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1a, rodellaAra que esta a l'ordre del: dia
per aquesta comarca la sanitat i
sobretot la seva relació directa
amb la població, va be fer una
mica de reflexió de tipus general
sobre aquest tema.

Crec que seria convenient que el
concepte que s'ha assumit per -tot-
horn darrerament de que es bo
acostar el maxim possible la sani-
tat a la comunitat, no servís sols
per aplicar-lo a un fet concret, sinó
que s'anàs més allà i s'agafas cons-
ciencia de lo necessari que es
un funcionament correcte i com-
plet de l'assistencia primaria (el
que correntment s'anomena medi-
cina general), la qual no es pot
limitar a passar consulta als ma-
lalts que acudeixen a ella espontà-
niament... i això es un problema
de concepte, sistema i organització.

Un bon funcionament de l'assis-
tencia primaria necessita fonamen-
talment dues condicions que ac-
tualment no te: temps i recursos.
Ës a dir, el temps suficient per a
atendre correctament tots els ma-
lalts i els recursos necessaris (tant
de. medis materials com, per exem-
ple, de proves de diagnòstic) per
possibilitar el seu diagnòstic i trac-
tament. En bones condicions, per
exemple a Angleterra, fins un 90 %
de les consultes són resoltes pel
metge de capçalera, amb les avan-
tatges que això comporta d'evitar
desplaçaments i més consultes me-
diques al malalt, de no sobrecarre-
gar les consultes més especialitza-
des, etc. Endemés, el metge de
família o capçalera no s'hauria de
limitar a tractar sols el que aéu-
deix a la consulta sinó que s'hauria
de fer un seguiment i control pro-
gramat dels pacients amb malalties
cròniques (hipertensió arterial, dia-
betis, etc.) per a aconseguir un bon

control d'aquestes i a la vegada de
evitar-ne les complicacions, detec-
tar-les precoçment si aquestes es
presenten.

I segons l'Organització Mundial
de la Salut, a més d'aquesta funció
assistencial, l'assistència primaria
també ha d'atendre la prevenció de
les malalties i la promoció de la
salut. Es aquest un aspecte que
encara està més lluny de la realitat
actual, però es evident que Passis-
tencia primaria d'una població ha
de saber quins són els principals
problemes de salut d'aquesta, tant
per estar preparada per a atendre-
los correctament com per intentar
evitar-los en la mesura de lo possi-
ble. Endemés s'hauria d'anar a la
població per a cercar les malalties
abans de que donassin molesties i
s'hauria d'influir en lo possible en
la població per a intentar millorar
les condicions de salut d'aquesta.

Tot això tan complex es evident
que no es pot començar a fer de
qualsevol manera sinó que reque-
reix unes condicions de temps,
medis materials, organització i bo-
nes condicions de treball que sols
es comencen a donar en la consti-
tució dels Centres de Salut Integral
(centres d'atenció primaria, on un
equip de metges junt amb infer-
mers, assistents socials i psicòlegs
intenten, fins ara sols en cert grau,
resoldre els problemes de salut de
la població). Per això crec que ara
s'hauria de profunditzar en els
plantejaments i fer el possible per-
que aquesta forma de l'assistencia
primaria que s'ha iniciat a altres
flocs, inclús de les Balears, arribàs
també a aquesta comunitat, com a
totes les altres, perquè s'ho me-
reixen.

JOAN POU, metge

Els primers cent dies

Com els nostres lectors no igno-
ren, el passat dia 10 de juny se
varen celebrar les terceres elec-
cions municipals del període demo-
cratic. També saben que el P.D.P.,
un partit en franca descomposició,
va guanyar les eleccions però va
perdrc la majoria absoluta. El
senyor Pere Mesquida, tot i haver
declarat que de cap manera no se
sentia decebut pels resultats electo-
rals, va decidir fer mutis pel fons
i, a principis de setembre, va pre-
sentar la dimissió.

Prest farà tres mesos, doncs, que
el senyor Cosme Oliver se va fer
càrrec de la batlia. Tot i que el
període es curt, ja s'hi poden dis-
tingir dues etapes: a la primera,
que per desgracia fou breu, el
scnyor Oliver, amb un nombre de
regidors insuficient per a governar,
se va mostrar obert a l'opinió dels
altres grups, parlava de començar
una nova etapa, i de qualque ma-
nera reconeixia uns errors de les
etapes anteriors, que estava dispo-
sat a subsanar.

Pere) l'etapa -va durar poc. Ben
aviat, el grup del P.D.P. va arribar
a un acord amb els regidors d'A.P.
(acord ben lògic, per altra part) i
se va iniciar una nova actitud ja
ben distinta d'aquesta apuntada i
que venia a ressucitar, amb els ma-
tisos que vostés vulguen, la primi-
tiva.

Nosaltres, com a observadors im-
parcials de la vida política fela-
nitxera, hem de lamentar la nova
actitud que, en la majoria dels
casos, només té la força dels vots
que permeten tirar endavant.

A un ajuntament, no n'hi ha prou
amb els vots. Es necessari tenir
una actuació recta, raonada i capaç
de convencer al públic. Als darrers
vuit anys, a la Sala, hi va haver
vots per quin va voler, però l'actua-
ció va esser tan esguerrada que va
donar lloc a una situació calami-
tosa.

Llegir ara els escrits del batle
Mesquida i establir una compara-
ció amb la situació actual es un
exercici que recornanam als nostres
lectors i que pot ocasionar reac-
cions molt diverses que van de les

rialles a la plorera.
Nosaltres ja sospitavem que, al

senyor Oliver, li faltava operspecti-
va» per a jutjar l'actuació del batle

anterior; però ens pensàvem que
era capaç de fer-se càrrec, en ge-
neral, de la situació.

Les darreres reunions de l'ajury
tament ens han confirmat que el
desgavell més o manco continua;
ara, però, amb el suport de l'A.P.

La Corporació, de moment, Ina
hagut de rectificar públicament uns
acords presos per la Comissió
Govern. Hi ha un recurs presentat
en contra el famós acord de la llet
escolar, un frit-i-bullit on hi ha
involucrats uns batles concrets i
una determinada firma, sembla que
amb interessos comuns, etc.

Hem tengut accés a uns altres
recursos, presentats contra tres
acords amb matèria d'urbanisme i
un recurs a la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori,
on se conta la trista història d'un
Pla General desgraciat que ens cm.;
ta un caramull de milions.

Ara hem sabut que el Secretari
se'n va, la corporació continua sen-
se celador d'obres, s'està aplicant
el pla que fa vuit anys tothom la
trobava que s'havia de canviar, les
obres fora d'ordenació continuen
essent la tônica regnant, ara sOit
duran el jutjat que tenim, el Regis-
tre de la Propietat de cada dia se
veu més lluny... El Batle de Fela-
nitx va deixar el caminar pel córrer
per anar a manifestar-se a favor cle
l'Hospital de Manacor; pert) hauria
pogut molt bé aprofitar l'ocasió per
a posar un preu a l'adhesió dels
felanitxers: que a Manacor aixecas-
sin el «veto» en contra del registre
de Felanitx. Posats a descentrallt-
zar, siguem conseqüents.

Pirotècnte

«Els espais naturals
a les Balears»

El proper dijous dia 3 de desern-
bre, a les 7'30 del capvespre, a
biblioteca de lp, Caixa 4 ,rosioos
i dins la campanya de 44paitza‘ el()
cultural de 'les biblioteques, tindrà
lloc una conferència amb j,rdjecctó
de diapositives, sobre el .terna: «Ps
espais naturati	 tl,a,fear44).
Sera a Carrec del GOB.

Tots hi sou convidats.

Cicie de Conferencies 1987-1988
Casa de Cultura

Dilluns dia 30, a les 9'30 del vespre
el Dr.Bartomeu Cabrer Barbosa parlarà sobre el tema

«PANORAMA ACTUAL DEL S.I.D.A.»
Felanitx Radio 104.3 mhz. F.M.
Felanitx T.V. Canal 41.

ORGANITZA FELANITX CULTURAL AMB EL PATROCINI
DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE FELANITX



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'EXPERIÈNCIA EN CONSTRUCCIONS I MUNTATGES

— EL MILLOR SERVEI TÈCNIC

— GRAN VARIETAT DE SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

EL MATERIAL D'AVUI PER AL FUTUR

— PROTECCIO 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
teldon al núm. 58 00 93 de 9 a 13 i de 16 a 19.

CONSTRUCCIONES

Carrer Joan Alcover, 25
Telefono 58 00 93

07200-FELANITX(Mallorca)

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

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

	
Tel. 582450
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ

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

SANTORAL

Diu. 29 St. Sadurní
Dill. 30 St. Andreu, ap.
Dim. 1 St. Eloi
Dim. 2 Sta. Bibiana
Dij. 3 St. Francesc Xavier
Div. 4 St. Joan Damasce
Diss. 5 St. Sabas

LLUNA

Lluna plena dia 5

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes
diumenges), a les 8, 10. 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 1 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 i 19 h.

Palma - Felanitx: A les 12,30
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 1 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 clissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes 1 diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

Francesc Piña

Gaytt-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

TIcoulat
Francesc Piña

TELEFONS D'IMPERES

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

580448-581144
Funeritria Lesever	 582450

Ambultmcies
581715 - 580051 - 580080

Servei medic d'urgéncies 580254
Guirdia Civil	 500090
Bombera	 581717

Ajuntament
de Felanitx

BANDO

D. COSME OLIVER MONSERRAT,
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de la Muy Leal Ciudad de
Felanitx,

Hago saber:
Que toda actividad, servicio, insta-

lación fija o móvil, aparato o máqui-
na, vehículo o medio de transporte
cuyo ejercicio, funcionamiento o uti-
lización pueda producir, en cualquier
forma, efectos sonoros o vibraciones
que ocasionen molestias o peligros,
cualquiera que sea su titular, promo-
tor o responsable, quedará sujeto a
las siguientes normas:

1.a—En el medio ambiente, a ex-
cepción de los .procedentes del trá-
fico, no se podrá producir ningún
ruido que sobrepase los niveles si-
guientes:

a) En las zonas industriales o tu-
rísticas no se podrá producir ningún

ruido exterior superior a 65 DB de
día y a 60 DB de noche. A su vez,
el nivel sonoro interior no será su-
perior a 40 DB de día y 35 DB de
noche.

b) En todas las restantes zonas el
nivel sonoro exterior no será supe-
rior a 55 DB de día y 45 de noche.
En cuanto al nivel sonoro interior
no será superior a 35 DB de día y
35 DB de noche, índices éstos que se
reducirán a 30 y 25 DB cuando se
trate de dormitorios.

2.a—Los niveles de vibraciones má-
ximas serán:

a) En las zonas industriales o tu-
rísticas, 70 LA de día y 65 LA de no-
che.

b) En las restantes zonas 65 LA
de día y 60 LA de noche.

3.a—A q u e 11 o s establecimientos
abiertos al público que carezcan de
las adecuadas medidas de insonori-
zación deberán cesar toda ambienta-
ción musical a las 24 horas.

4.a—En las obras y trabajos de
construcción, modificación, repara-
ción o derribo de edificios, así como
en los que se realicen en la vía pú-

blica se adoptarán las medidas opor-
tunas para evitar que los ruidos emi-
tidos excedan los niveles acústicos
fijados para la respectiva zona. En
el caso de que ello no fuera técnica-
mente posible, el Ayuntamiento, co-
mo condición de la licencia, limita el
horario que puede ejercerse la acti-
vidad desde las 9 hoars hasta las 13
horas, desde el 1.° de Mayo hasta el
31 de Octubre.

5. a—Se prohibe terminantemente
entre las 22 horas y las 8 horas de la
mañana siguiente las actividades de
carga y descarga de mercancías, ma-
nipulación de cajas, contenedores,
materiales de construcción y objetos
similares. Se exceptúan las operacio-
nes del servicio de recogida de basu-
ras. En el horario restante de la jor-
nada laboral dichas actividades de-
berán realizarse con el máximo cui-
dado a fin de minimizar las moles-
tias y reducirlas a las estrictamente
necesarias.

6.a—Se prohibe la circulación de
vehículos a 'motor con el llamado
«escape libre» o con silenciadores no
eficaces, incompletos, inadecuados,
deteriorados o con tubos resonado-
res.

La infracción de estas normas po-
drá ser sancionada por la Alcaldía
con multa de hasta 100.000 pesetas.

Dado en Felanitx, a cuatro de No-
viembre de mil novecientos ochenta
y siete.

Ante mi
El Secretario

NECESITAM UNA COSIDORA I
PLANXADORA.
Inf.: C. Major, - Tel. 580485

Dissabte
D 1umenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

HARLEM JAll
MUSICA EN VIVO

Con la actuación dei grupo

INTERMINABLES
ABIERTO DE JUEVES A DOMINGO

PORT PETIT - Cala d'Or



NOVEMBRE
Diumenge, 1.-Tots Sants. Ara

que el Sant Pare de Roma esta fent
sants a maquina es com 3 trist i tot
veure que els teus familiars i amics
desapareguts -bones gents, esti-
mats i millors per tu que cap már-
tir de corona i altar- no estan es-
crits baix les xifres dels calendaris
més que amb el nom genérie
tots, i no fan miracles ni són ano-
menats a les misses mes que quan
ho arregles amb l'església i pegues
unes pessetes. Ningú no canta per
ells els tres-cents-seixanta-quatre
dies que resten de l'any. Per?) els
sants que deixaren un dia la meya
casa i que sempre enyor i record
amb l'anima emocionada, són els
qui de veres curen les meves malal-
ties, atoren les penes, orienten la
meya ma i són la brúixola dels
meus vents. Qui gosaria baixar els
meus sants del seu escambell?

Dimecres, 4.-La desgràcia. Neix
una gran morbositat popular da-
munt tots els fets desventurats
com ho ha estat aquest esdevingut
fa dos. dies a una casa del port.
Tothom jutja, condemna, malaeix...
Ningú trata de comprendre, ni en-
devinar ni vol oblidar perquè es
passa un gust corruptor i endias-
trat en espantar... Els diaris, la
radio i la televisió engreixen i en-
verinen la gent amb detalls inopor-
tuns i narracions malsanes... per-
que saben com manejar la debilitat
humana...

Diumenge, 8.- El cinema nom.
El Cinema Felanitx s'ha venut,
segons pareix, un supermercat sor-
tira al seu lloc. L'ajuntament el
tingué dins tes mans mesos i mesas
a preu de cotxeria i el deixa fugir...
Els particulars han vist la bona
ocasió i han fet be aprofitant-la. Un
superávit municipal absurd no bas-
ta per decidir als que comandavea
a comprar-lo... Un bon lloc per les
setmanes de música, per les collas
de balladors, per les festes de les
escotes, pels conjunts de jazz, per
les ambicions dramàtiques, pels mí-
tings electorals plens de mentides
falses promeses... Ara si es vol un
petit auditori, arreglar el que sigui,
costara molt más que un local bo
com és el cinema nou. No en sabeu
massa de fer comptes i d'adminis-,
trar els doblers del poble, senyors
meus, ni de fer gaire per la cultu-
ra... Tirau els nostres diners en
ximpleries... No hi veis dos dits
lluny. Pob.re poble el vostre... El
nostre!

SE VENDE O SE TRASPASA local -

para negocio con piso.
If.:'Tel. 580339

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

ESCUELA DE ADULTOS
COLABORAN: MINISTERIO DE EDUCACON Y CENCIA Y EL INEM

Si te interesa de forma OFICIAL y GRATUITA:
- APRENDER A LEER Y ESCRIBIR
- AMPLIAR TUS CONOCIMIENTOS
- OBTENER EL GRADUADO ESCOLAR
- PARTICIPAR EN ACTIVIDADES CULTURALES (conferencias, exposiciones)

Y REALIZAR OTRAS (talleres, manualidades)

VEN A VERNOS!
MARTICULA: FELANITX, Casa de Cultura, lunes y miércoles de 16,30 a 19 h.

PORTO-COLOM, en la Escuela, martes y jueves de 16,30 a 19 h.

FELANITX

Prova que es disputa el diumen-
ge horabaixa passat, amb motiu de
les festes de Crist Rei de la barria-
da de Son Valls.

La Comissió de Festes i el Club
Joan Capó enllestiren un programa
de corregudes per a totes les cate-
gories, des del mes petits fins als
veterans, passant també per la gent
del barri.

Centenar i mig d'atletes hi parti-
ciparen. A mes dels dos clubs de
Ia vila, JOAN CAPO i OPEL, es
compta amb corredors de Campos,
Porreres, Alcúdia, Manacor i Ciutat.

Grades al patrocini del CIM i de
cases comercials, els trofeus i me-
dalles foren nombroses i arribaren
a molts de participants. Presidiren
l'entrega de guardons el Batle de
Felanitx, Sr. Cosme Oliver, el pre-
sident de la Comissió d'Esports del
CIM, Sr. Andreu Riera i el batle de
Son Valls, Sr. Joan Prohens.

CLASSIFICACIONS

Iniciació fem.
1. M.o Antònia Soler (Joan Capó)
2. Maria Sánchez Sánchez

(Joan Capó)
3. Aina M.a Sánchez (Joan Capó)
liniciacid masc.
1. Tomeu Obrador (C. D. Campos)
2. Salvador Barceló (Joan Capó)
3. Jerónimo Calzado (Joan Capó)
Benjami fem.
1. Isabel Collado (Joan Capó)
2. Joana M.a Moll (C. D. Campos)
3. Azucena Sánchez (Joan Capó)
Benjami masc.
1. Llorenç Páramo (Joan Capó)
2. Miguel Mesquida

(Esc. Nova Porreres)
3. Fco. Javier Martinez

(Joan Capó)
Alevi fern.
1. Cati Capellà

(Esc. Nova Pon-eres)
2. Maria Albons (Joan Capó)
3. Ma Antònia Rigo (C. D. Campos)
Alevi masc.
1. Antoni Sánchez (C. D. Campos)
2. Jaume Baron (C. D. Campos)
3. Miguel A. Moll

Esc. Nova Porreres)
ler. de Felanitx (4). Joan Vicente

Maties (Joan Capó)

Infantil fern.
1. Cati Albons (Joan Capó)
2. Apollônia M.a Moll

(Esc. Nova Porreres)
3. M. Caferina García

(C. D. Campos)

Infantil masc.
1. Xisco Monserrat (Joan Capó)
2. Andreu Páramo (Joan Capó)
3. Raul Ferrer (Joan Capó)

Cadet-juvenil masc.
1. Miguel Serra (Indep. Manacor)
2. Toni Corró (Alcúdia)
3. Emilio Capote (Alcúdia)
ler. de Felanitx (4). Mateu Obrador

(Joan Capó)

Absoluta fern.
1. Cati Bauza (C.D. Campos)
2. Isabel Duran (C. D. Campos)
3. Cati Juan (C. D. Campos)
1.a de Felanitx (5). Maria Monserrat

(Joan Capó)

Veterans masc.
1. Sebastià Adrover (Opel Felanitx)
2. Antoni Barceló (Joan Capó)
3. Joan Tur (Opel Felanitx)

Simiors masc.
1. Llorenç Femenias

La Salle Manacor)
2. Bartolomé del Amor

(Bodega Oliver)
3. Andrés Bmé. Jaume

(Bodega Oliver)
4. Lluís Sansó (Opel Felanitx)
ler. de Felanitx (4). Lluís Sansó

(Opel Felanitx)

Acabam de tenir una prova atlé-
tica popular a Felanitx i ja n'hi ha
en marxa una altra.

Podem catalogar Ia «Felanitx -
Son Mesquida» de clàssica del ca-
lendari comarcal ja que es ve cele-
brant des de l'any 1980, amb una
única interrupció (1984).

La data es el dia 8 de desembre
(dimarts, dia festiu) i el reglament
és una repetició del conegut d'al-
tres anys. Procurarem donar-vos
més detalls a una propera edició
d'aquest setmanari.

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 APRENDIZ y PEON
de Carpintería.
Inf.: Tel. 581487

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

VENDO CHALET en Urbanización
Sa Punta. 4 hab.
Mí: Tel. 726482 Sr. Juan

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

Les proves per a la gent de la
barriada foren guanyades per M.
Antònia Soler, Maribel Fullana, Mi-
quela Monserrat, Marc Rigo i Lluís
Sansó.

Feianitx - Son Mesquida 87Cursa atlètica popular a Son !fans

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



FELANITX

XIV Campicnat de Balears de Capa amb ca e mostra

ANTON 1 VAQUER I EN «JAI», SigaNCAS
Representaran Balears a la semifinals d'Espanya a Teruelintormació  

Miguel Barce16 exposa a
Barcelona

Organitzada per l'Ajuntament de
Barcelona, ahir s'havia d'inaugurar
efi teatre de l'antiga «Casa de la
Caritat» del carrer Montalegre, una
mostra del nostre paisà Miguel
Barceló, lá qual es presenta sota
l'indicatiu de «Barceló-Barcelona».
Reuneix mig centenar d'obres sota
dos apartats, el primer com una
mena d'antologia d'obra pintada
entre 1983-1987 i la segona amb
quadres inèdits o pintats expressa-
ment per a aquesta mostra. Aques-
ta exposició restara muntada fins
el 24 de gener.

Recordem que Miguel Barceló,
des del passat dia 3 d'octubre pre-
senta la seva obra a la galeria de
Leo Castelli de Nova York, hon hi
sera present fins dia 24 de desem-
bre.

Sobrassada envasada
La firma felanitxera «Francisco

Tejedor, S. A.», fabricant dels pro-
ductes alimentaris «El Zagal», pre -

para el llançament d'una nova pre-
sentació de la sobrassada, la qiial
podria sortir al mercat pel mes
d'abril de l'any proper.

Es tracta de la sobrassa enva-
sada «en buit» en terrines de plas-
tic, susceptible d'una millor con-
servació i comercialització, ja que
Ia presentació tradicional dins bu-
rlen es molt sensible a la degradació
al pas del temps i els canvis climà-
tics.

Sembla que la clau d'aquest pro-
ducte rau en un adeqiiat assaona-
ment previ a l'envasat, que es faria
amb el procediment tradicional dins
budell, per a després comercialit-
zar-lo en terrines.

Per aquest projecte, que s'estu-
dia des de fa més d'un anys, l'em-
presa felanitxera ha ,soHicitat una
subvenció a les conselleries d'Agri-
cultura i Indústria ja que la inver -

sió tecnològica que precisa es
d'unes proporcions molt respecta-
bles.

Conferencies 87-88
La conferência que se celebrarà

el proper dilluns dia 30 versarà
sobre et tema «Panorama actual
del S.I.D.A.» i serà a cárrec del
Dr. Bartomeu Cabrer Barbosa.

Començarà a les 9'30 del vespre,
al saló de la Casa Municipal de
Cultura i serà retransmesa per Fe-
kinitx Radio y Felanitx TV.

El XIII Concurs de Guitarra
(Andrés Segovia)

Aquesta setmana han tengut lloc
al Teatre Principal de Ciutat les
proves selectives i eliminatòria del
XIII Concurs Internacional de Gui-
tarra «Andrés Segovia», organitzat

patrocitnat per la Caixa de Ba-
tears «Sa Nostra» i en la qual hi
han participat 23 guitarristes per-
tanyenLs a quinze paissos distints.

Ahir, divendres, s'havia de cele -

brar la gran final a l'Auditbrium,
a la qual s'havien d'atorgar els tres
premis del concurs, d'un import de
500, 250 i 100 mil pessetes.

El Jurat era presidit pel mestre
Anton Garcia Abril, compositor i
catedrátic del Reial Conservatori
de Madrid i integrat pels senyors
Angelo Gelardino, Bernat Julia, En-
rique Franco, Gabriel Estarellas i
Luís Agulló de Cáceres.

Firmes felanitxeres a
aecnoturistica»

Hem de celebrar un any més la
presencia d'empreses felanitxeres a
la important fira «TECNOTUR1S-
TICA» oberta del 18 al 23 a la ter-
minal B de l'Aeroport.

Aquestes ha estat Cristaleria Fe-
lanitx, «MARPU», Fotografia Ben-
rthsar i «ROHIBA».

La festa de Santa Cecilia
La festa de Santa Cecilia alegra

el matí de diumenge passat amb el
cercavila i el concert de la Banda
de Música que precedí la solemne
missa que els músics de Felanitx
dedicaren a la seva Patrona a l'es-
glésia parroquial. Aquesta fou cele -

brada pel Rector Mn 4 Serra, qui
digué la homilia. Canta la Coral de
Felanitx i al fimal En Mateu Oliver
Boronat dona un breu però molt
ajustat concert d'orgue.

La festa acaba en un dinar a «La
Ponderosa», on se reuniren més de
dues-centes persones pertanyents o
relacionades amb les distintes agru-
pacions musicals locals. Com es
habitual, al final se rifaren més
d'un centenar d'obsequis, donats
per cases comercials i simpatit-
zants.

Que per molts anys.

Un nou col.laborador per a
Ia parròquia

El passat cap de setmana s'inte-
gra com coHaborador en les tas-
ques pastorals de la nostra parrò-
quia, el seminarista Guillem Feliu,
desgnat pel Bisbat per a aquesta
missió.

En Guillem Feliu es natural de
Lit] bi i cursa segon de Teologia
al Seminari Conciliar.

Sia benvingut a la comunitat fe-
lanitxera.

Llar de la 3 •a Edat
Dimecres dia 2, a les 16,30 h., a la

Casa Municipal de Cultura, Taller
de Cuina: MOSTRA DE TORRO a
càrrec del Sr. Pomar de la Pastise-
ria de Campos.

TALLER D'ORNAMENTS NADA-
LENCS a càrrec de Sor Magdalena
Llinàs. Dijous, dia 3 i dijous dia 10
a les 17,30 a la Casa de Cultura.
(Convé dur unes estidores per par
ticipar al taller).

Dissabte, 5 de desembre. SOPAR-
ESPECTACLE «Es Fogueró». Sor-
tida: a les 19 Plaga Palmeres.
PREU per socis: 1.800. Acompa-
nyants: 2.000.

• A la polida localitat menorquina
de Ferreries, al vedat de Sant Mer-
ce de d'Alt, de la Societat de Caça-
dors «San Bartolome», amb vent
fort de tramuntana i temps plujós,
se celebrà diumenge passat aquest
campionat que servia per a decidir
el representant de Balears a la fase
nacional.

Els terrenys de caça no es mos-
traren als caçadors fins el dissabte
a les cinc de la tarda. En Vaquer
estava des de la matinada del
divendres concentrat a Ferreries.
Sant Mercè es una explanada gran
a una altura considerable dins
l'illa, tancada per tres grans bar-
rancs: el de Son Fideu, el d'Algen-
dar i Cala Galdana.

En Vaquer, molt nerviós a la
sortida, agafà prest una avantatge
important que mantingué fins a
l'arribada de Miguel Carreres, de
Ferreries que, segons informà el
seu jutge Josep Mejias, havia aga-

LOTERIA DE NADAL: Els socis
de la Llar podeu recollir la corres-
ponent participació de Loteria a la
CASA MUNICIPAL D CULTURA.

Els matins de 10 a 13, els cap-
vespres de 17,30 a 19 i els diumen-
ges de 10 a 13.

Mutualitat La Protectora
PAGO CUOTA ANUAL.—Se noti-

fica a los señores mutualistas, que
a partir de mañana domingo, día
22 y en domingos sucesivos, de las
10 a la 1 de la tarde, podrán pagar
sus cuotas y retirar su participa-
ción en el Sorteo de la Lotería de
Navidad, en la Casa Municipal de
Cultura.

Croada de l'Amor Divi
LOTERIA DE NADAL

Es notifica a tots els associats i
simpatitzants que està a la venda
Ia loteria de Nadal, número 38.609.
Els interessats poden retirar parti-
cipacions als Roes acostumats.

Excursió de Tercera Edat
«Sa Nostra», organitza una excur-

sió per la 3." Edat, el dia 7 de desem
bre, a diversos Roes de Pilla, amb
visita a la residéticia de l'entitat del
carrer Gral. Riera de Ciutat.

Per a informació i inscripcions, a
les oticines de «Sa Nostra» de Fela-
nitx.

Secció Religiosa
GERMANES DE LA CARITAT
FESTA DE LA VERGE
MIRACULOSA

Avui dissabte dia 28 a les 6,30 del
capvespre, reso del Sant Rosari i
oració del Papa Joan Pau II per
l'Any Marià.

A les 7, missa concelebrada que
presidirà Mossèn Miguel Serra,
Rector de Felanitx, amb homilia
que dirá Mossèn Pere Xamena.

Hi -qttedau tots convides.

fat una cega i un conill que ell no
havia vist moure i que presentaven
un estat rígit i amb temperatura
freda, cosa no habitual a les aus i
mamífers. Es presentà la correspo-
nent reclamació i el jurat no ten-
gue la personalitat suficient per a
desqualificar-lo.

La caçada es va fer per primer
cop a caça natural. N'hi havia po-
ca; En Vaquer caçà una cega, dos
conills i un boli blau (hrmera), acon-
seguí 400 punts i el subcampionat.
Demostrà ser el caçador que està
més en forma de les Balears, i per
retirada de Miguel Carreres repre-
sentar't les lialears a la semifinal del
Campionat d'Espanya, aquest cap
de setmana a la ciutat aragonesa
de Teruel.

El representant de les Balears
mai ha passat aquestes semifinals.
Esperam que En Vaquer ho faci.
Sort.	 I •

XL DIA DEL CREUAT
Era l'any 1947, quan un grup de

creuats de l'Amor Divi tengueren
el bon acudit d'organitzar una
Diada de Germanor pels seus asso-
ciats, per tal d'atiar millor els sen-
timents comuns de fraternitat cris-
tiana a l'entorn de la seva Patrona,
la Immaculada Concepció.

Aquest fon el punt de partida
per a estructurar un organigrama
adient per a la joventut d'aquell
temps, on hi tenien cabuda activi-
tats religioses, misses de comunió
i dies de reflexió; de formació: con-
ferencies i cercles d'estudis; artís-
tiques: obres teatrals n la mateixa
Capella Teatina, fundada pel P. Ca-
pó i encara, ara d'imborrable re-
cord; actes esportius: futbol, ba-
loncesto, pingpong, billar.., a més
dels actes literaris que despertaren
en bastants d'associats el conreu
de les Lletres.

Vet aquí el perque enguany, en
commemorar els quaranta anys del
primer Dia del Creuat hàgim volgut
fer una crida de recordatori als qui
foren presents l'any 1947 i, junta-
ment amb les noves generacions de
creuats i les seves respectives fami-
lies, convidar-vos als actes prepa-
rats per a aquesta ocasió, que
seran els següents.

Dilluns dia 7, a l'Església de Sant
Alfons, a les 21 hores, el P. Antoni
Oliver celebrarà l'Eucaristia i ens
farà unes reflexions adients.

Dimarts dia 8, Festa de la Im-
maculada, es farà un dinar de ger-
manor al Port, preparat per la
Pensió Porto-Colom.

Per a inscripcions pel dinar es
poden dirigir a la Porteria de Sant
Alfons.

En tal ocasió, ens agradaria salu-
dar-vos i reunir-nos plegats.

PER LA COMISSIO
DE LA CREUADA, G.P.R.



Los que van a más, vienen a...

Jaime Valens Tugores
Diplomado en Ciencias Empresariales

Les ofrece sus servicios de
ASESOR CONTABLE - FISCAL

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

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

Piscinas - Gas butano y propano
Servicio reparaciones

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

cine principal
Tel. 580111

Viernes 27 y sábado 28, a las 9 noche y domingo 29, desde las 3

Todos en la historia de nuestras vidas hemos bailado y escuchado
el ritmo que nos ha mareado nuestra juventud, y la juventud de nuestros
días, canta y baila al ritmo de...

La Bamba	 de complemento Pi ratas
2 estrenos en un mismo programa.

Viernes -1, sábado 5 a las 9 noche y domingo 6 desde las 3

Carretera al infierno y Escuela de Genios
Lune; 7— NOCHE de TERROR, 12 horas de cine de 9 noche a 9 mafiana

6 PELICULAS 6
AQUARIUS — El despertar de la Momia - - El Ente — Lobos Humanos —
El asesino del cementerió ETRUSCO — MANHATAN RABI.

Martes 8 desde las 3 y viernes 11, sábado 12 a las 9 noche.

Aguila de Acero y Campo del Infierno

FELANITX
IMIVIIINIMIELTIMEZET.NC."	

SOBRE UNA ACTUACIO
DE S'ESTOL

Amic Tomen:

T'agrairia que, si ho consideres
oportú, donassis cabuda a la se-
güent resposta a «un ballador frus-
trat». Gràcies.

En primer Roe lament profunda-
ment la vostra frustració. No era
aquesta, ni de molt, la intenció de
S'Estol, i públicament vos deman
pealó si la nostra «penosa» actua-
ció tant vos va ofendre. Agraït de
totes formes pel vostre recolza-
ment, «al màxim» com deis al final
de la vostra carta, però així mateix
vos vull fer avinent que per la nos-
tra eixida cap a l'Argentina tenim
illusió, tenim música, tenim balls i
tenim vestits per tant solament ens
manquen els doblers. I aquest fou
el motiu que ens mogué organitzar
la festeta a la que assistireu. Llàs-
tima de vidriola que n'hagué de pa-
gar les conseqüêncies.

Llegint la vostra carta perla, hi ha
per dubtar si realment hi vàreu
esser o no, ja que la cronologia
deis fets que vos contau no s'as-
sembla a la realitat. I això no esta
136. S'Estol no va bailar el temps
del sopar, només va sonar. Acabat
de sopar, si varem bailar una bona
estona, fins que els glosadors tro-
baren que era hora de prendre les
messions. Després d'ells hi torna-
rem els de S'Estol, despullats ja
del vestit folk1ò4c, i no amb dos
sonadors, com deis vos, sinó amb
tots els de S'Estol, ni un més ni
un manco, i va ballar qui va voler.
Més tard un home va demanar per
sonar ell i el seu nebot. I el ball

continua. Deis que varem despre-
ciar la gent i pens que ho feis un
poc gros.

Recorreguèrem les taules donant
les gràcies a tots, i jo personal-
ment, micròfon en ma, vaig repetir
una i altre vegada l'agraïment de
tot S'Estol per l'acollida que ens
feren els assistents.

No es ver que ens tancassim dins
una cambra per a discutir com gas-
tar els doblers que 'havíem arreple -

gats. Això ja ho teníem prou clar
molt abans, ja que tots eren per
ajudar al viatge; lo que si fèrem
va ésser sopar, ja que el personal
de La Ponderosa havia de retirar-
se, i al mateix temps aprofitarem
per parlar per darrera vegada amb
En Miguel A. Enginyer, ja que unes
hores després ell partia cap a Ame-
rica. Si es ver que un menjador no
es el lloc millor per a ballar, però
feia l'oratge fred i la gent consul-
tada es va estimar més veure-ho
malament que sortir 11) llar a de-
fora. A lo millor ens varem equi-
vocar.

I tot això que vos he dit no són
excuses de mal pagador. Molt de
greu me sap que en sortisseu tan
escaldat. Vos ho dic sincerament.
Perdonau si podeu a S'Estol, i
passau per la Redacció d'aquest
setmanari, on trobareu les mil-cm

-centes pessetespessetes que vareu pagar.
Ocasions per ballar, si som vius,

no vos ne mancaran. I de franc.
No vos enfadeu que no ho paga.
Grades.

Miguel Julia.

Director de S'Estol
d'Es Gerricó.

ATENCIÓ A LA CULTURA LOCAL
Senyor Director:
A la proposició núm. 42 que pre-

sentaren els bisbes reunits a Roma
en ocasió del darrer Sínode, hi po-
dem llegir textualment:

«La formació dels cristians ten-
drd molt en compte la cultura hu-

mana local (...) L'Església, mare t
mestra dels pobles, s'esforça per
salvar, si es china el cas, la cultura
de les minories existents a una
aran nació».

No sabem si aquesta proposició
dels bisbes sera recollida i assumi-
da per la cúpula de l'Església ni si
el seu contingut sera urgit en la
praxis pastoral i la litúrgia. Si sa-
bem, però, què pensen els bisbes
que assistiren al Sínode, pensament
que no fa mes que confirmar i rea-
firmar, per altra part, la doctrina
del Concili Vaticà II, que du ja
vint-icinc anys de proclamada.

Tampoc no sabem si continuara
havent-hi, per part de sacerdots
aïllats, parròquies, capitols de ca-
nonges o congregacions religioses,
actituds de resistencia davant una
doctrina tan diàfana, tan bona
d'entendre i tan reiteradament ex-
pressada.

Sempre ens havien predicat allò
de sentir con la Iglesia i allò altre
de nihil sine episcopo. Com que-
dam?

Atentament
Un cristià desorientat

PAREJA CON 2 HIJAS NECESITA
UNA MUJER que sepa conducir y
no fume, que quiera convivir en
casa de campo para ayudar en las
tareas de la casa y niñas.
Un dia libre.	 Tel. 657564.

•••n=11111110MINOIBIO

CERC UN DESPATX per a llogar.
Infor. a aquesta Administració

Ha estat noticia...
• La destitució per incapacitat fí-

sica del president tunisenc HABIB
BURGUIBA, substituït pel primer
ministre Ben Ahí.

• Les greus inundacions que han
afectat el PAIS VALENCIA i MOR-
CIA.

• La progressiva pèrdua de valor
del DOLAR.

• La reelecció de HELMUT
KOHL com a president dels demo-
cristians alemanys.

• El debat al Parlament de Cata-
lunya sobre la LOTTO 6/49.

• La dimissió del secretari de
Defensa dels Estats Units, GASPAR
WEINBERGER, per motius fami-
liars.

• Les manifestacions de funcio-
naris, pensionistes i jubilats contra
la política SALARIAL del govern.

• Les xifres de l'Institut Balear
d'Estadística, que donen a conèixer
que un 28'5 %de la població de les
Balears i Pitiüses no parlen la nos-
tra LLENGUA

• Els 4.360 milions de pessetes
que costara el muntatge de la televi-
sió ANDALUSA.

• La destitució del secretari ge-
neral del PCUS de Moscou, BORIS
ELTSIN, entusiasta partidari de la
política reformista de GORBATXOV.

• L'alarmant augment del núme-
ro d'ATURATS.



25 anysenrera
A. SANTA CECILIA

Con solemne misa, ilustrada nui-
sicalmente por la Capella Teatina,
bajo la batuta de Nadal Albons, fue
celebrada la festividad de Santa Ce-
cilia, en la Iglesia de San Alfonso.

El acto tuvo lugar el domingo día
25, a las 1130.

—En la Sala de Música del Cole-
gio «Santísima Trinidad», retiniéron-
se en la misma fecha, los componen-
tes de la Estudiantina Coral de nues-
tra Ciudad, siéndoles ofrecida una
audición escogida de música de es-
tudiantina y leída la Vida de Santa
Cecilia.

Los asistentes, fueron delicada-
mente obsequiados.

DIA DEL MAESTRO
A las 9 de la mañana, fué celebra-

da en la Iglesia Parroquial, una misa
a la que asistieron la totalidad del
censo escolar y sus maestros, presi-
diendo el acto nuestras primeras
autoridades, junto a los maestros ju-
bilados. Ofició la misa D. Pedro Xa-
mena, Rector del Convento.

Después, los maestros e invitados
acudieron al Salón de Sesiones del
Ayuntamiento, donde fueron obse-
quiados con unas pastas y tina copa
de vino español.

DISTINCION
En el decurso de un solemne acto,

celebrado en el Ayunattniento de Pal-
ma y al que asistieron las primeras
autoridades de la Isla, fué impuesta
a nuestro buen amigo el Maestro Na-
cional D. Antonio Sagrera, la Meda-
lla de Cisneros.

MN. QUETGLAS

Se ha publicado un interesante fo-
lleto dedicado a conmemorar la im-
posición de la Medalla de la Ciudad,
al Ilmo. Sr. D. Bartolome Quetglas,
en la cual se recoge la crónica de los
actos celebrados, el discurso pronun-
ciado por el Sr. Quetglas y el de
D. Jaime Oliver Oliver.

PREMIO LITEZARIO

En el recienTe Premio Biblioteca
Breve de novela, ha sido selecciona-
da una novela del joven autor local
Pedro Artigues Sirer, la cual lleva
por título «El Desplazado».

Pedro Artigues Sirer consigue un
sonado triunfo en su primera salida
a la palestra literaria, al clasificarse
en un Concurso junto a autores de
reconocida valía y personalidad.

FUTBOL

Clara y rotunda victoria del equi-
po juvenil, por 7-2, frente al Santia-
go de Algaida.

El C.D. Felanitx, juvenil, presentó:
Moragues, Piña, Benndsar, Vidal; Bi-
nimelis, Muñoz; Sansd, Miró, Tauler,
Oliver y García.

D'ALLAVORS

Pescados Angela
de Porto-Co-lm

Comunica al públic que tendrá
TANCAT el dia 5 de desembre

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• No tiene suerte el C. D. FE-
LANITX. Ahora que cuenta con
TRES POSITIVOS, tras su SENSA-
CIONAL VICTORIA en PETRA y
que se oteaba un horizonte espe-
ranzador ¡zás! todo se tuerce. JULI,
que ya no jugó el otro día TIENE
UN DEDO ROTO. El bravo y mag-
nífico jugador VALENTIN tuvo que
ser intervenido quirúrgicamente por
ROTURA DE MAXILAR y RAFEL
JUAN tiene TARJETAS suficientes
—si no me equivoco— para no
jugar el domingo frente al MARGA-
RITENSE, un partido decisivo. Ese
era el panorama que desolaba las
huestes blancas el pasado martes,

y todavía quedaban algunos días
para el «match». ¡Toquemos ma-
dera!

• Lo que sí es positivo para el
C. D. FELANITX es esa tropa de
BENJAMINES que saltaron al cam-
po «Es Torrentó» el día del partido
frente al ARTA. Son multitud, y
todos tienen ganas de darle al ba-
lón. Me informan de que contarán
con un entrenador/monitor de pres-
tigio: PEDRO J. VAQUER.

• Y hablemos del «EQUIPO-13»
que también puntúa. Nos olvida-
mos el otro día de nombrar a uno
de sus integrantes: MAIMO, que
también juega en S'ALQUERIA
BLANCA, lo que pasa es que no es
tan peliculero como los demás.

• Los ALEVINES del C. D. FE-
LANITX son un equipo bien orga-
nizado, para eso tienen un «mister»
de campanillas. Para las fiestas sor-
tean UNA CESTA NAVIDEÑA y
agradecen a Constr. Rafel Bordoy,
Embutidos «Blanco», Rest. «Mari-
vent», Artesanía M. Oliver, «Bar
Puñalada», Dis. A. Obrador, Dro-
guería J. Adrover, «Sa Nostra»,
Fonda «Soberá», Ramaders Agru-
pats», Lluís «Puput», «Bar Llevant»,
«Cooperativa Felanitx», Embutidos
«Tejedor», Comestibles Valldepadri-
nes, Transportes Veny, Distribucio-

nes «Sebastián Vidal», Cons. Marín,
«Semanario Felanitx», C. D. Fela-
nitx, y en especial a los padres de
los jugadores su extraordinaria co-
laboración.

• Y en el «CINE PRINCIPAL»
tenemos una película recién estre-
nada en España. «LA BAMBA», ba-
sada en la historia de Ritchie Va-
lens, autor del primer éxito hispa-
no de ventas de discos en Estados
Unidos. Una vida truncada por un
trágico accidente a los veinte arios,
en pleno éxito. La película está di-
rigida por Luis Valdez. La canción
también es famosa por nuestros
pagos. De complemento «PIRATAS»
de Roman Polansky, esta vez la
parodia sobre la piratería no le
salió bien, antes sí le funcionó la
cosa cuando hizo una comedia de
vampiros. La película no está mal,
pero le falta algo de ritmo y ha
sido un fracaso de taquilla.

• Y les recuerdo que el próxi-
mo día 7 se escucharán auténticos
¡alaridos! en la larga noche de las
«12 HORAS DE TERROR» que tie-
ne anunciadas la empresa. Toda la
gama de zombies, demonios, asesi-
nos psicópatas, momias, vampiros
lobos, posesiones y la consiguiente
parafernalia estarán presentes en la
pantalla... ¡Pero no se descuide! A
su espalda puede estar alguna de
esas bestias, acechándole...!

JORDI GAVINA

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

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

ES DONEN CLASSES PARTICU-

LARS de Física i Quimica i Ma-
temátiques de BUP.
Inf.: A aquesta administració o a
Pça. Arraval, 5 - Tel. 581424.

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.

SOL JOVE
El nou ritme de la vida marca nous
estils de vestir al jovent.

Les darreres novetats en prendes juvenils les
trobaràs a ((SOL JOVE», la nova botiga que des
d'avui restará oberta al carrer del Sol, n.° 16.



FELANITX

FUTBOL

Felanitx eid en Petra la campanada

BASQUET

JORNADA ADVERSA
Petra, O -

Tarde fría. En la segunda parte
el público local estuvo hostil, hubo
más de un conato de agresión al
final del partido, pero la sangre no
llegó al río, fruto de la pasión que
se vivió en las gradas .

FELANITX.—Rigo (2), M. Riera
(2), Pastor (1), Veny (3), Santi (3),
R. Juan (3, Valentín (3), Pont (3),
Vanrell (3), X. Riera (3), y Roselló
(1). A finales del partido Obrador
(—) salió por Roselló y Julia (2) lo
hizo por Pons.

GOLES.—(0-1). Min. 84. X. Riera
se hace con un balón tras un fallo
defensivo y con mucha habilidad,
escaso ángulo de tiro, lo cruza al
lado contrario. (0-2). Min. 89. Gran
galopada por la banda de Julia,
aguanta el balón ante el acoso de
un defensor, consigue centrar a
X. Riera, que tras un recorte, y un
amago, consigue burlar a un defen-
sa y al meta Sansó.

ARBITRO.—Sr. Massanet (0). Ca-
serillo, permitió demasiadas cosas
a los jugadores locales. Estuvo bien
ayudado en una de las bandas, pero
en la otra estaba Molleja, que siem-
pre se deja llevar por el ambiente.

TARJETAS: Amarillas para Van-
reli del Petra, M. Riera, Juan y la
vio dos veces (expulsión definitiva)
Obrador, que sólo estuvo dos o tres
minutos en el campo, pues, hacía
muy poco que había salido.
EL REY DEL GOL

Sin duda si hay que ponerle un
apodo a X. Riera este año es el de
«Rey del gol». Es el máximo golea-
dor de la categoría, trece o catorce
lleva ya en su haber, es un hombre
inteligente que dor mina la bimba
con extraordinaria habilidad, tiene
la visión clara de la jugada y sabe
resolver un partido en el momento
más impensado. Es un jugador re-
solutivo, un «crak», que además de
marcar goles sabe dar espectáculo,
y esto es además, de agradecer. Y
lo demostró sobradamente en el re-
ducido campo del Petra, además en
esta ocasión —órdenes del míster-
tuvo que bajar en más de una oca-
sión a defender.

El partido fue emocionante, el
Petra tratando de hacer la botella
al Felanitx, encerrado en su área,
sólo creaba peligros en los saques
de córner o de faltas. Ahora me ex-
plico como no había perdido nin-
gún partido en su casa; aprovechan
todo tipo de marrullerías cuando
consiguen bombear un balón sobre
la portería contraria, el público
chillón, es un jugador mas, situán-
dose detrás de la portería, incomo-
dando al portero y defensa visitan-
tes. Pero el Felanitx no se andaba
en tonterías, Veny era un jugador
expeditivo, un valladar insalvable,
ayudado por un jabato llamado
Santi, que batía el cobre como si
se jugara la vida. El Felanitx con-
tragolpeaba con mucha intención y
creó serios peligros en que se llegó
a cantar el gol en jugadas de
X. Riera, Vanrell y un terrorífico

Felanitx, 2
disparo de Santi. Por contra los lo-
cales en jugadas de barullo tenían
Ias suyas.

En la segunda, Vanrell tuvo en
sus botas el primer gol, pero una
vez superado por alto el meta San-
só en un remate con mucha inten-
ción, salió fuera por poco. Después
vino el agobio, el Petra dominaba
con fuerza, pero sin cabeza creó se-
rias ocasiones, Rigo tuvo que lucir-
se en un par de ocasiones, y un ba-
lón se estrelló en la madera, tras
un fuera de juego no señalado...
Xisco Riera estaba delante, como
Vanrell muy desasistidos, pero
siempre protagonizando alguna ju-
gada meritoria. X. Riera avisó al
portero con un globo que tuvo que
sacar apuradamente de la misma
escuadra. También estuvo a punto
de marcar en una magnífica vaseli-
na desde lejos que salió fuera de
milagro.

Y cuando lo locales quemaban
sus últimos cartuchos, esperando
un gol victorioso a última, llegó el
primer jarro de agua fría... X. Rie-
ra les había metido un gol increí-
ble. Los locales se hundieron y
X. Riera apuntilló en una buena ju-
gada de Julia.

El próximo domingo en «Es To-
rrentó» un partido muy importante
FELANITX-MARGARITENSE, am-
bos son serios aspirantes a jugar la
liguilla de ascenso.

MAIKEL

2.• REGIONAL
BARRACAR, 3 - CA'S CONCOS, 2

DESDICHADO ARBITRAJE

En la matinal del pasado domin-
go en Manacor, se jugó este parti-
do que nunca debió perder el Ca's
Concos, pero un señor vestido de
negro no quiso que perdiera el
equipo local, fue un jugador más
del Barracar. Algo intolerable, la-
mentable.

Empezaron las cosas bien para
el equipo de Vilar, una jugada en
el min. 17 entre Llull y Roselló ter-
mina en gol (0-1). Pero la alegría
duró poco y antes del descanso el
Barracar dominaba en el marcador
por 2-1, pese a Ias mejores ocasio-
nes de los visitantes, que jugaban
mejor.

En la segunda parte el árbitro
expulsó a Llull y a Mestre, quedan-
do el Ca's Concos con nueve hom-
bres. Los locales entonces, aprove-
chando la ocasión, marcarían el 3-1.
Aún así, con estas dos bajas, Rose-
116 acortaría la ventaja (3-2). Mala
suerte. Arbitrajes así no los quere-
mos ni en casa.

El Cas Concos, que tiene falta de
jugadores con estas expulsiones y
lesionados, tiene una Papeleta difí-
cil que resolver, ni siquiera cuenta
con los suficientes para comenzar
el partido que juega el próximo
domingo en el campo «Es Cavaller«
frente al S. P. de SOLLER.

RESULTATS
Cadets masculins.—J. CAPO/AU

-TOC. GRIMALT - PUIGPUNYENT,
75-67.

Juvenils masculins. — PERLAS
(Manacor) - J. CAPO/AUTOC. GRI-
MALT, 74 - 59.

Júniors masculins.— LA SALLE
(Palma) - J. CAPO/AUTOC. GRI-
MALT, 80 - 53.

Juvenils femenines. — J. CAPO/
AUTOC. GRIMALT JOVENT B,
22 - 37.

Seniors femenines.— SES SALI-
UNES - J. CAPO/AUTOC. GRI-
MALT, 42 - 34.
COMENTARI

Un balanç no massa bo és el que
ens ofereix l'actuació dels equips
locals. Una sola victòria: la dels
cadets.

Els CADETS, malgrat els seus
problemes de lesions i altres, duen
a terme una campanya excellent

S'HORTA, 4 - VALLDEMOSSA, O
GOLES Y BUEN FUTBOL

Fue lo que vimos en oSa. Lleona».
Da la impresión de que el S'Horta
se ha recuperado totalmente del
bache que padecía.

Comenzaron algo nerviosos el
partido, y esto conllevó, algunos
sustos en rápidos contragolpes vi-
sitantes, pero a medida que avan-
zaba el partido, el S'Horta se adue-
ñó del centro del campo, realizan-
do jugadas de mérito. Arbitraje a
cargo del conocido Duarte, cine es-
tuvo bien.

La primera parte terminó en 1-0,
merced a un gol de M. Roig al
aprovechar un rechace en el área.

En la segunda, sería Vacas quien
marcaría el (2-0-), tras superar des-
de lejos al portero visitante de per-
fecta vaselina. Un gran gol. Sería
de nuevo Vacas quien serviría un
balón a Juli en profundidad, que
marcaría el 3-0. Y finalmente hubo
un claro penalti a Aznar que se en-
cargó de lanzar M. Roig, estable-
ciendo el definitivo 4-0.

S'HORTA.—Santi, Flores, Mano-
lo, Oscar, Guillem, Aznar, Vacas,
Juli, M. Roig, Gaspar y Luis (J. Ra-
món).

El próximo domingo juegan en
el campo del ROTLET M.

(Pasa a la página 8)

que es basa, principalment, en la
seva facilitat anotadora (68 punts
per partit). Quan el triangle màgic
format per Pere J. Fullana (28
punts), Rafel Lladó (19) i Damià
Amengual (20), funciona, l'equip
pot guanyar a qualsevol. En aques-
ta ocasió derrotaren al Puigpu-
nyent que només havia perdut un
pic.

El dissabte, els JUNIORS patina-
ren, en tots els aspectes, per da-
munt del parquet del pavelló de La
Salle de Palma. Feren un comença-
ment i un final de partit pèssims
(17-3 al minut 6 i 15-2 en els dar-
rers 4 minuts). La part central de
l'encontre resulta Inés anivellada,
però sempre amb un tempteig molt
còmode pels locals. Salvem de la
crema únicament al juvenil Toni
Obrador i també a Guillem Amen-
gual (18).

Tampoc els JUVENILS MASCU-
LINS pogueren conservar la imba-
tibilitat en l'enfrontament contra el
Perlas, que ara és el líder destacat.
El desenvolupament del partit con-
trasta arnb l'actuació dels júniors,
es a dir, aquí foren encertats els
primers i darrers minuts i fluixets
Ia resta. Cal dir també que la falta
del seu entrenador titular, Jaume
Binimelis, sens dubte es notà.

La fl-edor del dissabte vespre pa-
reix que congela el marcador de les
JUVENILS FEMENINES que sols
obtingueren 22 punts i perderen de
15 en front del Jovent <KB», co-líder
del grup.

Les SENIORS no pogueren con-
cloure amb exit el seu partit dins
la pista del perillós Ses Salines.
això és que en el minut 15 guanya-
ven de 12 a 22. En el descans no-
més eren 6 els punts d'avantatge
(20-26). La derrota es produí per-
què en el segon període emicament
es consiguiren 4 cistelles.

AQUESTA JORNADA

El dissabte, a Felanitx, els cadets
contra Sa Pobla, mentre‘ els júniors
jugaran a Llucmajor i les juvenils
a Santa Mónica.

El diumenge els juvenils tornen
jugar fora, a Sant Llorenç, contra
el Cardassar. Hi haura a la pista de
Sa Mola un partit de rivalitat con-
tra el Campos a la categoria sènior
femenina.

LARRY CISTELLES

Tienda Géneros de Punto

OMEL
FABRICACION PROPIA
Directo de fábrica al cliente

Sábados tarde abierto	 Los lunes cerrado
Carrer Nou, 5 - Tel. 641849 - PORRERES



•jEllià
Ln AUTOMÓVILES,S.A.                            

Ya nos hemos instalado en nuestro
nuevo local de la C. Carnpos, 51.
Les rogamos disculpen las molestias que pueda haberles causado
nuestro traslado. Nuestro número de Teléfono sigue siendo el
581521.

C)Fm'a -€)-
INNOVACIONES EN MARCHA.

AJUNTAMENT DE FELANITX

ESCOLA D'ADULTS
COL.LABOREN: MINISTERI D'EDUCACIO I CIENCIA I L'INEM

Si t'interessa de forma OFICIAL i GRATUITA:
— APRENDRE A LLEGIR I ESCRIURE
— AMPLIAR ELS TEUS CONEIXEMENTS
— OBTENIR EL GRADUAT ESCOLAR
— PARTICIPAR EN ACTIVITATS CULTURALS (conferencies, exposicions)

I FER-NE D'ALTRES (tallers, manualitats)

VINA A VEURE'NS
MATRICULA: FELANITX, Casa de Cultura, dilluns i dimecres de 16,30 a 19 h.

PORTO-COLOM, a l'Escola, dimarts, i dijous de 16,30 a 19 h.

FELANITX

176 Congrés Internacional de Coloms a la Sala
LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL, NO ES TRANSPARENT

Esperam que a hores d'ara el
Sr. Batle estudiï la carta que li
adreçnrem dissabte passat. De mo-
ment trobam que li costa molt es-
tudiar els temes que el nostre grup
li proposa, així mateix, després
d'estudiar-se més de dos mesos
s'ha decidit de comanar el Pla de
Delimitació de Sól Urbà del terme
de Felanitx i després de mig any
s'ha soHicitat fer el projecte per la
rehabilitació del vell escorxador,
malgrat que curiosament no s'hagi
fet un programa de necessitats. Les
altres propostes les segueix estu-
diant, prest les sabrà de cor i
aquesta no era la nostra intenció.
El que sí ens preocupa és la falta
de serietat i rigor en el tractament
oléis temes i sobretot, la manera
ofuscada de menar les PlenAries,
copiada miméticament del seu pre-
decessor. No hi ha manera d'infor-
mar del que couen dins la Sala, les
sentencies dels plets que estan ar-
mats no es comuniquen, moltes de

.les funcions del batle o de la Ple-
nriaAria les exerceix la Comissió de
Govern i sobretot, no hi ha manera
de contestar a les preguntes que es
fan al consultori ni les que feim
nosaltres, tan, és així que ara les
plantejam per escrit i tampoc hi ha
manera d'arribar al final i, moltes
respostes no són més que evasives.

No hi ha manera de tenir un
govern transparent, la conjunció
APDP té massa compromissos, se-
ria bó que el PDP s'apunts a AP,
estan avesats a canviar de lletres i
d'aquesta manera evitariem els
llargs viatges que han de recbrrer
totes les propostes que van del PDP
a l'AP dins l'ajuntament, després
passen al comité central d'AP de
fora de l'ajuntament, després tor-

nen enrera corregides,augmentades
o censurades a l'AP de l'ajunta-
ment i finalment tornen arribar al
PDP. Creim que aquest llarg camí
juntament amb els llargs estudis,
endarrereixen el funcionament de
l'Administració felanitxera i conse-
qüentment la vida dels felanitxers.

Si voleu demostrar transparencia
(cosa que no sabem) vos demanam
que contesteu a les preguntes quan
es fan, no vos excuseu amb estudis,
informau del que es resol a l'Ajun-
tament i acabau les Plenàries i, si
trobau que són massa 'largues no
hi poseu 23 punts a l'ordre del dia
I convocau dues Plenries cada mes
i si no basten tres.

En fer això i després de fer una
auditoria, tothom estarà convinçut
que començam una nova etapa.
Feis-ho i tothmo vos ho agrairà.

Avui dissabte dia 28 tenim con-
sultori, si tenim el despatx tan ben

posat com el del segon batle vos hi
rebrem, si no, vos rebrem a baix de
les arcades de La Sala, vos hi es-
peram.

FESTES DE LA IMMACULADA

A SON MESQUIDA
Dissabte que ve començaran les

festes de Son Mesquida que, com
sabeu, se celebren per la Immacu-
lada. El mateix dissabte, a les 20
hi haurà missa. A les 21 festa pels
aHots i a les 21'30 ball de bot amb
S'Estol d'Es icot (subvencionat
per la Caixa Rural) i els Sis-Som
(subvencionats per «La Caixa»). Hi
haurà fogrueró on es podrà torrar,
amb vi per a tothom donat per
Vins Bernat (els tickets per a les
racions de horn s'han de treure
abans de dia 3 a la Caixa Rural o
a Ca'n Roig Nou).

Diumenge dia 6, a les 15'30 bulla
a Sa Quintana.

Dilluns dia 7, a les 21'30, el grup
«Foganya» posarà en escena l'obra
de Joan Mas «Ara plouen figues».

Dimarts dia 8, festa de la Im-
maculada: A les 11 Carrera Popu-
lar Felanitx-Son Mesquida, amb
sortida del camp d'Esports (ins-
cripcions de 1'1 al 4, de 20 a 22 h.
al Tel. 581277 i una hora abans a
Ia sortida).

A les 15 hores, Tir al Plat per
a socis i veins.

FUTBOL...
(Viene de la pág. 7)

JUVENILES
FELANITX, 5 - PETRA, O

EXCELENTE VICTORIA
Gran partido disputado en la

matinal del domingo en «Es To-
rrentó». Los juveniles felanitxers
realizaron un encuentro completo.

El próximo partido lo juegan
frente al OLIMPIC M. de Manacor.

INFANTILES
FELANITX, 2 - ATCO. ALARO, 3

MAL PARTIDO
No estuvieron bien los chicos de

M. Angel, que se desfondaron y
terminaron a merced de los rivales,

superiores técnica y físicamente,
dando una pobre impresión a los
escasos aficionados que fueron a
ver este partido.

Terminó la primera parte 1-2. Se
adelantaría en el marcador el Fe-
lanitx con gol de Leandro, pero
después, en ocho minutos, los de
Alaró darían la vuelta al marcador,
del min. 25 al 33.

En la segunda los visitantes vol-
verían a marcar en el min. 72 (1-3).
Leo a poco del final, en el min. 82,
marcaria el 2-3 definitivo.

FELANITX: Galmés Obrador,
Simón, Campos, Leo, Diego, Lean-
dro, Maimó, Marcos, Pons y Bo-
rrás. Angel por Diego.

Próximo partido: ESCOLAR-FE-
LAN ITX.

ALEVINES
FELANITX, 4 - CAMPOS, 2

BUEN PARTIDO
Jugaron bien nuestros alevines

ante un contrario bastante débil.
No tuvo problemas el Colegiado

Sr. G. Adrover.
Goles de Herrero (2), Basi y Eva-

risto.
FELANITX.—Serafín, Matos, To-

meu, Jaime, Acosta, Basi, Ramón,
Marín, Evaristo, Pedro y Herrero.
Nico por Marín, Fiol por Pedro y
Risco por Ramón.

El próximo partido será en Inca,
BEATO RAMON LLULL - FELA-
NITX.

FUTBOL EMPRESAS
S. MARCH, 2

PROTECTORA/GRIMALT, 1
NO MERECIERON PERDER

Mala suerte tuvieron los felanit4
xers en Sineu, pese a dominar
siempre, no lograron puntuar. Los
locales llegaron tres veces a puer-
ta y marcaron dos goles. Terminó
Ia primera parte en 1-0, pese a que
Ferrá estrellaría un balón en la
madera.

En la segunda, una jugada de
Tauler la culminaría Manresa esta-
bleciendo el empate (1-1). Pero la
fortuna no estaba de su lado,
cuando mejor jugaban llegó el gol
de la derrota (2-1).

El próximo sábado en «Es To-
rrentó», PROTECTORA/GRIMALT-
H. HELIOS.

JIMMY

AGRATMENT
S'estol d'Es Gerricó vol fer pú-

blic el seu agraiment a totes aque-
lles persones que d'una forma a
l'altra, coliaboraren a la festa del
passat dia 13 de novembre i al
mateix temps donar-los compte
dels resultats.

Total ingressos per venda de
tickets: 206.000 pessetes.

Total despeses: 112.800 pessetes.
Diferencia a favor de S'Estol:

93.200 pessetes.
Gràcies als qui vareu assistir i

també pel recolzament rebut del
Setmanari «Felanitx», d'En Rafel
Roig Maimó i els seus companys
glosadors, Barbacoa «La Pondero-
sa», Autocares Grimalt, Botiga Es
Centro de So'n Mesquida, Bar Ca'n
Ussola, Ca'n Coves, «Galerías Flo-
rida», Televisió Felanitxera i Fela-
nitx Ràdio. A tots, moltes gràcies.




