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Una sessió soporífera i poc engrescadora

L'Oposiciti, cap al fina!, abandonà I
Ia sala arodelia.

Estan prou enfora de rodar be els
assumptes a l'Ajuntament si ens ate-
nem a les impressions recollides a la
darrera plenaria, la qual acaba amb
una anècdota ben trista quan els re-
gidors de Coloms a la Sala i En Paco
García del PSOE abandonaren la sa-
la abans d'acabar la sessió. L'oposi-
ció acusa el Batle de bloquejar el
diàleg amb l'actitud que adopta am-
parant-se d'una forma estricta en el
reglament i de no donar possibilitat
a plantejar les consultes, ja que el
sempre copiós ordre del dia de les
plenàries no permet d'arribar a
aquests punts. A aquesta actitud res-
pongué el gest dels regidors que
abandonaren la sala pocs minuts
abans de les dotze, als quals s'hi su-
maren Pere Massutí i Paco Algaba,
tot i que aquests sollicitaren el per-
mis de la presidencia un cop que
aquesta els advertís de la incorrec-
ció. El Batle féu que 'constas en acta
el succés, que qualifica de despec-
tiu vers la Corporació. Tot respon-
gué a l'obstinació de Pere Batle en
el sentit de que es Ilegís íntegra-
ment l'cxpedient per a la recepció
de les obres d'un bloc de nínxols del
cementen. Coloms a la Sala porta-
ven un feix de preguntes —que dis-
tribuiren fotocopiades a l'auditori
abans de començar la sessió— que
havien acumulat degut a les cir-
cumstancies esmentades i que una
vegada més hagueren de reservar per
a una altra ocasió.

Sols amb els vots favorables del
PDP i AP s'aprovaren els següents
assumptes: Contractació d'un arqui-
tecte per a la gestió urbanística de
l'Ajuntament. Plec de condicions per
a la construcció d'un ample aparca-
ment al cemented. Inclussió d'unes
obres de millares esportives al camp
de Sa Mola i a Portocolom i dotació
pels collegis «Joan Capó» i «Sant Al-
fons» dins el Pla Territorial d'Equi-
paments Esportius del CIM. Cessió
del contracte de neteja i custòdia del
Parc Municipal. Adquisició d'uns tau-
lers portàtils de bàsquet per al
Camp d'Esports de Sa Mola.

Amb els vots favorables del PDP,
AP i el PSOE i l'abstenció dels Co-
loms, s'aprova el plec de condicions
per a l'adquisició d'un equip de me-
gafonia per a la Casa de Cultura.

Per unanimitat s'aprova la propos-
ta de la Comissió de Governació
d'adherir-se a la soHicitud de Green
Peace per a la declaració de Cabrera

com a Parc Natural, així com l'inici
de gestions per a aconseguir la ces-
sió a l'Ajuntament del camp de fut-
bol d'Es Torrentó.

El punt 8e. que es referia a l'a-
provació de la Compta General del
Pressupost de 1986, s'aprova per ma-
jada amb els vots del PDP i AP. Els
socialistes demanaren que quedas
damunt la taula després de mitja
hora de sollicituds de comprovacions
documentals per part de F. Algaba,
de les quals en prengué nota el Se-
cretad. El Batle digué que les con-
testaria en la mesura que disposàs
de temps i funcionaris per a fer-ho.

S'informa de ranullació de l'acord
pres a la plenaria del 7 d'octubre so-
bre el subministre de llet als esco-
lars, arran del recurs de reposició
interposat pels Coloms a la Sala i
PSOE.

I amb l'ater ressenyat al principi i
el toc de les dotze, s'acaba la plena-
ria, una sessió que, tot i que va dis-
córrer dins les coordenades pròpies
que marquen el debat polític demo-
cratic, esdevingué en alguns mo-
ments soporífera i deixà un regust
amarg, com una mena d'impressió
d'inoperancia, d'empantanagament
del que sembla que no se'n pot sor-
tir. Sens dubte el superar aquesta si-
tuació hauria d'esser l'objectiu pri-
mer de totes les forces polítiques
que integren el Consistori. Totes, en

Ia mesura tal volta del seu pes elec-

toral, haurien de fer un esforç en
aquest sentit. Altrament veim molt

mal parat el futur, ja molt compro-

Inés de la nostra població.

Caria a la Constitució
Distingida i respectada senyora:

No sabem si estau avesada a re-
bre correspondencia. En tot cas,
esperam que prestareu atenció be-
nèvola a la present, que vos dirigim
amb la més neta de les intencions.

D'ençà que fóreu promulgada en
el nostre estat, es un fet que han
canviat maltes coses, almanco en
teoria. La primera i principal es
que, després de sospirar-ho molt
(els qui ho sospiràvem) vivim a
un país que podem considerar nor-
mal, o que esta en vies d'esser-ho.
Possiblement, un dels requisits que
hauria de reunir el nostre poble es
el de conèixer-vos. Seria una llasti-
ma que vos passàs alió que va
passar amb els «Principios funda-
mentales del Movimiento», dels
quals se parlava molt però no va-
rem arribar a sebre en què consis-
tien. Clar que, tractant-se d'ells, la
cosa no tenia gens d'importància
perquè de coneixer-los o d'ignorar-
los no se'n derivava res. En canvi,
tractant-se de vós, es importantís-
sim que sigueu ben coneguda i ben
interpretada.

Per ventura convendria recordar
un principi repetit moltes vegades:
que hi ha ciutadans i súbdits. Esser
dels primers exigeix una prepara-
ció, una formació i sobretot una
sincera voluntat d'esser-ho. Per això,
cada any, quan arriba la vostra
festa, com ara ha succelt, nosaltres
trobam a faltar aquest aspecte di-
dactic. La podríem aprofitar per
dar-vos a conèixer punt per punt,
any darrera any. En lloc d'això, la
commemoració se redueix a música

i coca, sense que volguem dir que
hi tenguem res en contra. Ara, te-
nim una mica de por que, amb la
marxa que du la cosa, la vostra
festa no acabi així com va acabar
la commemoració del 18 de juliol,
que va morir d'un pur desaire,
abandonada dels seus, enmig de la
indiferencia general.

Hi ha moltes maneres de cele-
brar les festes i, possiblement, vos
han triat la menvs engrescadora de
totes. I això fa Pensar que es fruit
del poc entusiasme que senten per
vós els qui organitzen la vostea,
perquè diumenge passat, el fervor
era tan magre que les banderes,
descolorides i polsoses, no varoi
aparèixer fins al cap d'una estona
de començar l'acte. Ningú hi havia
pensat.

Per part nostra, poca cosa hi pe-
dem afegir. Vos desitjam amb tota
l'anima molts d'anys de vida. Anys
en que sigueu més fidelment apli-
cada i Inés rectament interpretada.
Com més vella sereu, més bona.

Repetim, doncs, els nostres mors
anys més fervents.

Pirotècnic

Obra de kiliquel Barceló
a l'exposicki itinerant
«Eis miIkr iuropa»

A Estrasburg acaba d'esser inau-
gurada una exposició de carActar
itinerant que durant els propers
dos anys s'installara a diverses ca-
pitals europees, Estats Units i Japó.
Sota el títol de «Els millors d'Euro-
pa» recolleix obra de noranta artis-
tes pertanyents a desset paissos.
Entre les ciutats que l'han d'acollir
hi figura Barcelona.

El que ens ineressa és ressenyar
que hi figura obra del nosre paistt
Miguel Barceló, al cosat de set
artistes més espanyols.

Aquesta mostra ha estat organitza-
da per la revista francesa «Eighty»
i per la selecció d'obres i auors ha
comptat amb l'assessorament de
nombrosos especialistes, critics d'art
i de lectors de diaris de gran tira-
da. Pel que fa als autors espanyols
la publicació que ha tengut a cura
la tria ha estat «La Vanguardia» de
Barcelona.
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral:	 1.500 nt es.

Semestral a fora: 1.650 pies.

SANTORAL

Diu. 13 Sta. Llúcia
Dill. 14 St. Joan de la Creu
Dim. 15 St. Valeria
Dim. 16 Sta. Albina
Dij. 17 St. Llàtzer
Div. 18 M. de Déu Esperança
Diss. 19 St. Nemesi

LLUNA

Quart minvant dia 13

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 119 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 festins, a les 19 h

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 h.

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

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

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

TELEFONS D'INTERÈS

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

580448-581144
Funerària Lesever	 582450

Ambultmcies
581715 - 580051 - 580080

Servei medie d'urgències 580254
Guardia Civil	 580090
Bombers	 581717

Miquel-Nadal

Jaume Rotger
C. Ticoulat
Francesc Pifia
Gayb.-Melis
Miqu e l-Nadal

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 TECNIC

— GRAN VARIETAT DE SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

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 MES

ENERGIA

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

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

CONTRUCCIONES

Carrer Joan Alcover, 25
Teléfono 58 00 93

07200- FELANITX (Mallorca)
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Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 21, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos sus
miembros:

Sc aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se estimó el recurso de reposic;ón
interpuesto por los Regidores del
Grupo ,Percja. son Joves, Coloms a
la Sala» contra acuerdos de la Co-
misión de Gobierno de 12 de agosto
pasado.

Sc aprobaron los padrones de te-
nencia de perros y padrones genera-
les sobre exacciones municipales, por
un importe de 27.600 pesetas y
29.619.593 pesetas respectivamente.

Se acordó abonar a D. Juan Adro-
ver Caldentey la cantidad de 16.867
pesetas por los desperfectos ocasio-
nados con motivo de la suelta de
fuegos de artificio en las pas‘das
Fiestas de S. Agustín.

Sc acordó solicitar del INSERSO
y para D. Salvador Sagrera Manresa,
Funcionario Jubilado de este Ayunta-
miento, una silla de ruedas para su
desplazamiento.

Se acordó requerir a D. 3 Bárbara
Palou Mestre para que especifique la
cantidad total que solicita para el
traslado de 300 pensionistas a Pal-
ma.

Se dio cuenta de las necesidades
urgentes en la Escuelas de Ca's Con-
cos.

Se concedió autorización para la
apertura de zanjas en la via pública
a los siguientes particulares: A Don
Juan Picornell Salvá y otra, a Don
Santos Paraiso López, y a D. Miguel
Mestre Obrador.

Se concedieron cuatro nuevos pla-
zos para terminación de obras auto-
rizadas.

Se concedió licencia a D. Sebastián
Riera Mas para construir un edificio
destinado a local y cinco viviendas

en solar de la calle Duana, Barques
y Ordines, con una tasa de 223.112
pesetas.

Se concedió licencia a D. Rolf
Friedrich Kiihler y otra para pro-
ceder a la agrupación de los sola-
res 44 y 45 de la Urb. Lafe de Porto
Colom.

Se concedió licencia a D. Ramón
Roig Porta para proceder a la adi-
ción de dos garajes y dos garajes y
dos viviendas en solar número 20 de
Ia Urb. Lafe de Porto Colom, con
una tasa de 129.600 pesetas.

Se concedió licencia a D. José Ga-
rrido Hinarejos para construir un
edificio de viviendas en solar de la
calle Mitjorn con una tasa de 152.558
pesetas.

Se concedió licencia a D. Gaspar
Bonnín Forteza para construir un
inmueble destinado a almacén, co-
chera y piso en calle Eras 98, con
una tasa de 51.351 pesetas.

Se concedió licencia a D. Antonio
Palmer Barceló para construir un
edificio destinado a viviendas y una
piscina en solar número 2 de Cala
Serena, con una tasa de 341.592 pe-
setas.

Se informó favorablemente la pe-
tición formulada por D.3 Pilar San-
chis Núñez para construir una vi-
vienda aislada en la parcela 113 del
Polígono 28 de Felanitx, con una su-
perficie total construida de 633'78
m2.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares: a
D. Juan Moreno Cerro, a D. Bartolo-
me Gayá Adrover, a D. Bartolome
Nadal Nicolau, a D. Antonio Monse-
rrat Valens, a D. Miguel Adrover
Bordoy, a D. Juan Soler Prohens, a
D. Antonio Oliver Soler, a D. Rafael
Garcías Nicolau, a D. a María Oliver
Binimelis, a D. Miguel Mayol Mes-
quida, a D.a María Martínez Porque,
a D. Sebastián Parera Gomila y a
D. Miguel Monserrat Monserrat.

Se dio cuenta de las resoluciones
adoptadas por esta Alcaldía durante
los últimos siete días.

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

En el turno de proposiciones, rue-
gos y preguntas, el Sr. Bonet infor-

mó sobre la necesidad de instalación
de teléfono en la Unidad Sanitaria de
S'Horta, así como poner rejas en to-
das las ventanas, quedando la Comi-
sión enterada.

En el mismo sentido lo hizo el Sr.
Mora informando sobre las mismas
necesidades en la Unidad Sanitaria
de C'as Concos.

El Sr. Barceló sugirió la conve-
niencia de implantar una norma pro-
hibiendo las obras en verano en Por-
to Colom.

A propuesta del D. Miguel Barceló
Batle, tras la preceptiva declaración
de urgencia por todos los asistentes
y dado que el próximo día 1 de enero
finaliza el contrato actual de reco-
gida y tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos, por unanimidad se
acordó iniciar el oportuno expedien-
te de concurso para la adjudicación
de dichos servicios para el afio 1988
y siguientes.

Por último, el Sr. Mora se interesó
por una pared que dificulta el paso
en el camino del Puigvert en inme-
diaciones de un secadero existente,
contestando el Sr. Alcalde que ya se
había solucionado.

Felanitx, a 22 de octubre de 1987.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

EXTRAVIADO 111:11110 ibicenco
marrón pelo duro, en Calas de
Mallorca; Atiende por FaisAn.
Se gratiticarA su devolución con
50.(XX) ptas.
Inf.: Tel. 573515

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

INFORMES: EN ESTA ADMON..

INTERESSA LLOGAR XALET
zona Porto-Colom pel mes d'Agost
Raó Lluís Elías - Tel. 580054

VENDO COMEDOR, en buen estado
Precio a convenir
Inf.: Tel. 580005
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Sábados por la marina abierto
MOTOR FELANITX, C.C.

• NOVEMBRE
Dijous, I2.—Les tulipes. Cèlia ha

sembrat les cabeces de les tulipes.
Quan —ja ha plogut— jo escrivia
en castellà era perquè no en sabia
gens ni mica de fer-ho en la nostra
Ilengua i no en sabia perquè a les
escoles de postguerra era la nostra
una llengua marginada, perseguida
i més... Ja en coneixem tots la
histbria... Ara som un atrevit i
aquí me tens coixeu-coixeu caient
dins les incorreccions... El temps
del castellà vaig escriure una baja-
nada tan innocent com aquesta de
«el inconfundible olor de los tuli-
panes». Totd'una una telefonada
d'un amic poeta: «He llegit el teu
article. Saps que les tulipes no fan
olor...». Les tulipes no fan gens
d'olor, poeta, i jo faig el ridícul
escrivint. A les tulipes les basta la
seva bellesa per tenir la raó de
néixer. És per això que la meva
amiga, cada any per aquest temps,
les sembra al seu jardí...

Dimecres, I8.—No coneixes aques-
ta terra. Me dius que has de venir
per Nadal, que no coneixes aquesta
terra i que vols saber coses d'ella...
Mira: a Felanitx el volen espanyar.
Ja fa temps que es resisteix i
aguanta les ferides... Te puc expli-
car cròniques i llegendes, te puc
parlar d'homes i costums, te puc
dir dels vins i de cassoles... pert)
no hi caben els carrers ni les esca-
les, ni els nins de les escotes, ni els
vells prenent el sol..., ni els molins
mancs que deixaren llurs braços
dins la història, ni les portes de
baules centenaries, ni les campa-
nes, ni els remolins... Com vols
que a la distancia te parli de les
pedres o del vell respirar de places
i racons...? Estas per arribar i to-
caras amb les mans el que te dic...
el meu poble es un llibre que és
precis llegir caminant...

Dimecres, 25.—L'atreviment. No
renyaves mai, mare, al teu fill, per
les seves beneitures com quan vo-
lia coure les bolles de terra dins el
forn de la cuina i plorava per men-
jar les costelles abans que l'arròs,
o quan venia tot brut i cansat de
jugar a indis del Calvari... No li
pegaves quan punyia al foc amb un
bastó; només Ii deies que el vespre
mullaria el llit... Si ara, pels teus
anys, tu tornes un poc com ell de
nin, mara meya, com s'atreviria el
teu fill ni tan sols a alçar-te una
mica la veu?

ROGER

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

FELANITX

Gran actuació la de Vaquen Se-
gons la classificació —personal-
ment no queda satisfet— obtinguda
el passat cap de setmana —es la
millor assolida pel representant de
les Balears a les semifinals— a
Sarrión (Teruel), a la semifinal
Grup II del Campionat d'Espanya
de caça.

Molt bona organització per part
de la Federació Terolana i la socie-
tat «La Sarrionense», que cedí tres
mil hectàrees de les dotze mil que
té el seu vedat, per a la disputa
d'aquesta prova: una zona situada
entre mil i mil cinc-cents metres
d'altura, amb desnivells de terreny
molt forts, grans planures i alzi-
nars espessos on s'amagaven les
perdius i llebres gegants que amb
bon nombre poblen el vedat. I,
sobre tot, fred, sis baix zero mo-
ments abans de la sortida, i neu a
bona part de la zona de caça.

Amb tot això es toparen els des-
set participants, tres del País Basc,
un de Navarra, quatre mes el cam-
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pió de l'any 'anterior, de Catalunya,
tres d'Aragó, tres del País Valencia,
unde Múrcia i un de Balears. Tots
ells, durant set hores, intentaren
cagar algunes de les peces orades
de que hem parlat abans.

Vaquer sortí llançat i a la prime-
ra hora tingué oportunitats bones
per a guanyar la cursa. I vistes les
característiques dels terrenys i de
Ia caça —no l'hi havien deixat
veure el dia abans— decidí anar a
control per a canviar l'escopeta.
Llavors les coses anaren millor
però la caça s'havia ficat als alzi-
nars i era pràcticament impossible
capturar-la. Vaquer arriba a con-
trol tres minuts abans d'acabar la
prova, amb dues perdius i dues
llebres i amb el genoll esquerre in-
flat a conseqüència d'una caiguda.
En aquell moment era el quart de
la classificació i només quedava un
participant per arribar. L'alegria de
l'expedició balear (Antoni Tomas,
president, Vicenç Covas, jutge, Joan
Vicens, tècnic i Vaquer, caçador)

_

era evident. El que restava, arriba
dins el temps reglamentari, passant
al tercer lloc i desplaçant a Vaquer
a la cinquena posició, compartida
amb el representant d'Alava, que
guanya per haver arribat abans:
una gran decepció. Així es l'esport.

La classificació final fou així: ler.
Saragossa, 2on. Alacant, 3er. Teruel,
4rt. Tarragona, 5è i 6e empatats i
en aquest ordre, Alava i Balears.
Els cinc primers passaran a la final
que se celebrara aquest cap de set-
mana a Alcalà de Chilert, Castelló,
i el sise hi va en qualitat de reser-
va. Les possibilitats de participar
a la final són poques, de totes ma-
neres Vaquer sera a Castelló al
manco per aprendre del tres vega-
des campió d'Espanya.

En «Jai» mostra tres perdius i
per això fou considerat el millor
ca de la semifinal.

Per acabar aquesta referencia vo-
lem transmetre el prec d'Antoni
Vaquer de fer arribar el seu agraï-
ment a totes aquelles persones
(metges, massatgistes, menescal, pro-
pietaris de finques, etc.) que d'al-
guna manera han ajudat a aconse-
guir aquest exit. I al Govern Balear,
Consell Insular, Federació Balear
de Caça, ajuntaments de Felanitx i
Manacor, Autocars Grimalt, Perles
Orquídea i Societat de Caçadors
«Es Turó» que li han ajudat eco-
nòmicament per als desplaçaments.

Cámara Agraria Local
SUBVENCION LEGUMINOSAS

PIENSO
La Orden del Ministerio de Agri-

cultura de 21 de Octubre de 1987
(B.O.E. de 31 de Octubre de 1987),
regula las ayudas para el fomento
de Leguminosas-Pienso y otros culti-
vos proteicos.

Estas ayudas consisten en la
subvención del 50 % del valor de
Ia semilla, si ésta es certificada, o
de 2.000 Ptas./Ha. si se emplea se-
milla no certificada.

Las principales especies subven-
cionadas son: Habas y haboncillos,
guisantes, veza para grano, altra-
muz, soja, colza, yeros, etc.

Las solicitude pueden presentar-
se en las Oficinas de esta Cámara
Agraria en horas de oficina, hasta
el 25 de Enero de 1988.

Felanitx, Diciembre de 1987.
El Secretario

Pedro Llom part Bosch

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

BUSCO COCHERIA en alquiler en
Felanitx.
Informes Tel. 582450

SEMIFINALS DEL CAMPIONAT D'ESPANYA AMB CA DE MOSTRA

Antoni Vaquer Ge.
Anirà a la final com suplent

SERVICIO OFICIAL

Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

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

	
Tel. 582450



1125.000 ptes. EN PREMIS!
Els comemos del CARRER MAJOR
vos obsequiaran amb paperetes d'aquest
sorteig amb motiu de les properes festes

ler. PREMI, 75.000 ptes.
2on. PREMI, 50.000 ptes.

En bonos canviables en material deis establiments següents:

Merceria Bennasar-Juan
Boys Boutique
Bar-Restaurant Mercat
Ca'n Aleix
Ca Na Tonda
Call Vermell
Confecciones Sansó
Ca'n Capó
Confecciones Diana
Ca'n Vica
Cati Miró - Comestibles
Estanc n.° 2
Farmacia F. Piña
Farmacia Melis-Gaya
Fotografia Bennasar

Foto Sirer

Tejidos Hijos J. Pomar

Jolius

Viajes Felanitx Tours

Sa Font

Joyería San Salvador
Lanas Gloria
Lobelia Novedades

7 Major 82
,	 Pastelería Pomar
i Pedro Antich Canet

Pedro Oliver
Rossans
Relojería Mayor
Ramon Llull - Papereria
Superkansas
Sastreria Cerda
Semar
Tauro Alimentación
Tiffanni

Viajes Porto Cari
Video Club Ricart

Zapatería Salvador Adrover
Zapatería María Adrover

Ca Na Marca - Comestibles

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

Piscinas - Gas butano y propano
Servicio reparaciones

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

Carnisseria mani canmen
C. Assumpció, 20 — PORTO-COLOM

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

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

Dissabtes, obert tot lo dia.
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Nova presentació dels productes
del Celler Cooperatiu

El Celler Cooperatiu es disposa
a impulsar la promoció dels seus
productes mitjançant una presenta-
ció mes acurada i actual. Avui pre-
cisament donara a conèixer als mit-
jans dc comunicació i sectors rela-
cionats, aquesta nova «imatge» dels
seus elaborats.

Tendrern informats els nostres
lectors entorn a aquest assumpte.

El programa especial de Felanitx
Ràdio i TV dedicat a s'Este!

Per causes tècniques, fou impos-
sible realitzar el programa que Fe-
lanitx RTV tenia anunciat dissabte
passat, amb motiu del viatge de
S'Estol a l'Argentina. Aquest pro-
grama es farà avui, dissabte dia 12,
a lá mateixa hora, amb la interven-
ció de S'Estol, colla de Xeremiers,
Escoles de Ball, cors que interpre-
taran cançons de Nadal, entrevis-
tes, etc. Serà en directe tant per
Felanitx Radio 104'3 FM, com pel
Canal 41 de Televisió.

La festa de la Policia Municipal
A l'hora de tancar la present edi-

ció —dimatis - la Policia Municipal
celebra la l'esta de la seva patrona,
la Immaculada Concepció.

A la propera Niki() en donarem
com pte.

Olis de Gordiola Borobia a
«Sa Nostra»

Es troba oberta a la sala de la
Caixa de Balears una mostra de
pintures d'Andreu Gordiola Boro-

Esta integrada per mes de trenta
teles de temàtica paisatgística, trac-
tada amb una tècnica molt acurada
i una sensibilitat extraordinaria. El
color es aplicat amb mesura, tot
copsant una clima de serenor molt
personal que aconsegueix transme-
tre-se a l'espectador.

Vala dir que la mostra ha assolit
un alt index de vendes, cosa insó-
lita en aquest indret.

Aquesta exposició restara oberta
fins denla diumenge.

Conferències 87-88
Per al proper dilluns dia 14, Fe-

lanitx Cultural té prevista, dins el
cicle Conferencies 87-88, l'exposició
segitent: «El papel de la mujer en la
sociedad zic tual». Sera a earree de
M" del Carmen Rodríguez Toral.

Com sempre, la conferencia s'ini-
ciarà a les 9'30 del vespre a l'audi-
tori de la Casa Municipal de Cultu-
ra i sera retransmesa per Felanitx
Radio Televisió.

Fotografia BennAsar a la:Fira
d'Artesania «Balead»

Aquesta firma felanitxera sera
present fins dia 13, a la Fira d'Arte-

sania aBaleart» que se celebra a
Palma i a la qual concorren sola-
ment quatre fotògrafs de Mallorca.

Tres concutalwis suposaciament
implicats en tràfic de drup

Els mitjans de comunicació de
Ciutat donaren compte la setmana
passada de l'aprhensió de 35 quilos
de cocaína, el contingent més gros
de droga incautat fins ara a Mallor-
ca, així com de la detenció de cinc
persones suposadament implicades
en el cas.

Les persones detingudes pel grup
d'estupefaents de la Prefectura Su-
perior de Policia foren dos colom-
bians, Edgar Enrique i WilIiarP Ma-
nuel 'terrera Obando i tres mallor-
quins residents a Felanitx, els ger-
mans Tomas i Maria Sureda Salom
i Joan Ribas Thomas.

Els detinguts, un cop interrogats
pel Jutge d'Instrucció n. 1 de Ciutat,
foren ingressats a la presó.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
Dilluns dia 14, a les 830, sortida

des de la placa de les palmeres de
l'EXCURSIÓ CULTURAL A PALMA
ANTIGA.

Dimecres dia 16, a les 17'30 h. a
la Casa de Cultura, conferencia a
càrrec d'En Miguel Riera sobre el
tema «LES FESTES NADALEN-
QUES I EL SEU AMBIENT».

Dijous dia 17, VISITA A FELA-
NITX. Excursió a peu per la vila,
amb visites a la Casa de Cultura,
l'Ajuntament, la Parròquia, la Fun-
dad() Mn. Cosme Bauga, la Bodega
Cooperativa, les Ceràmiques, el Set-
manari Felanitx i Felanitx Radio
TV. La sortida sera a les 9'30 des
de la placa de les palmeres.

Preu del dinar, 300 ptes.

Diumenge dia 20, RECITAL LI-
RIC. Romances de sarsuela i
«Leids» a cal-1w d'Andreu Berma-
sar (piano), el tenor Francesc
Bosch i la soprano M.a José Mar-

torell. A l'església de Sant Alfons,
a les 17 h.

Dijous dia 24, SOPAR DE NADAL
a un restaurant de la vila.

Les places seran limitades.

vida social
BODA

Dissabte passat a migdia, al san-
tuari dc Sant Salvador es va cele-
brar l'enllaç matrimonial dels joves
Miguel Adrover Oliver i Joana M.a
Roig Vaquen Bendi la unió Mn. Ma-
cia Fio! Ballester.
—

Apadrinaren els nuvis els seus
pares respectius, D. Pere Adrover
Ramon i D. Angela Oliver Adrover;
D. Bernat Roig Salieras i D.° Bar-
bara Vaquer Rigo.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus germans Marga-
lida i Jaume, la padrina fonts
Anlônia Oliver, la seva cosina Mar-
galida Oliver, Antoni Sureda Nico-
lau i Antoni Ferriol. Per la nuvia
ho feren els seus germans Francesc
i Margalida„Nntoni Ballesler, Ant6-
nia Oliver, M" Antón ia Vaqucr, Joa-
naina Roig i Joana M" NIelia.

Després de la cerimónia, els con-
vidats es reuniren en un dinar a la
barbacoa «La Ponderosa».

Enviam la nostra Inés cordial
enhorabona als novells esposos.

Sudó Religiosa
ESGLËSIA DE ST. AGUST1
FESTA DE SANTA LLUCIA

Demà diumenge, es la festa de
Santa Llucia, advocada contra les
malalties dels ulls. A les 7 del ves-
pre hi haura missa solemne canta-
da, amb sermó que dirà Mn. Mi-
guel Serra Llodra, Arxiprest de
Felanitx.



mación y veréis que son muchísi-
mos los MINUS que de cada día
practican mas.

España no participa mucho en
OLIMPIADAS, TORNEOS INTER-
CON T IN E N T AL ES , EURO-
PEOS, pero cuando lo hace, es
temida y muy difícil de batir, ha-
biendo ganado múltiples medallas
de oro, plata y bronce. En la actua-
lidad existen varias empresas y en-
tidades privadas que promocionan
el deporte del MINUS, pero no es
suficiente. ANIMO AMIGOS Y A
L A S OLIMPIADAS BARCELONA
92.

Toni Vidal es el responsable de
0FRATERD en Mallorca y se pone
desinteresadamente a disposición
de todos los enfermos y minusváli-
do s.Los interesados pueden dirigir-
se a él en el apartado de correos

07076 de Porto-Colom. «Frater» es

una entidad extendida por toda Es-

paña y Europa y se acaricia la

posibilidad de que consiga funcio-

nar en Mallorca.

ELECTRO-FRED
F. Contreras

Empresa Autorizada pore MI de
I. N.° 267

Instalaciones eléctricas e‘,

industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
—Servicio permanente.

Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX

Necesito aprendiz electricista
URGENTE!

1.\ija la j
AUTOMÓVILES

,
Servicio oficial OPti.

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

AJUNTAMENT DE FELANITX

ESCOLA D'ADULTS
COL.LABOREN: MINISTERI D'EDUCACIÓ 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

CATALA
— PARTICIPAR EN ACTIVITATS CULTURALS (conferencies, exposicions)

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

CUARTO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE LA EXCMA. SEÑORA

D.  Ongetita Masot Clbizanda
acaecido en Madrid, el día 18 de diciembre de 1983

D.	 E.	 P.

Su esposo Enrique Falcó, hijos y demás familiares, al recordar a sus amistades tan sensible
pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán vivamente agrade-
cidos. La misa que se celebrará el próximo viernes día 18, a las 7'15 de la tarde en la iglesia de San
Alfonso, será aplicada en sufragio de su alma.
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Rehabilitación deportiva del Minus

Habitualmente el Minusválido es-
tá la Mayoría del ario en casa,
residencias, geriátricos, etc., prac-
ticando juegos recreativos, en fa-
milia, amigos... Nada que objetar.

No obstante les aconsejo que se
planifiquen un tiempo para hacer
ejercicios deportivos, con todos los
miembros posibles del cuerpo. Es-
tos pueden realizarse, en una mesa,
terraza, jardín, patios, piscinas,
mar, si bien en estos dos últimos
lugares indicados, con mucha pru-
dencia.

Por TONI VIDAL

Existen multitud de deportes a
practicar, como PING-PONG, TE-
NIS DE MESA, BOLOS, BAS-
QUET, BICICLETA ADAPTADA,
BALON-MANO, FUTBOL, PETAN-
CA, JABALINA, ARCO, TIRO, GIM-
KAMAS, etc., todo se admite.

Igualmente es aconsejable reali-
zar excursiones, al mar, pinares,
hacer NATACION... Todo ésto es
más fácil al reunirse compañeros/
as, y que para el interés del juego,
exista rivalidad, pues el ganar, aun-

que sea simbólicament, siempre es
un honor.

El deporte, el andar, es aconseja-
ble a las personas de la Tercera
Edad. El deporte, para mí es la me-
jor terapia contra la depresión, el
reúma, la artrosis, que aparece al
no hacer mover los miembros del
cuerpo.

Es de lamentar que las AUTONO-
MIAS, GOBIERNO CENTRAL o el
MINISTERIO DE CULTURA, no
construyan POLIDEPORTIVOS ES-
PECIALIZADOS para MINUS. Uno
se pregunta dónde va a parar tanto
beneficio obtenido en JUEGOS DE
AZAR, CASINOS, BINGOS, LOTE-
RIAS, QUINIELAS, HIPICA, LO-
TOS, etc. Es necesario que los
responsables de este menester,
aporten un porcentaje, y, ya se
construyan dichos POLIDEPORTI-
VOS, así como MODELOS especia-
lizados de residencias y geriátricos,
para el ejercicio y el deporte de los
MINUS, ENFERMOS, ANCIANOS,
etc. Así como también deberían for-
mar MONITORES DEPORTIVOS a
cuenta del MINISTERIO DE CUL-
TURA. Los existentes no cubren ni
un 10% de las necesidades.

El deporte para el MINUS pare-
ce difícil, pero yo aseguro que no
lo es si se pone voluntad. Existen
varias revistas especializadas, como
NOSTRE SPORT, MINU SPORT,
EN MARCHA, MINUS VAL, entre

las. Éstas os ayudarán a la for-

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

,1111)( 11 



Un obsequi de

qualitat,

el trabaren a

CEQÁMICA8
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

HARLEM JAll
MUSICA EN VIVO

Con la actuación dei grupo

INTERMINABLES
ABIERTO DE JUEVES A DOMINGO

PORT PETIT - Cala d'Or

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

no és correcte dir:
• avestruç
• bahia
• pollo

Exemples:

convé dir:
• estruç
• badia
• pollastre

• Al zoològic vaig veure una estruç

• Dos vaixells de guerra arribaren a la badia de Pollença

• Ens ha sortit un brou molt bo d'aquell pollastre•'

RAMADERS AGRUPATS
SAT

CARNES FRESCAS
Y SELECTAS

Deseamos a nuestra distinguida clientela y públicozen gene-
ral, uñas felices Navidades y próspero Año Nuevo, al tiempo • que
les recordamos que seguimos manteniendo nuestra linea de mine-
ro de 1.'1 calidad, ya que para la venta escogemos los mejores Y
seleccionados animales de nuestras

Propias Ganaderías
Para su servicio, recuerde nuestros puestos de venta:

Fábrica de embutidos y sa- 	 Carnicería:
Ia de despiece:	 C. Eres, 16 - Tel. 581 54
C. La Estrella, 2- Te1.582069	 FELANITX-

FELANITX

Supermercado ALDI

C. Togores, 4 - Tel. 575406

PORTO-COLOM

Guarderia PILLO'S
CATALINA ADROVER NADAL

C. Sta. Catalina Tomas, s.n. baixos' Tel. 5E2:16:1
(Darrera la Via Argentina)

JA TENIM OBERT
Horari: De 8 a 1330 i de 14'30 a 19'30

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.

6	 FELANITX

Per P. Xamena
1901

•

,Iuliol.—A Felanitx hi ha moltes dides de nins que duu una ag.kicia
de Barcelona.

Juliol.—Metges que exercien a Felanitx: D. Sebastià Mesquida Mas-
sutí, D. Cristòfol Bennàsser Artigues, D. Bartomeu Obrador Maymó,
D. Damiá. Ramon Vidal, D. Joan Caldentey Vaquen

Apotecaris: D. Joan Llodrà Obrador, D. Mateu Obrador Barceló.
Agost, 1.—Caigué un troç de porxo de l'església del Convent.
Agost, 27-29.—Festes extraordinàries de St. Agustí. Enramellaren

molts dé carrers. La companyia del tren en posh d'extraordinaris. Vingué
molta gent de fora. Muntaren restaurants provisionals per als forasters.

Agost, 27.—Arribà la banda municipal de música de Palma i l'orques-
tra «La Constancia musical».

Agost, 28.—A l'ofici l'Orfeó Mallorquí canta la missa eucarística de
L. Perosi. Predicà D. Miguel Gayà Bauzà, vicari de St. Jaume. Les masses
corals «La Protectora» i «Orfeó Republicà» de Palma donaren serenates
i i«Offeó Mallorquí» un concert a la quartera, estrenà un himne-saluta-
ció a Felanitx amb lletra d'Antoni M.» Peña i música d'Andreu Gelabert,
director de l'Orfeó. El capvespre hi hagué toros. «El Felanigense» publicà
un nittnero extraordinari.

S'obrí el nou forn de Joan Bordoy en el carrer Major número 28,
cantonada del carrer des Call.

Agost, 29.—Darrer dia de festa i segona correguda de toros.
SeteMbre, 8-10.—Quaranta Hores en el Convent, de la Mare de Déu

del Sopors i de Sant Nicolau de Tolentí. Dia 10 predica el P. Vicente
Menéndez, agustí.

Setembre.—Mestres de les escoles públiques de nines: Sor Benilda,
monja de la Caritat i D.a Catalina Mesquida.

Setembre, 8.—Un carro amb dues dones, gira davers Sa Bassa de
So'n Burguera, i una d'elles morí de les ferides.

141 bessó d'ametla va a 81'25 pessetes el quintar.
Setembre, 16.—Comença la verema; el preu és de 8 reals el quintar.
Seteanbre.—Es vènen trats a s'Era, devora es Molí d'En Bord.
Setembre.—Les obres del teatre nou del carrer del Bisbe Puig estan

molt avançades.



EMPRESA TURISTICA en expan-
sión necesita RECEPCIONISTA
para zona de Cala d'Or.

Informes: Tel. 657388 (Sr. Obrador)

Tenim ja a la vostra disposició

els dietaris i agendes per a 1988

Totes les millors marques al vostre

abast.

Llibreria RAMON LULL

Major, 25—Tel. 580160

ON,D

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI D EDUCACIO SANITARIA

Psicodiagnbstic.

Psicoterapia.
Orientació.

GABINET DE PSICOLOGIA
Llicenciat Bernat Calafat

INFANTIL I ESCOLAR

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

Orientació i assesorament a pares.

llenguatge.  

ADULTS

CONCERTAR HORA

Carrer de Campos, 16, telèfon, 581444.

FELANITX	 7
	~ES=

Feren elegits per h Premsa Forana, les
«Persones lid Poble» 1987

Divendres de la setmana passada,
al llarg d'una vetlada celebrada en
el restaurant «El Cruce», entre Fe-
lanitx i Petra, l'Associació de la
Premsa Forana de Mallorca elegí
les «Persones del Poble», correspo-
nents a la convocatòria d'enguany,
la primera, que s'ha feta conjunta-
ment amb el Consell Insular de
Mallorca que es el patrocinador. Hi
assistiren, a més dels directius i
representacions de gairebé totes les
publicacions associades, el Presi-
dent del Consell Insular Joan Ver-
ger i el Delegat de Cultura Alfons
Salgado.

Aquesta convocatòria tenia com
únic objectiu reconèixer pública-
ment els merits de la tasca positi-
va duita a terme en favor dels
pobles i des dels pobles per unes
persones que no solen rebre cap
tipus de reconeixement públic ni
oficial.

L'elecció recaigué en les següents
persones:

Agraïment
La familia Llinàs-Vich da-

vant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes
amb motiu de la mort a Lluc-
major de Miguel Unas Pa-
rets i amb la impossibilitat
de correspondre-les a totes
personalment, ho vol fer per
mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes grades.

VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, —muy cerca de la
calle Mayor— en solar de
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, bario grande, aseo,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con árboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,
agua corriente más pozo y cisterna
de agua potable.

Inlornies: Tel. 41191-1

Aina Socias Miralles de Montuïri.

Madò Catalina Sastre de Calvià.

I En Carles Costa de Sant Joan.
Tots tres reberen, a mes d'un

diploma acreditatiu que fou entre-
gat a tots els presentats, en número
de catorze, un artistic trofeu con-
sistent en una columna talai6tica
realitzada pel prestigiós escultor
Sarasate.

No cal dir que la festa resulta
molt simpàtica i positiva.

MALS MODALS
A SON MESQUIDA

Dissabte passat vaig tenir l'ocasió
d'assistir a la festa de Son Mesqui-
da, que per cert, va ésser molt gar-
rida, molt ben organ i izada i a nib
molt nombrosa assistència de pú-
blic.

En primer Roe es va fer una missa
i després hi havia preparada una bo-
na festa infantil amb una trencada
d'olles.

És en aquesta festa on hi va haver
els únics fets que es poden dir la-
mentables, ja que la festa infantil
era preciosa, i desitjaríem que
aquest fets no se repetissin els pro-
pers anys, ja que els organitzadors
no ho mereixen.

La persona que es va responsabilit-
zar de controlar aquest acte va tenir
la pobra imaginació de que els nins
que havien de rompre les olles fossin
triats per ell, no solament menys-
preuant els altres, sinó que tampoc
les deixava acostar quan queien eis
caramels, fins que els seus «prote-
gits» no s'havien omplit les butxa-
ques, anant de mala manera contra
els pobres infants que volien arreple-
gar qualque cosa i arribant inclús a
tomar una nina per dues vegades, a
Ia qui li havien llevat el guix d'una
cama dies abans.

Va esser en aquests moments quan
la mare d'aquesta nina li va voler fer
una observació, demanant-li que ten-
gués una mica més d'esment, reac-
cionant aquesta persona d'una ma-
nera molt poc civilitzada i amb molt
mals modals, que no anaven gens
a tò amb la festa.

Després d'aquests fets pregam als
organitzadors que a aquesta persona
no se li torni a donar un càrrec de
responsabilitat en aquestes festes, ja
que hagués pogut acabar d'altra ma-
nera si no hagués estat per la gran
educació dels sorpresos espectadors.

Un assistent a la festa

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

SE NECESITA PERSONA para
atender clientes en Centro Comer-
cial en Cala d'Or. Servicio militar
cumplido.

Informes: Tel. 653788 (Sr. Obrador)

Gabinet Psicològic a
«Sant Alfons»

Per iniciativa de la direcció del
collegi «Sant Alfons», se muntarà
a partir del proper mes de gener
un Gabinet Psicològic.

La importancia d'aquest gabinet
es que sera un gran ajut per a
desenvolupar una educació dels in-
fants mes integral i comptant amb
l'assessorament tècnic d'un profes-
sional de la psicologia.

El psicòleg del Gabinet estarà al
servei dels pares: per assessorar-
los, per aclarir dubtes, orientar,
per tenir xerrades informatives,
collaborar amb l'Associació de Pa-
res d'Alumnes, al servici dels pro-
fessor, eis assessorarara en el trac-
tament deis alumnes, realitzarà ac-
tivitats de formació i sobre tot
dura a terme una tasca conjunta
amb cada educador-tutor per a
planificar l'ensenyament i dur a
terme una prevenció de fracas i
retard escolar. I sobre tot al servici
de l'infant; el psicòleg tractarà que
cada infant rebi una planificació
educativa a partir del seu nivell,
realitzant un seguiment de cada
alumne, però sobre tot d'aquells
que tenen dificultats escolars (ja
sien d'atenció, concentració, memò-
ria, problemes a la lectura a l'es-
criptura, a l'expressió oral, a l'apre-
nentatge del càlcul, etc.) per a
prevenir-les i orientar una reeduca-
ció dels aprenentatges en els quals
el nin va retardat o que no ha
assimilat.

Per poder realitzar aquesta im-
portant tasca al coHegi, la Direcció
de «Sant Alfons» ha soHicitat als
pares dels infants una participació
econòmica per a poder 'fer front a
les despeses. Es molt i mportant
que els pares coHaborin. Entre tots
será possible fer realitat aquest
Gabinet Psicològic que incidirá en
una millor educació dels infants i
en un assessorament constant a
tots els pares que vulguin fer con-
sultes i aclarir/exposar dubtes o
suggerències.

SE NECESITA PERSONAL MAS-
CULINO para trabajo nocturno en
matadero avícola.

Inf.: C. Rei Sanç 4 Tel. 58 01 50 de 8
a 13 h,

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

Gabinet d'Acupuntura
i Laserpuntura

JAUME VICENS MONTSERRAT

A partir de gener a Felanitx

Hores convingudes

C. Pere d'AlcAntara Penya, 3 Tel. 580423 - 581957
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sine principa
Tel. 580111

Viernes 11, sábado 12 a las 9 noche y domingo 13 desde las 3

Es el programa de más acción que hemospfrecido esta temporada a
los amantes de este tipo de películas. Les garantizamos que no saldrán de-
fraudados

Aguila de Acero y Campo del Infierno
Viernes 18, Sábado 19 a las 9 noche y domingo 20 desde las 3

La última película de dos monstruos sagrados del cine.

KIRK DOUGLAS y BURT LANCASTER
TIMI

Otra Ciudad otra Ley - Traición sin límite
Viernes 25, sábado 26 y domingo 27 desde las 3

NIÑOS y menos niños, programa extra -- 3 grandes y hermosas películas

BASIL el Raton de Walt Disney
La Tienda de los Horrores
LABERINTO

3 grandes películas a precio superpopular. Te esperamos.

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

ESCUELAPIDE 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.

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El C.D. FELANITX cosechó en
MONTUTRI una SENCACIONAL
VICTORIA que le permite el lujo de
estar en pelotón de cabeza, con cua-
tro positivos, en óptimas condicio-
nes de disputar la liguilla de ascen-
so... Pero la suerte no está de nues-
tra parte. El sábado en una jugada
fortuita se LESIONO el bravo juga-
dor NICOLAU JULIA, rotura de li-
gamentos, pierna enyesada y a la fu-
nerala para bastante tiempo. Así, que
tras las lesiones de JULI, VALEN-
TIN y otras ... «Es Torrentó» es una
enfermería.

• ¿Por cierto qué pasa con el
pundonoroso jugador CANO? El chi-
co está apartado del equipo tras
unas diferencias con el entrenador
FIOL. Son cosas a olvidar y que se
van a solucionar. El presidente MI-
QUEL OLIVER ya ha dado el pri-
mer paso hacia la reconciliación.

• Regresaron ya PEDRO «TWIST»
«S. M.» y JIMMY RIERA tras unas
espléndidas vacaciones en SANTO
DOMINGO, como ya sabrán los que
siguen este apasionante culebrón.
Según primeras impresiones se lo
han pasado bastante «guay». Tanto
que no me extrañaría que denrto un
par de meses repitieran la experien-
cia.

• La lacra de la droga ha llegado
ya a todas partes desgraciadamente.
La brigada de estupefacientes detuvo
a varios felanitxers en el decomiso
(una de las más importantes parti-
das de cocaína descubiertas en la
isla). Personas muy conocidas en el
pueblo. Una triste noticia, sin duda.
La cosa está sub-iudice.

• Y volvamos al fútbol. Intere-
sante la labor que está realizando
PEDRO JOTA VAQUER al frente de

los BENJAMINES del C.D. FELA-
NITX, que son multitud en la actua-
lidad. Merecen destacarse, entre es-
te nutrido número de promesas del
balompié, OSCAR y RIBAS.

• Las 12 HORAS DEL TE-
RROR» resultaron de miedo. El pú-
blico llenó el local hasta los topes
pero un maldito apagón (ríase us-
ted del que hubo hace años en New-
York) abortó la noche. Una pena.
Son gajes de la vida.

• Hoy día 12 en el pub «SPEED»
de PORTO-COLOM hay una cita ine-
ludible. Hay un recital del conjunto
felanitxer «LOS INTERMINABLES».

• ` VIDEOCLUB. — «SUBWAY»
(3). Director: Luc Besson. Intérpre-
tes: Christopher Lamberg, Isabelle
Adjani, Ricrard Bobringer. Produc-
tora: CBS Fox Video. Duración: 100
minutos. Género: Thriller. Ario de
producción: 1985. SINOPSIS: Fred,
un hombre enigmático, asiste a una
fiesta atraído por la belleza de He-
lena, la anfitriona. Tras burlar el sis-
tema de seguridad, roba unos docu-
mentos que comprometen al marido

de Helena. En su huida, Fred se es-
conde en los túneles del metro y en
ese submundo de marginalidad en-
cuentra un nuevo hogar. Con la pro-
mesa de canjear los documentos por
dinero, seduce a Helena en ese labe-
rinto de pasadizos secretos ... CO-
MENTARIO: Christopher Lambert
consiguió el César al mejor actor
francés de 1985 por su fascinante
personaje en esta original historia
de sexo y violencia, en la que el me-
tro de París se convierte en un mun-
do insospechado.

• Y esta semana, si Dios quiere,
echan en el «CINE PRINCIPAL» dos
películas de mucha acción, dos pe-
lículas bélicas: «AGUILA DE ACE-
RO» y «CAMPO DE INFIERNO».

• Esta semana dispongo de poco
tiempo por aquello de la fiesta del
pasado martes y no puedo contestar
la «Carta al director» de la pasada
semana de una admiradora decep-
cionada. Lo dejo para la próxima
hasta entonces, pues.

JORDI GAVINA

TEATRO PRINCIPAL
Prosigue la reforma del Teatro

Principal, al objeto de que en el
menor tiempo posible pueda ser
utilizado. Conforme transcurren los
días, vemos como va tomando la
nueva estructura que nos dotará
de una Sala cinematográfica tal y
como exigen los tiempos que corre-
rnos.
FUTBOL JUVENIL

Clara y rotunda victoria la con-
seguida por el equipo juvenil que
ganó por 7-2a1 Santiago de Algaida.
El C. D. Felanitx presentó esta
alineación: Moragues; Piña, Benná-
sar, Vidal; Binimelis, Muñoz, San-
só, Miró, Tauler, Oliver y García.

GUOLLERMO TIMONER
— Recibimos la notcia de que ha

sido concedida a Guillermo Timo-
ner, Campeón Mundial de Ciclismo
tras moto por cuarta vez, la Me-
dalla de Oro al Mérito Deportivo.

— Día 1 de diciembre de 1962,
Timoner conquistó el Campeonato
de Europa en Pista cubierta en el
Velódromo de Madrid.

Su indiscutible clase de Campeón
Mundial, quedó patente ante la
afición madrileña, que es ya la afi-
ción de Timoner. No regateó es-
fuerzo y venció en todas las man-
gas...
EL ALUMBRADO
EN NUESTRA CIUDAD

En una de las últimas sesiones
de nuestro Ayuntamiento, fué estu-
diado el problema del alumbrado
de nuestra 1 Ciudad.

Al parecer, dentro de breves fe-
chas se iniciarán unos trabajos de
estudio, al efecto de a corto plazo
iniciar su reforma.
ELECTRIFICACION
DE SAN SALVADOR

Se nos informó días pasados de
que se trabaja activamente para
conseguir que el fluído eléctrico
llegue a la cima de San Salvador,
al objeto de completar la mejora
que gracias al esfuerzo y caridad
de toda la Ciudad, ha visto ya rea-
lizada su primera parte: la del
asfaltado y rectificación de la carre-
tera.
MAITINES EN SAN SALVADOR

Finalizadas las obras de asfaltado
de la carretera de San Salvador,
parece ser que van a reanudarse
en aquel Santuario las Maitines,
antiguamente de reconocida fama y
congregadora de buen número de
asistentes.
PRECIOS

Maíz: 5,80 ptas. kg.
Algarrobas: 3,— ptas. kg.
Habas: 6,— ptas. kg.
Garbanzos: 7,50 ptas. kg.
Cerdos cebados: 42,— ptas. kg.

en canal.
Vezas para siembra: 6,60 ptas. kg.

'D'ALLAV01116

SE NECESITA MECANICO Y
APRENDIZ en motores marinos.
In!.: 'Fel. 575266.



FELANITX

FUTBOL

ro s CUATRO!
Montuiri, 2 - Felanitx, 3

BAsQuET

Important victòria de les séniors a Sillier
i decepció deis cadets a Felanitx

Tarde bastante fría y terriblemen-
te ventosa en «Es Revolt» de Mon-
tuïri. Algunos felanitxers en las gra-
das. El jugclaor Julia resultó seria-
mente lesionado en el transcurso de
la La parte.

FELANITX.— Rigo (3), M. Riera
(2), Pastor (2), Vcny (3), Santi (3),
Julia (2), Obrador (2), Barcelá (2),
X. Riera (3) y Rosa() (2). Felipe
Risco (3), un jugador juvenil, salió
por Julia' lesionado y Vanrell (3) por
Barceló, ya en la 2.a parte.

ARBITRO: Heredia (2) bien. Tar-
cats amarillas para Puigserver, Ju-

lia, Sufier, Vanrell y al entrenador
felanitxcr Fiol.

GOLES. — (1-0) Min. 20 al trans-
formar un penalti Bussi, en que in-
currió M. Riera, tras ser empujado
por detrás al efectuar un despeje, el
balón en su caída se estrelló en su
mano. (1-1) Min. 21, centro de Ju-
lia a X. Riera que dispara cruzado
desde la derecha, despeja al portero
'Pocoví y R. Juan, lanzándose decidi-
damente, consigue empujar a las re-
des. Un gol muy valiente. (1-2) Min.
53, a pase de X. Riera en profundi-
dad a Risco, que desmarcado, dis-
para por bajo ante la salida deses-
perada del meta local. (2-2) Min. 63
a la salida de un cáner, falla la de-
fensa merengue, el portero Rigo es-
tá mal situado y Juanjo remata de
cabeza en el segundo palo. (2-3) Min.
84, X. Riera arranca desde su cam-
po, gana la acción de un defensa y
ante la salida de Pocovi envía por
alto el balón —desde lejos— a meta
vacía.

COMENTARIO

Partido que comenzó bien para el
Felanitx, jugando al primer toque,
descontrolando al equipo local, que
sólo en algunas fases de la segunda
parte tuvo opción a dominar el par-
tido. No hubo grandes ocasiones de
gol, casi ninguna hasta la jugada del
penalti. El Felanitx no se descompu-
so y rápidamente empató en una ju-
gada de furia.

En la segunda el Felanitx tomó
Ias riendas del partido creando nu-
merosas ocasiones de gol. X. Riera
envió un balón al palo, en una ju-
gada prodigiosa. M. Riera chutó des-
de lejos y un defensa salvó un gol
cantado. Ocasiones también las hubo
para Rosa& en un remate de cabe-
za a bocajarro y en algunas jugadas
de Vanrell.

El Montuïri sólo inquietó por el
centro, buscando las faltas y bani-
llos en el área de Rigo, que tuvo al-
gunas intervenciones extraordinarias
y lanzándose a los pies por dos ve-
ces evitó las más peligrosas ocasio-
nes del equipo local.

En definitiva, gran partido de los
chicos de Fiol, X. Riera en plan Ma-
radona de los Mundiales y cuatro po-
sitivos en su haber a la espera del
domingo del ESPAÑA de Llucmajor.

MAIKEL

2.° REGIONAL
S'HORTA, 1 - ALTURA, 1
NUEVO ENTRENADOR

El S'Horta ha cambiado de nuevo
de míster, vuelve al equipo el cono-
cido Domingo Aznar.

Justas tablas en «Sa Lleona», por
lo visto sobre el terreno de juego.
Los dc Lloseta son uno de los «ga-
llitos» de la categoría, que demostró
ser un equipo muy disciplinado en
defensa y que prodiga rápidos con-
trataques que crearon más de un pe-
ligro a la defensa local.

S'HORTA. — Santi, Burguera, Os-
car (Lluis), M. Roig, Aznar, Gaspar,
J. Ramón, Guillem, Juli, Dino y As-
turias.

SENCELLES, 6 - CA'S CONCOS, 1
RESULTADO EXPLICITO

El Ca's Concos continua con bajas
importantes, que se notan demasiado
en el equipo. De ahí este resultado
que no ofrece dudas.

JUVENILES
FELANITX, O - ARTA, 1

PESIMO PARTIDO
Jugaron mal los chicos de Alonso,

con alguna baja importante como la
de Felipe Risco, que debutó en el
primer equipo. De todas formas so-
bre el papel los locales tenían la
obligación de anotarse la victoria,
cosa que no sucedió. Hubo además
fallos lamentables.

INFANTILES
OLIMPIC M., 6 - FELANITX, O

DEMASIADA DIFERENCIA
Resultado elocuente el cosechado

en Manacor. La superioridad local
fue absoluta.

ALEVINES
FELANITX, 2 - POBLENSE, 4
SUPERIORIDAD VISITANTE

Los visitantes, un gran equipo, se-
rio candidato al título, llevaron la
iniciativa del partido y del marca-
dor. Los goles locales fueron obra de
Juampe y Evaristo de penalti.

RESULTATS
Cadets masculins
PATRONAT B,	 66
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 53
Cadets masculins
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 45
CIDE,	 77
hiniors masculins
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 69
SANTA MARIA, 61
Juvenils femenines
PINK,	 56
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 31
Sèniors fenzenines
JUVENTUD MARIANA,	 28
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 51

COMENTARI
rs noticia la mala sort que tenen,

especialment els tres equips mascu-
lins, en quant a lesions, malaties i
accidents. Des de que comença la
temporada ja son prop de 10 els ju-
gadors que han tengut o tenen va-
canees forçades per les cirscumtan-
cies esmentades.

D'altre banda va esser una extra-
nya malatia (?) dels santanyiners o
no sabem ben bé qué, el fet de que
s'hagi hagut d'aplaçar el partit de
JUVENILS MASCULINS previst per
jugar-se a Felanitx.

Però els CADETS tengueren doble
racció i la balança no s'inclina al seu
favor. El diumenge jugaren a Ciutat
contra el Patronat B al que planta-
ren moltes dificultats. Anaren pràc-
ticament empatats durant el 30 pri-
mers minuts (29-33 favorable al des-
cans). Al final cediren un partit que

FUTBOL EMPRESAS
FROTECTORA/GRIMALT, 3 -

V. LA REAL, 2
LOS LOCALES SUPERIORES

Con goles de Ferrá (2) y Cano,
nuestros «empresarios» se impusie-
ron a los «veteranos» de La Real.

Mal arbitraje del colegiado de tur-
no, que se hacía la estatua, viendo el
juego de lejos. El tercer gol local en
posible fuera de juego.

JIMMY

tengue una histeria molt semblant a
Ia del partit d'anada. En aquest 2on.
temps els felanitxers tudaren eis 12
tirs lliures favorables de que dispo-
saren. En Pere J. Fullana obtingué
26 punts.

I el mateix equip cadet el dimarts
disputa un partit decepcionant que
deixa tothom ben coa baixa. El re-
i.,ultat (45-77) parla totsol. Se juga
malament. Sc tira pitjor i la defensa
no la várem en absolut. En Pere J. i
en S. Barceló lluitaren fort però els
altres jugadors estaven embadalits i
feia ganes de fugir d'allà. Cal obli-
dar aquesta derrota que nomes ha de
servir per saber de quina manera no
s'ha de jugar mai més.

Els JÚNIORS, per primera vegada
a la nostra pista, guanyaren malgrat
les sortis un partit ben dolentet.
Després d'un començament fred
(3-12) reaccionaren arribant al des-
cans amb avantatge de 36 a 29. Quan
pareixia guanyat (50-39, minut 28)
arriba una forta reacció visitant i ho
posa en un inquietant 50-49. Afortu-
nadament Toni Oliver (15 punts dels
19 finals del partit) decanta la ba-
lança. A part de Toni O. (24 punts
en total i 14 rebots) diguem que Gui-
llem Amengual s'infla de capturar re-
bots i fer punts (28 de cada).

Si tenim en compte que a la 1.1'
volta a Felanitx ens guanyaren per
22-69 i que el marcador en el minut
11 marcava un severíssim 22-0, hem
de dir que les JUVENILS FEMENI-
NES dugueren un bon resultat de
la seva visita al líder Pink. Els par-
cials de cada temps (31-6 i 25-25) són
com la nit i el dia. L'encert atacant
a la 2.a part de Maria Lladó (10),
Xisca Nicolau (8) i Cati Oliver (7)
deixa el resultat bastant discret.

El triomf més important d'aquesta
setmana pasada ha estat el de les
SENIORS a Sóller on l'ambient sol
esser bastant hostil. Sa veritat es
que aquesta ocasió la diferencia fou
molt ampla i no ens va fer patir gens
encara que l'àrbitre assenyalas mol-
tes faltes en contra. Un detall més
que significatiu de la bona defensa
de les felanitxeres es que en tota la
2.a part tan sols encaixaren una cis-
tella de 2 punts a més de rebre 9
punts de tirs lliures.

Actualment aquest equip senior
del Joan Capó/Autoc. Grimalt (són
14 a la Higa) es el tercer classificat,
2on. maxim anotador i segon equip
que menys punts l'hi han fet.
AQUESTA JORNADA

Hi ha molt de moviment. Si el mal
tcmps no ho impedeix els equips del
Club local jugaran 6 partits.

Els cadets, el dissabte, a Alcúdia.
Els juvenils masculins, dos partits.

Dissabte a Porreres i diumenge de-
matí aquí contra el Santanyí.

Els júniors novament a Felanitx,
contra l'Espanyol.

Els equips femenins també tots
dos a la vila. Les juvenils en front
dels Bons Aires (dissabte) i les se-
niors el s endemà contra el Cardes-
sar de Sant Llorenç.

LARRY CISTELLES

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.
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FELANITX

ATLETISME

El mal temps de dilluns i de la
matinada del dimarts va fer peri-
llar la celebració d'una de les pro-
ves comarcals amb més historial.

La participació mantingué la tòni-
ca d'edicions anteriors (128 entraren
a meta). Varen córrer atletes de Po-
Ilença, Alcúdia, Ciutat, Manacor,
Montuïri, Campos, Porreres i, natu-
ralment, de Felanitx. Del Joan Capó
es classificaren 63 i de l'Opel Fela-
nitx un total de 10.

De les 14 categories, 5 comptaren
amb guanyador de Felanitx.

A la prova dels séniors ompliren el
pòdium tres atletes manacorins.

De la sortida del Camp d'Esports
(5 Kms.) els millors felanitxers fo-
ren Mateu Obrador (6é. - 17'26" -
Cadet - Joan Capó) i Sebastià Adro-
ver (7é. - 17'36" - Veterà - Opel Fe-
lanitx).

CLASSIFICACIONS
Mini masculí
1.-Tomeu Obrador (C.D. Campos)
2.-Jerónimo Calzado (Joan Capó)
3.-Salvador Barceló (Joan Capó)
Mini femení
1.-Mari C. Valverde (Joan Capó)
2.--Maria A. Soler (Joan Capó)
3.-Ana María Sánchez (Joan Capó)
Benjami masculí
1.-Llorenç Páramo (Joan Capó)
2.-José Sampietro (C.A. Pollença)
3.-Fco. Javier Martínez (J. Capó)
Ben jami femení
1.-J. M.8 Cantallops (C.D. Campos)
2.-Azucena Sánchez (Joan Capó)
3.-Apoliemia M.a Vidal (E. Nova-P.)
Alevi masculi
1.-Esteve Barceló (Costa Calvià)

2.-Miquel A. Moll (Es. Nova-Porr.)
3.-Joan V. Matíes	 (Joan Capó)
Alevi femeni
1.-Cati Capellà (Escola Nova-Porr.)
2.-Maria A. Rigo (C.D. Campos)
3.-Maria Albons (Joan Capó)
Infantil masculí
1.-Joan Barceló
	

(Costa Calvià)
2.-Xisco Monserrat

	
(Joan Capó)

3.-Andreu Páramo
	

(Joan Capó)
Infantil femení
1.-Catalina Albons
	

(Joan Capó)
2.-Maria A. Crucera (Joan Capó)
3.-M.3 Cefer. García (C.D. Campos)

Cadet masculí
1.-Vicenç Villalonga (C.A. Pollença)
2.-Juan M. Tejada	 C.D. Alcúdia)
3.-Mateu Obrador	 (Joan Capó)

Cadet femení
1.-Isabel Duran	 (C.D. Campos)
2.-LI. de F. Barceló (C.D. Campos)

Júnior masculí
1.-Antoni Corró	 (C.D. Alcúdia)
2.-Lluis Sansó	 (Opel-Felanitx)
3.-Antoni F. Gari (Es. Nova-Porr.)

Absoluta femenina
1.-Margalida Adrover (Joan Capó>
2.-Maria Monserrat (Joan Capó)
3.-Maribel Obrador (Joan Capó)

Veterans
1.-Sebastié. Adrover (Opel-Felanitx)
2.-Joan Barceló	 (Costa Calvià)
3.-Antoni Barceló	 (Joan Capó)

Sèniors masculins
1.-Fco. Gomáriz (Bodega Oliver)
2.-Antoni Riera (La Salle-Manacor)
3.-X. Carrión (La Salle-Manacor)
ler. de Felanitx (5) - Victoriano Mar-

tínez (Opel Felanitx)

186 Congrés de Perquè som
joves, Colom a Ia Sala

Sr. Bate [de
no ens faceu nyifes

L'ambient a aquest CONGR8S ha
estat d'indignació.

Dimecres dia 3 a les 24 hores
menys sis minuts, després d'una
sessió en que es llegiren tots els
contractes i que com sempre no
s'acceptà cap de les nostres pro-
postes, arribàrem al punt 18 del
desordre del dia que s'intitulava:
«Concesión de nichos en el Cemen-
terio Municipal». A aquest punt
sempre l'havíem aprovat sense Ile-
gir la paperassa, arribats aquí, el
Sr. Batle (de cadira) demanà si
s'havia de llegir, tothom digué que
no i que s'aprovaven les conces-
sions, però heu de creure i pensar
que el Sr. Batle (de llinatge) digue
que ell estava interessat amb la
lectura de totes les soHicituts. No-
saltres proposarem al Batle (de
cadira) que la Plenária es definís
sobre aquest punt, contestant l'es-
mentat Batle que ell manava al
Secretari que Regís la paperassa.
Davant tanta de barra i perqué no
ens agrada que ens facin nyifes
optàrem per partir i abandonar La
Sala, després l'abandonaren els so-
cialistes.

Ara públicament li hem de dema-
nar, per qué boicotejen les Plenà-
ries? Sap qué cosa es un Ajunta-

social, el Consell

l'Arca d'acció

A traves de	

FL
de Mallorca

1I I jlcompleix una tasca assistencial

bisica mitjançant el conjunt de

centres que s6n propietat seva,	 In le

i amb ajudes a totes les enfitais

amb fins socials a Mallorca.

L'Hospital General, l'Hospital

Psiquiiiric, la Llar de la

Infancia, la liar de la

Joventnt, la Llar deis Anciana i

el Patronal Verga de la Salid,

ment deMocrátic? Aquesta manera
de fer leS Plenàries, expressament
maquinades per no arribar a les
propostes i a les preguntes, demos-
tra clararnent que no juga net i que
te coses amagar. No volem coHa-
borar amb aquesta gent i no podem
pensar que els qui les varen votar,
sabien que votaven un personal que
vol estar part damunt les més ele-
mentals regles de democracia, trans-
parencia i honradesa professional.

Aquesta, setmana presentarem una
moció al Parlament Balear per de-
nunciar el funcionament antidemo-
cratic de l'Ajuntament de Felanitx
i els emperons que hi ha per exer-
cir les nostres funcions.

ELECTRO-FRED
F. Contreras

Empresa Autorizada por el M. de

L	I. N.° 267

InstalaCiones eléctricas e
industrales.
Pararr,yos y Alarmas.

Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acOndicionado.
-ServiCio permanente.

Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX	 -

Necesito Oprendiz electricista
URGENTE!

son els Centres que eliConsell

Insular te al seu cauce.

Pero l'activitat social del

Consell dc Mallorca no s'acaba

aqui. Es concedetsen /*jades a

nombroses entitats de

amb importants subvenciona.
S'organitzen conferencies i

campanyes de divulgacin

sanitaria. Se celebren curaos de

Presenció antidroga i

antialcohólica a nivaleacolar.

Es potencia l'organització de

congressos i simpósiums meches

i ro publiquen masuals 1631n116

10b(C temes sanitaris.

Animales 'ni les linees de

meso de persones que

tedies fedensameni ea

Camal Insolar, I obsesos bus
nesolents per a Melloecs.

1

Carrera Popular Felanitx Sito Mesquida

Servei de Ports i Litoral - Porto-Colom
Es comunica als propietaris d'embarcacions que vulguin

acollir-se a la reducció de la Tarifa G-5 per a l'any 1988, que el
termini màxim per aquest pagament acaba el 31 de desembre
de l'any present.

Despatx a les oficines de Porto-Colom, de dilluns a diven-
dres, de 4 a 6 de la tarda.

La Direcció del Port

Se comunica a los propietarios de embarcaciones que quie-
ran acogerse a la reducción de la Tarifa G-5 para el año 1988,
que el plazo máximo para dicho pago termina el 31 de diciem-
bre del presente año.

Despacho, en las oficinas de PortoColom, de lunes a viernes,
de 4 a 6 de la tarde.

La Dirección del Puerto

Restaurant Bon Port
Vos desitja un bon Nadal

i feliç Any Nou
Obert tot l'any

C. Pizarro, cantó Churruca Tel. 575174 Pto-Colom

BON CONSELL, BONS RESULTATS.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA




