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Setmanari d'interessos locals

El Projecte Home de Mallorca es
un programa educatiu - terapàutic
per a joves marginats, especial-
ment per a joves toxicòmans.

Prové de la solidaritat de molts
i a la base de la seva resposta hi
ha un convenciment: l'important
es l'home i no la droga; per tant
no es un programa per combatre la
droga, sinó per lluitar en favor de
l'home. Aquest home, esclavitzat
per la droga, que fonamentalment
no es un «malalt» (encara que ten-
gui malalties colaterals), ni un lla-
dre (encara que robi per aconse-
guir la droga), sinó que es una
persona que en un moment de la
seva història s'ha aturat de créixer,
i en loe d'enfrontar la seva reali-
tat, ha escapat mitjançant la droga,
que a la llarga l'ha aglapit de tal
forma que aconseguir-la s'ha con-
vertit en l'únic objectiu de totes
les seves accions.

Ajudar a créixer i madurar com
a persona, retrobant el sentit de
l'existència, i l'alegria del viure, el
poder sentir i el ser capaç de res-
pondre, són objectius claus del pro-
grama educatiu-terapèutic.

Acompanyar aquest creixement
el Programa ho fa bàsicament en
tres fases, amb objectius específics
distints i molt clars, i amb instru-
ments terapbutics apropiats a cada
fase i finalitat.

Aquestes tres fases es realitzen
normalment a tres ilocs geogràfics
distints. Són els que deim:
— Centre d'Acollida (El Terreno)
— Comunitat Terapèutica (Ses Sit-

joies. Campos)
— Comunitat Terapèutica de Rein-

serció (Pla de Na Tesa)
Junt amb aquest treball amb les

alotes i allots que han estat es-
claus de la droga, existeix el treball
amb les families, que va des dels
grups d'auto-ajuda fins a la terapia
familiar paralela.
Qui el promou

El 26 de novembre de 1985 el
Bisbat de Mallorca i la Conselleria
de Sanitat de la Comunitat Autóno-
ma de les Balears firmaren un con-
veni en que es comprometien a tre-
ballar per la prevenció de la droga-
dicció i per la rehabilitació i rein-
serció del drogadictes.

Entre altres coses en aquest
conveni es declara la voluntat
d'oferir a les altres institucions pú-
bliques i privades la possibilitat
de colaboració. Endemés el Bisbat
es responsabilitza de la formació
de l'equip terapèutic i la Comunitat
Autónoma de la construcció de la
Comunitat Terapèutica a Ses Sit-
joles.

Des d'una preocupació per la
problemàtica de la drogadicció es
varen anar estudiant els distints
projectes i programes que intenten
donar resposta a aquesta proble-
màtica; es varen visitar gran nom-
bre de centres de l'Estat Espanyol
i de fora; es va assistiP a Congres-
sos; i al final, després de set mesos,
varem decidir posar en marxa el
programa educatiu terapèutic «Pro-
jecte Home».

El 31 de Maig de 1986, a Madrid,
ens varem reunir el Delegat d'Acció
Social de l'Església de Mallorca i el
que seria el President del Progra-
ma a Mallorca amb els creadors del
Progetto Uomo, Mario Pichi i Joan
Corelli, i els presidents del Progra-
mes espanyols, programant la for-
mació de l'equip terapèutic.

El criteri de selecció dels opera-
dors esta relacionat més que amb
els títols academics, amb la síntesi
entre les capacitats humanes, capa-
citat d'empatía, d'escolta, de dispo-
nibilitat, servei i les capacitats pro-
fessionals.

La formació de base comprèn
uns mesos de voluntariat, tres me-
sos de curs a l'Escola de Formació
del Ce.I.S. de Roma i sis mesos de
practiques a distints centres que ja
estan en funcionament, que perme-
ten un creixement professional i
personal.

En aquest moment són onze els
membres de l'equip terapèutic.

Provenen de distintes professions.
1.—Llicenciat en pedagogia Tera-

pèutica i sacerdot, que es el
President del Programa a Ma-

llorca.
2.—Metges.
3.—Psicòlegs.
4.—Professors d'E.G.B.
5.—Graduats Escolars.

— una dependenta.
— un fuster.
— un educador especialitzat.

Aquest equip no està tancat, ja
que dins un any, en obrir la rein-
serció, necessitarem al manco qua-
tre persones més, i això ens supo-
sa que ben prest hauran de comen-
çar la preparació.

Tot això pel que es refereix a
l'equip terapèutic. Existeix. ende-
més tot l'equip del Centre d'Estu-
dis —en aquest moment 5 entre
remunerats i voluntaris— que són
els qui han de dur endavant:

— El treball de relació amb per-
sones i Institucions necessari per-
què el Programa pugui anar enda-
vant, p.e. amb institucions mèdi-
ques, judicials, militars.

— L'organització dels seminaris,
tallers, formació per a adults, i

Divendres, 27 de novembre es va
inaugurar a les set de l'horabaixa
l'exposició d'En Miguel Barceló al
teatre de l'Antiga Casa de Caritat,
al Raval de Barcelona. ambient in-
tellectual, sofisticat i cosmopolita;
es notava la calor humana de la
multitud que contrastava amb la
fredor del recinte, encara en restau-
ració. Malgrat que es tractava d'un
espai molt adient per donar cabuda
a l'obra d'En Miguel.

Obri l'exposició el comisan, se-
nyor Jean-Louis Froment, del Mu-
seu d'Art Contemporani de Bor-
deus; tot seguit, parla en Miguel i,
finalment, intervingué el senyor
Pasqual Maragall, Batle de Barce-
lona.

Els pares d'En Miguel, contents i
emocionats., envoltats de mallorquins
residents a Barcelona, intentaven
parlar amb el seu fill, la qual cosa
era pràcticament impossible degut
al setge d'admiradors i seguidors.
Això no obstant, puc apropar-me a
l'artista, i li dic que hi vaig en re-

activitats.
— L'organització del voluntariat.

Si en totes les esferes del Programa
l'esperit del voluntariat es clau, es
ciar que l'aportació de les persones
que voluntàriament volen dedicar
al Programa algunes de les seves
hores setmanals es de molta impor-
tancia.

Manca en aquesta exposició l'e-
quip que dugui endavant el treball
amb families. Hi ha ja la base de
l'equip, però ens falta rodatge i el
completar-lo.

Dins aquests dos equips especial-
ment, hi tenen cabuda moltes per-
sones que vulguin aportar algunes
hores setmanals voluntàriament.

Tant a les persones remunerades
com a les que no, se'ls demana
professionalitat i disponibilitat en
el servei. Per això s'organitzen se-
minaris i cursets per tal de mante-
nir les dues característiques reno-
vades i al día.
Quan i a On

El Centre d'Acollida s'obrí el 31

presentació de l'Ajuntament de Fe-
lanitx. Em va semblar que n'estaval
molt content, i vaig aprofitar per
donar-li dues besades, i tenir un cab-
vi d'impressions amb ell. El Batle de
Barcelona pregunta «Qui es aquesta
dona?» Qualcú que l'envoltava digud:
es de Felanitx, el poble d'En Miguel.

Apart d'aquesta petita crónica per-
sonal, s'ha de dir, d'una manera molt
planera perquè no som entesos, que
l'exposició consta de dues parts. Una
primera dedicada a presentar la pro-
ducció artística de Barceló durara
els anys 1985 a 1987, i una segona,
a la planta baixa de l'edifici, on es
pot veure la instalació d'un museu
imaginari, la qual aplega diverses pa-
ces dels museus barcelonins, que,
d'alguna manera, simbolitzen el con-
cepte profund que En Miguel té de
la Ciutat Comtal.

Si voleu més informació, a la Cai
de Cultura hi ha un exemplar del ea-
tàleg de la mostra, editat per l'Ajun-
tament de Barcelona.

Catalina Picó.

d'agost de 1987.

Esta en el Carrer Ramon Servem
Moyá, 42. El Terreno 07015. Palma.

El telèfon es el 456212. EstaM
obert aquest centre de 9 a 13 i de
15 a 19. L'edifici ha estat deixat gra-
tuïtament per les Germanes de Pa
Caritat.

La Comunitat Terapêutica, que
esta a Ses Sitjoles (Campos) i que
ha estat cedida al Programa per la
Comunitat autónoma, s'obri el pas-
sat dia 22 de novembre.

La Comunitat de Reinserción,
aue esta al Carrer Monges Agusti-
nes, en el Pla de Na Tesa —hi ha
estat cedit l'edifici també gratuita-
ment per les monges Agustines—,
s'obrirà uns dotze mesos després
de l'Acollida. Deim «uns»
perquè el procés personal de refor-
çament de la motivació no és una
cosa mecànica, sinó que cadascú
el fa; per tant dependrà l'obertura
del =ni que els primers faran a
l'Acollida.

Ajuntament de Felanitx
DIA DE LA CONSTITUCIÓ

Aquest Ajuntament, amb motiu del DIA DE LA CONSTITUCIO,
que se celebrara demà diumenge dia 6, eu complau en convidar a
tota la població en general als actes que se celebraran a les 12,30 h.
en el pòrtic de la Sala i que concluiran amb un vi espanyol.

Felanitx, 1 de desembre de 1987.
Cosme Oliver Monserrat, Batle
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral:	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.
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SANTORAL

Diu. 6 St. Nicolau
Dill. 7 St. Ambrès
Dim. 8 Solem. de la Imma-

culada
Dim. 8 Sta. Leocklia
Dij. 10 Sta. Eulhl. de Metida
Div. 11 St. Damas I, papa
Diss. 12 Sta. Ja Frsca. de

Chantal

LLUNA

Quart minvant dia 13

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10. la i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 119 h.

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

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

menges i festius, a les 19 b
Palma - Felanitx: A les 12,30

i 19 h. Diumenges I festius, a
les 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 11.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

Gaytt-Melis

Miquel-Nadal
Jaume Rotger

Ticoulat
Francesc Pifia
Gaya-Melis

TELÉFONS D'INTERÉS

Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Funerària Lesever	 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei radie d'urgéncies 580254
GuArdia Civil	 580090
Bombers	 581717

Se necesit i matPimonio
para servicio en casa particular en Cala d'Or
Se requiere: Nociones de cocina y cuidado hogar (ella).

Jardinería y carnet conducir 2.a (él). Con referencias.

Se ofrece: Sueldo interesante más Seguridad Social.
Vivienda y manutención.

Interesados dirigirse al Tel. 657267.

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
- - CATALAN
— PARTICIPAR EN ACTIVIDADES CULTURALES (conferencias, exposiciones)

Y REALIZAR OTRAS (talleres, manualidades), Inglés, Corte y Confección

PARA MAS INFORMACION
MARTICULA: FELANITX, Casa de Cultura, lunes y miércoles de 17 a 20 h.

PORTO-COLOM, en la Escuela, martes y jueves de 17 a 20 h.

Illargalida Barceió Serra alarga)
(Sa dona d'En Miguel des sifons)

va morir a Felanitx, el dia 27 de novembre de 1987, a Pedal de 68 anys, havent
rebut els sants Sagraments i la Benedicció Aposkilica.

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 14, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de to-
dos sus miembros:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se acordó sustituir el sistema te-
lefónico de la Casa Consistorial por
otro más práctico.

Se accedió a la solicitud de D. Se-
bastia Barceló interesando la utili-
zación de los bajos del Mercado
Municipal para la celebración de
una fiesta.

Se acordó comunicar a D. Sebas-
tià Barceló que este Ayuntamiento

no dispone de equipo de sonido
propio.

Se accedió a la solicitud de D. Mi-
guel Barceló interesando el abono
del importe de los desperfectos
ocasionados en su vehículo por im-
pacto de su vehículo con una farola
e nla Ronda del Creuer «Baleares»
‘2,n Porto Colom.

Se acordó realizar la conducción
del agua potable a la Depuradora
Muincipal.

Se concedió licencia para la aper-
tura de zanjas a D. Guillermo Alza-
mora Mas y a D. Gabriel Julia Pou
y 6 más.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
A D. Gabriel Pomar Forteza, a
D.a Micaela Company Amengual, a
D. Miguel Ballester Adrover, a
D.a Francisca Picó Valls y a D.a An-

Descansi en pan

tonia Binimelis Amengual.
Se concedió licencia a D. Renate

L. Punier para ampliar una vivien-
da aislada y construir una piscina
en el inmueble sito en la parcela
173, Polígono 37(1), con una tasa
de 113.440 pesetas.

Acto seguido se dio cuenta de las
resoluciones adoptadas por la Alcal-
día en los últimos siete días.

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

En el turno de proposiciones,
ruegos y preguntas, a propuesta de
D. Pedro J. Batle Garcías y tras ser
declarado de urgencia por todos los
asistentes, por unanimidad se acor-
dó solicitar de la Conselleria de
Obras Pública que pavimente la
carretera de Felanitx a Porto Colom
en el curso de la calle Antoni Maura
de Felanitx.

Finalmente se acordó que la «Fira
del Prebebord» se celebre el domin-
go día 18 del corriente mes de
octubre.

Felanitx, a 21 de octubre de 1987.

El Secretario
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde
Cosme Oliver Monserrat

VENDO ORDENADOR SPECTRUM
125 K. con varios juegos. Precio a
convenir.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

El seu espòs Miguel Gelabert; germans Francesc, Catalina, Jaume i Joan; germans politics;
liliols Antoni Rodríguez i Joan Manuel Chilet; nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que
encomaneu la seva ànima a Den.

Casa mortuòria: C. Sant Miguel, 57



A UN CRISTIA DESORIENTAT
Sr. Director:
M'agradaria valer-me del vostre

setmanari per fer unes observacions
a l'autor de la carta que publicareu
la setmana passada i que firma un
cristià desorientat.

Arnie cristià: m'imagin que sou
molt jove i segurament ben ingenu
perquè d'altra manera no vos sor-
prendireu de res en relació al tema
que tractam.

Hauríeu d'haver observat que, dins
l'Església, des de la seva fundació,
una cosa ha estat la doctrina i l'altra
la practica i pens que el mal es tan
vell que ja no té remei. Jo també em
vaig illusionar amb el Concili Vaticà
II, que havia despertat moltes espe-
rances.

Hi ha uns sectors dins l'Església,
que no sé que hi fan, que ja pot
haver parlat Jesucrist, ja hi pot ha-
ver concilis i ja hi pot haver sínodes,
que tanmateix se n'aniran de la seva.
Per posar només un exemple, la
qüestió lingüística no l'han entesa o
no l'han volguda entendre els canon-
ges de la Seu, i essent així, si les
ovelles grufen, que voleu que facin
els porcs?

Atentament.
M. N.

DECEPCIÓ

Apreciado Señor Director:
Soy una lectora pertinaz de la sec-

ción «Instantáneas en Gadgets» que
escribe el admirado Jordi Gavina,
gracias a la cual los lectores del se-
manario hemos podido seguir pun-
tualmente las andanzas del tándem
«TWIST» & S.M.; pero no puedo si-
lenciar mi profunda decepción a la
vista del número del sábado último,
donde se nos escamotea el episodio
correspondiente del culebrón. Y me
pregunto, como sin duda harán mu-
chos lectores: ¿Ha llegado ya cl tán-
dem a las Antillas? ¿Han contactado
efectivamente con Jimmy? ¿Qué ha
sido del vuelo de los «felanitxers»
que debían unirse al tándem? Culmi-
nada la etapa de Cas Concos, ¿se
afincarán allí definitivamente? Sería
una pena que dos pares de ojos tan
cautivadores (Jodi Gavina dixit) se
perdieran para siempre. En el caso
de que ello ocurra, se uniría a ellos
cl inefable Jordi Gavina?

Son preguntas que celebraría ver
contestadas... afirmativamente, ya
que lo que aquí se perdería sería
nuestro mejor legado para el Nuevo
Mundo en la inminente celebración
del V Centenario.

Su afma.

Decepcionada

UNA ALABANZA

Apreciado Tomeu:
Espero que puedas publicar esta

alabanza, no queja como suelen pro-
digarse, en la sección de cartas.

Yo, una felanigense, junto con
otras madres quisiera agradecer por
medio de este es:rito la buena labor
que está llevando a cabo D. Miguel
Oliver «Miot» al frente del Parque

_r
r 

40-11.
AUTOMOVILE§

Servicio oficial OPEL
FELANITX

OFERTAS
DE ESTA SEMANA

Renault R-18 PM-X
Renault R-5GTL PM-X
Renault R-9D PM-AB
Renault R-5GTL PM-H
Renault R-18 C-W
Renault R-14 PM-P
Talbot Horizón D PM-X
Opel Corsa 1.2 PM-AC
Opel Corsa 1.0 PM-AD
Seat Panda PM-T
Seat Panda PM-W
Ford Fiesta PM-I

Passeig Ramon Llull, 12
Carrer de Campos, 51
Telef. 582368 - 581521

FELANITX

Municipal. Es una persona muy for-
mal en el horario y muy indicada
para todo lo referente a limpieza e
higiene. O sea, qur cumple muy bien
su trabajo, cosa que est á a la vista
de todos y comprobamos diariamen-
te las que frecuentamos este recinto,
pues ya se sabe que muchos felani-
genses solamente lo visitar_ de ver-
bena ne verbena.

Nada más, sólo queremos pedir
a las autoridades que cuando el
Sr. Oliver se retire, cosa que no está
muy lejos, tengan interés en escoger
bien una persona adecuada para
este trabajo, que agradecere-
mos muy de veras los asiduos visi-
tantes del parque.

Una felanitxera

LA RECOLLIDA DE FEMS

Senior Director:

Hem tornat al Port com tots els
caps de setmana. La bossa que dei-
xarem diumenge passat a la porta
de ca nostra, continuava al lloc on
Ia varem posar, però ara rompuda
i amb el contingut escampat.

No és la primera vegada que això
ocorr i supós que no sera la darre-
ra; peló cree que de tant en tant
convé recordar dues coses:

I.. Les bosses del ferns, a Porto-
colom, no es retiren diàriament.

2. a Els veinats del port pagam
exactament com els residents a Fe-
lanitx per un servei diari durant tot
l'any.

Aquests dies hem sabut que l'Ajun-
tament esta disposat a que, entre
tots, paguem tres milions de nesse-
tes més cada any per un servei abso-
lutament deficient i que es el cau-
sant que els carrers de Felanitx i
Portocolom sien un femer.

Si el problema de les deficiencies
en la recollida m'afectas a mí i a
ningú Inés, la cosa no tendria massa
importancia; si li escric aquesta
carta és perquè estic convencut que
molts altres veinats en són afectats.

M. R.

_ SALUT MENTAL
TAB kOUISME

Fa alguns mesos que s'introduí al
nostre país «Nicorett», un xiclé de
nicotina importat dels USA per a
erradicar l'abús del tabac; aquest
xiclé ha de mester recepta medica
i sols es ven a famacies. Al contenir
dosis de nicotina molt baixes, desha-
bitua al fumador a aquesta substan-
cia que té cada cigarro. L'aspecte
més important, a destacar es que el
«Nicorett» per si sol no fa res, si el
fumador no té una ferma decisió
d'abandonar el tabac i una gran vo-
luntat i molta motivació, l'únic que
farà sera rovegar «nicorett» a més
de fumar.

Molta gent fuma, i no sap ben be
el per que, ni sois perquè comença
a fumar; d'altres diuen que els tran-
quilitza, que han de mester fer algu-
na cosa. També molts han intentat
deixar de fumar mes d'un parell de
vegades, peló res han aconseguit.
Fins i tot gent que confia amb l'acu-
puntura, no ha deixat de fumar. Al
capdevall d'aquests intents fracas-
sats hi ha el mateix: poca motiva-
ció, poca voluntat i una feble decisió
per deixar de fumar.

Quan un fumador intenta deixar
de fumar, al cap d'unes 24 hores o
menys, té ansietat, irritabilitat, difi-
cultat per a concentrar-se, aran de-
sig de tabac, intranquillitat, mal de
cap, somnolencia i fins i tot trans-
torns gastrointestinals... Els metges
anomenen aquest estat síndrome
d'abstinència, penó el que no es se-
gur es que únicament sia motivat
per no haver fumat —no ingerit
nicotina— sinó pels factors psicoló-
gics del no fumar. D'aquesta manera
el deixar de fumar va més lligat
a una decisió ferma de suprimir
aquest habit i a una gran motivació
i capacitat d'autocontrol. L'acupun-
tura, el «nicorett», ajuden i faciliten
el deixar de fumar, peló sempre
parteixen de que el fumador estigui
ben convençut de que ho vol aban-
donar.

Les conseqüències negatives del
tabac per a la salut de les persones
s'han repetit maltes vegades, els fu-
madors tenen un alt risc de patir
malalties respiratòries i cardiovascu-
lars, i alguns tipus de cancers. Sc-
gons uns recents estudis un de cada
quatre fumadors mor per malalties
relacionades amb el consum de ci-
garros.

Molts de fumadors allegaran que
la sensació de necessitat de fumar
es molt grossa i desagradable, i es
veritat, peló també ho es que sols
dura uns instants. Si aconsegueix
superar aquests moments tremenda-
ment difícils, la dependencia —emi-
nentment psicológica— anirà dismi-
nuint progressivament —i no cal
tornar enrera, l'autocontrol es ba-
sic—. Les avantatges de no fumar
són amples: s'incrementa l'expecta-
tiva de vida, augmenta la capacitat
pulmonar, els sentits del gust i de
l'olfacte és normalitzen —els fuma-
dors no aprecien be els olors, ni el
gust dels menjars—, menor freqüèn-
cia d'infarts de miocardi i d'hiper-
tensió arteriar, etc. D'altra part la
persona que abandona el tabac, es

NOVEMBRE

Dilluns, 9.—Anit plourà. Els ser-
veis de meteorologia anuncien per
anit una ploguda de més de 150
tres per metre quadrat. N'hi ha qut
han agafat por. Si ahir, que sois
en va fer uns quaranta, totes les
goteres de casa degotaren, on ens
aficarem si això d'anit es ver? Re-
cord que quan plou molt la mare
sol contar que al meu germà, de
nin, quan anava a escola amb els
frares li explicaven la história sa-
grada amb tot efecte i dramatisme
i s'afica dins el cap el passatge del
diluvi i per això el temps de les
grans plogudes pujava a la seva
cambra i mirava tot temorenc per
Ia finestra passar l'aigua que om-
plia el carrer i no baixava fins que
la barrumbada tornava brusquina i
les aigues deixaven de tapar In
terra de la calçada... Com es, Cèlia,
que són tan hermosos els records?
Diguem com es podrien repetir els
diluvis del meu germà...

Dimarts, 10.—El sant d'avui. De
bon matí una locutora agradable i
amena m'ha recordat que avui és
Ia festa de Sant Andreu AveHí
frare teatí que fa poc tenia bcat
culte dins el nostre poble. Guarda,
diuen, de morts repentines i corn
que ara tothom vol morir d'Un
llamp no té massa feina el nostrv
sant. La locutora ha dit que aquet
bon home va dedicar la vida al ma-
lalts, que quan plovia no es mulla-
va ni mica i que un atac de gota el
se'n va dur a l'eternitat... Ls
morts repentines eren ferestes si
te trobaven en pecat mortal... Cu-
riosament avui, que la gent es treu
els ulls i es bastant, bastant dolor-
tona, n'hi ha menys de pecats greus.
Es compren, idó, que el culte al
teatí Avellí hagi refredat tant. Tots,
dic, volem morir aviat, sense em-
prenyar la familia, sense deixar
mal record... i es que varem venir
aquí per viure la vida i no pr
viure la mort... ni la nostra ni XI.
dels altres.

Dimecres, 11.—Mai. Déu mett:
que mai les meves paraules passtn
davant el meu pensament... Que
mai em cregui tan fort que em vul-
gui traginar a mi mateix damunt
les meves pròpies espatlles... Que
mai em vegi tan llest que intenti
aixecar-me damunt els curts,
folls o els desesperats... Que mai
vulgui escriure la música del metts
cants...

ROGER

sent més segura i es valora m&s
positivament, ja que ha vençut un
habit per ella mateixa.

Bernal Calafat, Psicòleg
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Miguel Barceló a Barcelona.
Premi Nacional de les
Arts Plàstiques

Divendres passat dia 27 a les 7
de l'horabaixa, a l'Antic Teatre Casa
de la Caritat, es va inaugurar l'ex-
posició titulada «Barceló-Barcelo-
na».

Una mes de les interessants ex-
posicions del nostre pintor Miguel
Barceló. Mostra integrada per un
total de 50 obres, totes elles d'a-
quests darrers tres anys.

Cal remarcar la immensa quanti-
tat de gent que va assistir a la inau-
guració, just en ducs hores, des de
les 7 a les 9 del vespre, hi passaren
2.000 persones.

Hi va haver una important repre-
sentació dels camps de les arts, les
lletres, i les ciencies. Hi havia re-
presentació mallorquina, felanitxe-
ra, entre els quals cal destacar els
pares i germans del pintor.

Com a noticia curiosa hem de dir
que, per primera vegada, el nostre
Ajuntament hi era present de ma-
nera oficial, representat en la per-
sona de Catalina Picó, regidora de
Cultura, oblidant antigues actituds
de menyspreu oficial envers el pin-
tor felanitxer.

La festa va continuar a la sala de
festes Zeleste, decorada amb dibui-
xos d'anònims pintors.

Dimecres passat va rebre En Mi-
guel Barceló, en el Centre d'Art
«Reina Sofia» de Madrid, el Premi
Nacional de les Arts Plàstiques, que
li ha estat concedit ex aequo amb
Miguel Navarro.

Ara, Miguel arceló partira cap a
l'Africa, per una llarga temporada.

Conferencies 87-88
Dilluns passat parla sobre el tema

«Panorama actual del S.I.D.A.» el
Dr. Bartomeu Cabrer Barbosa Fou
presentat pel Dr. Miguel Vidal i si
be l'auditori do 'a Casa de Cultura
fou poc nombrós, la dissertació Lou
seguida per molta mes gent per
radio i televisió i al final suscita
copioses consultes.

Uns entrebanc tècnics de darrera
hora, retardaren el començament de
Ia conferência una mitja horeta.

Programa especial de ràdio i tce -
visió  a s'Estol

Avui dissabte Felanitx Cultural ha
muntat un super-programa de 15
boros de duració, dedicat especial-
ment a S'Estol d'Es Gerricó amb
motiu del seu proper viatge a l'Ar-
gentina. L'emisió començarà a les 9
del matí i durara fins a les 11 del
vespre. Sera emes per Felanitx-Radio
pel dial 104'3 de freqüència modu-
lada i de 19'30 a 21'30 oferit en di-
recte per Felanitx T.V. canal 41.

Al llarg del programa hi haura
actuacions de S'Estol, de l'Escota de
Ball, entrevistes, reportatges, etc.

Pintures de Gordiola Borobia a
da Nostra»

Avui a les 6 del capvespre s'inau-
gurarà una exposició de pintura
d'Andreu Gordiola Borobia a la sala
d'art de la Caixa de Balears «Sa
Nostra».

Aquest pintor, present a les sales
i certamens de pintura des del 1982,
ha obtingut enguarry el primer pre-
mi al I Certamen de l'Associació de
Belles Arts sobre molins de Balears,

així com el premi «Nuredduna» del
Cercle de Belles Arts de Ciutat.

La mostra restara muntada fins
dia 13.

La Policia Municipal a sa Patrona
Amb motiu de la festa de la Im-

maculada, patrona de la Policía Mu-
nicipal, els guàrdies de Felanitx han
organitzat els segiients actes:

Dimarts dia S, a les 11 del matí,
concentració de la plantilla a pre-
fectura. A les 12 missa en honor de
la Immaculada a l'esglesia parro-
quia], amb l'assistència de les auto-
ni tats.

A les 13, vi espanyol en el Bar Res-
taurant d'Es Mercat.

A les 19 h., a la Ponderosa, repre-
sentació teatral a càrrec d'un grtm
de la policia municipal de Palma.
Posara en escena l'obra ELS MUNI-
CIPALS A LA SALA.

A les 20 h., sopar de germanor
la mateixa barbacoa.

Dimecres i dijous passat, i com
introducció a la festa, tingueren
dues proves de competició de tir
amb arma curta en les especialitats
de pistola i revólver.

El dia del mestre
Amb motiu de la festa del Beat

llamon els professors d'E.G.11. cele-
braren, divendres de la setmana pas-
sada, el dia del mestre. A :les 8 del
capvespre assistiren a missa a la pa-
rròquia. A l'oferta uns alumnes deis
dos col.legis interpretaren un ball
adient.

Després, els 'mestres es reuniren
en un sopar al restaurant de Cíen
Bono.

Robatoris i salvatgeria
Gairebé d'una forma ininterrom-

puda, es succeeixen a la nostra po-
blació els actes de salvatgisme i els
robatoris. I el fet és que ningú no
vol possar-hi remei. Els ciutadans es
troben indefenses i, encara que co-
neguin la identitat dels malfactors,
no es decideixen a denunciar-los
per por a les repressitlies i pel con-
venciment de la inutilitat de la me-
sura.

Subvencions del CIM per a
l'esport a Felanitx

A la darrera Comissió d'Esports
celebrada pel Consell Insular dc
Mallorca, es varen concedir 31.000
ptes. per a la Cursa Atlética Popu-
lar de Son Valls, celebrada el diu-
menge dia 22 de novembre, 50.000
ptes. per a la Carrera Popular de
Son Mesquida que tindrà lloc el
proper dimarts i 218.000 ptes. al
collegi «Reina Sofia» de S'Horta per

linformació
a la compra d'unes canastes de bàs-
quet.

Estrena d'uns goigs a Ca's Concos
Dimarts que ve, festa de la Imma-

culada, titular de la parròquia che
Ca's Concos a l'Eucaristia solemne
que se celebrara a les 7 del capves-
pre, seran estrenats uns «Goigs a la
Immaculada», de la !letra dels duals
n'és autor el nostre ben volgut paisà
i collaborador Joan Maimó. La mú-
sica es original de Mn. Guillem Ben-
nasar.

Llar de la Tercera Edat - Inscrso
Divendres, 11 i dilluns 14, Excur-

sió Cultural a PALMA ANTIGA (re-
petició del programa anterior).

Sortida: Plaça Palm9res a les 830

Dijous 10 a les 1730 h. Taller
cl'ornaments Nadalencs a càrrec de
MAGDALENA LLINAS, a la Casa de
Cultura.

Dijous 17, VISITA A FELANITX.

Excursió a peu per la vila, visi-
tant la Casa de Cultura, l'Ajunta-
ment, Parróquia, la Fundació Mos-
sen Cosme Banca, Bodega Coopera-
tiva, Ceràmiques, Setmanari FELA-
NITX, Felanitx RADIO-TV.

Dinar che germanor.

Sortida: a les 9'30 h. Placa Palme-
res.

INSCRIPCIONS: de dilluns cha 7
fins clilluns dia 14, a la Casa de
Cultura.

Germandat de Donants de Sang
EXTRACCIONS

Avui dissabte clia 7 i dissabte que
ve dia 14, a nartir de les 6 del
capvespre, i a l'ambulatori de la
Seguretat Social, una unitat móvil
d'aquesta germandat recollirà les
aportacions dels donants de sang
voluntaris que ho vulguin fer.

Nova tenda de confecció
Dissabte horabaixa queda inaugu-

rada al carrer del Sol número 16 una
tenda de confecció especialitzada en
roba per a gent ¡ove. El nou establi-
ment, que es diu «Sol Jove», esta
muntat amb molt bon gust i té l ' i -
grés a l'espaiosa entrada de l'antic
consultori del dentista Rosselló.

Desitjam al seu propietari, En
Toni Rosselló, èxit en aquesta em-
presa.

Nou bar
En el número 2ti del carrer de

l'Hospici es va reobrir el passat cap
de setmana un establiment de bar,
sota el nom de Snoopy's Bar.

Desitjam exit al seus pronietaris
En Sebastià i En Dani.

Sorteig gaga doble» de
«Sa Nostra»

En el darrer sorteig «paga doble»
efectuat per «Sa Nostra», va resul-
tar agraciada D.. Margalida Alzamo-
ra Matamalas, del carrer del Cam-
pet número 8, amb la quantitat de
24.065 ptes.

Pescados Angela
de Porto-Co-lom

Comunica al públic que tendra
TANCAT el dia 5 de desembre

Carnisseria Illunl comen
C. Assumpció, 20— PORTO-COLOM

Convida al públic en general a la seva
INAUGURACIO, que tindrà lloc el proper
divendres dia 11, a les 7 del capvespre.

A partir del dissabte dia 12, vos ofereix els
snas serveis.
HORARI: De dimarts a divendres obert els horabaixes.

Dissabtes, obert tot lo dia.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

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

	
Tel. 582450



Si vos interessa parlar millor, heu de saber que...

no és correcte dir:
• milló
• Notxebuena
• cubito (de gel)

Exemples:
• He guanyat un milió

convé dir:
• milió
• Nit de Nadal
• cubet

a la lNia
• La Nit de Nadal és una bona oportunitat per sopar en fa-

milia
• M'agrada la tónica amb un parell de cubets

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.

Si quiere estar a la última,
monte una cocina de primera.

AJUNTAMENT DE FELANITX

ESCOLA D'ADULTS
COI–LABOREN: MINISTERI D'EDUCACIÓ I Clt.NCIA I L'INEM

Si t'interessa de forma OFICIAL i GRATUITA:

— APRENDRE A LLEGIR I ESCRIURE
— AMPLIAR ELS TEUS CONEIXEMENTS
— OBTENIR EL GRADUAT ESCOLAR — CATALA
— PARTICIPAR EN ACTIVITATS CULTURALS (conferencies, exposicions)

I FER-NE D'ALTRES (tallers, manualitats) , Anglès, Tall i confecció

PER A MES INFORMACIO
MATRICULA: FELANITX, Casa de Cultura, dilluns i dimecres de 17 a 20 h.

PORTO-COLOM, a l'Escola, dimarts, i dijous de 17 a 20 h.

FELANITX
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Tombats a la molsa

COMMEMORACIONS
L'any 1412 es reuniren a Casp (Aragó) les Corts de la Corona d'Ara-

gó per designar un nou rei que donàs continuïtat a la monarquia que, des-
prés de la mort de Martí I, s'havia quedat sense hereu.

Un grup de valencians pertanyents a una entitat cívica caracteritzada
pel seu visceral anti-catalanisme, es desplaçaren enguany fins la localitat
de Casp per celebrar el 575 aniversari de l'anomenat «Compromís de Casp»
que entrega la Corona d'Aragó a la castellana dinastia dels Trastarnara. El
que no ha quedat gaire clar es si la gent que anà a commemorar a Casp
l'aniversari de l'històric compromís hi va anar per celebrar l'ascensió a la
corona dels castellans Trastamara, o si va ser per celebrar la derrota del
català pretenent Jaume d'Urgell. Mai no se sap.

El cas es que per qüestió de commemoracions sempre podem estar
celebrant alguna cosa. Per sort tenim una Història ben farcida en fets més
o menys trascendentals que han marcat —o marquen— la nostra existencia
com a poble. Un parell d'exemples: Enguany podem commemorar el 700
aniversari de la conquesta de Menorca per part d'Alfons III; el 590 ani-
versari de l'annexió de Sicilia a la Corona d'Aragó; el 752 aniversari de la
conquesta d'Eivissa i Formentera per Guillem de Montgrí, Bernat de San-
ta Eugenia i altres cavallers; el 639 aniversari de la venda de Montpeller
a Felip IV de França per part del rei Jaume III de Mallorca; el 280 ani-
versari de la batalla d'Almansa; el 774 aniversari de la batalla de Muret;
el 758 aniversari de la conquesta de Ciutat de Mallorca; el 272 aniversari
de la caiguda de Mallorca sota les armes de Felip V; el 702 aniversari de
la victòria del Coll de Panissars; el 749 aniversari de la conquesta de la
ciutat de Valencia; el 270 aniversari de la publicació del Decret de Nova
Planta ...

Podríem seguir i seguir amb aniversaris i commemoracions i proba-
blement no acabariem. Mentrestant n'hi ha que sols veuen el 500 aniver-
sari del descobriment d'Amèrica per part de Castella.

Cert és que el descobriment —conquesta i colonització— d'América
és un fet històric transcendental en la Història de la Humanitat que ens
ha afectat i que ens afecta, però el cas es que en aquella gesta no hi po-
gueren prendre part les terres de la Corona d'Aragó, Mallorca inclosa, es
ciar. Isabel I, reina de Castella i primera esposa del rei Ferran d'Aragó,
decidí que la conquesta d'America fos monopoli exclussiu del seu regne, i
així va ser fins el segle XVIII.

Les nostres celebracions, les pròpies, no tenen ni tant de ressó ni
tanta trascendencia com alguns altres fets mundials que han afectat tota
la Humanitat, però són commemoracions nostres que no podem ni hem
d'oblidar perquè en elles s'hi troben les nostres arrels, unes arrels que
alguns voldrien que oblidassim d'una vegada. Certament, de moment al-
menys, no tendran aquest gust.

RAMON TURMEDA

HARLEM J ZZ
MUSICA EN VIVO

Con la actuación dei grupo
INTERMINABLES

ABIERTO DE JUEVES A DOMINGO

PORT PETIT - Cala d'Or

1414 4414, titi+4

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!
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Tel. 580111 Servicio doméstico
Se necesita SEÑORA responsable interna para lle-

var casa de matrimonio con hija mayor en Porto-Colom;
(Perfecto si tiene carnet de conducir).

Int.?resados mand.Ar información ai Apartado de
Correos, J2  de Felanitx.
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Eioarderia P1LLO'S
CATALINA AMOVER NADAL

C. Sta. Catalina Tomi'ls, s-n. baixos Tel. 582363
(Darrcra la Via Argentina)

TENIM ORFRT
Harari: De 8 a 1310 i c 14‘:8 4 1S . 38

S FELANITX
	asismos~liss...

Ajuntament c 	ellimitx

Per P. Xamena
1901

Maig, 27.—El batle ha fet desmuntar la rifa o tómbola que hi havia
a la plaga i era un engana-gent.

Maig.—Ja acaben el primer tram de l'escala del Calvari.
Maig, 30.—Un jove quan tornava de passejar va ésser atacat a la par-.

tió dels termes de Manacor i Felanitx, i ferit amb una massa.
Juny.—Acabaren les obres del camí i escalera del Calvari.
Juny.—Enguany comença q1ebrarse a la parròquia la devoció del

mes de juny dedicat al Cor 41e Jesús, el promotor era don Bartomeu
Obrador (a) Es Capellà Gerrer.

Juny, 2.—Un home se penja.
Juny, 9.—Festa de les filies de la Puríssima. Predica D. Mateu Garau,

canonge.
Juny, 14.—Festa del Cor de Jesús. Predica D. Andreu Mas.
Juny, 14.—Morí l'amo En Bartomeu Alzamora (a) Mola. Havia estat

batle durant la República.
Juny.—Molta gent visita les esglésies per guanyar el jubileu de l'any

sant.

Juny.—Els albercocs van a 150 pessetes el quintar.
Juliol.—Un ca de guarda entra en el cementen i i el trobaren que gra-

tava i ja havia aconseguit descobrir un cadáver que havien enterrat feia
poc temps.

Juliol.—Els albercocs han baixat, només van a quatre pessetes el
quintar. N'hi ha molts.

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

2 películas base de estreno, donde podi's disfrutar de acción Y
aventuras V en la otra de una gran dosis de humor.

Carretera al infierno y [SCLZ:2, oios
Día 7 lunes

Noclie de Terror 9 noche a 9 mañana.

12 horas de cine

AQUARIUS	 El despertar de la Momia --- El Ente 	 Lobos Humanos --
El asesino del cementerio ETRUSCO MANHATAN RABI.

aa•IIIMIM•womisa

Martes 8 desde las 3 de la tarde.

2 grandes películas de mucha acción, que te liaran pasar
3 horas inolvidables

Aguila de Acero y gernpo del infle=

40,
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ANUNCIANDO LA FORMACION
DEL ALISTAMIENTO

Don Cosme Oliver Monserrat Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento
de Felanitx.

Hago saber: Que de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 19/1984,
de 8 de junio, del Servicio Militar,
Real Decreto 1948/84, de 31 de octu-
bre, y Orden 721/38778/1985, de 10
de septiembre, se recuerda a todos
los españoles, cuya fecha de naci-
miento esté comprendida desde el
día 1 de enero de 1970 al 31 de
diciembre de 1970, ambos inclusive,
que están obligados individualmente
a solicitar su inscripción, para el
presente alistamiento, durante el
tiempo que resta hasta el 31 de
diciembre del presente ario, 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

Cosme Oliver Monserrat

COCA DE COCO

Ingredients: 125 gr. de coco rat-
Ilat, 3 ous, un yoghourt natural, una
tassa escassa d'oli, 150 gr. de farina
de força, 350 gr. de sucre i un pa-
quet de Ilevadura rápida.

Preparació: Mesclau els vermells
i el sucre i feis una crema. Quan es-
tigui h e n ni esclat afegiu`hi
l'oli el coco i el yoghour t.
Com sempre, pujan els
blancs apart ben forts i tot seguit

mesclau-ho tot amb la farina i la
llevadura. Posau-ho dins un -motllo
i enfornau-ho.

SE NECESITA APRENDIZ y PEON
de Carpintería.
la.: Tel. 581487

mesINIOMMO,.. ,..•nM••n•nn11~WOM

ES DONEN CLASSES PARTICU-
LARS de Física i Química i Ma-
tem ligues de BUP.
Inf.: A aquesta administmció o a
Po. Arraval. 5 - Tel. 581-124.

1111••n••n•IMM4.10.0
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Catalina Ban lo Gayà

va morir a Felanitx, el dia 23 de novembre de 1937, a l'edat de 88 anvs, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

Les seves germanes An tènia i Francisca; nehots Climent,  Antònia, Antoni, Maria, Francesc i
Salvador i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Suma a lkar.

Casa mortuòria: Carrer d'En Pelat,

Teniin ja a la 'ostra dispos]ci6
els dietaris agendeS per a 1908
Totes les millors marques al vostre
a ha st.

UUrra 111iGN LLULL
Maje ..., 25—Tel. 530160

PAREJA CON 2 111.IAS 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. 657561.

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

.11.101i	 1112•11n01a. lameOMMIN70.111n••ii9MIIMMMENNINIIMeaal

SE BUSCA CAMARERA, en BAR
S'ESTEL. S'i IORTA.



Un obsequi de

qualitat,

el trobareu a

CEQAMICA6
MALLOQCA

FABRICA DE CERAMICA
C. Sant Agustí, 50 - Tel. 580201 FELANITX

TENDREM OBERT TOTS ELS
DIUMENGES DE DESEMBRE DE 10 a 13

Dies feiners: De 9 a 13 i de 15 a 19
Dissabtes de 9 a 13

FELANITX

XL DIA DEL CREUAT 	 festes a So'n Mesquidavida social
NECROLOGIQUES

Dilluns de la setmana passada,
descansa en la pau de Den a Fela-
nitx, a recia+. de 88 anys i després
de rebre els sagramcnts, D.a Cata-
lina Barceló Gaya. Al cel sia.

Enviam el nostre más sentit con-
dol a la seva familia i d'una manera
especial a les seves germanes D. a An-
tonia i D.  Francisca.

Divendres dia 27 de novembre,
.entrega l'anima a Déu a Felanitx, a
l'edat dc 68 anys i després de veu-
re's confortada amb els sants sagra-
ments, D.a Margalida Barceló Serra.
Descansi en pau.

Reiteram la nostra condolencia al
seu espòs D. Miguel Gelabert, ne-
bots i als altrcs familiars.

Ajuntament
de Felanitx
DECLARACIONES

DE COSECHA DE UVA

Se hace saber que los próximos
días 17 y 18 del presente mes de
diciembre, con horario de 9 a 13
horas, se personarán en este Ayun-
tamiento funcionarios del Servicio
Nacional de Productos Agrarios
(SENPA) con el fin de proporcio-
nar a los cultivadores de viñedo la
asistencia necesaria para cumpli-
mentar las declaraciones de cose-
cha de uva correspondientes al pre-
sente año.

Felanitx, 1 de diciembre de 1987.
El Alcalde:
Fdo. Cosme Oliver Monserrat.

Entorn a un concurs per a
professors d'E.G.B.

A propòsit d'un concurs al Collegi
Sant Alfons per tal de cobrir una

vacant de professor d'E.G.B., la Di-

recció del Centre ens ha fet arribar

el següent escrit:

«El passat dia 19 d'agost, el Con-
sell Escolar del Collegi de Sant Al-

fons d'Educació General Bàsica va
decidir convocar un concurs per a
cobrir una plaça vacant de professor

cl'E.G.B., va designar els membres

de la Comissió de Selecció dels aspi-
rants i va aprovar els criteris de
selecció d'acord Pmb el que assenya-

la la Llei Orgànica del Dret a l'Edu-

cació (LODE).

Les proves per a cobrir la vacant

varen tenir lloc al Collegi el dia 9
de setembre amb la participació de
clotze dels tretze professors inscrits
prèviament. Una vegada resolt el
concurs, tres deis aspirants i el Se-
cretari de la FETE de la UGT de
Mallorca varen presentar una recia-
maca') davant el Director Provincial
del Ministeri d'Educació i Ciencia
clenunciant un seguit d'irregularitats
que, segons el seu parer, havien inci-
dit en el concurs per tal d'afavorir
a un professor en perjudici dels
altres aspirants. La noticia de la
presentació de l'esmentat recurs va
esser recollida ner diversos mitjans
de comunicació.

Amb data del passat dia 25 de
novembre, el Director Provincial
d'Educació i Ciencia ha dictat una
resolució desestimant el recurs, en
la que es diu que en el procés de
selecció que ha tengut lloc al nostre
centre, no s'ha produït cap irregula-
ritat que pogués haver modificat la
posició de l'aspirant que va aconse-
guir la major puntuació. D'altra
banda, la resolució del Director
Provincial fa constar que el Servei
d'Inspecció Tècnic d'Educació va

CONVIDADA
Amb motiu de la festa de la Im-

maculada Concepció, la Creuada de
l'Amor Diví celebrara la seva diada
anyal, que enguany ja va pel núme-
ro quaranta.

Aquesta se desenvoluparà sota el
seglient programa:

Avui horabaixa, a les 7, a l'església
de Sant Alfons, missa en sufragi dels
creuats difunts.

Dilluns, vigilia de la festivitat, a
les 9 del vespre, Missa solemne amb
homilia que dirà el P. Antoni Oliver,
C. R.

Dimarts, festa de la Immaculada,
a migdia, dinar de germanor a la
Pensió Portocolom.

Es convida tots els creuats i els
seus familiars a aquests actes de
germanor.

Es poden retirar els tickets per al
dinar, al convent de Sant Alfons o
de qualsevol membre de la comissió
directiva.

emetre un informe en el que s'afir-
maya que no hi ha hagut irregulari-
tat de cap casta en el procés de
selecció realizat pel Collegi».

Felanitx, 1 de desembre del 1987.

Programa de les festes de Son
Mesquida, patrocinades per l'Ajunta-
ment de Felanitx amb la collabora-
ció del Vedat de Son Mesquida.

Avui dissabte, a les 8 del vespre
Missa solemne. A les 9 festa pels
allots i a les 9'30 Festa pagesa: ball
de bot amenitzat per S'Estol des
Picot (subvencionat per la Caixa
Rural) i els Sis Som (subvencionat
per «la Caixa»). Hi haura fogueró on
es podrà torrar llom, llangonissa i
botifarrons i vi per a tothom, donat
per Vins' Bernat.

Diumenge dia 6.—A les 3'30 de la
tarda, bulla a Sa Quintana.

Dilluns dia 7.—A les 9 del vespre,
vetlada teatral a càrrec del grup
«Foganya» que posara en escena
l'obra de Joan Mas «Ara plouen
figues».

Dimarts dia 8 de desembre, festa
de la Immaculada.—A les 11 del
matí CARRERA POPULAR FELA-
NITX - SON MESQUIDA amb sorti-
da del camp d'esports. Es poden
inscriure fins una hora abans, a la
sortida.

A les 3 del capvespre TIR AL
PLAT, per a socis i veins.

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

CARNICERIA - CHARCUTERIA
Damián Colom

Playa de Pax, 17 - FELANITX

Les comunica que para estas pró-
ximas fiestas de Navidad dispondremos
de un extenso surtido de:

TODA CLASE DE CARNES SELECTAS, ENTRECOTS, SOLO-
MILLOS, PAVOS, LECHONAS, PATOS, PERDICES, FAISANES,
CODORNICES, POLLOS DESHUESADOS, POLLOS RELLENOS,
POLLOS CAMPEROS.

GRAN VARIEDAD DE FIAMBRES NAVIDEÑOS, JAMONES
SERRANOS, QUESOS DE TODAS CLASES.

GRAN DIVERSIDAD EN, CALAMARES, CIGALAS, LANGOS-
TINOS, LANGOSTAS, GAMBAS.

Empresa ubicada en Cala d'Or
necesita cubrir plazas

SE REQUIERE:

- Contable con experiencia en ma-
nejo ordenador.

- Secretaria con nociones contabili-
dad, mecanografía e idiomas.

Se ofrece Seguridad Social y suel-
do a convenir.

Informes: Tel. 657713



8	 FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Llegó ya al PALACIO «MARI-
VENT» la obra del pintor MIQUEL
BARCELO «Sin título» que estuvo
durante siete meses retenida por la
Aduana barcelonesa por el polvo de
la burocracia. El enorme cuadro es
un regalo de la Conselleria de Turis-
mo a la FAMILIA REAL.

Por cierto el pintor ha conseguido
un clamoroso éxito en sus exposicio-
nes de BARCELONA y NEW YORK.

• MESTRE-OLIVER también ha
mreecido los honores de la populari-
dad tras EXPONER en MANACOR
en «Sa Torre de ses Puntes». Los me-
dios de comunicación y especialmen-
te T.V. Balear se han hecho eco del
suceso. En una larga entrevista en
«PERLAS Y CUEVAS» en la sección
«Sopar-Iberotel» decía del felanitxer
MIQUEL BARCELO «... Barceló es
el Julio Iglesias de la pintura».

• La semana pasada actuó en la
DISCO «CALIPSO» de PORTO-CO-
LOM el conjunto musical mig-f ela-
nit xer » «DELFOS».

• Quienes actuan en su propia
salsa son los «INTERMINABLES»,
en el Port-Petit de CALA D'OR en
el «HARLEM-JAll» (música en vi-
vo) semanalmente de jueves a do-
mingo.

• Recibimos un cable desde
SANTO DOMINGO de aS. M.» y
«TWIST» que con JIMMY RIERA
disfrutan de unos días de «asueto».
Cuentan que hay excelentes pers-
pectivas para montar un par de
negocios por aquellos pagos. A últi-

CONSTRUCCIONES

Correr Joan Alcover, 25
Teléfono 58 00 93

07200- FELANITX (Mallorca)

ma hora otra expedición estaba a
punto de salir, se trata del «TRIO-
P.P.P.» Si bien la cosa podía que-
dar en dúo al final; resulta que una
parienta de los implicados es de-
masiado remolona y se niega a
dar permiso al «tio».

No se que tendrá aquella tierra,
un extraño imán. 1-Lista el vicepresi
dente del gobierno Alfonso Guerra
estuvo allí la pasada semana.

• Por lo que respecta al EQUI-
PO-A» las aguas han vuelto a su
cauce normal. Ha Drganizado algu-
nos banquetes de órdago. El último
en «S'AUBA». Así de esta guisa no
es raro que haya buenos entendi-
mientos.

• VIDEOCLUB. — «ENEMIGO
MIO» (3). Director Wolfgang Peter-
sen. Intérpretes: Dennis Quaid,
Louis Gosset jr. Productora: CBS/
FOX Video. Duración: 90 minutos.
Género: Terror. Producción 1985.
SINOPSIS: Enemigos por instinto.
Gosset y Quaid son amigos por ne-
cesidad y libran en un planeta hostil
una dura batalla, parte de la salva-
je guerra que enfrenta a la Tierra
con el planeta Dracon, habitado
por seres monstruosos. Esta guerra
alcanza una dimensión que puede
poner en peligro la supervivencia
de ambos planetas y puede condu-
cir al exterminio total... COMEN-
TARIO: Bajo la apariencia de una
típica cinta de ciencia-ficción se
esconde un mensaje pacifista y de
hermandad de los hombres de toda
la tierra. Muy recomendable para
«fans» del género.

• El jugador del C.D. FELA-
NITX, el joven JULI, tuvo que jugar
con un dedo roto el pasado domingo
frente al MARGARITENSE. Un dedo
que tras estar casi soldado, volvió a
romperse. Por cierto le hicieron un
penalti como una casa, muchos dirán
que discutible, el árbitro ni lo quiso
ver... Pero la verdad es que lleva
marcados los tacos en ambas pier-
nas. ¡Ya me dirán!

• Y les recuerdo que el lunes hay
las «12 HORAS DE CINE DE TE-
RROR». La noche puede ser entrete-
nida ya que habrá servicio de bar y
oportunidad de tomar algún bocata

para reponer fuerzas y pasarse algu-
nos minutos de tranquilidad después
de sufrir los «sustos» de rigor. Claro
que a más de uno le va a quitar el
apetito tras ver tanta víscera huma-
na de las entrarias abiertas, borboto-
nes de sangre, dc.ntelladas canibales-
cas y otras escalofriantes truculen-
cias. Ya digo la noche promete.

• Y este fin de semana también
el PRINCIPAL» pueden ver una pe-
lícula que pasó con éxito por «SR-
ges» «LA CARRETERA DEL IN-
FIERNO» (The hitcher), dirigida por
Robert Harmon y con Rutger Hauer
de protagonista y sanguinario ase-
sino de la carretera. Y un consejo,
no es bueno recoger a desconocidos
auto-stopistas. De complemento «ES-
CUELA DE GENIOS» (Real genius),
dirigida por Marta Coolidge. Se trata
de un pasatiempo desmadrado, en-
tretenido y hasta divertido.

• Dos amigos han reabierto el ex-
bar «Can Pedro» y lo han rebautiza-
do con el nombre de «SNOOPY'S»,
quizás parodiándose a si mismos.
TIA y DANI están dispuestos a hacer
malo el maleficio que pesa sobre el
local, «talla» para triunfar si que
tienen.

JORDI GAVINA

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.

SE NECESITA AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO con Formación
Profesional.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

EXTRAVIADO PERRO ibicenco
marrón pelo duro, en Calas de
Mallorca. Atiende por Faisán.
Se gratificará su devolución con
50.000 ptas.
Inf.: Tel. 573515

VARIAS

— El domingo, 7 de noviembre, se
celebró en el Salón de Actos de nues-
tro Ayuntamiento, un homenaje al
que hasta hace poco ha sido Coman-
dante Militar de esta Plaza, el Ca-
pitán de Carabineros D. Carlos Si-
marro Medina, para expresarle el
profundo agradecimiento y el inten-
so afecto que por él siente nuestra
Ciudad.

— El lunes, 8 de noviembre, des-
pués de haber cumplido durante va-
rios meses sus deberes profesiona-
les en la Ciudad de Cáceres, regresó
defnitivamente a la Jefatura de Te-
légrafos de esta Ciudad, el Alcalde de
la misma D. Manuel Oliver Puig.

— El 11 de noviembre de 1937, fa-
lleció el Rdo. D. Juan Pou Riera,
coadjutor de nuestra Parroquia.

— Por desacato al convenio esta-
blecido acerca del horario de aper-
tura de establecimientos de peluque-
rías de esta localidad, le ha sido im-
puesta una multa de veinticinco pe-
setas, a la afiliada Peluquera de Se-
ñoras, María VadeaSoler, por haber
prestado sus servicios a puerta ce-
rrada en un lunes, a una de sus dien-
tas. Su importe ha sido destinado al
Socroro Pro-Hogar Español.

DISPOSICION OFICIAL
Con objeto de evitar incidentes,

consciente o inconsciente provoca-
dos, perá que en todo caso pueden
perturbar la buena armonía de la re-
taguardia, se pone en conocimiento
de todos los afiliados a Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las
J.O.N.S., que los únicos gritos que
deben darse en concentraciones, ma-
nifestaciones, desfiles, etc. son estos:
«Franco, Franco, Franco»; «Arriba
España»; '<Viva España» y «España
Una, Grande y Libre».

Cualesquiera otros —en relación
con el Movimiento—, serán conside-
rdaos como lanzados con propósito
de perturbación y adecuadamente
sancionados por las autoridades del
Partido y del Estado.

FIESTA DE LA INMACULADA
En nuestra Parroquia se celebró

con inusitado esplendor.
A las 7, Misa de Comunión Gene-

ral. Fue tal la afluencia de fieles que
se acercaron a recibir la Sagrada
Forma, que solamente la comunión
duró Inedia hora, siendo repartida
por trel sacerdotes.

Por ser la Patrona del Arma de In-
fantería, las Milicias asistieron a la
Misa de las 9. A más de las Compa-
ñías, debidamente formadas, acudie-
ron el Comandante Militar D. Barto-
lome Adrover, el Comandante de Mi-
licias D. Francisco Oliver y demás
Autoridades locales.

A las 10, se celebró el Oficio con
sermón que predicó el Rdo. Sr. Ar-
tigues...

D'ALLAVORS

A BINIFARDA, ES VENEN 4 qual-
telades, amb caseta vella i 3 cual .-
terades i mitja.
1111.: Tel. 580406 (els vespres).

EL MATERIAL D'AVUI PER AL FUTUR

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

ENERGIA

Ens visiti a la nostra oficina i sala de mostres a Felanitx o truqui per

telèfon al núm. 58 00 93 de 9 a 13 i de 16 a 19.

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'EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIONS I MUNTATGES

— EL MILLOR SERVEI TÈCNIC

— GRAN VARIETAT DE SOLUCIONS CONSTRUCTIVES



FELANITX

BASQUET

Ais júniors eis robaren el partit

oft FUTBOL

i El jersey de Jerilnimo !
Felanitx, O - Margaritense, O

Tarde fría, pero agradable. Bastan-
te público en las gradas.

ARBITRO.—E1 Sr. Vivancos (0).
Un inepto. Estuvo ayudado por un
chaval, su propio hijo, y el Sr. Cór-
doba. Al no saber imponer sus cri-
terios recurrió a las tarjetas, que mu-
chas veces sacó cuando no debía, en
cambio pasó par alto muchísimas
«tarrascadas» de los visitantes, que
abusaron de la pérdida deliberada
de tiempo; el masajista visitante sa-
lió repetidas veces a atender juga-
dores «caídos». Expulsó a dos juga-
dores «margalidans», pero ahí su ca-
serismo se convirtió en anticaseris-
mo y no quiso saber nada de lo que
ocurría en el área del Margaritense.
El público pidió cuatro penaltis, pe-
ro sí es cierto que al menos hubo
dos de claros.

TARJETAS.—Para los locales Ju-
lia, Juli y Pont. Y para los visitantes
Víctor, Piza, Grimalt (la vio en dos
ocasiones y por tanto expulsión) ro-
ja directa a Payeras.
FELANITx.--Iti go(1), Santi(2), Riera
(1), Pastor (1), Veny (2), Juan (2),
Pont (1), Juli (2), Vanrell (1),
X. Riera (2) y Roselló (2). Julia (1)
por Vanrell y Barceló (1) por Pas-
tor.

NO HUBO SUERTE

Pese a quien pese el Felanitx no
jugó mal. No tuvo suerte y se encon-
tró con San Jerónimo bajo los palos
parando lo increíble. Tampoco los
artilleros merengues tuvieron afina-
da la puntería, fallaron goles canta-
dos.

Hay aficionados que mejor no acu-
dan al campo, despotrican y hablan
del equipo, el pasado domingo sin
razón. Sus conocimientos de fútbol
son escasos, pese a que ostentan car-
gos de relevancia... Una pena, toda
crítica tiene que ser constructiva, no
destructiva.

En el fútbol, un juego de pelota,
muchas veces caprichoso, no se dan
los resultados a tenor de los méri-
tos. Se gana, se empata o se pierde,
el factor suerte es fundamental.

El domingo jugó el Felanitx una
buena primera parte, pero no marcó
ningún gol, cuando pudo haber mar-
cado una serie, ocasiones hubo a po-
rrillo.

En la segunda también las hubo,
pero las prisas, la falta de serenidad
quedó manifiesta. Hay que jugar con
la cabeza, no sólo con el corazón.

Jerónimo, que lucía un extraño
jersey, de extraños y chillones colo-
rines, tiene un talismán mágico cada
vez que nos visita en «Es Torrentó»
y nos amarga el festejo. ¿Sería el
jersey en esta ocasión? Lo cierto es
que el veterano portero se las sabe
todas, pierde tiempo, sabe comer el
«coco» a los delanteros y anticiparse
y, además, tiene toda la suerte del
mundo... ¡Hasta los palos juegan a
su Pavor!

El Felanitx. que encerró al Marga-
ritense en su área, que sólo llegó a
jugar con nueve jugadores, no pudo
ganar o no supo, pero a mi juicio es

que el portero Jerónimo es un gafe.
La verdad es que recordando el par-
tido no me explico como se perdió
un punto de esta manera.

Hoy sábado un MONTIRRI, a recu-
perar el terreno perdido, la liga con-
tinua.

MAIKEL
2.• REGIONAL

ROTLET, 2 - S'HORTA, 1
INJUSTA DERROTA

No mereció perder el S'Horta este
partido. Pero la actuación parcial del
«soplapitos» de turno fue decisiva.
Alargó lo suficiente para que los ju-
gadores locales marcaran el segundo
gol (el de la victoria) en el min. 98.
Amén de inventarse extrañas faltas
contra el equipo visitante cuando se
acercaba con peligro a la meta local.
Así es difícil puntuar, por no decir
imposible.

Marcaron los locales en la La par-
te tras el saque de una falta. Empa-
tó Aznar pocos minutos después.

En la segunda con la igualada
(1-1) parecía que sería definitiva.
Pero en el min. 54 llegó el gol local,
el árbitro se apresuró entonces a pi-
tar el final del partido, ante la total
indignación de los seguidores del
S'Horta.

S'Horta.—Santi, Manolo, Flores,
Oscar (Asturias), Aznar, M. Roig, Va-
cas, Juli, Guillem y Gaspar.

El próximo partido se jugará en el
campo «Sa Lleona»: S'HORTA - AL-
TURA.

CA'S CONCOS, O - PORT SOLLER, 3
FALTAN JUGADORES

Compadecemos al míster M. Vilar,
no tiene jugadores ni siquiera para
confeccionar el equipo inicial. Las
sanciones y las lesiones han diezma-
do al equipo que empezó siendo uno
de los «gallitos» y ahora se ve con
Ia triste obligación de jugar a per-
der, sin ninguna opción de conseguir
algo positivo. Como no se produzcan
nuevos fichajes la cosa está más ne-
gra que el betún.

El próximo domingo juegan fuera:
SENCELLES - CA'S CONCOS.
JUVENILES

OLIMPIC M., 2 - FELANITX, O
OCASIONES PERDIDAS

No tuvieron suerte los pupilos de
Alonso en Manacor. Fallaron goles
cantados.

También hay que denunciar la po-
ca personalidad de algunos jugado-
res que no acatan la disciplina del
entrenador. Lamentable. En .Es Tor-
rentó» FELANITX - ARTA.

INFANTILES
ESCOLAR, 1 - FELANITX, O

MINIMA DERROTA
En Capdepera se pensó en el em-

pate, pero valió el gol local; no hubo
tampoco mucha fortuna a la hora
del remate final. Los chicos de Cal-
dentev vuelven a jugar fuera: OLIM-
PIC M. - FELANITX.
ALEVINES
B. RAMON LLULL, 1 - FELANITX, O

MALA SUERTE
Pese a que hicieron sobrados mé-

ritos para puntuar los chicos de Joan

RESULTATS
Cadets masculins: J. CAPO/AU-

TOC. GRIMALT - SA POBLA, 69-51.
Juvenils masculins: CARDESAR -

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 44-65.
Júniors masculins: J. LLUCMA-

JOR - J. CAPCVAUTOC. GRIMALT,
73-71.

Juvenils femenines: SANTA MO-
NICA - J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,
63-38.

Seniors fcmcnines: J. CAPO/AU-
TOC. GRIMALT - CAMPOS, 66-42.

COMENTAR!

Magnífics els CADETS que tingue-
ren una sortida demolidora (39-14
en el minut 13). Després seguí una
estona ben Ilarga de fosca que ens
dugué a un preocupant 42-35 (minut
27). Torna la llum, emperò, quan
Rafel Lladó i Pere J. Fullana connec-
taren les seves maquines de fer
punts (28 perhom). Ara veurem com
en surten d'aquests dos pròxims par-
tits en front de Patronat B i Cide.

Els JUNIORS, que han perdut cinc
partits consecutius, feren un gran en-
contre a Llucmajor, on mereixien
guanyar. L'àrbitre, un tal Sr. Bonnín,
no ho va voler. Quan els felanitxers
duien 7 punts d'avantatge en el mi-
nut 36 (57-64) —n'havien aconseguit
fins a deu—, s'inventa una inexistent
i absurda personal intencionada que
ningú no va veure a Guillem Amen-
gual (27 rebots, 17 punts) i era la
5.». A partir d'aquest moment, un
calvari. Vuit faltes en contra del
Joan Capó que representaren 13 tirs
Iliures dels quals els locals, per afe-
gitó, n'anotaren 11. Una autèntica
llàstima la pèrdua d'un partit en el
que Pep Sánchez va estar excepcio-
nal (17 punts, 3 triples, 8 assistèn-
cies) i els dos juvenils Mateu Julia
i A. Obrador estigueren molt encer-
tats).

Els JUVENILS MASCULINS no
desaprofitaren la seva segona sorti-
da consecutiva. Els llorencinc no-
més resistiren a la primera part
(28-30). En el segon temps es dedi-
caren a mostrar els seus mals mo-
dals i poca deportivitat, especialment
vers l'àrbitre que hagué d'expulsar-
ne un, a mes de castigar-los amb al-

Adrover no consiguieron puntuar en
Inca. Ocasiones para marcar algún
gol tuvieron, pero el árbitro de tur-
no se salió con los locales y les dejó
pasar algunas cosas feas, producién-
dose durante el partido algún que
otro lío.

Próximo partido: FELANITX - PO-
BLENSE, en «Es Torrentó».

FUTBOL EMPRESAS
PROTECTORA/GRIMALT,0 -

H. HELIOS. 2
DOMINIO INFRUCTUOSO

Los locales dominaron todo el par-
tido agobiando a sus rivales, pero
fueron romos en ataque, desperdi-
ciando claras ocasiones de gol. Los
«hoteleros» supieron defenderse con
cierto orden y marcar dos valiosos
goles.

Por parte local se notó demasiado
Ia ausencia de J. Tauler.

gunes tècniques. Antoni Obrador fou
el millor damunt el camp i també
resulta el maxim anotador amb 19
punts. Perla tots els jugadors apor-
taren una bona collaboració en
aquest important triomf.

La lógica s'imposa en l'enfronta-
ment de les JUVENILS FEMENI-
NES contra el Santa M:nica. Des-
pres d'uns minuts inicials (uns 8)
d'equilibri, la diferncia era ja molt
clara en el dcscans (3618). El des-
avantatge arriba a 32 punts, encara
que els 4 triples de Cati Oliver i els
dos de Maria Lladó, ho dcixaren
amb el 63-38 esmentat a l'inici de la
crónica.

Des de fa unes guantes tempora-
des les allotes que ara juguen amb
l'equip SENIOR les tenen presa la
mida a les de Campos. Les nostres
veïnes no tingueren la més mínima
opció, malgrat la baixa per lesió de
Ia capitana I. Reverte. Fixeu-vos, 25-7
als 13 minuts. Margalida Lladó (17)
i Antònia Camarero (15), que a Ses
Salines havien fet 6 punts entre to-
tes dues, foren una de les claus, es-
pecialment en atac. Els dos arbitres
assenyalaren moltíssimes faltes a un
partit de resultat claríssim en tot
moment.

AQUESTA JORNADA
El dissabte hi haura a Felanitx

dos encontres de categoria masculi-
na. Els juvenils contra el Santanyí,
dos equips ben classificats, i els jú-
niors, amb la imperiosa necessitat
de guanyar, en front del Santa Ma-
ria. El mateix dia les juvenils visi-
ten el líder Pink, de Ciutat.

El diumenge dos dificultosos des-
plaçaments. Els cadets a la pista del
Patronat B i les seniors viatgen a
Sóller (Juventut Mariana).

El dimarts dematí (dia de la fes-
ta) els cadets juguen a Felanitx con-
tra el Cide. LARRY CISTELLES

ATLETISME

Cross de la Porcitincula
Amb un temps molt fred, diumen-

ge dematí, organitzat per la Federa-
ció Balear d'Atletisme es disputa
aquest cross.

El circuit va esser encertat per
aquest tipus de prova, dins un pinar
amb sòl d'arena.

La participació general fou nom-
brosa s'incrigueren un centenar d'at-
letes.

Referent a la participació d'atletes
de Felanitx hi destecam la de N'An-
toni Penya (Costa Calvià), que a la
categoria Júnior va arribar en pri-
mer lloc.

Pel que fa a l'OPEL FELANITX
foren importants els segons llocs,
aconseguits pen Sebastià Adrover i
na Maria Antònia Caldentey a les
categories de Veterans i Senior fe-
mení respectivament.

A Senior masculí tenguèrem tam-.
be representació d'atletes de l'OPEL,
que es classificaren a posicions in-
termitges. LLAMPET



or, AUTOMÓVILES,S.A.

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

Què demana la gent a
Coloms a la Sala?

Còpia de les preguntes que for-
mularem per escrit per la Plenaria
del 12 de novembre i que ens fóren
«contestades» en part. La setmana
qui ve tendreu les respostes i la
relació de les preguntes que anaren
a la Plenaria de dimecres passat. A
tots els que ens han confiat les seves
demandes per fer-nos portaveus,
grades.

Veient la imnossibilitat temporal
que les preguntes que volem fer
arribin a les plenàries, les vos volem
fer arribar per escrit amb l'espe-
rança que abd en tendrem resposta.

Les preguntes són les següents:

1.—On es la relació de les despe-
ses per la no elaboració del PGOU
de Felanitx?

2.—On es la relació deis pactes
urbanístics sorgits mentre es trami-
tava el PGOU?

3.—Com aplica aquest Ajuntament
el Reglament de Disciplina Urbanís-
tica?

4.—On és el celador d'obres i que
fa?

5.—Com va l'estudi del Reglament
de normalització lingüística que va-
rem proposar?

6.—Com va l'estudi del Pla Espe-
cial d'Aigües del 'Irme?

7.—Per què no acaben les plenà-
ries?

8.—Per què no es tramita can ex-
pedient sancionador per infracció
urbanística, quan hi ha denúncies?

9.—Per que no es tramita la decla-
ració de ruina quan s'ha soHicitat a
aquest Ajuntament al mes de març?

10.—Per quina raó no tenim les
actes de les comissions de srovern
dins el deu dies preceptius?

11.—Per què no tenim un despatx
per rebre la gent segons mana l'arti-
cle 27 del Reglament?

12.—Per què no es fa un decret
regulant l'horari de les construc-
cions en zones turístiques i en tem-
porada alta, quan aquí hi ha denún-
cies de turistes que diuen que no
tornaran més, per les molèsties de
les obres?

13.—Per què no es demana a l'or-
ganisme competent, davant la neces-
sitat urgentísima d'adreçar la corba
de la pedrera de Can Alou, on cada

mes hi ha accidents i alguns han
estat mortals?

14.—Com així el negociat d'urba-
nisme no esta informatitzat, ni te
aire acondicionat, i per quatre fun-
cionaris hi ha un sol encuny')

15.—Com així a aquest Ajunta-
ment no s'ha expedit cap cèdula
d'Habitabilitat d'ença el decret de
març de 1987?

16.—Com així convoquen sessions
informatives els matins, en hores de
feina?

17.—Com així !es Comissions de
Govern segueixen aprovant coses
que no són de la seva competencia,
malgrat que vos hem avisat reneti-
des vegades?

18.—Com així l'acord de la Comis-
sió Informativa, respecte a la llet no
va arribar a Plenaria? Sabeu si hi
ha relació entre la font que vos va
fer arribar la proposta de «subven-
cionar la Ilet» i la Junta d'Accionis-
tes de l'empresa AGAMA?

19.—Interessa una relació dels
contenciosos que té armats aouest
Ajuntament i la causa de cada un.

20.—On es la relació de totos els
funcionaris, el tipus de contracte i
l'horari de feina? El tenim demanat
del dia 10 d'octubre.

Hem d'afegir que seguim sense
tenir un lloc on rebre a la gent, dis-
sabte passat la reberem al primer
replà de l'escala.

Volem que tothom saniga que el
bathe no demostra el més mínim
interès en fer les coses més senzi-
lles en normalitat, tant es així que
la convocatória de la Sessió Plenaria
de dimecres dia 2 de desembre la
varem rebre dissabte horabaixa. Això
esta fet expressament perquè no
poguem consultar els expedients el
dissabte. No entenem a que ve ano!),
sembla que tengui ganes d'amagar
coses, o que tengui por o que vulgui
jugar a conillons d'amagat ja que
l'acte esta feta el divendres quan hi
ha personal per passar-la i fotoco-
piar-la i repartir-la, d'aquesta mane-
ra, fent tots els possibles perquè no
ens arribi el dissabte al matí, el
que suposa es que l'ha de repartir
personal fora de servei o personal
que quan fa això no fa una altra
cosa.

Creirn que això no treu cap en
lloc.

VENDO BICICLETA de corredor
nueva.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

DP6L. -E4
INNOVACIONES EN MARCHA.
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SOMNIS D'ESTIU 2
Escoltar Maria del Mar Bonet.
Fou a Campos, una nit calorosa

i plena d'estrelles del passat mes
d'agost.

Maria del Mar, amb un ventall
en las mans, esbossava tímids mo-
viments que acompanyaven la seua
veu; que envoltada amb la música
omplia l'espai ample i neorrealista.
El facer, presidint el recital, dibui-
xava a la paret ombres zobel.

El públic, respectuós, escoltava
les cançons com un xiquet quan
mira la televisió.

«No s'ha mort el desig,

el desig que jo sent per

Ens cantava la Bonet, transpor-
tant-nos a Iluminosos vergers plens
de llessamins. El palie esclata en
un aplaudiment. Al llarg del recital,
Ia paraula dels poetes i la música
del silenci entrava endins. Llavor.

Tot es molt subtil.

Els vents del món encisaren i
l'adolescencia, cavall sense brides,
s'enrotlla amb els fils dels vents i
dansaren... ballaren...

La Balenguera ens va fer alçar el
cul de la cadira. Braços alçats,
mans entrellaçades. Remor de mar.
Balanceig d'ones. Serè, tens.

Maria del Mar ens canta, ens
conta, ens parla del nostre noble,
de la nostra gent, de les nostres
històries, petites, intimes, nostres.

Acabat el recital anàrem a un
bar de Campos. Gin Xoriguer. El
cambrer, ulls emboirats, ens parla
d'un peix de tres mil quilos que
havia aparegut a la platja d'Es
Trenc (tots els blaus del món).

—Demà si voleu anar-hi, es batle
partira es peix a trossos i en dona-

,	 I
rã un bloc' a tots els qui en vulguin.

Pels carrers de nit i ombres
tornarem cap a Felanitx, plens de
música, de silenci espès, des de
Mallorca a l'Alger, des de l'Alcúdia
a Albuixec.

En aplegar a casa intentarem
dormir per?) la calor i els mosquits
(i alguna cosa més?) no ens deixa-
ren conciliar el somni. Ens van
obligar a alçar-nos. L'espectacle fou
meravellós.

Llostrejava, suau, lentament. Ca'n
Pels Nou. , Boira. David Hamilton a
So N'Oliver.

Els arbres, la casa, la llum, tots
nosaltres* esfumats.

Maria del Mar broda tovalloles
de fil.

Maria del Mar recull atmeles
(flor de neu).

Maria del Mar plora.
Maria del mar canta a Campos

una encesa nit d'estiu i la frescor
de les cançons ens deixà plens de
llum, de blaus, de colors. De
Somnis.

Vicenç Pedrós
Meliana. Tardor del 87_

La final de Golf «lila de
Mallorca» se celebrarà
a Felanitx

El proper dimarts dia S, al camp
de golf Vall d'Or del nostre terme,
se celebrara la prova final del Tru-
fen Illa de Mallorca de golf, patroci-
nat pel Consell Insular de Mallorca,
al cap de la qual tindrà lloc l'entre-
ga de trofeus.

Sábados por la mañana abierto
MOTOR FELANITX,

SERVICIO OFICIAL
MINIM

Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX




