCIONES

Carrer Joan Alcover, 25
Teléfono 58 00 93

07200- FELANITX (Mallorca)

les finestres i portes que vostè necessita
— 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'EXPERIÊNCIA EN CONSTRUCCIONS I MUNTATGES
— EL MILLOR SERVEI TËCNIC

— GRAN VARIETAT DE SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

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.

EL MATERIAL D'AVUI PER AL FUTUR

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

ENERGIA

Mullí Tamena Ramis

va morir a Felanitx, el dia 13 de novembre de 1987, a l'edat de 80 anys, havent
rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Descansi en pan

La seva esposa Maria Estelrich; filia Francisca; fin politic Sebastià Roig; néts Setcastia, M. 3

Antònia i Martí; germanes politiques Barbara Palou i Miqueta EstelricIn fillol Josep Xamena,
nebots, cosins i els nitres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Zavella, 121

6	 FELANITX
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cartes al

PENOSA ACTUACIÓ
DE S'ESTOL D'ES GERRICO

Sr. director del setmanari, agrai-
ria que em publicassiu la següent
carta si ho considerau oportú.
Gràcies.

Era un divendres 13 quan un ser-
vidor es plantejava com passar la
vetllada. Vaig pensar d'anar al cine
o de veure la televisió. De sobte,
vengueren personalment uns quants
components de s'Estol a «convidar-
me» a pagar una fortuna (si comp-
tam que n'hi ha que no cobren) per
a un soparillo i un ball ben vitenc.
Al principi no em decidia però vaig
acabar per anar-ht amb uns amics,
encara que vaig haver de plomar
sa vidriola.

S'Estol ens dona l'oportunitat
d'assistir a una comedia en tres
dimensions: desagraïment, ganes
d'animar la vetllada dels manco in-
teressats i, segons dona la impres-

sió, una actuació de S'Estol d'Es
Gcrricó.

La bulla estava fitxada per a co-
mençar a les vuit però es rectifica-
ren els programes perque començAs
a les nou i comença a les deu. Des-
prés d'esperar una hora amb rusca
(cosa per altra part normal perquè
havien de preparar el sopar) els
estolers els hi passa per la cervelle-
ra de ballar el temps que sopàvem.
Amics!! Mirar ballar, aplaudir, es-
coltar música i... menjar arreos; fou
una cosa de no dir.

Després de sopar, que no fou
gaire cosa comparat amb el preu,
s'hi posaren els glosadors. He de
reconèixer que ho feren molt be
però si contam que un cinquanta
per cent era gent major que no
estava per escoltar gloses i l'altre
meitat hi anàrem per ballar, va ser
molt avorrit.

Mentre es feien les gloses es
suposava que els components de
s'Esto] havien de sopar, però la
qüestió fou que no en tornarem
veure ni un dels components de
l'agrupació, excepte un parell per
sonar unes cançons (ja sabem tots
que un parell són dos). Dona la
impressió de que un cop que ja
tenien els doblers dins la butxaca

es reuniren per a acordar com dis-
frutar-los passant de la gent que hi
havia. Per favor!! la setmana
molts dics per a reunir-se.

Deixant de banda als estolers així
com ho feren amb nosaltres torna-
rem al «ball». S'intenció de l'orga-
nització era de que ballassim da-
munt les taules, però com que
nosaltres som molt caparruts les
decantarem un poc. Varem dur la
sort de que per alla deambulassin
un sonador i el seu nebot (que tam-
be es sonador) que s'oferiren per a
animar el ball. Com que la major
part dels balladors èrem jovençans
condemnarem els sonadors a tocar
jotes com un disc retxat i el pobre
s'avorri. En aquest ball aparent-
ment improvista només es pogué
veu re una (le les co in ponents de
s'Estol que anima als setos alumnes
però s'eva pon1 tal men I com els
altres.

Quan decidirem anar a fer nones
(cadascú a ca seua, s'entén) la des-
pedida fou tan efusiva o més que la
benvinguda: hem de comptar que
els que no saludaren i no donaren
Ia bona nit només foren un 100 %
dels estolers. Tot això deixa una
mala impressió de cara a noves
bulles com aquesta.

Un servidor, juntament amb molts
de felanitxers i mallorquins, desitja
que cl nostre Estol vagi a l'Argen-
tina i feim comptes de recolzar-lo
al maxim, però ens agradaria que,
com a minim, no passassin de
nosaltres. Sense ànims d'ofendre
ningú:

UN BALLADOR FRUSTRAT

Ajuntament 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 este 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 de
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

NEcEsirro ApnENDicEs Y OFI-
CIALES. En industrias metálicas
G. M.
Informes: Tel. 581901.

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.



FELANITX

Ha estat noticia...
• L'espectacular caiguda de les

BORSES de tot el món i molt espe-
cialment les de Nova York i Tóquio,
baixant percentatges que no eren
coneguts d'ença la Gran Depressió
del 1929.

• La sortida de PABLO CASTE-
LLANOS del PSOE.

• La celebració del X1116. con-
grés del PARTIT COMUNISTA XI-
NtS, que intentara definir la línia
que ha de seguir Xina en els pro-
pers anys.

• La renúncia de NICOLAS RE-
DONDO, secretan general de la
UGT, al seu escó en el Congrés de
Diputats a Madrid, per la seva dis-
crepancia amb el govern sobre els
pressuposts de l'Estat per al 1988.

• La inauguració de la SEGONA
PISTA de l'aeroport de Son Sant
Joan, setze anys després d'haver
estat construïda.

• La resolució aprovada al Par-
lament europeu, en favor d'un trae-
te d'igualtat per a les LLENGUES
MINORITARIES europees, català
basc entre elles.

• L'aprovació, mitjançant refe-
rèndum, de la nova CONSTITUCIÓ
surcoreana.

• L'arribada al port de Barce-
lona de dotze vaixells de guerra,
pertanyents a sis països, que parti-
ciparan en unes maniobres de
l'OTAN.

• Els violents enfrontaments en-
tre les tropes Indies i els guerrillers
tamils a SRI LANKA.

• La presentació d'una nova teo-
ria científica, que intenta explicar
la desaparició dels grans DIMOSAU-
RIS del nostre planeta, per la re-
ducció de la quantitat d'oxígen
l'atmosfera.

• La reforma del Codi Civil es-
p anyol, que permetrà invertir l'or-
dre dels llinatges, posant primer el
dc la mare i després el del pare.

• Les mesures preventives que
es prengueren al Port de Palma per
a la descarrega de farina de SOJA
d'un vaixell amb pavelló turc.

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, Zavelli, 14 - Tel. 580340
FELANITX

Necesito aprendiz electricista
URGENTE!

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

Llibreria RAMON LLULL
Major, 25—Tel. 580160

Per P. Xamena

1901

Febrer.—Les obres del nou edifici Hospici-Hospital estan molt avan-
çades.

Marc, 3.—Brega entre alguns joves. Hi ha un ferit d'arma blanca.
Març, 5.—Entra el nou govern fusionista de Sagasta.
Marc.—Una companyia ha llogat el teatre per donar-hi una temporada

de cine amb una maquina que prest estrenaran aquí hi amb i la qual da-
ran després funcions a altres pobles de l'illa.

Marc.—S'ha trobat el pla primitiu de la font de Santa Margalida i l'A-
juntament el vol comprar.

Marc, 17-19.—Quaranta Hores de Sant Josep. Predica el P. Antoni Oliver.
Marc.—Donya Catalina Mesquicia ha estat nomenacla mestra de la 2.a

escola de nines.
Abril.—Començaren les obres del nou teatre del carrer del bisbe Puig.
Abril.—Pel Port hi ha pigota i es propaga.
Abril.—Era el mestre de l'escola superior d'allots D. Felip Company.
Abril, 2.—Brega a la Placa. Dispararen una arma de foc. No hi hagué

ferits.
Abril, 7.—Pasqua. A les sis i mitja es féu la processó de l'Encontrada.
Abril, 14.—En el cassino El Perú un jove envestí amb un ganivet con-

tra la dona i la filla del conserje. La filla no el volia de festejador.
Abril, 20.—Presentà la dimissió el batle conservador Antoni CruelIas.
Abril, 25.—A la carretera vella de Santanyí, a la costa de Na Prima,

succeí una averia de carro. Hi ha una dona vella amb ferides greus.
Maig.—Se funda la socictat de socors mutus «La Protectora» en el

carrer de Bellpuig número 5.
Maig, 4.—Va esser elegit batle l'amo en Guillem Binimelis (a) Nofret,

liberal.
Maig, 11.—S'innaugura a la plaça de l'Arraval una nova societat polí-

tica: «Centro Weylerista» partidària del genaral Weyler.
Maig, 19.—Se celebraren eleccions de diputats a Corts. El govern era

liberal. Guanyaren els liberals. Tregueren 233 diputats. A Mallorca sorti-
ren tres lliberals un conservador i un gamacista.

Tienda Géneros de Punto

OMEL
FABRICACION PROPIA
Directo de fábrica al cliente

Sábados tarde abierto	 Los lunes cerrado
Carrer Nou, 5 - Tel. 647049 - PORRERES

[cine principal
Tel. 580111

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

Dos películas de acción y aventuras, salpicadas con grandes carcaja-
das y risa a tope. En un mismo programa:

PAR -IMPAR y LOS INMORTALES
Viernes 27 y sábado 28, a las 9 noche y domingo 29, desde las 3

Llegó lo que la juventud estaba pidiendo. Música guay,, ritmo a
tope... Lo que todo el mundo canta y baila.

La Bamba y Piratas
Próximos estrenos: QUIEN ES ESA CHICA (Madonna) — LA TIEN-

DA DE LOS HORRORES — AGUILA DE ACERO — CARRTERA AL IN-
FIERNO, etc.

Pronto, la gran NOCHE DE TERROR
Seis películas de miedo, de 9 de la noche a 9 de la mañana. Doce

horas de cine.
DIA 7 DE DICIEMBRE, LUNES, VISPERA DE FIESTA.

Ajuntanient de Felanitx
Dsilegació de Cultura

ENSENYAMENT D'ADULTS

La Delegació de Cultura de
l'Ajuntament informa de que a tra-
vés de Coordinació d'Adults del
Ministeri d'Educació i Ciencia, amb
el suport econòmic de l'INEM,
s'impartiran cursos d'ensenyament
d'adults d'una duració aproximada
de sis mesos, al centre d'E.G.B. «I.
Joan Capó» de Felanitx.

Les persones interessades poden
demanar informació a la regidora
de Cultura, Catalina Picó, o al te1C-
fon número 580051 de l'Ajuntament
de Felanitx.

FORMACIÓN DE ADULTOS

La Delegación de Culttit del
Ayuntamiento informa de que a tra-
vés de Coordinación de Adultos del
Ministerio de Educación y Ciencia,
con el apoyo económico del INEM,
se impartirán unos cursos de forma-
ción para adultos de una duración
aproximada de seis meses, en el
centro de E.G.B. 41. Joan Capó» de
Felanitx.

Los interesados pueden solicitar
información a la regidora de Cultu-
ra, Catalina Picó, o al teléfono
580051 del Ayuntamiento de Felanitx.

vida social
DE VIATGE

Dilluns passat sortí cap a San Pe-
dro de l'Argentina, el nostre bon
amic i coliaborador Miguel Antoni
Bordoy.

NECROLOGIQUES
El dilluns dia 9, descansa en la

pau de Déu a Felanitx, a l'edat de
79 anys i després de veure's confor-
tada amb els sagraments, D.a Maria
Grimalt Mesquida Vda. de Gilart.
Al cel sia.

Reiteram el nostre condol a la
seva familia i d'una manera espe-
cial a la seva filla D.a Catalina i fill
polític D. Guillem Picornell.

Divendres de la setmana passada
va morir a Felanitx, a l'edat de 80
anys i després de rebre els sagra-
ments, D. Martí Xamena Ramis.
D.e.p.

Enviam la nostra més sentida
condolência a la seva esposa D.  Ma-
ria Estelrich, filla D.a Francisca, fill
polític D. Sebastià Roig i als altres
familiars.

Dissabte passat a migdia entregh
l'ànima a Déu a Felanitx, després
de veure's confortada amb la recep-
ció dels sagraments i al'edat de 91
anys, D.a Maria Vázquez Fernández,
Vda. de Manzanares.

Enviam als seus parents el nostre
condol i d'una manera especial a les
seves filles D.a Felicitat i D.  Trini-
tat i fills polítics don Pere Mestre i
D. Teodor Suau.

SE BUSCAN MUEBLES USADOS
- Informes: Tel. 576041.



GABINET DE PSICOLOGIA
Llicenciat Bernat Calafat

INFANTIL I ESCOLAR

- Tractament problemes de comportament.
- Reeducació problemes d'expressió oral del
- Reeducació dificultats lectura i escriptura.

Orientació i assesorament a pares. 

llenguatge.  

ADULTS

Psicodiagnóstic.
Psicoterapia.
Orientació.

CONCERTAR HORA

Carrer de Campos, 16, telèfon, 581444.

Disposam dun variat mostrari de jolius
presents per batejos, combregaments i
noces.

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

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses .

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

• El lunes oímos la agradable
noticia por «FELANITX - RADIO -
TELEVISION» por mediación del
doctor HERRERO, que el HOSPI-
TAL de MANACOR era ya un hecho.
La ricia cayó en plan primicia,
hay que apuntarles el tanto.

• En Felantx existe también el
«EQUIPO —B-0. Son chicos espa-
bilados que practican toda clase de
deporte. Algunos de ellos como
ADROVER, CANO, CALDENTEY,
JUAN, etc... juegan en el ALQUE-
RIA BLANCA, son titulares, claro.

• Mc extrañó que el pasado do-
mingo en «Es Torrentó» no se guar-
dara un minuto de silencio por la
muerte de JOSE BARCELO BAR-
CELO ex-directivo del C. D. FELA-
NITX. Por cierto, el partido sólo
tuvo un color, el blanco, el ARTA
fue una sombra del equipo que fue
en otros tiempos, pero la cosa que-
dó en un asemi-maltazo».

• Interesante es la I MOSTRA
DE PINTURA I DIBUIX de la GENT
GRAN DÉ. LA COMARCA DE MIG-
JORN que se inauguró el pasado
sábado en la «CASA DE CULTURA»
que estará abierta hasta el día 22.

• Ultimos días para ver la EX-
POSICION del pintor felanitxer
MESTRE-OLIVER en la «TORRE
DE SES PUNTES» en Manacor. Un
pintor que ha triunfado en Euro-
pa, especialmente en ALEMANIA,
y que ahora, lo está consiguiendo
en su propia tierra.

• A la hora de leer estos «gad-
gets» ya habrán llegado a las AN-
TILLAS el tándem «TWIST» &
«S.M.». Ya habrán contactado con
JIMMY RIERA que llevaba algunos
días esperándoles con los brazos
abiertos.
SANTO DOMINGO, lugar clave, de
los expedicionarios... Y a última
hora me entero de que otro grupo
de felanitxers tienen concretado un
vuelo para unirse a ellos. Ya les
contaremos, ya.

• VIDEOCLUB. — «APOLOGY»
(3). Director: Robert Bierman. In-
térpretes: Lesley Ann Warren,
Peter Weller, John Glover. Produc-
tora: Virgin Video. Duración: 97
minutos. Género: Suspense. Estre-
nada este año. Sinopsis: Una escul-
tora de Manhattan, Lilly McGuire,
concibe una gran idea para su últi-
ma escultura: invita a la gente a
telefonear a un contestador auto
mático pidiendo perdón a su pareja
por cualquier cosa que hayan hecho
de la que se sientan culpables. Esto
formarla parte de la inmensa es-
cultura. Pronto descubre que algu-
nas de las llamadas son confesiones
de asesinatos, incestos y violacio-
nes... Comentario: Una sorpresa del
último Festival de Cine de Madrid

y que todavía se está proyectando
en las pantallas de los cines. Reali-
zada con un gran sentido del cine,
consigue comunicar al espectador
un angustioso clima de intriga.

• Al menos sé de un felanitxer
que ha enviado el correspondiente
cupón a «ULTIMA HORA» votando
al pintor felanitxer MIQUEL BAR-
CELO que es uno de los candidatos
al «SIURELL DE PLATA», un pre-
mio honorífico que concede cada
año este sensacionalista periódico.

• En el «CINE PRINCIPAL»,
que el pasado martes dio una fun-
ción para los «peques», «Asterix»,
proyecta esta semana «PAR-IMPAR»
con los inefables BUD SPENCER y
TERENCI HILL, ya saben torta va,
torta viene, y el público lo agrade-
ce, de complemento «LOS INMOR-
TALES» con SEAN CONNERY
(James Bond) y CRISTHOFER
LAMBERT (Greystoke) en una pe-
lícula que cabalga entre el presen-
te y el pasado, unos seres inmor-
tales que deben luchar entre sí,
sólo puede quedar uno.

• Y para el 7 de diciembre la di-
rección del cine prepara otra mons-
truosa jornada «12 HORAS DE
TERROR». Seis películas, seis. «EL
ENTE», «EL DESPERTAR DE LA
MOMIA», «EL ASESINO DEL CE-
MENTERIO ETRUSCO», «LOBOS
HUMANOS» con Albert Finney,
«MANHATTAN BABY» y la gran
novedad, una película reciente
«AQUARIUS» de MICHAEL SOAVI
el discípulo de DARIO D'ARGENTO

que ganó esta ario el PREMIO
DEL MIEDO del «FESTIVAL AVO-
RIAZ». Y la cosa va de un loco ho-
micida que se encierra en un teatro
con los actores que están ensayando
una obra teatral. El asesino los va
eliminando uno a uno... Lleva cu-
bierta la cara con una gran máscara
de lechuza. La película, con todos
sus tópicos, tiene momentos bri-
llantes y terroríficos.

• Cuando cerraba ya este «kios-
ko», de madrugada ya, recibo la vi-
sita de JUAN NICOLAU, más cono-
cido en los célebres telefilms del
«Tulsa» por «JHON L'AGUJA».

El motivo es el programa de fes-
tejos de SON VALLS, allí donde él
pinta casi más que el Alcalde pe-
dáneo —con perdón—. Pues este sá-
bado hay una VETLADA de BALL
DE BOT animada por «S'ESTOL
DES PICOT», «AIRES VILAFRAN-
QUINS» y «ORDI BROIX» y para
mañana domingo, para los que no
lleven la resaca cuestas, hay una
CURSA ATLETICA POPULAR con
premios y muchos trofeos. Es veins
de Son Valls ho saben montar molt
bé.

JORDI GAVINA

SE ALQUILA ALMA GEN 200 m2.
con fuerza motriz. En C. Antonio
Maura.
In/:  Tels. 58034-2 y 582060

BUSCO COCHERIA en alquiler en
Felanitx.
Informes: Tel. 582450.

ES DONEN CLASSES PARTICU-
LARS de Física i Química i Ma-
temátiques de BUP.
Inf.: A aquesta administració o a

Arraval, 5 - Tel. 581424.

INCORPORACION A FILAS
...La Orden General del 20-10-37,

dispone que los individuos pertene-
cientes al reemplazo de 1929, efec-
tuarán su incorporación... el 25 de
octubre.

Quedan exceptuados los que se
encuentren prestando servicio en la
Milicia Nacional de 1. a 2.a línea,
encuadrados en unidades. Los que
sean padres de más de cuatro
hijos...

Igualmente quedarán exceptuados
en las condiciones especificadas en
casos anteriores los mineros, como
también los casados u prórrogas de
1.a clase hasta tanto otra cosa no se
ordene.
BANDO

El Comandante Militar de Balea-
res hace saber:

Existiendo en poder de la Po-
blación civil mantaš de las regla-
mentarias en el Ejército y siendo
necesarias que todas ellas sean
recuperadas por el mismo ya que,
o proceden de compras clandestinas
o de extravíos.., deberán ser entre-
gadas en el plazo de ocho días...

La negativa a la entrega de las
mantas o la ocultación de las mis-
mas, será considerado como delito
de auxilio a la rebelión militar...
CINE

Aunque hoy están muy limitadas
las posibilidades de presentar estre-
nos de películas modernas, la em-
presa de nuestro Teatro procura,
dentro del margen del mercado

actual, presentar lo mejor de lo
mejor.

La gran marca UFILMS presenta
a Buster Keaton en «El Rey de los
Campos Elíseos».

En el mismo programa, la gran
marca Universal presenta a la exi-
mia Francisca Gaal.

Acuda a esta función y a más de
proteger a la industria más amena
e instructiva del mundo, coopera
con un veinte por ciento del valor
de su entrada al Movimiento Nacio-
nal.

SINDICATO DE PESCADORES
Ha quedado constituido este Sin-

dicato En Porto Colom el cual está
sujeto a los Sindicatos Provincia-
les...

Esta Delegación de Felanitx tiene
en trámite los requisitos necesarios
para que el Comandante de Marina
autorice a cuantos pescadores mere-
cedores de ello puedan salir a pes-
car con embarcación a motor y tan
pronto ello haya podido conseguir,
esta Organización hará que un buen
número de humildes familias dejen
de pasar parte de penalidades, me-
jorando su situación económica y a
la vez podrá influir grandemente al
abaratamiento de un artículo tan
necesario como es el pescado.

RECLAMACION DE SALARIOS
Cierto empresario de esta locali-

dad que debitaba a un obrero afilia-
do a nuestra Organización Nacional
Sindicalista varios jornales cuyo im-
porte total ascendía a 62 pesetas
desde hace cuatro años, ha tenido
a bien en reconocer tal deuda, abo-
nando íntegramente la citada canti-
dad por nuestra mediación, sin
necesidad de dpelación alguna. Coil
actos de esta índole se demuestra
el Patriotismo.

D'ALLAVORS



BASQUET

I EL PAVELLO?
Tres virtõrias i un ruixat

FELANITX
=S'	 e-JIS-MES "IZER-IttillSaMINCROMEGZUME=F-

FUTBOL

La golealla pudo ser mayor
FELANITX, 6 - ARTA, 1

Terreno de juego embarrado
Tarde soleada. Bastante público

en las gradas de <,Es Torrentó».
ARBITRO: Sr. Armenta (2) bien.

Tuvo un fallo importante al anular
un gol a Vanrell por fuera de juego
tras jugada de X. Riera. No conoce
el Reglamento a fondo. Estuvo ayu-
dado en las bandas correctamente
por Díez I y Molina.

GOLES: Minuto 17, Valentín, 1-0.
Minuto 25, Pont, 2-0. Minuto 30,
X. Riera, 3-0. Minuto 45, Vanrell,
4-0. Minuto 49, X. Riera, 5-0. Minuto
68, Romero, 5-1. Minuto 78, X. Riera
de penalty, 6-1.

TARJETAS: Para los visitantes
Massanet II y G inard II.

MUY FACIL
No tuvo dificultades el Felanitx

para anotarse estos dos puntos. El
Arta fue el equipo más flojo que ha
desfilado por Felanitx esta tempora-
da, el equipo de Fiol marcó siete
goles (uno anulado injustamente) y
pudo haber marcado tres o cuatro
mas de haber habido más tino en
el remate final.

X. Riera estuvo magistral, elabo-
rando jugadas de maestro y mar-
cando tres goles. El segundo una
maravilla, tras regatear al portero,
esperar a un defensa, quebrarle y
marcar a placer. Eso se llama tem-
plar, mandar y meter el estoque
hasta la bola, en términos taurinos.

Cabe destacar a Vanrell recupera-
do, casi totalmente, y el centro del
campo que funcionó mejor que
otras veces. La defensa, sin dema-
siados agobios, se durmió en el gol
del honor visitante... La cosa en
esta ocasión no era grave.

En el plano anecdótico hay que
significar que el Arta la primera vez
que se acercó a la meta de Rigo en
la 1.a parte, obligó al Felanitx a
meter ocho o nueve jugadores en
el área durante siete minutos, pues
lanzó cinco córners consecutivos,
cosa que se ve contadas veces.

Ahora vamos a esperar con tran-
quilidad el próximo partido a jugar
en PETRA. Un partido importante
para los dos equipos, que están
obligados a meterse entre los seis
primeros si quieren jugar a la ligui-
lla de ascenso a 3. a división.

FELANITX.—Rigo (1), M. Riera
(3), Pastor (2), Valentin (3), Veny
(3), Juan (2), Pont (3), Juli (2), Bar-
celó (1), X. Riera (3), y Vanrell (3).
Santi (1) por Vanrell y Obrador (1)
por X. Riera.

MAIKEL

2.6 REGIONAL
CA'S CONCOS, O - CONSELL, O

JUSTO EMPATE
En el campo de «Es Cavaller»

vimos un partido con escasas oca-
siones de gol. En la 1•a parte domi-
naron mas los locales, pero en la
2.a fueron los visitantes, que van
bien situados en la tabla, quienes
llevaron la iniciativa.

Cabe destacar que bajo los palos
volvió a estar el portero titular

Huguet. Próximo partido: BARRA-
CAR - CA'S CONCOS.

SINEU, 2 - S'HORTA, O
NO SE SUPO REACCIONAR

No jugó mal el S'Horta, sobre
todo en la 1.a parte, en la cual creó
algunas ocasiones de gol, que no se
materializaron. Precisamente cuan-
do mejor lo estaba haciendo, llegó
el gol local, que puso nerviosos a
los visitantes.

En la 2.a parte el S'Horta pareció
salir descentrado y no realizó el
mismo juego demostrado en la pri-
mera. En una jugada de mala for-
tuna entre el portero y el líbero se
propició el segundo gol, que hacía
perder toda esperanza de puntuar.

S'HORTA.—Santi, Manolo, Flores,
(Guillem), Burguera, Asturias, Juli,
Aznar, Muñoz, J. Ramón (Lluís),
Vacas y Oscar. Próximo partido:
S'HORTA - VALLDEMOSSA ATCO.

JUVENILES
J. DE INCA, 2 - FELANITX, 1

VENDIERON CARA LA DERROTA
En el partido de la máxima, juga-

do en Inca, emoción, ráfagas de
buen juego y entrega total de todos
los jugadores, tanto de un bando
como en otro. A destacar al portero
felanitxer Roig, que estuvo magnífi-
co bajo los palos, así como a todos
los jugadores, especialmente a Sa-
grera.

Arbitraje calamitoso del señor de
turno, que fue en mucho lo peor
del «macht». Enseñó dos tarjetas
rojas a los visitantes Beas y J. Roig,
una roja a un jugador local, siete
amarillas a los pupilos de Alonso y
seis a los de Inca. Y eso que las
tarjetas de «felicitación» navideñas
todavía quedan lejos. En un partido
jugado virilmente, pero sin mala
intención. El árbitro del que no re-
cuerdo el nombre es un impresen-
table.

El gol fue marcado por Gallardo
de penalti. El portero Roig paró
otro.

El Felanitx que se jugaba el lide-
rato salió con una alineación revo-
lucionaria y nunca se entregó. Cuan-
do ya iba perdiendo por 2-1 se per-
mitió el lujo de lanzar dos balones
a los postes, lo que da una idea de
que no querían perder ante el
«gallito» del grupo.

FELANITX.—Matías Roig, Barce-
ló, Sagrera, Aznar, J. Roig, Borras,
Tauler, Felipe, Beas, Gallardo y
Javi Muñiz. Sebastián Oliver salió
por Tauler, un cambio necesario
para dar más mordiente al ataque.
Próximo partido: FELANITX - PE-
TRA.

S'HORTA, 1 - MURENSE, O
UN PARTIDO DISPUTADO

Sigue la marcha victoriosa de los
chicos que dirige Toni Creus. El pa-
sado fin de semana vencieron a sus
homónimos de Muro, equipo 3er.
clasificado, una victoria laboriosa
que permite a los de S'Horta se-
guir ostentando el liderato en so-
litario, al haber ganado todos los
partidos disputados. El gol de la

Resultats
Juvenils masc. J. CAPO/AUTOC.

GRIMALT - VIALSA, 59 - 56.
Juvenils fern. J. CAPO/AUTOC.

GRIMALT - HISPANIA, 36 - 34.
Senior fem. J. CAPO/AUTOC.

GRIMALT - LLUCMAJOR, 82 - 45.
Júnior masc. J. CAPO/AUTOC.

GRIM.ALT - PEÑA MADRIDISTA
( ,,usp:.:s per la pluja als 1855"),
29- 25.
Comentari

Mentre els CADETS descansaven,
les JUVENILS obriren /a jornada
amb un partit calentet, per la poca
avantatge del marcador durant les
dues parts. La primera fou Inés
lenta i s'arriba al descans amb un
12 - 13 que xerra tot sol.. La segona,
un tant més viva, féu que el públic
hi participas més, des de l'inici amb
els tres triples de M. Lladó.

victoria fue conseguido a principios
del partido por mediación de M.
Adrover.

INFANTILES
PETRA, 4 - FELANITX, 2
NO TUVIERON SUERTE

En Petra nuestros Infantiles juga-
ron bastante bien ante un equipo
que no ofreció ninguna clase de
facilidades. Pero les faltó fortuna
para conseguir algo positivo. Para
colmo de los males fallaron un
penalti.

Los goles felanitxers fueron obra
de Maimó y Chupi. Próximo parti-
do: FELANITX - ATCO. ALARO.

ALEVINES
ESCOLAR, 1 - FELANITX, 4

FABULOSO PARTIDO
Gran partido el jugado por los

alevines felanitxer bajo la batuta de
Juan Adrover, que supo plantear
perfectamente el encuentro. Una vez
más todos los jugadores demostra-
ron su gran momento de juego.

Goles de Herrero (2), Basi y
Román.

Felanitx.—Serafín, Matas, Tomeu,
Jaime, Acosta, Basi, Marín, Fiol,
Evaristo, Román y Herrero. En la
2.a parte salieron Nico, Matos, José
y J. Pedro.

El próximo partido se juega en
Palma: CAMP RODO S. E. - FELA-
NITX.

FUTBOL EMPRESAS
PROTECTORA/GRIMALT, 3 -

ZARZA, 3
EMOCIONANTE PARTIDO

Nuestro equipo se midió ante uno
de los mejores de esta categoria.

Cabe señalar que en los visitantes
milita el ex-jugador de I División
Parera. No se presentó el colegiado
señalado y al final hubo polémica.

En su lugar arbitró bien el Sr.
J.P. Vaquer, amigo nuestro, que
pitó sin dudar dos penaltis, uno por
bando. Los goles fueron obra de
Manresa, Ferra y Cano de penalti.
el próximo partido se juega en Si-
neu.

Comença a ploure quan el Peña
Madridista i els nostres JUNIORS
ocuparen la pista i, malgrat el
temps, un bon grapat de seguidors
aguantaren la mitja hora llarga que
dura la primera part. Arbitre, juga-
dors i banquet, tothom anava xop.
Hi hagué moltes llenegades —gra-
des a Déu sense cap desgràcia—
que no privaren a Guillem Amen-
gual de fer una bona feina. En Lluís
Aguiló, portador del pito, va fotre
bufada forta a un minutet del des-
cans i digué: «AHots, això no pot
ser». Es suspengué l'encontre i
s'acorda que es jugada el dimecres
de la propera setmana.

El diumenge, els JUVENILS
MASCULINS actuaren en front de
l'equip artanenc VIALSA que, gra-
cies al seu jugador número 11 alt
I mal de sufrir, estigueren sense
que el partit es decantas cap a
casa fins que arriba el final, si be
sempre la diferencia petita, petita,
fos a favor local. A aquest partit
Mateu Julia reaparegué amb encert,
després de la lesió.

Per acabar la setmana unes Iluc-
majoreres poc motivades i fluixes
de tot ho posaren fàcil a les SP-
NIORS de Pere Mayol que oferiren
bones jugades i sense patir mica
feren cistelles de tot color. 82 punts
són molts en aquesta categoria,
quasi be un rècord. Cati López
n'anota 30 a més de fer molta feina
en defensa i de donar bones assis-
tències.
Aquesta jornada

Per primera vegada no hi ha coin-
cidencia de tots els partits dedins
o defora. En aquesta ocasió hi ha
variació.

Dissabte, a Felanitx, dos partits.
Els cadets, es tornen a posar en
marxa contra el Puigpunyent i les
juvenils femenines s'enfronten al
Jovent B. A Ciutat es traslladaren
els júniors per visitar el camp de
La Salle.

El diumenge, a Manacor, els dos
colíders del grup de juvenils mascu-
lins, Perles i Joan Capó. A ses Sa-
lines un interessant partit de senior
fifecinate. nines entre 2on. i tercer classi-

LARRY CISTELLES

BUSCAMOS MECANICO y aprendiz
de mecánico.
Inf.: Tel. 575266

OCASIÓ. DORMITORI en molt bon
estat a preu interessant.
«Ca Ses Marines»
C. Mar, 24 - Tel. 582165

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

SE NECESITAN,APRENDICES
CHAPISTA Y MECANICO
Inf.: Talleres Renault
Tels. 581984 y 581985



G IMNÀS
M." Antònia Caldentey
Llicenciada en
Educació Física

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

DILLUNS - DIMECRES - DIVENDRES

INICIACIÓ ESPORTIVA MASCULINA de 5'30 a 6'15
INICIACIÓ ESPORTIVA FEMENINA de 6'15 a 7'00
GIMNASTICA DE MANTENIMENT de 70 a 7'45
BODY BUILDYNG de 7'45 a 8'30
BODY BUILDYNG de 8'30 a 9'15

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

Utilització More del gimas: Aperells, peses, etc.—

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

DISSABTES, DE 9 A 11

Jaime Valens Tugores
Diplomado en Ciencias Empresariales

Les ofrece sus servicios de
ASESOR CONTABLE - FISCAL

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

K.P AUTOMÓVILES,S.A.

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

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

CDF='a
INNOVACIONES EN MARCHA.

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

10 FELANITX
13M11.161, 1011,41111~1121

«Ccucurs d'idees urbanístiques a Porte-Colom» Coloms a la Sala
Concurs d'idees per a ordenar i

fer possible el desenvolupament
d'activitats culturals, esportives i
lúdiques al poble de Porto Colom.

Promogut per l'Associació de Vei-
nats i Propietaris de Porto Colom,
patrocinat per l'Ajuntament de Fe -

lanitx i amb la colaboració dels
Serveis de Ports i Litorals.
BASES DEL CONCURS

a) S'hi poden presentar tots els
arquitectes i tècnics que ho desitjin.

b) El termini de presentació
d'estudis previs acaba dia 30 de de-
sembre de 1987.

c) El primer premi consistirà en
Ia realització del projecte i direcció
de les obres.

d) Els estudis seleccionats en
2on. i 3er. lloc, seran premiats amb
150.000,— pessetes.

TEMES GENERALS
OBJECTE DEL CONCURS

1.—Construcció d'un local social:
Solució a: solar de 1.950 m2. pro-

pietat de l'Ajuntament de Felanitx
a Sa Bassa Nova.

Solució b: solar de 250 m2. a la
part de la Capella.

2.—Tancar i adecentar tot el solar
de l'escola.

3.—Zona verda pública de Ca's
Corso, parc infantil, jardins, circuit
natural, etc.

4.—Tractament de la Zona com-
presa entre la mar i la carretera a
Sa Bassa Nova.

5.—Tractament de la Zona del Pla
de Sa Sínia.

6.—Zones peatonals voltant el
Port per córrer i per anar amb bi-
cicleta.

7.—Adecentament de les Zones on
avui hi ha engronsadores per con-

vertir-les en petits parcs infantils
(Sa Bassa Nova, Pla de Sa Sínia,
Plaça de l'Església).

8.—Zona Marítimo-Terrestre d'Es
Rivetó.

9.—Zones verdes públiques de
Cala Marçal, Platja i solars.

10.—Zona verda darrera S'Arenal
dels homes i Zona esportiva darre-
ra S'Arenal de ses Dones.

11.—Acondicionar la Plaça del Co-
merç per convertir-la en Mercat.

12.—Vial de circulació ràpida.
L'apartat dels temes queda obert

a totes aquelles idees que puguin
millorar les condicions del Port
quant a les pretensions del present
concurs.

La realització de les obres es durà
a terme en quatre fases correspo-
nents als anys 1988, 1989, 1990 i
1991.

S'ha de presentar pressupost d'exe-

cució per fases.
Els treballs seran exposats a una

aula de l'escola del Port, tot el
temps de les vacacions dels allots.

El jurat estarà format per:
Batle de Felanitx, Vocal de Cultu-

ra de l'Ajuntament, Delegat de
l'Ajuntament a l'escola del Port,
Batle de Porto Colom, un membre
dels Serveis de Ports i Litorals, Pre-
sident del l'Associació de Veinats i
cinc vocals.

L'Associació de Veinats de Porto
Colom, convoca aquest concurs amb
la voluntat del grup governant de
l'Ajuntament de Felanitx de dur a
terme la realització de les millores
expressades al projecte guanyador.

Porto Colom, 13 novembre 1987.

Associació de veinats
i propietaris
de Porto Colom

CARTA OBERTA AL SR. BATLE

Seria bo que explicàssiu pública-
ment que enteneu per començar
una «nova etapa». Nosaltres ente-
nem que no voler tractar els temes
amb rigor, no voler acabar mai les
plenàries, no contestar les pregun-
tes, només cercar excuses pel que
és més que evident, no voler conèi-
xer els errors de l'anterior consis-
tori (els vostres errors) no voler
informar dels que coveu dins La
Sala, l'allargar els estudis de les

Els regidors des grups municipals
«Coloms a la Sala» i PSOE, el
C.D.S. i el GOB de Felanitx han
interposat recurs de reposició con-
tra tres acords de l'Ajuntament en
materia d'urbanisme. Es tracta dels
acords presos a la plenària de dia
7 d'octubre, entorn a l'aprovació
inicial del Pla Parcial del Polígon
15, Cala Marçal-Cala Brafi; a l'apro-
vació inicial del projecte de modi-
ficació puntual del PGOU a les fin-
ques de Es Reguerons i Es Turó del
camp de golf Vall d'Or; i a l'apro-
vació inicial del Pla Parcial d'aques-
tes mateixes finques.

Els signants fonamenten el recurs
en el fet d'incorrer en illegalitats
relatives a incomptabilitat de Par-
quitecte que ha emes l'informe, a
que l'acord municipal es contradic-
tori i illógic amb els seus propis

nostres propostes, l'allargar els pro-
blemes administratius, no voler fer
una auditoria, no voler aplicar el
Reglament de Disciplina Urbanísti-
ca, no voler aplicar el Reglament
de Renous, ni cap reglament, ni
contractes... és seguir amb l'etapa
anterior.

Com així no deixau de cobrar els
arbitris? Segur que així podríeu dir
que començau una nova etapa, per-
que de moment...

postulats i en que els Plans Parcials
involucrats no s'adapten a la legali-
tat urbanística.

Per altra banda, els mateixos
allegants soliciten de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori la declaració de caducitat
de l'expedient format per a l'Adap-
tació i Revisió del Pla General
d'Ordenament de Felanitx i després
l'oportú requeriment a l'Ajuntament
de Felanitx com a responsable de
Ia paralització de l'expedient i que
se li adverteixi que transcorreguts
tres mesos es produirà la caducitat
de dita revisió amb el consegüent
arxiu de les actuacions.

VENDO FUERA BORDA «Mercury»
20 1113 «Tungeborg Ignition)).
Mando a distancia,

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Recurs de reposició contra uns acords de Itjuntament
i sollicitud de caducitat per a la Revisió del P6011




