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EI Pressupost Municipal per a 1988
és de 463 milions	 la rodella	 I

Dimecres de la setmana passada i
en una sessió extraordinaria del Con-
sistori, s'aprova el Pressupost Muni-
cipal per a l'any 1988.

Fou una sessió polèmica com era
d'esperar, durant la qual el grup
Socialista denuncia repetidament
incongruencies observades a distin-
tes partides en comparació amb par-
tides analogues dels exercicis ante-
riors. Francesc Algaba criticà dura-
ment la forma d'elaborar els pressu-
posts, tot retreguent el superavit
d'enguany, a l'hora d'ara xifrat en 36
milions. Denúncia també poc rigor
en les partides procedents dels orga-
nismes autonòmics i desfaçaments
en d'altres, tais com l'impost sobre
-solars sense edificar.

Tomeu Xamarrí de Colomsa la Sa--
la, amb una intervenció més breu,
demanà quina era la quantitat pre-

- ceptiva pressupostada per a norma-
lització lingüística, —a la qual cosa
se li contesta que estava globalitza-
da en la partida destinada a Cultu-
ra— i anuncia que el seu grup vota-
ria en contra perquè no volien recol-
zar un document que gairebé desco-
neixien.

Així doncs, el pressupost s'aprova
amb els vots favorables del PDP i
AP i els contraris del PSOE i Coloms
a la Sala.

Ignoram quines possibilitats han
tenguts els grups de l'oposició per a
conèixer en profunditat aquest pres-
supost, el que si podem dir es que
des de la nostra situació d'especta-
dors no va ser gens ni mica aclarido-
ra la sessió de que parlam. La forma
d'exposició, el llenguatge amb que es
redacta el document i finalinent les
condicions acústiques en que el reb
el públic no poden ser pitjors. Per
posteriors informacions demanades
a l'Ajuntament i a diferents grups
polítics hem pogut enllestir un esboç
que l'oferim amb la millor voluntat
als nostres lectors, encara que som
conscients de les seves deficiencies.

El capítol de despeses es perfila
en els termes següents:

A) Operacions corrents
Remuneració de personal 144.705.099
Compra de bens corrents

i serveis	 185.090.000
Interessos	 7.039.541
Transferencies corrents	 21.758.743

B) Operacions de Capital
Inversions reals	 100.000.000
Variació de passius

financers	 4.524.923
I el capítol d'ingressos, es així com

segueix:

A) Operacions corrents
Impostos directes	 96.434.000
Impostos indirectes	 18.865.000
Taxes i d'altres ingressos 96.393.000
Transferències corrents 134.000.000
Ingressos patrimonials 44.500.000
B) Operacions de Capital
Transferències de capital	 7.000.000
Variació de passisus

financers	 65.926.306
Volem, així mateix ampliar infor-

mació entorn a l'apartat d'inversions,
el qual sol ser el que desperta mes
la curiositat per quant contempla les
obres i millores mes importants que
projecta l'Ajuntament per l'any que
ve. Aquest doncs, es configura de la
forma següent:

Adquisició terrenys i instaHacions
esportives, rmitious.

Adquisició de terrenys i immobles
per a ús públic, 22 milions (compra
de cases als voltants de l'Ajunta

-ment).
Reposició de vials (asfaltat), 10

milions.
Enllumenament públic, 2 milions.
Infraestructura sanejament i aigua

potable, 25 milions.
Terrenys per a un polígon indus-

trial, 20 milions.
Remodelació del mercat 1.° fase, 9

milions.
Remodelaeió de l'escorxador, 5 mi-

lions.

Fins aquí el pressupost. Entre d'al-
tres punts que es plantejaren en
aquesta plenaria, esmentem la crea-
ció de les noves places següents dins
la plantilla municipal: Una d'Auxi-
liar, una d'Arquitecte, una d'Engi-
nyer, dues de Guardia Municipal,
una de Sergent i quatre d'Operaris.

Per últim i abans de que tocassin
les dotze, el Batle dona compte de
les ressolucions de l'Alcaldia entorn
als precs formulats per Tomeu Xa-
marrí sobre qüestions diverses, les
quals deixam ja que el portaveu de
Coloms a la Sala té la intenció de
facilitar-les literalment a una prope-
ra edició.

Dimarts que ve dia 5, a les 6 del
capvespre, arribaran al moll de la
Duana de Portocolom SS. MM. els
Reis Màgics d'Orient. Un cop a terra
els Reis aniran a l'església del Carme
a adorar el Nin Jessús i efectuaran
el repartiment d'obsequis al Port.

L'arribada a Felanitx serà cap allà

mist.
EI pressupost

Dos dies abans de Nadal, l'Ajun-
tament de Felanitx, reunit en ses-
sió extraordinaria, va aprovar el
pressupost que regira durant l'any
de gracia de 1988.

La sessió on s'estudia i s'aprova
el pressupost es sense dubte, la
més important de l'any. Es la
sessió on són estudiats, partida per
partida, els ingressos que tendra
l'Ajuntament durant l'any i se de-
termina de quina manera se gas-
taran.

Es bo d'entendre que, una vega-
da distribuït el pressupost, la resta
són faves comptades. La sessió, per
rant, hauria ife- tenir-tm relleu espe-
cial. Pensam que un dia, quan
aquest país hi haja una democra-
cia ben assentada, la gent acudira
a la Sala a informar-se de com se
manegen els doblers públics; però
mentre això no arriba, potser la
gent farà millor de quedar a casa
seva.

—Com quedam?

—Senyor: cadascú pot fer com
trobi millor. Només he volgut dir
que si un se pensa que, anant a la
Sala, aclarirà res de com se gastara
el pressupost, va ben errat. La
sessió de dimecres passat va esser
la més avorrida que vos pogueu
imaginar. Un funcionari, amb una
veu apagada, llegeix una relació in-
terminable de quantitats de tota
mena que se cobraran o gastaran
d'acord amb uns conceptes que no
entenguérem.

—Fotre! ¿Què no varen dir com
s'han de gastar els doblers? Per
aigua, tant; per hum, tant; per as-
faltar carrers, tant; pel cemented,
tant... etc.

—No. No se diuen les coses cla-
res. Fan servir un llenguatge críp-
tic, oficialesc, que deuen entendre
els funcionaris; els regidors, ho

les 8 i entraran pel carrer de Cam-
pos. Per 31 de Març es dirigiran al
replà de la parròquia, on retran ho-
menatge al Minyó. Després, pels ca-
rrers Major, Mar, plaça de l'Arraval i
carrer de Sa Plaça aniran a l'Ajun-
tament, des d'on saludaran tota la
població.

dubt; el públic, segur que no. Abo:
mateix, després de dues hores i
mitja de xerrameca, varem poder
engospar que l'Ajuntament, l'any
que ve, ingressarà i gastara 463 mi-
lions i busques. I dic 4(i busques),

perquè en el moment de concretar
la quantitat, va passar una moto
i no varem poder aglapir res pus.
Ara, no hi va haver manera de
sebre en que gastara, l'Ajuntament,
els doblers, l'any 88.

—Pagara el personal...

—Si. Pagara el personal, pagara
el funcionament de les depurado-
res Os rebuts dels comptadors, et-C.
Les despeses normals se pagaran,
però res pus. No sabem quino
millores se faran, ni quina quanti-
tat anirà destinada a cultura, ni a
deports, ni a millorar les platges,
ni a cap altre capitol consemblant.
La reunió, informativament parlant,
va esser un desastre. Ben igual que
en els anys anteriors.

—Però els regidors ho deuen ge-
bre, com se repartiran els doblers.

—Oualcun per ventura si. Altres
segur que no ho saben. Els altres
anys, almanco ens deien, com se
repartirien les subvencions. En-
guany, ni això.

—I el públic, que deia?

—El públic se va portar esplen-
didament be, i un no acaba d'enten-
dre la dignitat i circumspecció amb
què va reaccionar. A l'Ajuntament
de Felanitx, hi ha moltes coses que
no funcionen; però n'hi ha una
que no ha funcionat mai gens
mica, és la informació.

Tenim un regidor encarregat es-
pecialment de la informació. Jo no
discutesc que no sia un home que
coneix profundament tots els ra-
cons i els secrets de la casa, perb
no en destapa ni un. Qualsevol se
pensaria que aquesta persona, trans-
metria la informació que, sens
dubte, té; però no és així, la se
guarda. Es una vertadera tomba.

Jo no sé si fa be o mal. Només
m'interessa destacar que, en aquest
aspecte, continuam exactament igual
que en temps del franquisme, amb
una única diferencia: que Havors
els periodistes i el públic no s'hau-
rien atrevit per res del món a anal'
a una sessió.

Pirotècnic

Els Reis arribaran al Port a les 6 del capvespre
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Semestral:
	

1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.

SANTORAL

Diu. 3 Sta. Genoveva
Dill. 4 St. Rigobert
Dim. 5 St. Telesfor
Dim. 6 Epifania del Senyor
Dij. 7 St. Ramon de P.
Div. 8 St. Lluica
Diss. 9 St. Euloqui de

Cèdova

LLUNA

Lluna plena dia 4

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

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

Pelanas - 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'INTERES

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

580448-581144
Funerària Lesever	 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei medic d'urgències 580254
GuArdia Civil	 580090
Bombers	 581717

Francesc Pifia
GayA-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
C. Ticoulat.
Francesc Pifia

¡¡VEN A VER!!
en MOTOR FELANITX

Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX

tenemos imagen además de sonido
OBSEQUIAREMOS con un T.V. a todos los
compradores de cualquier modelo Ford duran-
te el mes de diciembre.

Feliz Año Nuevo

Pau i Amor per a tothom vos desitja...

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

C. N'Alou n°. 10	 — bajos — FELANITX	 Tel. 582450 
annbriienAMOIMIIIIMMnMCO.1.   

FELAN1TX

Ajuntament
de Felanitx

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del art. 8 -2
dc la Ley 40/1981 de 28 de octubre,
a efectos de su remisión a la Co-
munidad Autónoma y al Delegado
del Gobierno en Baleares, de su
publicación en el tablón de edictos
de esta Casa Consistorial y en las
carteleras públicas y de su posible
inserción en la prensa y en el Bole-
tín Oficial.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 12, tomó los si-
guientes acuerdos; con la asistencia
de todos sus miembros, excepto
D. Bartolomé Tejedor Berga y
D. Andrés Oliver Monserrat, que se
excusaron:

Se aprobó el Acta de la sesión
anterior.

Tomó posesión el nuevo Concejal
del P.D.P. D. Juan Monserrat Vidal.

El Sr. Alcalde retiró su propues-
ta de modificación del régimen de
sesiones ordinarias del Ayuntamien-
to Pleno.

Se acordó informar favorable-
mente la solicitud del Secretario
de este Ayuntamiento de que por
Ia Dirección General de la Función
Pública se le otorgue nombramien-
to para la plaza vacante del Ayun-
tamiento de Santanyí.

Se acordó proceder a la redac-
ción de un proyecto de delimi-
tación del suelo urbano de este
Término Municipal.

Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones para la contratación directa
de dicho trabajo.

Se acordó la aprobación del Plie-
go de Condiciones y la convocato-
ria del concurso para la contrata-
ción del servicio de recogida y
eliminación de residuos 'sólidos ur-
banos.

Fue aprobada una propuesta de
las Comisiones Informativas de Go-
bernación y de Hacienda de adqui-
rir un solar para Casa del Mar y
facultar al Sr. Alcalde para trami-
tar dicha adquisición y para iniciar
la tramitación de la cesión del mis-
mo al Instituto Social de la Marina.

Se acordó solicitar la inclusión
en el Programa de Inversiones
Culturales convocadas por el C.I.M.
de la instalación de vitrinas-librería
en la Casa Municipal de Cultura.

Se acordó solicitar al C.I.M. la
cooperación técnica para la redac-
ción del proyecto de rehabilitación
del edificio del antiguo Matadero.

Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones para el funcionamiento tem-
poral del sistema de evacuación y
depuración de aguas en Cala Ferre-
ra, acordándose convocar el corres-
pondiente concurso.

Se informó favorablemente la
propuesta de elevación de tarifas
del suministro de agua solicitado
por EDAMSA.

Se acordó informar la propuesta
de revisión de tarifas del suminis-
tro de agua potable interesada por
Ia empresa suministradora a la
Urbanización «Sa Punta» en el sen-
tido de que el precio del agua
debería ser similar al que se factu-
re para el resto de Porto Colom y
Cala Ferrera, que será de 50'94
pesetas.

Se acordó la recepción definitiva
de las obras de mejora del trazado
y pavimentación asfáltica de varios
caminos.

Se acordó la recepción definitiva
de la 3.a Fase de la instalación de
Alumbrado público en Ca's alncos,
S'Horta y Porto Colom.

Se acordó la recepción definitiva
de la instalación eléctrica de la
pista de futbito en el Campo de
Deportes de «Sa Mola..

Se concedieron diversos solares
para sepultura y nichos en el Ce-
menterio Municipal.

Se autorizaron diversos traspasos
de concesiones en el Cementerio
Municipal.

Se dio cuenta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía desde la
última sesión plenaria ordinaria.

Se dio contestación a los ruegos
y preguntas formulados por los Re-
gidores a la Alcaldía.

Felanitx, a 13 cie noviembre 1987.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

ANUNCIO
Teniéndose que confeccionar el

Padrón de solares sin aceras, se
advierte a todos aquellos propieta-
rios que tengan solares sin haber
construido las mismas, que queda-
rán incluidos en el Padrón, y debe-
rán pagar una tasa de 400 pesetas
por metro lineal de fachada.

Esto no afecta a aquellas calles
cuya estrechez no permite el en-
cintado de aceras.

Felanitx, a 22 de diciembre 1987.
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

SE BUSCA CHICA o MUJER de
limpieza en Porto-Colom.
In: Tel. 575266

SE VENDE PISO y LOCAL CO-
MERCIAL en C. de Sa Lluna. 65
(Ca'n Moragues)
I n f.: Tel. 204404



Un obsequi de

qualitat,

el trobareu a

CEQÁMICA6
MALL012CA

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

DIUMENGE DIA 3 TENDREM OBERT
DE 10 a 13

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

Restaurante EL CRUCE
Gran variedad en platos
especiales para estas

fiestas

Inauguración del nuevo local

Carret. Felanitx - Petra, cruce Ses Basses

Tel. 560073

DESEMBRE
Dimarts, 22.—Infimeses. El dia

més curt de l'any. Han rifat la gran
loteria. La gent hi havia posat perito
ningú no esperava massa perquk
això de la sort es per tan pocs... La
plaga de la font de Santa Margalida
una frivolité nadalenca, com si l'ha-
guessin importada d'Amèrica... Co-
menees a veure qualque estudiant i
bastants de soldats... Els peninsu-
lars han buidat cap a Villapalacios,
Mazarrón i altres indrets... Els mea-
tres diuen que els allots no són
aguantadors perquè quan comencen
a ensumar vacances no hi ha qui els
aturi. Han penjat el meu nom a un
arbre de nadal i això es tan intrans-
cendent... No brilla ni adorna mica.
L'arbre s'assecarà dins uns dies i el
meu nom per terra...

Dimecres, 23.—Les matines. Denla
sera la nit de nadal. Veig que les ma-
tines són a la mateixa hora a totes
les esglésies del poble. No entenc
com no es fan a hores diferents i
així els creients tendriem més opor-
tunitats. I si almenys una d'elles fos
a mitjanit, com toca esser una auten-
tica missa de gall... No es que els
galls hi vagin a missa... però quan
ens posam a rompre tradicions i ti-
rar gregorians dins la cuneta... feitn
de tot un vertader galliner... Perb
les misses de gall són a les nou
mitja i si no t'agrada no en mengis...

Dijous, 24.—La nit de nadal. Els
anys l'han reduïda a un sopar a casa
amb la familia. Des de que els pri-
mers bigots nasqueren baix el meu
nas generós, com si fossin pelussa
de melicotó, fins que la vida torna
aspra, vaig celebrar aqueixa nit amb
Ia tropa d'amics. A l'hotel Cala Gran
de Cala d'Or, al «Felip» del Port de
Manacor o a Cala Millor. Les ninetes
es posaven beneites i totes volien
ballar amb els tres o quatre més
guapos i els lleigs quedàvem a la tau-
la contant acudits. En Pep tenia
molt de sex-apeal i ens deia: «Allots
no puc pus. No sé com acabara tot
això. M'he posat el banyador en Roe
dels calçons blancs perquè dissimula
més les emocions fortes...». Cap alfa
les dues el xampany feia miracles i
tots acabàvem, nas dins l'ull, ballant
«Petite fleur» que un imitador de
Sidney Bechet feia sonar corn si sor-
tis dels foradins d'una regadora ve-

ROGER

NECESITO CHICA para trabajo en .

Bar Restaurante en Cala d'Or.
lnf.: Tel. 658185

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

enCIMMIC:MIMFTMKIM7. -V010,3ESCiRILM.

FELANITX

COCKTAIL
Na Maria Antònia Munar lidia un

abric de pells que dissimulava el
seu embaràs però no plaïa al repre-
sentant del GOB. La presencia del
representant del GOB no plaïa al
President Cafiellas qui, alhora, ben
assessorat, comprenia que era ne-
cessaria per cobrir tot l'espectre
social i demostrar la bona voluntat
de les institucions. El fotògraf d'El
Día tenia ordres superiors de cap-
tar en una instantània el moment
en que el President Cafiellas salu-
das al senyor Triay. Ja se sabia
prèviament que en Felix Pons no
hi assistiria, la qual absència va
motivar el següent comentari sor-
neguer per part del comisani Abel
Matutes: «Hoy es final de mes y
debe haber ido a pagar el piso».
Aquest comentari no va escapar al
radar de Sebastià Serra, que sap
el dimoni on se colga, i va dir fort,

en to de presentar mocions: «Ten-
dra coions d'ell ser l'amo d'es
pis», referint-se a n'Abel.

Un dels moments estelars de la
vesprada va ser quan el President
Cariellas va oferir, ell en persona,
una copa de vi de la Cooperativa
de Felanitx al sindicalista Manolo
Cámara. Aquest gest va provocar
cert mal-de-ventret entre la CAEB,
amb especial incidencia entre les
dones empresàries (ja se sap que la
sensibilitat femenina tal i qual...).
N'Huguet, sagaç, va avisar ràpida-
ment del malestar empresarial al
President Cafiellas, qui, fent-se car-
rec de la situació digué tot mirant
al enyor Verger: «Que ho veis si
som demócrata!». El Perill estava
conjurat i els empresaris havien
entes la jugada mestre del Presi-
dent.

La TV-Balears encara no havia

arribat, el President del Foment
tampoc, el Delegat del Govern no
escoltava, el vice-president del CDS
havia sofert un petit accident (molt
poca cosa) i això que ja era hora
de començar la dissertació que cri
Llorenç Serra Ferrer havia prepa-
rat sobre Fray Juniper Serra, un
avantpassat seu, de Petra, el qual
havia anat a viure a America a
causa de la seva desenfrenada afi-
ció al futbol americà.

El President de la Premsa Fora-
na tenia problemes per entrar a la
sala perquè havia perdut la invita-
ció. El porter be li deia que tenia
ordres de «no dejar entrar a pelu-
dos» (a més no sabia que era. la
Premsa Forana). Va caldre la inter-
venció primer d'en Jeroni Alberti,
llavors d'en Tolo Güell i finalment
de na Maria de la Pau Janer, Fe-
brer, Marg... per convencer el por-
ter, el qual va arribar a entendre
que la presentadora era una auto-
ritat cultural del mateix nivell que
el Comandant de la Guardia Civil
en el camp militar i policial.

A la pista de ball movia les seves
caderes en Nadal Bathe. En Ramon
Aguiló i el Bisbe Ubeda s'havien
menjat tots els canapés de paté,
circumstancia que va aprofitar un
home baixet més aviat, calb, per
dir: «jo som es batle d'aquest po-
ble d'es foie-gras». Ho va dir tan
fort que va fer aturar l'actuació de
Los Javaloyas. Totes les mirades
confluïren sobre el subjecte. En
una fugida cap endavant, alt i amb
fals aplom, va afegir que havia
pactat amb AP. Una dona grassa
va demanar al conseller Cladera
que fes un decret perquè se'n du-
guessin l'exaltat.

Passat l'incident, hi havia el
temps just de fer el parlament so-
bre Fray Juniper abans de les dotze
campanades.

Nicolau Barceló

ELECTRO-FRED
F. Contreras

Empresa Autorizada por el M. de
I. N.° 267

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
—Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista
URGENTE!

Compro monedas
antiguas

Inf.: Tel. 575700



Restaurant Bon Port
Vos desitja un feliç Any Nou

Obert tot l'any

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

LA CERAMICA	 -	 ART I FANG
C. Mar, 19 - Felanitx	 Convent, 10 - Alqueria Blanca

Les ofrece en estas fiestas un gran sur-
tido en cerámica decorada a mano de
toda España. Y como no...

Ceràmica mallorquina de sa nostra
greixoneres, olles, gerretes, escudelles,

i coses d'ocasió.

En aquestes testes

regala! !libres
Un obsequi encertat per petits i grans

Llibreria RAMON LLULL
Carrer Major, 25
	

Telèfon 580160

cine principa
Tel. 580111

Viernes I desde las 3. Sábado 2 a las 9 noche

Quién es esa chica y El Campo del Honor
Domingo 3 desde las 3 tarde.

3 películas para todos los gustos, incluidos los miis peques.

PETER PAN sólo se proyectará de 3 a 6

Quién es esa chica.
El Campo del Honor.

Día 6, Reyes UNICO DIA.

El guardaespaldas de la Reina
Y

Recuerdos a Broad, STREET
2 estrenos para un solo BEATLESdía, el gran éxito de los

FELANITX

S'Estol d'Es Gerricd partí
cap l'Argentina

Dissabte passat a migdia, al so de
música de tango, que des del baleó
de Ca'n Sitger omplia la plaça de Sa
Font, varen partir cap a l'aeroport
per a prendre vol cap a Madrid i
després a l'Argentina, els compo-
nents de S'Estol d'Es Gerricó que
integren aquesta ambaixada cultural
felanitxera a terres sudamericanes.

El Batle, el Rector, En Toni Gri-
malt i un bon grapat de familiars
dels expedicionaris els desitjaren el
bon viatge al temps que els feren
rnissatgers d'un munt de memòries
i expressions per a tots els felanit-
xers establerts a aquella terra.

A l'hora d'escriure aquesta nota
ja s'han rebut noticies de la seva
arribada a Buenos Aires i quan els
lectors tenguin aquest paper ja hau-
ran rebut l'abraçada dcl nostre esti-
mat Miguel Antoni Enginyer.

Per a dia 5 al capvespre, esta pre-
xista la retornada a Felanitx.

La seguretat ciutadana
Hem de constatar com cada dia

esta més deteriorat el panorama de
la seguretat ciutadana. Els robato-
ris no disminueixen i de tant en tant
es produeixen successos que agreu-
gen la situació. La setmana passada,
a una discoteca de Felanitx, un na-
valler que va amollat per la comarca
propina una guinavetada a la cama
d'una persona, que hagué de mes-

ter quatre punts de sutura.

Segons hem pogut saber, aquest
individu ja es conegut per la seva
«afició» des de fa temps.

11.1uminació nadalenca
Ens sembla molt encertada la illu-

minació que ha installat l'Ajunta-
ment a la plaça de Sa Font amb mo-
tiu de les festes de Nadal. Aquesta
iniciativa hauria de ser secundada
pels comerciants dels carrers Inés
cèntrics per tal d'aconseguir una mi-
llor ambientació durant aquestes fes-
tes.

Concert coral
El proper dia 6, festa de l'Epifa-

nia, a les 9 del vespre, a la capella de
les Germanes de la Caritat, el grup
mixt o Evast e Aloma» oferirà un con-
cert coral.

Tots hi sou convidats.

L'Associació de Veïns de Ca's
Concos ha complert deu anys

Aquest mes de desembre, s'han
complit deu anys de la creació de
l'Associació de VeMs de Ca's Concos
des Cavaller, una entitat que ha sa-
but aglutinar esforços per revitalit-
zar la vida ciutadana. Tots sabem
que des de la seva creació s'ha cui-
dat de l'organització de les festes de
Sant Antoni i del Carnaval, ha re-
llençat el concurs de betlems i ha
prestat la seva coHaboració decissi-
va en empreses tan importants com
Ia consecució del camp de futbol i

de la unitat sanitaria. I tot ho ha fet
sense cap casta de despesa per part
dels seus socis, ja que funciona sen-
se cap tipus de quota.

A Ca's Concos es disposen a cele-
brar aguest aniversari amb un re-
lleu especial durant el proper _temps
de Carnaval.

En properes edicions confiam de
poder oferir mes informació sobre el
particular.

Secció Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE ST. JOSEP M.a TOMASI
Diumenge dia 3, a les 7 de la tar-

da, missa solemne en honor de St.
Josep M.a Tomasi. Presidirà l'Enea-
ristia i dirà el sermó el P. Antoni
Oliver, C.R. Cantara la Coral de Fe-

lanitx sota Ia batuta de Jaume Es-
telrich.

FESTA DE SES CAPELLETES

Diumenge dia 10, se celebrara la
festa de la Sagrada Familia. A les 4
de la atrda hi haurà exposició ma-
jor de S. D. M. i torns de vetla. A
les 7 missa solemne que presidirà el
P. Gabriel Llompart. C.R. qui dirà
l'homilia. Cantara la Capella Teati-
na sota la direcció de Sor Caterina
Puig.

Es convida a totes les famílies de
Felanitx a aquestes festes.

Adoració Nocturna
VIGILIA PUBLICA DE FI D'ANY

Avui dijons, a les 9'30 del vespre,
a la capella de la Caritat hi haurà
Vigilia pública d'Adoració Nocturna.

Pronintic de mestre Pere lEsperança
pei a i'ay 1988

En estos aris, estand el Sol en Aries, es señor del ari Júpiter
en el signe de Gèminis casa de Mercurio. El ah sera fèrtil. El ivern
al principi aigós, al mitj temperad, â la fi humid y furiós. La pri-
mavera sera temperada, amb alguna enfermetat: el estíu axí matex.
Este ari serà perillós par las donas preñadas: oli suficient, cams

i 1h seran cars. El Sol estos aris indica tribulacions en el turc de
part de los seus inimigs; y Saturno en aspecte cuadrad de Júpiter,
denota grans guerras, plets y discordias, y perill de rey. Reinara

epidemia, morbos, vèrtolas ardents. En dit ari pod ser ey haja
contatje en Mallorca, continuad en ciutat.
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-Tombats a la molsa

Cusas da la liongua
Com esta la salut de la Ilengua ara mateix? Vet ací una pregunta di-

fícil de contestar fins i tot per als astròlegs. La cosa no marxa o marxa
molt a poc a poc, i en aquest tema convé que anear llevant-nos —aquells
que estam interessats en la qüestió, es clar— les ulleres optimistes de
color de rosa que ens posarem fa uns quants d'anys confiant en que, de
Ia ma del canvi de règim polític i de l'estatut d'autonomia, tot era qües-
tió de temps, bona voluntat i ganes d'anar per feina.

La realitat es una altra. Sí, ja sé que quan es llegeixin aquestes qua-
tre ratlles n'hi haura que pensaran que ja hem tocat aquest tema altres
vegades, que estam insistitnt potser fins i tot avorrint— sobre la
mateixa qüestió. No queda altre remei que tocar el tema una vegada i
moltes vegades, totes les vegades que calguin... fins que la normalitat
lingüística del català en la :nostra terra sigui una realitat, si es que qual-
que dia podem arribar a veure fct realitat aquest desig, es ciar.

Hi ha qüestions pendents, interrogants i cspectatives que no acla-
reixen massa el futur de la nostra llengua ara i aquí. Es realment el ca-
tala Ilengua oficial a Mallorca? Es el català la segona llengua oficial de
Mallorca, o potser llengua de segona? Per que les institucions públiques
pròpies de les nostres ill es no utilitzen més sovint el català? Per qu ê no
arriba l'ús de la nostra llengua a les institucions públiques en forma
generalitzadora? Que passa amb el monolingiiisme dels diaris fets a Ciu-
tat? S'acompleix la Llei de Norrnalització Lingüística? Avança rensenya-
ment del català a l'escota bàsica? Per que hi ha una certa tendència a
institucionalitzar el bilingilisme? Ha superat ja el nostre poble el com-
plexe lingüístic que arrossegam de fa molts d'anys? Estam realment
conscienciats en el tema de la recuperació lingüística? Existeix realment
una reivindicació majoritària de la llengua? I, finalment, estam interes-
sats en aconseguir que el català de Mallorca assoleixi el lloc que li cor-
respon?

El fet lingüístic —s'ha de reconèixer— a hores d'ara no es una rei-
vindicació prioritaria per a una gran part dels habitants de les Balears
i Pitiüses. Hi ha arguments que confirmen aquesta impressió, per  si
en tot cas no es aquesta la realitat, el que es cert es que la consciência
lingüística esta tan ben dissimulada que francament es veu ben magra.

Na fa massa temps un home em feia el següent comentari:

«Més mallorquí que jo, níngú! Jo em sent molt mallorquí, xerr es
rnallorquí, xerr a sa meya dona i es meus fills en maorquí, xerr sempre
que puc es mallorquí i llegesc ses Rondalles, pene) em pareix una barba-
ritat que sigui obligatori aprendre es mallorquí a s'escola».

Sí, clar, això d'estimar molt Mallorca esta molt 136, però pensau que,
per exemple, també s'estimen molt la nostra illa els nord-americans i
les companyies de tours-operators del nord d'Europa, tot i que sigui per
motius diferents que tothom coneix. També esta molt be això d'estimar
molt el mallorquí i xerrar-lo en familia i amb els amics, però de que
ens servirà tanta estimació si la 'lengua no surt de l'àmbit familiar i,
fora de la familia i dels amics ja no té cap altra utilitat practica?

Una dona de Ciutat em comentava:

«Es que jo no sé que voten aquests mallorquinistes! On s'ha vist
mai això de demanar que es diaris, es rebuts de s'ajuntament, ses decla-
racions d'Hisenda i ses retolacions públiques s'escriguin en mallorquí?
Ouè passara quan venguin es turistes i se trobin que tot esta escrit en
mallorquí? No entendran res!».

Sí, es clar que si venen turistes nòrdics a la nostra illa i es troben
que els impresos de l'hotel, els cartells, les indicacions, o les factures del
restaurant estan escrites en català no entendran res, però tal vegada
o quests turistes entenen l'espanyol?

I ja vos contaré la darrera... per avui, perquè més endavant, si no
vos sap greu, pens seguir amb aquesta qüestió:

Xerrava amb una dona, mare de dos fills, manxega de naixement,
immigrada a la nostra illa fa devers deu arrys i casada amb un treballa-
dor de l'hoteleria, també de La Manxa com ella.

«Jo ho tinc clar —em parlava en català, no vos penseu— jo he
vengut a viure i treballar a Mallorca i he d'adaptar-me a sa llengua i sa
gent d'aquí, i si sa gent d'aquí xerra mallorquí jo i es meu horno xerram
es mallorquí, tot i que a ca-nostra xerram es castellà. Es meus fills també
han aprés es mallorquí i ben contenta que n'estic que a s'escota apren-
guin a llegir-lo i escriure'l».

Casos com aquests són els que ens poden fer recuperar l'esperança
i la confiança.

Mirant ara objectivament els tres casos que vos he contat, quí
pensau vosaltres, benvolguts lectors, que demostra estimar més Mallorca
i el mallorquí?

RAMON TURMEDA

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

Informes: Tel. 657388 (Sr. Obrador)

laborador Joan Maimó. La música
es original de Guillem Bennaser
i Alou i l'edició —patrocinada per
la Caixa de Pensions— porta una no-

ta histórica de Mn. Gabriel Adrover

i Bauça de grata memòria a Ca's

Concos.

Forma part, amb el número 16, de

Ia Collecció «Coses Nostres» que di-

rigeix En Pep Grimalt i Vidal.

«Arabia y los Emiratos del Golfo»,
per Tomeu Pons

Edicions del Serbal de Barcelona i
dins la seva collecció «Avatares»,
acaba de publicar un llibre del nos-
tre paisà Tomeu Pons. Es tracta d'un
volum de 356 pagines, pulcrament
editat i amb un quadern de fotogra-
fies, en el qual l'autor ens ofereix un
treball de divulgació força interes-
sant. A través dels 19 capítols de que
consta l'obra, Tomeu Pons ens parla
del passat —amb tota la carrega
cultural assolida per l'Islam al llarg
de la història— i del present de la
pneínsula d'Aràbia, dels seus cos-
turns i tradicions i del present ful-
gurant dels emirats actuals.

Es un llibre de lectura planera i
temàtica suggestiva, que té l'atractiu
especial per a nosaltres de ser narrat
per un company felanitxer que ha
trepijat mil vegades aquesta terra
esquerpa i ha tengut accés a molts
estadis i informacions gairebé inèdits

fins ara.

Restaurante SES PORTADORES
(CASA PEDRO)

Ronda Crucero Baleares, s-n. Tel. 575171 - PORTO-COLOM

Su restaurante de confianza

Les desea un próspero 1988
Se les obsequiara con una papeleta de una CESTA que se
sorteará el dia 5 de enero.

Mejore su inglés
aqui en Felanitx

ENGLISH SCHOOL

A partir del lunes 11 de Enero en el:
Carrer des Call, 17 Tel. 581080

• Clases a todos los niveles a horas convenidas

• Clases especiales para profesionales

INFORMACION Y MATRICULA: Del 4 al 8 de Enero, de 15 a
18 h. y de 19 a 22 h.

A BINIFARDA, ES VENEN 4 quar-

terades, amb caseta vella i 3 cuar-

terades i mitja.
Inf.: Tel. 580406 (els vespres).

PUBLEACIONS
«La sexuaiitat a Mallorca. Docu-
ments histbrics»
per Onofre Vaquer Bennásar

El nostre company Onofre Vaquer
acaba de treure un llibre entorn a la
sexualitat a Mallorca des del segle
XIV fins a mitjan segle actual. Es
un recull de noticies extretes de do-
cuments que fan referència sobre
tot a prostitució, sollicitants, practi-
ques fe ti 11 eres, comportaments
sexuals, dins i fora del matrimoni,
etc. També s'inclou un informe so-
bre «el estado de la moralidad» de
l'any 1952.

El llibre consta de 56 planes i en
sa majoria forma part de l'anexe do-
cumental que constitueix el tom III
de la tesi doctoral d'Onofre Vaquen,
de la qual se n'ha publicat el primer
volum sota el títol de «Una socie-
dad del Antiguo Régimen: Felanitx y
Mallorca en el siglo XVI».

(Goigs a la Immaculada Concep-
ció» de J. Maimó i G. Bennásser

Per la festa de la Immaculada es

varen treure a llum a Ca's Concos

uns «Goigs a la Immaculada Con-

cepció. Titular de la Parròquia de

Ca's Concos d'Es Cavaller (Mallor-

ca)», dels quals n'és autor de la lle-
tra i dibuix el nostre company i col-
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El célebre pintor felanitxer MI-
QUEL BARCELO estuvo en su Ciu-
dad, FELANITX, el día de Navidad
para pasarla junto a sus familiares.
De paso adquirió en una tienda de
antigüedades alguna que otra «anti-
gualla» valiosa para decorar su mag-
nífica finca «Sa Devesa», allá. por
Artá. Me dicen que se encaprichó
con una espléndida baula de porta
rematada por una cabeza de león.

• El C.D. FELANITX, pese a los
problemas que le circundan, ha ter-
minado la primera vuelta liguera en
una óptima situación, con SEIS PO-
SITIVOS y a un sólo punto del se-
gundo clasificado. De seguir así, tie-
ne asegurado jugar la LIGUILLA DE
ASCENSO. Pero el panorama no se
presenta fácil, porque hay nuevos
problemas a la vista. Los jugadores
PONT y PASTOR se machan pronto
para la «mili», y dentro de un par
de meses hard lo propio el jugador
JULI. No me extrañaría que pronto
el club merengue incorporara al
equipo NUEVOS FICHAJES.

• VIDEOCLUB. — «GOLPE EN
LA PEQUEÑA CHINA» (3). Direc-
tor: John Carpenter. Intérpretes:
Kurt Russell, Kim Cattrall, Dennis
Dunn. Productora: CBS/FOX Video.
Duración: 99 minutos aproximada-
mente. Género: Aventuras. Ario de
producción: 1986. SINOPSIS: Jack,
un intrépido aventurero, sale en res-
cate de una amiga que ha sido se-
cuestrada en el barrio chino de San
Francisco. Pronto descubre que el
secuestro ha sido planeado por un
malvado hechicero llamado Lo Pang,
sobre quien pesa una terrible maldi-
ción. El rescate da lugar a una en-
diablada aventura en la que Jack

debe enfrentarse a espíritus, demo-
nios y fantasmas dentro del laberin-
to mágico que Lo Pang ha tendido
sobre el barrio chino ... COMENTA-
RIO: Afortunada mezcla de ciencia-
ficción, humor y aventuras en los in-
sospechados escenarios de una ciu-
dad subterránea en el mismísimo
San Francisco y que da ocasión a
que se luzca Kurt Rusell en un héroe
moderno que puede propiciar conti-
nuaciones en plan serie.

• En el «CINE PRINCIPAL» po-
nen dos películas que se han estre-
nado estos días en Palma. Oportuni-
dad de ver a la famosa cantante MA-
DONNA en su cuarta y última inter-
vención cinematográfica «QUIEN ES
ESA CHICA», título también de una
canción que ha estado en las listas de
éxito. También se podrá ver una cin-
ta bélica, con mucha acción, estre-
nada en todo el mundo este ario:
«CAMPO DEL HONOR».

• Muchas suscripciones para es-
te CAMPEONATO DE «TRUC», el
primero que se celebra a nivel in-
sular; una fantasía hecha realidad,
gracias a su promotor LUIS M.a SE-
GURA. FELANITX cuenta con la par-
ticipación de tres bares «B. Avenida»
(Tel. 58 00 45). «Las Palmeras» (Tel.
580040) y «B. Recreo» (Tel. 580044).
Pero los interesados en participar en
este divertido y cachondo juego pue-
den recibir más información llaman-
do al 71 69 92. Ya saben que hay un

1.0 premio de UN MILLON DE PE-
LAS y un 2.° consistente en CUATRO
VIAJES A TURQUIA. No es moco
de pavo, no.

• La LOTERIA no ha sido gene-
rosa con FELANITX, más bien lo
contrario. Aquí no ha tocado nada
de nada. Me dicen que al C.D. FELA-
NITX le ha «caído» un mísero rein-
tegro. ¡Menos da una piedra!

• JOAN MANEL CHILET se ha
convertido en uno de los asiduos co-
laboradores de la TELEVISION FE-
LANITXERA, es bueno que haya sa-
via joven en nuestro medio de comu-
nicación. Además de reailzar repor-
tajes y entrevistas dirigió el corto
que pudimos ver la semana pasada.
Una película de mimo y efectos so-
noros. También fue el PAPA NOEL
que se «sacaron de la manga» la ma-
yoría de tiendas y comercios des Car-
rer de Sa Plaga para mayor diverti-
mento de los pequeños y hasta de
los mayores.

• Esperemos que este NUEVO
AÑO sea más próspero que el ante-
rior, pese a que para mí soplen tiem-
pos pesimistas. De todas formas
¡FELICIDADES!

JORDI GAVINA

VENDO PORCION DE TIERRA en
Son Vaquer, con caseta, 5 cuarto-
nes, con árboles frutales.
Inf.: Tel. 582132

Nota dei Consell Epis-
copal obre la presen-
cia deis difunts a les,
esglésies deis pobies

El Consell Episcopal de la Diòce-
si de Mallorca determina que a
partir dei1 dia 1 de gener de 1988
els cadOv rs no es duran a les es-
glésies de Part Forana.

Les rao s que ens han mogut a
prendre questa mesura són les
següents:

1.a Les normes litúrgiques que,
en deterrqinats dies, exigeixen una
celebració festiva de l'Eucaristia.

2.° Els bons resultats de l'expe-
riència de Ciutat, on des de 1'1 de
juliol de 11978 els funerals se cele-
bren sense la presencia del cadà-
ver.

3.a Per unificar criteris entre les
parrOquiei de Ciutat i de la Part
Forana.

4.» Jo que per prescripcions le-
gals hi hal difunts que directament
han de ser conduits al cementen,
així s'evitarà tota aparença de dis-
criminació.

Segons les Orientacions Pastorals
sobre les exèquies cristianes (que
es publicaran al B.O.B.M. de 1'1 de
gener de 1988) s'ha de tenir pre-
sent:

A) La parròquia de residencia
del difunt (o la del lloc on hagi
mort) cuidara de fer una pregària
a la casa, segons indica el Ritual
d'exequies, abans d'endur-se el mort
al cementetri.

B) En diumenges i festes de
precepte, i ja des de la seva vigilia,
no s'han de celebrar misses exe-
quials (funerals), però es pot cele-
brar l'Euciaristia dominical o festi-
va amb Una especial atenció al
difunt pel qual es prega i als seus
familiars.

El Consell Episcopal
CiOtat de Mallorca,
diit 1 de desembre del 1987.

BUSCO CFÍICA o MUJER para cui-
dar niños.
Inf.: C. Sbn Pinar, 49

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

Les desea un próspero
• Año Nuevo

Carta especial Nochevieja

Reserve su mesa

VIDEO
CLUB:

ES PORT VIDEO
Les desea unas muy felices fiestas
Disfrute en compañía de su familio de las me-
jores películas del momento.

C. Sta. Maria, 9 - Tel. 576050
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HARLEM JAll
MUSICA EN VIVO

Con Ia actuación del grupo
INTERMINABLES

ABIERTO DE JUEVES A DOMINGO

PORT PETIT - Cala d'Or

Cena de NOCHEVIEJA
APERITIVO

Martini rojo y blanco
Fino Gaditano

MENÚ

Crema de Gambas

Ensalada de Mariscos

Barón de Cordero con salsa de ciruelas
patatas rizadas y verduras del tiempo

Helado «Ponderosa»

Surtido de turrón
Café y licores

Uvas de la suerte
y Cotillón

Vinos: Siglo blanco y tinto
Champagne: Freixenet

PRECIO 5.500 Ptas.

Baile amenizado por la orquesta
MACAO

RESERVAS: Tels. 581814, 581135 y 575602

FELANITX

Aprofitam aquesta setmana de des-
cans per fer un poc de balanç i co-
mentar la marxa deis equips Joan
Capó/Autocares Grimalt.

En conjunt, podoth qualificar de
notable la classificació deis 5 equips
en aquest moment. S'han aturat els
campionats quan les seniors han as-
solit el primer hoc. Els juvenils te-
nen el segon lloc ben consolidat, els
cadets també ocupen, de manera
accidental —per partits aplacats
d'altres aquips— la segona posició.
I els altres dos conjunts (júniors i
juvenils femenines) es troben dins
les zones equatorials de les seves
respectives taules classificatóries.
Són precisament aquests dos equips
els que militen a categories on l'any
passat el club local no hi tenia cap
representant; són, dones, i en certa
manera, els «novatos», encara que la
majoria dels jugadors tenguin una
bona experiencia.

CADETS MASCULINS
Onze partits jugats; 6 guanyats i

.5 perduts. La seva millor arma, l'atac
(706 punts, els segons del grup).
D'haver defensat millor, s'haurien

,classificat per a jugar la fase final
deis rnillors, reservada als tres pri-
mers. Ara, falta d'un partit, ja no
hi ha res a fer. De la seva «star»
Fullana, en parlarem Inés endavant.

JUVENILS MASCULINS
Tengueren sort a l'hora de fer els

grups: els seus rivals són tots de po-
bles. EIs equips forts (quasi be tots
de Ciutat) són a un altre grup. Dels
S partits jugats, només n'han perdut
un, a casa del líder Perlas que ben
prest ens visitara. Malgrat els estrets
resultats d'alguns encontres, ens han
mostrat estones de molt bon joc.
JUNIORS MASCULINS

Tal com ja es pensava, aquesta ca-
tegoria, que té un sol grup on hi són
tots, es d'un nivell més que conside-
rable. Superior, inclús, a bastants
d'equips de categoria senior. Han
guanyat 4 deis 11 partits. A mes, els
joves d'aquest equip no tan sols han
de superar rivals de categoria, sinó
també inconvenients tais corn estu-
dis fora de la vila, servei militar, fei-
na, i també les poc oportunes le-
sions (Perelló n'és un exemple d'a-
quest darrer cas).

JUVENILS FEMENINES
En el moment d'aturar-se la Higa,

duien 4 partits guanyats i 6 perduts.
Participen en un grup en el que en-
tre els diferents equips hi ha des-
igualtats molt marcades. Les juga-
dores. Les jugadores nostres han ten-
gut constantment excessius proble-
mes a l'hora d'entrar baix les ciste-
lles contraries. D'aquí aquests 20 tri-
ples aconseguits, a Inés de molts de
punts fora de la zona.

SENIORS FEMENINES
9 victòries i dues derrotes (una

per un punt i l'altra per vuit) re-
flecteix la seva trajectória. El triomf
del darrer dia i les derrotes de tres
deis més directes rivals els hauran
permés de disfrutar del primer lloc
de la classificació durant aquestes
festes. L'equip, que únicament ha

tengut fins ara 6 jugadores sèniors,
es tumbe el segon millor en atac i
el de millor defensa de la competi-
ció. La clau d'aquesta bona mar-
xa ?... Pot ser el caramull d'anys que
juguen plegades (però no vos pen-
sassiu que són molt majors... totes
elles tenen 18-19 anys).
ANOTADORS

El jugador Pere Joan Fullana es
enguany un cas excepcional. Ë.s
d'edat cadet, però ha estat alineat
amb els equips juvenil i júnior. Ha
aconseguit 303 punts (27'5 per par-
tit), 131 més que el segon millor
anotador del Club. Tambe ha tengut
un especial instint per anotar ciste-
lles triples, ni Inés ni manco que 29.
No podem demanar res Inés que con-
tinui en aquesta magnífica línia.
• Cadets masculins ( 11 partits)

1.—Pere Joan Fullana,	 303
2.—Rafel Lladó,	 134
3.—Damià Amengual, 	 114

• Juvenils masculins (8 partits)
1.—Gaspar Noguera,	 110
2.—Torneu Maitu&	 80
3.—Antoni Obrador	 53

• Júniors masculins ( II partits)
1.—Antoni Oliver, 	 172
2.—Guillem Amengual,	 147
3.—Tomeu Salva, 	 57

• Juvenils fenzenines
1.—Maria Lladó,	 73
2.—Xisca Nicolau,	 72
3.—Pilar Obrador,	 60

• Sèniors femenines
1.—Cati López,	 118
2.—Antònia Camarero,	 115
3.—Margalida Lladó,	 113

e Triples
Pere Joan Fullana (cadet),	 29
Maria Lladó (juvenil),	 10
Cati Oliver (juvenil),	 7
Antoni Vicens ( júnior), 	 7
Damià Bover (júnior)	 5

AQUESTA JORNADA
Tendra únicament la intervenció

de tres equips. El dissabte a Felanitx
ens visitaran el Campos ( juvenil
masculí) i el Calzados Los Pinos
d'Inca ( júnior masculí).

Les seniors començaran el diumen-
ge a la pista de Santa Mónica la for-
ta finita d'una serie de partits conse-
cutius en els que no sera gens fàcil
mantenir el liderat.

LARRY CISTELLES

BUSCO SOFA, ESTUFA BUTANO,
NEVERA, ARMARIO GRANDE y
casa alquiler en Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

LES MATINES

Sr. Director:

Quan varen començar les Mati-
nes a la parrèquia, el Sr. Rector
ens va dir que estàvem assistint a
una celebració litúrgica i no a un
espectacle. A pesar de fer un gran
esforç, no vaig esser capaç —i cree
que moltes d'altres persones— de
concentrar-me.

Ës difícil seguir una celebració
amb un focus que t'enlluernen tot
el temps. Esta be filmar en uns
determinats moments (millor si es
abans o després de la missa) per?)
cree que es un poc abussiu filmar
les dues hores que duraren les Ma-
tines per oferir-ho als espectadors
uns quants dies després com si fos
la comedia de la setmana.

I si estàvem en una celebració
eucarística per què va aplaudir la
gent al final quan els pastorets
varen recitar la poesia com si d'un
«festival» es tractAs?

Les Matines van perdent el seu
sentit tradicional i seriós i es con-
verteixen en un espectacle, amb
l'èxit assegurat pel nombre d'ac-
tors. I jo pens que això es lamen-
table.

Joana

L'AJUNTAMENT DISCRIMINA
LES DONES?

Sr. Director:

Li tramet el text d'una instancia
enviada al Bathe de Felanitx, amb
el preg de que, si li sembla oportú,
la publiqui a la secció de cartes.

Jo, Serrat Archs Poch, major
d'edat veïna de Felanitx al c/. E.
Mestre 27 amb D.N.I. 37.354.359.

EXPOSO que en el seu dia, va
ser publicat al setmanari Fela-
nitx, a la secció dedicada als
anuncis oficials de l'Ajuntament
de Felanitx, l'informe favorable
a la construcció d'una vivenda a
la parcella rústica n.o 58 del poli.-
gon 58, propietat de D. Xavier
Cuatrecasas i «otra».

I considerant aquest text mancat
d'exactitud per omissió, dones
l'altre propietari no es «otra»
sinó la que això subscriu,
I considerant la denominació de
«otra» absolutament discrimina-
tòria i humiliant,
SUPLICO la rectificació pública
en la mateixa publicació i a la
mateixa secció fent constar el
nom i cognoms d'ambdós propie-
taris, així com que d'ara en en-
davant a tots els anuncis provi-
nents de l'Ajuntament sigui subs-
tituit l'epítet «otra» —que no vol
dir res— pel nom i cognoms de
la persona a qui fa referencia.
Agraïda el saluda

Signat: Serrat Archs Poch

CERC per a llogar un Xalet, a Porto-
colom per a tot l'any, sense mobles.

hif.: A aquesta Administració

BASQUET

LA TEMPORADA



FELANITX

Coloms a la Sala
Dimecres passat, el Sr. Batle di-

gué frases sense sentit, ell potser
suposi que eren respostes, a les
vuit preguntes que restaven per
contestar del dia 3 de novembre.
El diàleg de sorts continua, ara no
sabem quan podrem rebatre el que
va dir, degut a que ho hem de fer
per escrit i de la manera tan poc
elegant que mena les plenàries no
sabem si arribarem a aquest punt.
Sabeu de ningú o algún lloc del
món on el diàleg sigui a mesos
vista que intervenen els oradors i
que un d'ells ho faci per escrit?

Aquestes són les preguntes fetes
dia 1 de desembre i que no sabem
si tendran mai resposta.(1)

1.—Deis que l'Ajuntament de Fe-
lanitx aplica el Reglament de Dis-
ciplina Urbanística com ho fan els
altres Ajuntaments. Voldríem saber
com ho fan els altres Ajuntaments
i quins són els que s'han près de
mostra?

2.—Feis comptes posar un cela-
dor d'obres?

3.—Quantes denúncies han cursat
els dos municipals que fan les fun-
cions de celadors d'obra?

4.—Esta permès que els munici-
pals facin de celadors? Són atribu-
cions pròpies d'aquest cos?

5.—Deis que no hi ha denúncies
per infracció urbanística, és a dir,
que els municipals no en fan cap.
Podríeu contestar perquè no s'ha
tramitada la feta per un particular
el 3 d'agost d'enguany amb registre
d'entrada 3348, ratificada el dia 7
de setembre amb registre d'entrada
3614?

6.—El pla especial d'aigües que
nosaltres creim que es urgent tra-
mitar, vosaltres teniu noticies que
a lo millor es farà a tota Mallorca.
Voleu dir que esperareu que us
resolguin el problema, i mentres
tant que? Quants d'anys esperareu?
Hem d'esperar que ens resolguin
els problemes? Proposam que es
faci aquest Pla Especial i després
si es fa el de l'illa ja s'inclourà en
aquest. Hem d'esperar que Porto-
colom sigui pudent per arreglar-ho?

7.—No és seriós no tramitar els
expedients. Per que no els trami-
tau? Del mes de març hi ha un
expedient de declaració de Ruïna;
deis que l'aparellador en té coneixe-
ment, i que? L'administrat que ha
cursat la soHicitut fa nou mesos
que espera, que pot pensar? Que
pot fer? Aix?) no és atendre als
ciutadans. Quan heu disposat la
instrucció de l'expedient? Art. 20
R.D.U.

8.—Deis que donau les actes de
les Comissions de Govern dins deu
dies hàbils, però el Reglament no
en parla de deu dies hàbils, ente-
neu el Reglament com vos convé,
per que no Ilegiu el que diu el Re-
glament? (Art. 113-6).

9.—Una vegada més creim que
cercau excuses quan contestau que
«en la medida de las posibilidades»
ens heu ates amb un lloc per rebre

Ia gent. Si teniu possibilitats per
fer el que no marca el reglament,
creim que és de lógica primer aten-
dre les necessitats i després els
compromissos. Exigim un lloc fitxe
i dotat dels medis físics i materials

per atendre	 la gent, quan el ten-
drem?

10.—Dia 4 de novembre demana-
rem una certificació. Quan feis
comptes fer-la? Sabeu en quants
de dies l'havíeu de contestar?

11.—La denúncia amb registre
d'entrada 3615 de dia 7 de setem-
bre anava dirigida als membres de
la Plenaria. Per que no ens l'heu
feta arribar? Quines mesures heu
près per atendre als denunciants?
Quan l'heu contestada?

12.—Dia 4 de novembre, després
que nosaltres demanassim un de-
cret que regulas l'horari de les
construccions en zones turístiques,
féreu un decret sobre renous. El
punt 4 diu que «en las obras... se
adoptaran las medidas oportnnas
para evitar que los ruidos emitidos
excedan los niveles acústicos fija-
dos para la respectiva zona... el
Ayuntamiento limita el horario que
puede ejercerse la actividad desde
las 9 horas hasta las 13 horas, des-
de el 1.° de mayo hasta el 31 de
octubre».

Quines són «las medidas oportu-
nas»? I els «niveles acústicos fija-
dos en cada zona»? Nosaltres pro-
posaríem que tots els estris i
maquinaria que produeix renous
molests no poguessin fer feina en
zones turístiques a cap hora del
dia durant la temporada turística.

14.—Una ciutadana vos demana:
Com aplicareu aquest decret de re-
nous? I nosaltres afegim: Com el
Reglament de Dsciplina Urbanís-
tica?

15.— Un ciutadà demana que
l'Ajuntament faci una llista de tots
els estrangers que viuen al terme
de Felanitx per agrair-los la seva
elecció de lloc i compra, o sigui els
estrangers que han comprat casa i
terreny al terme de Felanitx.

16.—Un ciutadà suggereix que els
carrers nous que es facin o que no
tenguin nom a les foranes, les po-
sin el nom d'una possessió o lloga-

ret que per aquest indret s'hi vagi.
(Exemple: per la part de la carre-
tera de Campos hi podria haver un
carrer amb el nom de Son Mesqui-
(l a o Son Negre).

17.—Un ciutadà demana quin és
el funcionament del Cementiri, i
quin es el seu horari, ja que a
vegades s'enterra el mateix dia
i d'altres s'ha de tornar anar al
Cementiri, encarint la pena i les
tatxes que de per sí ja són moltes.
Es un servei municipal? Qui el
controla?

18.—Un ciutadà demana quina és
Ia legislació aplicable al fet de la
Urbanització de Cas Corso que
l'Ajuntament cobra Contribució, dó-
na llicències i en canvi la urba-
nització no está rebuda. Com s'ex-
plica tot això?

19.—A la primera sessió que va-
rem poder preguntar, demanàvem
que passava amb els accessos pri-
vats a les zones verdes de Sa Punta.
Ara demanam quines mesures s'han
preses respecte a aquest tema?

20.—Com i qui controla les lli-
cencies d'apertura i activitats?
DEMANA:

Que si no hi ha inconvenient
contesteu aquestes preguntes se-
gons mana l'article 97-7 del Regla-
mento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico.

«Gracia que espera alcanzar de
su recto proceder».

21.—A un hotel de Portocolom,
aquest estiu, s'ha «reguera» la pre-
sencia de la guardia municipal
repetides vegades, i hi varen acudir
amb un retard de més d'una hora,
quan el problema ja s'havia solu-
cionat. Demanaríem que hi acudís-
sin sense fer volteres.

22.—Una ciutadana demana, com
així les aceres del Convent es fan
servir d'aparcament?

A la propera edició publicarem
les respostes a les preguntes de dia

Comentari
Jo em pensava que es coloms
eren es símbol de pau
i si anau així com anau
mai acabareu ses raons.
Aquelles flors i violes
que es pirotècnic va dir
sobre l'Arcl de Sant Martí
criticant ses mçyes gloses
bastarien totes soles
per un poble dirigir,
per?) no ha creuran així
i ja estam leansats de sentir
a la Sala tantes coses
repicant ses castanyoles
demà, avui, i ahir.
Pirotècnic esburbat
mereixes un toc de camella
amollares sa rodella
i a redols ha socorrat;
si t'ha socorrat es cap
ves-te'n a visitar es metge,
si t'ha socorrat es fetge
poset en cura aviat,
perquè així estas exposat
a fer ull aptes des vespre.
Si tastassis mel del Cel
jo sé cert que mudaries,
content i Alegre viuries
i t'ho desitja en

Miguel

DESEO ALQUILAR LOCAL en Ca-
la d'Or. No es imprescindible bue-
na situación.
Informes: Tel. 4580111(Sr. Barceló,
en horas de oficina).

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

3 de novembre i així riurem o pot-
ser plorar m perquè fa plorera que
el ciutadà n.° 1 de Felanitx no sigui
capaç de contestar clarament a les
qüestions plantejades.

El Congrés de Coloms a la Sala
convocat per dia 2 de gener es pos-
posa fins dia 8 de gener al mateix
lloc i hora

(1) N. de la R.: Per manca d'espai, de
les 40 avgnomés se'n publiquen 22.

En este15.° Aniversario

RUB1O'S
peluqueros

Les deseó un próximo año 1988
lleno de alegría y felicidad.

Y les recuerda que como cada año:
1111310'S en su incesante deseo de
satisfacer a su clientela en general,
ha diseñado una colección de pei-
nados, recogidos, trenzados, postizos
etc., especialmente para estas entra-
ñables fiestas.

Recuerde, de 10 a 8h.

(y no cerramos al mediodía)

Nuestro Tel.: 582316

VENDO RENAULT 5, PM G.
In holnes: Tel. 581889.

Restaurante MARBLAU Porto-Colom

Les desea feliz Afio Nuevo

Mentí de Nochevieja

Picadita Especial: Pulpo, calamarines

Bullavesa

Pavo al vino tinto con guarnición de
endivias gratinadas y patatas asadas

Postre: Pudding de frutas bailado al ron

Turrones y Mazapán

Cotillón y uvas de la suerte

Vinos: Blanco Pescador y Sangre de Toro - Siglo Saco Tinto
Champagne: Anna de Codorníu

Café y Licores

Precio: 4.900 Ptas.

RESERVAS: TEL. 57 59 15
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