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Ens plau reproduir aquest treball de Guillem Monserrat i Vi-
dal de Ca's Concos, entorn al glosador Sebastià Vidal «Sostre»,
avi seu, que va ser publicat a la revista «LLUC» dels mesos maig-
juny d'enguany, especialment dedicada als glosadors.

En Sostre ha estat uit dels millors glosadors de la nostra con-
trada i ara, gracies a la tasca del seu nét, s'ha pogut arreplegar
part de la seva obra. Aquest treball és un testimoni molt eloqüent
de la recerca d'En Guillem Monserrat.
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Un glosador de Ca's Concas

Sebastià Vidal
aSostre»

per Guillem Monserrat Vidal

ille
Patrocinades per l'Ajuntament de

Felanitx i ¡'Unió de Veins d'Es Car-
ritxó.

Dissabte dia 16 de gener, a les 8'30
del vespre, Missa concelebrada en
honor del Sant Patró. Predicarà Mn.
Pere Xamena Fiol i durant l'Eucaris-
tia cantarà el Cor de S'Horta. Hi
assistirà la Corporació Municipal.

A les 9, GRAN FOGUERO DE
SANT ANTONI. Hi haurà torrada de
pa, llangonissa i botifarró i sangria
de franc fins que s'acabarà. Se rifarà
una porcella i ensaïmades. Durant el
fogueró hi haurà ball de bot per a
tothom amenitzat pel conjunt SIS
SOM.

Diumenge dia 17, dia de Sant An-
toni.—A les 3'30 del capvespre, tradi-
cionals BENEYDES.

Hi haurà premis per a aquelld'
carrosses que a criteri del jurat hia•
meresquin, segons s'anunciarà a la
propera edició d'aquest setmanari
en els programes.

Les Beneides de
Sant Antoni a Felanitx
saran dia 24

Les tradicionals beneïdes de Sant
Antoni, segons ens informa la Comis-
sió organitzadora, se celebraran a la
nostra població el diumenge dia 24
de gener.

El proper dissabte oferirem el pro-
grama complet de la festa de Sant
Antoni, així com la relació de pre-
mis dels concursos de les beneideS.

Director: Bartomeu A. Pou Jaunie
Redacció i Administració: C. Major, 25 Tel. 580160

que no em volgué encobeir 	 com reeixida:
sa que hum m'havia dat.

Sebastià Vidal i Barceló, més co-
negut pel seu malnom «Sostre», va
néixer a Cas Concos d'Es CavaIler
(Felanitx) el 13 de febrer de 1888.

De la seva infantesa se'n sap molt
poc i res no fa pensar que fos dife-
rent a la de qualsevol altre nin de
llavors, alternant la devoció d'uns
estudis primaris eventuals amb l'o-
bligació d'un treball necessari i
quotidià, ja que la seva familia no
era, precisament, benestant.

Podem assegurar que les seves
primeres cançons les va fer als des-
set o devuit anys i que l'afecció de
glosar va sorgir primerament de
l'interès per escriure coses belles a
l'enamorada, cosa gens estranya en
un adolescent. Es així que les seves
primeres composicions són sempre
dedicades i a manera de poesies.

D'aquesta primera època tenim el
manuscrit de la carta que envià a
Ia seva promesa des del Cap En-
derrocat, on complia el servici mi-
litar:

An es Cap Enderrocat
Jesucrist me destina
a sa vorera de mar
a punt trist i desolat
i ses hores de llibertat
amb sa canya, arromengat,
m'entretenc a anar a pescar
sense poder destriar
sa verdor de cap sembrat;
de garriga envoltat,
de penyes i de pinar.
Pensa quin viure hi fa

per un jove enamorat.

Sabem que durant el servici mi-
litar va fer una cançó a cada com-
pany on nomenava i definia tots els
soldats del regiment. El manuscrit,
de moment, ha resultat illocalitza-
ble, per?) un fill d'un amic d'en
Vidal, en recorda encara alguna
d'haver-la llegida o sentida:

D'Algaida, en Joan Vidal;
gran caçador de conillss
en caça si té permis,
I si no en té, en caça igual.

De tots el amics i companys, en
Joan oVaqueret» era el més apre-
ciat pel glosador. La història d'a-
quest personatge es recollida a la
primera plagueta d'en «Sostre»: El
profit del mal obrar. Un fill aban-
donal dels seus pares.

Publicada devers el 1908, conté
60 estrofes de sis versos, sempre de
vuit síllabes. Es, potser,
composició estructurada dins la
producció d'aquest glosador, carac-
teritzat, sobretot, per la diversitat
de formes estrõfiques. A la citada
obreta hi fa una exposició comple-
tissima de la desgraciada vida del
seu amic i company, narrant-la en
primera persona. Vegem-ne l'estrofa
cinquena:

Quan an el món vaig venir,
del Redemptor enviat,
sa primera hora d'edat
en disgust se converti,

El 1912 Vidal es casa amb Cata-
lina Gomila, de la qual va tenir
cinc fills. Del fet del matrimoni ni
tampoc del naixement dels fills no
se'n troben cançons. La situació eco-
nómica, entre d'altres raons, no era
Ia més propícia per a la inspiració
del glosador. Fins al moment, la
cançó era per a ell, solament un joc
divertit, i l'ambient familiar potser
no ho fos gaire.

A principis del 1919 i amb la in-
tenció de fer «fortuna», parteix cap
a l'Havana, però tot va ésser deba-
des, ja que després de treballar-hi
un any i mig, el banc va fer fallida
i el mig any segiient de feina va
venir ben just per poder tornar a
ca seva. A la tornada afirmaria que
«l'Havana és aqui».

L'Havana és una riquesa,
pais de molts doblers.
No les troben p'es carrers,
les guanyen es jornalers
treballant hores d'excès
o prenent alguna empresa;
però aquell qui té peresa,
pateix tanta de pobresa
cam a Mallorca, o més.
Com que oca magre, tot són

puces», va saber que mentres ell
era a Cuba, les dones «llengües llar-
gues» que a cap poble mai no hi
falten, havien parlat malament d'ell
dient que havia hagut d'empenyorar
l'egua i el carretó del seu padrí per
a poder partir. Vidal respondria
amb una composició tan satírica

Aquella que va establir
qttx a Calonge, una vegada,
vaig deixar s'egua empenyada
i es carretó d'es padrí,
en el Cel ja deu tenir
sa corona preparada,
però sera més pesada
que sa que Cristo sofri.
No queda cabal aixi:
anc que s'haja confessada,
s'honra que a mi m'ha llevada,
la m'ha de restituir.

(Concluira a la propera edició)

Dimarts tornà
de l'Argentina
S'Estol ð'[s Gerricú

Dimarts, poc passades les tres de
Ia tarda, arribaren a Felanitx els
components de S'Estol d'Es Gerricó
que han viatjat a terres argentines.
Els balladors i acompanyants retor-
naren contents del seu periple i les
impressions recoil ides són de que
ha estat un viatge molt agradable.

La propera setinana publicarem
la «crónica» de l'estada dels felanit-
xers a sudamèrica que ens ha enviat
el nostre col.laborador Miguel A.
Enginyer.



SANTORAL
Diu. 10 St. Pere Urcéolo
Dill. 11 St. Higini
Dim. 12 St. Benet
Dim. 13 St. Hilari
Dij. 14 St. Felix de Nola
Div. 15 St. Remigi
Diss. 16 St. Honorat

LLUNA
Quart minvant dia 12

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
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 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:

Gayb.-Melis
Miquel - Nadel
Jaume Rotger
C. Ticoulat.
Francesc Piña
Gaya-Melis

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Funerària Lesever 	 582450

Ambultmcies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guitrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717

FELANITX     

FELA -9\1Tx
Setmanari crinte—ressos locals

gglaNy
PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.   
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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 4, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de to-
dos sus miembros:

Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.

Se acordó conceder una subven-
ción de 50.000 pesetas a «Felanitx
Cultural» para la realización de
unas conferencias durante el pre-
sente ario en la Casa de Cultura.

Se acordó instalar teléfono en la
Casa de Cultura.

Se acordó designar a D. Gabriel
Mora Vaguer representante munici-
pal para que asista a la votación y
escrutinio en las elecciones sindi-
cales del personal de este Ayunta-
miento.

Se desestimó el recurso de repo-
sición interpuesto por D.a María
Vicens Mestre frente al acuerdo de
la Comisión de Gobierno de 2 de
septiembre de 1987.

Se denegó la solicitud de la Fe-
deración de Amigos de la Tierra
interesando una ayuda de 10.000
pesetas para la camparia de protec-
ción del Mediterráneo por no haber
consignación.

Por no haber consignación no se
adquirió el libro denominado «La
Cruz Roja estuvo Allí».

Se concedió una subvención de
15.000 pesetas a l'Escola d'Estiu de
Mallorca.

Se tomó buena nota del escrito
de D. Cristóbal Bennásar Vadell
interesando la colocación de bordi-
llo por parte de este Ayuntamiento
en calle Orada de Porto Colom.

Se dio cuenta del escrito de la
Subdirección General de la Función
Pública Local sobre convocatoria
del concurso para cubrir la plaza
de Interventor de este Ayunta-
miento.

Se concedió una subvención de
150.000 pesetas al C.C. Establiments
para patrocinar la última carrera
«Challenge».

Se dejó sobre la mesa la adqui-
sición de dos máquinas de escribir
para las oficinas municipales, pen-
diente de mayor estudio.

Se acordó adquirir tres libros
para cooperar a la campaña de in-
formación y prevención de la droga.

Se dejó sobre la mesa la solici-
tud de Gráficas Llopis interesando
el abono de la diferencia entre el
presupuesto presentado y el coste
de la impresión y encuadernación .

de 500 ejemplares del libro «Barto-

lomé Caldentey, fundador de la pri-
mera imprenta mallorquina».

Se autorizó a los siguientes par-
ticulares para la apertura de zan-
jas en la vía pública: a Inversio-
nes Cala Barbacana, a D.a Magda-
lena Adrover Batle, a D. Antonio
Gayá, a Explotaciones Delta, S. A.
y a D.a Francisca Roig Vaguer.

Se denegó licencia de obras a
D. Rolf Friedrich Köhler y otra
para construir trece viviendas y
una piscina en los solares 44 y 45
de la Urb. Lafe de Porto Colom,
por no cumplir el Proyecto con lo
dispuesto en la Orden de 29 de
Febrero de 1944.

Se concedió licencia a D. Gabriel
Martorell Monserrat para construir
un edificio de locales y viviendas
en la Plaza Pax, 5 de Felanitx, con
una tasa de 383.034 pesetas.

Visto el Proyecto de Ejecución
presentado por Depre, S. A. y dado
que contempla varias obras no es-
pecificadas en el proyecto Básico,
por unanimidad se acordó conce-
der licencia de obras para la reali-
zación de las mismas y practicar
nueva liquidación, debiendo satisfa-
cer una tasa de 381.052 pesetas
quedando esta licencia condiciona-
da a que el Ayuntamiento podrá
disponer en todo momento del es-
pacio y terrenos que necesite para
servicios de infraestructura.

Vista la solicitud de D. Jacques
Chasin, se acordó conceder licencia
para, de conformidad al proyecto
presentado, proceder a las obras
necesarias para la electrificación de
la finca rústica denominada Son
Vent, con una tasa de 9.000 pesetas.

Seguidamente se pasaron a exa-
minar los expedientes de obras par-
ticulares menores en trámite de
aprobación, y de acuerdo con el
informe del Sr. Aparejador Muni-
cipal y del Concejal Delegado de

Obras, se autorizaron las siguien-
tes: a D. Juan Torralba Morales,
a D. Hans Henning Dchorot, a
D.a Francisca Roig Vaguer, a D. An-
dres Sutler Llaneras, a D. Jaime
Obrador Bordoy, a D. Francisco
Grimait Grimait y a D. Antonio
Collado Monserrat.

Seguidamente se dio cuenta de
Ias resoluciones adoptadas por la
Alcaldía en los últimos siete días.

Asimismo la Alcaldía presentó
una propuesta de Decreto de la Al-
caldía sobre ruidos, y pidió el ase-
soramiento de la Comisión, que lo
encontró positivo y conveniente.

Por Ultimo y tras la preceptiva
declaración de urgencia por todos
los asistentes, por unanimidad se
acordó:

Adquirir un sonómetro.
Formalizar el convenio con el

INEM sobre local para oficina y
facilitar un funcionario duran-
te el mes de noviembre.

Felanitx, a 13 noviembre de 1987.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

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

DESEO ALQUILAR LOCAL en Ca-
la d'Or. No es imprescindible bue-
na situación.
Informes: Tel. 4586117 (Sr. Barceló,
en horas de oficina).

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

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.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE
C. N'Alou 0. 10 	 — bajos — FELANITX 	 Tel. 582450



Restaurante EL CRUCE
Gran variedad en platos
de cocina mallorquina

Local renovado

Carret. Felanitx - Petra, cruce Ses Basses
Tel 560073

Cafeteria Restaurante

ES LLEVANT
Vía Argentina, 15 - Tel. 582361

Menú económico - Comidas a la Carta
Tapas variadas - Bocadillos

Abierto todos los días

Les deseamos un feliz y próspero 1988

DESEMBRE
Divendres, 25.—Les pells. Els jo-

ves vesteixen com Déu vol tan por
pasqua, tots sants o nadal... pert)
la gent tradicional benestant, per
aquestes festes d'ara, es sol posar
les pelts. A mi no me cauen
gracia els abrics de pell ni els
renards pel coll. Esta el món pie
d'històries de caçadors, a vegades
sanguinàries, contra la conservació
i la defensa de l'espécie animal,
que estan amagades dins els vos-
tres abrics o jaquetes. Sincerament
no me trob còmode ni oportú de-
vora tots vosaltres que per sobre-
sortir entre les persones vos vestiu
tan orgullosament d'animals...

Dissabte, 26.—La insistencia. Es-
tic repassant els darrers exemplars
del nostre setmanari «Felanitx»
res no veig, a no ser la pluviome-
tria dels dos darrers mesos, que
em cridi una mica l'atenció. Sem-
pre els mateixos client les mateixes
coses contra l'ajuntament que con-
tinua essent tan sord. I la setmana
qui ve es repetira el mateix sermó
i no canviarà juntament i els
escrits igual de reiteratius i inútils
perquè ningú no escolta...
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Diumenge, 27.—Comerciants i con-
sumidors. Mentres les associacion.1
d'usuaris i consumidors aconsellert
molt d'esment a l'hora de comprarY
podem veure com a la vila unri
mateixa cosa té preus ben distints:
Basta, a vegades, fer ben pocs
tres per comprovar-ho. I te'n drts
qualque empixonament que dius
la dona: «Anem a Continente, Ga-
lerias o alla on vulguis. Comprar
a Felanitx és com que anar a ca
na Tix. Sempre penses que ei
foten». I els comerciants del carrer
Major fan una rifa..., els de la
costa de Sa Plaça donen les bones
festes... mentres que els apotecaris
no van de rifes ni descomptes... Si
no componeu això dels preus hau-
rem de fer ressuscitar la fiscalia
de taxes...

Dilluns, 28.—Els innocents. D'a-
cord, Cèlia, la vida es una espifia-
da, espúria, lleferdosa, garronera,
toixa i marrida innocentada. Prop
de ca meva n'han feta una tirant
dins la negror més feresta. Que
Déu pegui una bona estirada d'ore-
lles al qui ha tingut tan mal
coratge.

ROGER

BUSCO PARA ALQUILAR Aparta-
mento amueblado, o vivienda en
Felanitx o Porto Colom. Meses fe-
brero a mayo.
Inf.: Tel. 580205 (por las noches).

FELANITX

Ihn Ara carta a la Constitució

Distingida Senyora:
Preocupat com m'ha deixat la

la lectura de la carta que us va
adregar al Pirotècnic des d'aques-
tes mateixes planes (el 12 de de-
sembre de 1987), he cregut neces-
sari destorbar-vos amb la meva
pròpia carta. Per ventura direu:
«Jesús, quines poques feines!», pe-
re, em sembla que ara per ara, no
estau •gaire enfeinada i això, que
podria ésser bo en un pais normal,
és molt i molt negatiu en aquestes
contrades. Miraré d'explicar-vos-ho
en poques paraules.

Jo crec que us han posat damunt
un pedestal i només us treuen de
passeig un di* a l'any; poc més o
manco el mateix que fan amb el
pas de «La Macarena» per les pro-
cessons de Setmana Santa. El mal
és que, a diferència del que passa
amb aquesta imatge i d'altres de
semblants, no crec que vós hagiu
estat feta i pensada per a aquesta
funció, tot i que horn no sap com
es pot invocar la vostra protecció
efectiva quan qualcú prescindeix
d'allò que manau i atemptar con-
tra els meus drets o els de qual-
sevol ciutadà —que no súbdit—
d'aquest país. I, mirau per on, si
sé el que he de fer per a invocar
la protecció de «La Macarena»!

Es clar que us estic parlant de
totes aquelles petites coses de cada
dia que, malgrat no ser valorades
com importants, són les que defi-
neixen la qualitat de vida i mar-
quen les diferències entre ser ciu-
tadà o ser súbdit. Estic parlant,
idõ, de coses com actuacions de
l'Administracio de l'Estat en gene-
ral (i d'Hisenda molt en particu-
lar); de les grans companyies
de serveis (elèctriques, telefònica,
bancs, immobiliàries...), etc. etc.
que inclou atilt) que més val no
esmentar per raons de prudência i
que vos ja sabreu de que es tracta.
Fixau-vos-hi: les voltes que he
hagut de donar ara mateix per dir
una cosa sense dir-la. Això era molt
normal quan vos no hi éreu. Ara
no hauria d'ésser necessari fer-ho
perquè, segons vos establiu, hi ha
Ilibertat d'expressió. El mal és que
no sembla estar garantida per a
després d'haver xerrat i si no, mi-
rau quants n'hi ha que tenen mals-
de-caps grossos només per haver
dit coses que tothom sabia i pen-
sava. Heu pensat, idõ, quantes
situacions abusives envers els ciu-
tadans es produeixen cada dia i la
total i absoluta indefensió en la
que es troben —ens trobem— de-
vant aquests abusos? Per ventura
direu que ve, s no podeu estar per
aquests detallets, per?) no vos po-
deu figurar la falta que ens fa que
hi pareu una miqueta d'esment.

Encara que som bastant jove, us
he vist nèixer i us he esperat amb
impaciència i illusió i he confiat en
vós i en el vostre poder, fins que
els fets m'han duit a veure que hi
ha qui us fa servir com una
enganyifa per a poder seguir es-
canyat-nos de tota manera i en tot
moment, començant pel primer que
us hauria de respectar corn és la

Llorenç Valverde

pròpia Administració. Abans, quan
vós no hi éreu, si l'Administració
o d'altres feien amb tota impunitat
qualque arbitrarietat i/o injusticia,
hom podia sentir la solidaritat
d'una bona part de l'entramat so-
cial que l'envoltava; no era gran
cosa, però al manco consolava.
T'havien fotut, però tenies la raó.
Ara ja no: corn que vós ens ampa-
rau —diuen— no hi ha por, no
poden fer res de mal i això fa que
no hi tenguem esment i que els
de sempre facin el de sempre (vós
ja m'entendreu) fins i tot més im-
punement que abans. Es a dir, ens
continuen fotent per?) ara ja no
ens queda ni la raó!

Jo també crec l'amic Piro-
tècnic— que heu d'ésser explicada
per?) heu d'ésser explicada a aquells
que estiguin en situació de come-
tre abusos i/o arbitrarietats
sobre tot, heu d'ésser aplicada
punt per punt, lletra per lletra. A
més, no estaria gens malament que,
per comptes de tanta explicació, us
establissin un mecanisme per tal
que tota persona, animal o cosa
(llegiu institució) fos automàtica-
ment fulminada (d'alguna forma)
pel simple fet de no respectar-vos.
Aquesta seria l'autèntica garantia

constitucional. Per ventura tendrieu
més feina: perrò també us farien
més festa.

Per tot això, mentre les coses
segueixin com fins ara, m'estim
més que no me'n parlin de vós: ja
trob suficients elements de desen-
cant en totes i cada una de les
petites coses d'aquest pais corn per
gastar-me amb els trons grossos.

De tota manera, jo també us
desitjo —de tot cor— molts i molts
anys, però millors. Rebeu, si us
plau, tot el meu respecte i conside-
ració.

P. S.: L'altre dia, corn que va
venir bé, vaig donar una còpia
d'aquesta carta als Reis Màgics
d'Orient, per si de cas. Esper que
no hi tengueu res a dir.

SE BUSCA MECANICO
Inf.: Tel. 575266

Compro monedas
antiguas

Inf.: Tel 575700



PORT PETIT - Cala d'Or

HARLEM JAll
MUSICA EN VIVO

Con la actuación del grupo
INTERMINABLES

ABIERTO DE JUEVES A DOMINGO

Leine princips
Tel. 580111

Viernes 8 y sábado 9 desde las 9 noche
2 grandes estrenos.

Arizona Babi y Crepsow II
Domingo 10 desde las 3 tarde.

3 películas BAMBI
CREPSOW II
ARIZONA BABI

la película Bambi sólo se proyectará en la función de 3 a 6 tarde

Viernes 15, sábado 16 y domingo 17

El color del dinero y Pisa a fondo

URGENTE

Se necesita almacén de unos
MO m2. en Felanitx

Informes: Construcciones KITZ
Tel. 580093

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

Piscinas - Gas butano y propano
Servicio reparaciones

C. Cavall Mari, s-n - Tel. 575012 - Porto-Colom
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Pluviometria
Les precipitacionš registrades el

passat mes de desembre són les se-
gtients:

Litres
Dia 2
	

4'2
Dia 7
	

66'5
Dia 9
	

24'5
Dia 11
	

1'6
Dia 13
	

2'7
Dia 26
	

2'7
Dia 31
	

1'3
Total recollit durant el mes, 103'5

litres per metre quadrat.
Volem esmentar com dada curiosa

que el passat dia 7 de desembre ho-
rabaixa, en un espai de mitja hora,
es varen recollir a S'Horta, 92 li-
tres.

RESUM ANUAL
La pluja caiguda durant l'any 1987,

especificada per mesos, es la se-
gtient:

Litres
Gener, 	 95'2
Febrer, 	 89
Març, 	 19'5
Abril, 	 6'1
Maig, 	 27'8
Juny, 	 2'7
Juliol, 	 43'1
Agost, 	 1'2
Setembre, 	 19'4
Octubre, 	 41'1
Novembre, 	 98'3
Desembre 	 103'5
Total anual, 546'9 litres per metre

quadrat.
La pluja d'aquest any passat ha

superat lleugerament la de 1986, que
fou de 530'1 litres.

El President del Celler Cooperatiu
viatja a Argentina

El proper dia 14, el president del
Celler Cooperatiu Francesc Antich
surt cap a l'Argentina, on restara
per espai de trenta un dies.

El seu viatge, tot i que es de ca-
racter estrictament particular, li do-
narà ocasió de conèixer els cultius
de vinya i els processos d'elaboració
de vins de Córdoba i Mendoza, dues
regions essencialment viticultores,
entre les quals repartira el Sr. An-
tich el temps de la seva estada a
l'Argentina.

Hem tengut ocasió de departir
breument amb Francesc Antich i ens
ha parlat d'aquest viatge, del qual
pensa treure'n tot el profit possible,
sempre amb l'esguard posat en el
Celler Coperatiu. Ell no perd ocasió
de manifestar la seva preocupació
constant per aconseguir retornar la
confiança i l'autèntic esperit coope-
rativista als socis de Celler.

Li desitjam un bon viatge.

Club Altura
EXCURSIÓ AL PUIG DEL TEIX
Per demà diumenge dia 10 hi ha

prevista una excursió al Puig del
Teix des de Valldemossa. Els interes-

sats cal que s'inscriguin quan més
aviat millor

Per a més informació: Tel. 580589.

Menció honorífica especial a
«Vibrados y Pretensados
Fco. Grimait, S. A.»

A la reunió d'A.F.A.C.O. (Associa-
ció de Fabricants de la Construcció)
celebrada el proppassat 3 de novem-
bre, s'acordà per unanimitat conce-
dir la menció honorífica especial d'a-
quest ram atorgada per la C.A.E.B.
(Confederació d'Associacions Empre-
sarials de Balears) amb motiu del
Xe Aniversari de la seva fundació, a
l'Empresa «Vibrados y Pretensados
Francisco Grimait, S.A.» per la seva
destacada tasca i la seva iniciativa
empresarial.

Enviam a l'esmentada Empresa la
nostra més sincera enhorabona per
haver estat mereixedora d'aquest
guardó, i desitjam que els seus
coadministradors, D. Francisco, Don
Toni i D. Joan, continuin sense de-
fallir i amb nova empenta la seva
activitat que, ininterropudament,
han duit a terme a la nostra Ciutat
des de l'any 1950, data aquesta de la
seva creació.

Delegació d'Acció Social «CAritas»
Volem donar les gracies pública-

ment als collegis «Sant Alfons» i
«Joan Capó», així com a totes les
persones que amb la seva collabora-
ció han fet possible que la Campanya
de Nadal d'aquest any fos millor que
mai.

S'ha pogut ajudar a més de tren-
ta families durant les festes de Na-
dal i Cap d'Any.

Gracies a tots.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
TEATRE

Esta prevista l'assistència a Ciu-
tat, a la representació de l'obra de
Xesc Forteza «Majórica», el proper
dijous dia 14. La sortida sera a les
5'30 del capvespre des de la plaça
d'Espanya.

Les inscripcions es poden forma-
litzar fins dimecres dia 13 a les 12
del migdia. Places limitades.

Adoració Nocturna
Dijous dia 14, a les 9 del vespre,

en el Convent de Sant Agustí hi hau-
ra Vigília d'Adoració Nocturna.

Confraria de Sant Agustí
MISSA SUFRAGI

Demà diumenge dia 10, la missa de
les 7 del capvespre del Convent de
Sant Agustí, serà en sufragi del con-
frare difunt, Joan Capó Nadal.

Fogueró en el Camp de Deports
Per divendres dia 8 de gener

hi ha anunciat, a les 8 del vespre,
un fogueró en el camp de deports
de Sa Mola. Es una festeta que s'or-
ganitza d'uns anys ençà per aquestes
kalendes i que arreplega al voltant
de les flames tota la gent que prac-
tica l'esport o simplement l'acompa-
nya des de la seva condició d'aficio-
nats i seguidors. 04,

L'organització comunica que hi
haura pa pages grattfitament fins
que s'acabi i llangonissa per qui en
vulgui comprar.

Un duo d'acordeón amenitzarà el
ball i durant la vetlada se rifara una
porcella.

Es convida tothom.

vida social
NECROLÓGICA

El passat dia 31 a vespre morí
sobtadament,a Ciutat, a l'edat de 49
anys, D. Jaume Serra Llodra. D.e.p.

Reiteram la nostra més sentida
condolència a la seva esposa D.°
Francisca, a la seva mare D.a Co-
loma i als altres familiars i d'una
manera especial al seu germa Mn.
Miguel Serra, rector de la nostra
parròquia.

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

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



Porque
cada estudiante

es un mundo.
•MECANOGRAFIA
•TAQUIGRAFIA

SECRETARIADO
• INFORMÁTICA
•CALCULO COMERCIAL
•ADMINISTRACION
•CONTABILIDAD

Vaya a lo seguro, estudie en.... e
Palma	 Inca

Via Portugal lA T1.724371 Obispo LIcmpart,5 T1.502185

Manacor

	Plaza Iglesia 2 	 	

CE TRO UNO

Dr. FELIP RAMIS
Centre Mèdic de Naturoterbpia

i Acupuntura
Pça. Weyler, 2-1er. Dreta (al costat de Pesglésia gran)

MANACOR - Tels. 569020 - 555587

Visita a hores convingudes

FELANITX 	 5

Festes de Sant Antoni a
Son Vaii3

Avui dissabte dia 9, a les 20 ho-
res, missa. Al mateix temps s'en-
cendra un fogueró, on tots podran
torrar. Hi haurà gratis: pa, sal, lli-
mones, pebre bo i vi (donat per
VINS BERNAT), i també vi casolà;
hi haurà porcella per rifar.

Seguidament BALL DE BOT amb
l'actuació de S'ESTOL D'ES PI-
COT. També hi haurà música dis-
cotequera.

Al llarg de la festa es rifarà una
escultura en marès, de la façana de
l'església de «Crist Rei de Son
Valls», feta i donada per Jaume
Rigo de Felanitx i una porcella
donada per Marc Vadell.

Diumenge dia 17, «Festa de Sant
Antoni». A les 11, missa solemne.
A continuació les Tradicionals Be-
neïdes. Com, és costum, totes les
carrosses seran premiades, amb
importants premis.

Associació de Veins de
Porto Colam.
Foguerá de Sant Antoni.

Pel proper divendres dia 15 tenim
previst el FOGUERO DE SANT AN-
TONI, si el temps ho permet, en el
regueró de Ca's Corso.

Com recordara la gent de Porto
Colom, els anys passats foren sem-
pre molt animats, per la qual cosa
enguany hem pensat contractar dos
conjunts musicals, el grup XAMBA
de recent creació a Felanitx i S'ES-
TOL D'ES PICOT.

Hi haurà pa i vi de franc i es po-
drà comprar llangonissa i botifarró.

Vos esperam a tots.

Cámara Agraria Local
PRIMA EN BENEFICIO DE LOS

PRODUCTORES DE GANADO
OVINO Y CAPRINO

Todos los ganaderos interesados
en acogerse a la prima en beneficio
de los productores de ganado Ovino y
Caprino, pueden pasar por las ofi-
cinas de esta Camara, provistos de
una fotocopia del Documento Nacio-
nal de Identidad. Se admitiran soli-
citudes hasta el 25 de febrero de
1988.

Felanitx, enero de 1988.
El Secretario,

Pedro Llompart Bosch

Demografia 1987
REGISTRE CIVIL

Naixements 	 134
Matrimonis civils 	 8
Matrimonis canònics 	 79

Total matrimonis 	 87
Defuncions 	 151

PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Matrimonis 	 67

Baptismes
Nins 	 48
Nines 	 46 = 94

Defuncions
Homes	 70
Dones 	 51 = 121
PARROQUIA DE CA'S CONCOS
Matrimonis 	 5

Baptismes
Nins 	 3
Nines 	 3= 6

Defuncions
Homes 	 4
Dones 	 7 = 11

PARROQUIA DE S'HORTA
Matrimonis 	 6

Baptismes
Nins 	 9
Nines 	 8 = 17

Defuncions
Homes	 3
Dones 	 2 = 5

Secció Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE SES CAPELLETES
Demà diumenge, se celebrara la

tradicional festa de Ses Capelletes.
A les 4 de l'horabaixa s'iniciarà un
torn de vetles per a les families as-
sociades a la Visita Domiciliária i
devots del Santissirn.

A les 6'30, rosari, exercici a la Sa-
grada Família i benedicció amb el
Santíssim. Tot seguit missa solem-
ne concelebrada que presidira el P.
Gabriel Llompart, C. R., qui dirá la
homilia.

La part musical serà a càrrec de
Ia Capella Teatina sota la direcció
de Sor Caterina Puig.

Es convida tots els fidels.

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
Per la present es convoca als socis a l'Assemblea General In-

formativa, que tindrà lloc el proper diumenge dia 10 de gener de
l'any 1988, al Saló d'Actes de la Casa Municipal de Cultura, a les
9'30 hores en primera convocatòria i a les 10'00 hores en segona
i baix el següent Ordre del Dia:

1.—Lectura de l'Acta de Assemblea anterior.
2.—Lectura i aprovació, en el seu cas, del Pressupost per a

l'any 1988.
3.—Informe de Gestió.
4.—Creació Comissions de treball.
5.—Precs i respostes.
Felanitx, a 14 de desembre de l'any 1987.

El Consell Rector



Pedro Muñoz Noguera
Instalaciones Sanitarias

C. San Miguel, 61 - Tel. 581886

FELANITX

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

r--
SERVICIO OFICIAL

Alonso Rodriguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX

anys
enrera2

NOTAS PARA UN AÑO
QUE EMPIEZA
— La suscripción a este Setmanario

valía 18 pesetas trimestrales, el
ejemplar 1'50 ptas.

— Había autocares de línea que ha-
cían el trayecto Felanitx-Palma
por Porreres y. Campos.

— Otro autocar cubría la línea Fe-
lanitx-Manacor y, naturalmente,
Felanitx-Porto Colom.

— Se mantenía la línea de ferroca-
rril, servida por automotores.

— Radia Juventud de Felanitx, se-
guía emitiendo tres horas y me-
dia de programa al mediodía y
dos horas por la noche.

— La Cabalgata de los Reyes Magos
hizo su entrada a nuestra Ciudad
a las 6'30 de la tarde por e1 Pa-
seo Ramón Llull, Guillermo Ti-
moner, Arnesto Mestre, Plaza Es-
paña, 31 de Marzo etc.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
La Hermandad Cristiana Obrera

tiene esta nueva Junta: Presidente
D. Pedro Mesquida; Vice-presidente
D. Pedro Gayá; secretario, D. Magín
Barceló, Vice-secretario D. Miguel
Nicolau; Tesorero D. Sebastián Va-
guer, Contador D. Ricardo Martinez
etc.
BALONMANO

Bajo los auspicios de la O.J.E. y
el patrocinio de «Autocares Gri-
malt», se ha formado en nuestra Ciu-
dad un equipo de balonmano.
GUILLERMO TIMONER

Nuestro paisano, G. Timoner, el
tetracampeón mundial en la especia-
lidad más difícil y peligrosa que tie-
ne el ciclismo, ha sido proclamado
«el mejor ciclista español 1962*, se-
gin la clasificación que cada año
establece la revista «Sprint».
PESTE PORCINA

Desde hace unos días, se conoce
un foco de peste porcina en Ca's
Concos, el cual causa sus estragos
de real importancia, en perjuicio de
la cría de este ganado.
PRIMERA MISA

El sábado, 29 de diciembre, cantó
su primera Misa el Rdo. D. Juan Ros-
selló Vaguer, en nuestra Parroquia.

D'ALLAVORS

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 frigorificas. vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
—Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista
URGENTE!
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Coincidiendo con el «rally»
PARIS-DAKAR de este año, el pintor
felanitxer MIQUEL BARC ELO,
acompañado de su hermano TONI y
del famoso artista MARISCAL han
emprendido su andadura/aventura
africana. Es posible que los expedi-
cionarios coincidan en alguna oca-
sión con los participantes de esa
fantástica carrera, un punto clave
puede ser MALI, donde los dos pin-
tores van a residir hasta la llegada
del verano. Pues en MALI, en BA-
MACO, donde Mahoma perdió las
babuchas, estos dos genios del arte
español han ido a buscar fuente pa-
ra su inspiración.

• Se habla ya de 3.000 PARTICI-
PANTES, como mínimo. Serán los
que disputen este I GRAN TORNEO
DE «TRUC» DE MALLORCA 1988,
si bien se aspira a ampliar a ¡cinco
mil! Comentemos que el «BAR
AVENIDA» de FELANITX va en ca-
beza en cuanto a inscritos, que ya
ha entregado la relación completa de
sus participantes, y ha cumplido to-
dos los requisitos exigidos. Nos com-
place decir que el carnet n.° 1 ha
sido entregado a BARTOLOME
ROIG, perteneciente a este bar fe-
lanitxer. También el «Bar Avenida»
tiene entre sus participantes a AN-
TONIO BARCELO NICOLAU, que
con 78 años, tiene mucha ilusión
puesta en este torneo. Un ejemplo a
imitar. Y recuerden que el plazo de
inscripción termina hoy sábado.

• VIDEOCLUB. — «YENT» (4).
O Director: Barbra Streisand. Intér-
pretes: Barbra Streisand, Mandy
Patinkin, Amy Irving, Nehemiah Per-
soff. Productora: Warner Home Vi-
deo. Duración: 119 minutos. Género:
Comedia. Año producción: 1985. SI-
NOPSIS: Yentl es una joven huérfa-
na de madre obsesionada por estu-
diar el Talmud. Su padre le ayuda
en su estudio violando las leyes de
la sociedad judía, las cuales no per-
miten estudiar a las mujeres. Tras
Ia muerte de su padre, la obsesión
por el estudio lleva a Yentl a aban-
donar su pueblo natal y a disfrazar-
se de chico para poder ingresar en
una academia talmúdica. Surgen in-
trigantes y divertidas situaciones
cuando Yentl, enamorada de su me-
jor amigo, debe casarse siguiendo
las costumbres de la sociedad judía
con la prometida de éste, al creer
todos que Yentl es un muchacho...
COMENTARIO: Barbra Streisand
escribió, produjo y dirigió una pe-
lícula hecha absolutamente a su me-
dida, en la que, lógicamente, luce su
espléndida voz y demuestra que es
una inteligente cineasta.

• El «EQUIPO felanitxer
celebró en «familia» estas fiestas. El

grueso del equipo, acompañado de
simpatizantes, amigos, deudos, adlá-
teres, picapleitos, gafes, pelotas, go-
rreros solapados, etc... Pues se reu-
nieron en las marañas de un «círcu-
lo», un día de estos y comieron co-
chinillo regado por una fuente ina-
gotable de «Anna de Codorniu». AI
final alguien soltó los «animalitos»
de seis caras cada uno, y la risa se
convirtió en disgusto, para más de
uno, al menos.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos dos nuevas películas, una de
ellas bastante interesante «ARIZO-
NA BABY», una desternillante come-
dia de los Hnos. Nathan y Joel
Cohen. Uno produce y el otro dirige
Ia función. La cosa va esta vez del
rapto de un bebé, en un mundo tre-
pidante de maleantes. Los Cohen,
que empezaron a hacer cine en plan
independiente, sorprendieron al pú-
blico y a la crítica con su primera
película «BLOOD SIMPLE» (Sangre
fácil), un «trhiller» muy original y
moderno.

La otra es una segunda entrega
«CREPPSHOW —2—». Es como la

primera, cuatro o cinco historias de
terror contadas en plan «cómic», que
es de donde proceden, la revista/te-
beo «CREEPY» es muy famosa en
USA y se editó durante algunos años
en Spain.

• A última hora me entero de
que MIQUEL BARCELO, hermano
TONI y MARISCAL partirán el día
15, lo que hace casi imposible que
coincidan con el «rally» PARIS-DA-
KAR. Lo cierto es que andarán por
aquellos inhóspitos parajes con un
LAND-ROVER que se han agencia-
do para este propósito. Seguro que
pasarán por TAMANRRASET, la ru-
ta del «rally» del pasado año. Feliz
estancia, pues, en tierras africanas.

JORDI GAVINA

DESEO ALQUILAR APARTAMEN-
TO o casa en Porto-Colos con
muebles. Inf.: Tel. 581854

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

hip A aquesta Administració
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Bastante público en el campo mu-
nicipal de S'Indioteria, más del ha-
bitual, para ver un equipo de solera
,como es el Felanitx.

Un fuerte viento perjudicó a am-
bos equipos, de manera especial a
los chicos que dirige Fiol, por ser
más técnicos.

FELANITX: Rigo (1), Riera I (1),
Pastor (1), Veny (2), Monserrat (2),
Juan (1), Guerrero (2), Maimó (3),
Pont (1), Riera II (2) y Rosselló (0).

Vanrell (1) por Monserrat y Her-
nandez (1) por Rosselló.

ARBITRO: Arbona (0). Fue casero
de forma inteligente. Tarjetas ama-
rillas a Perea y Rubio por los loca-
les, y a Pastor, Veny y Rosselló, del
Felanitx.

GOL: Minuto 52. Barullo dentro
del área visitante y Batle marca. 1-0.
COMENTARIO

El Felanitx tuvo mala pata. Perdió
un partido que normalmente hubie-
ra ganado, pero no estuvo acertado
de cara el marco de los locales, fa-
llando goles cantados, especialmente
Pont, que falló un gol increíble.

El equipo blanco jugó veinte mi-
nutos de la 1.a parte de gran calidad,
los mejores —a juicio de muchos—
de la presente temporada.

El equipo de La Vietoria, que se
acercó —con peligro— en dos oca-
siones al marco de Rigo, logró el gol
de la victoria, en un clamoroso fallo
del portero felanitxer.

La verdad es que el partido fue
bastante bueno, cargado de emoción
y un resultado imprevisto, de autén-
tico suspense, digno del Mago. Un
resultado justo si nos atenemos a
los goles, que son los que mandan, e
injusto si sopesamos los méritos de
unos y otros, ya que en este caso la
victoria correspondería al Felanitx
por un amplio margen de puntos.

(Desde Palma para el «Semanario
FELANITX» Biel G. lové)

PARTIDO ATRASADO
FELANITX, 3 - ESPAÑA, 3

Goles de Vanrell (2) y X. Riera de
penalti.

El pasado miércoles se disputó
este partido atrasado, que fue sus-
pendido en su día por la pasada
huelga arbitral o día, reflexión,
llámenlo como quieran ustedes.

Debido a que la redacción estaba
ya cerrada para este número, nos li-
mitamos a señalar el resultado.

El próximo domingo en «Es To-
rrentó» —de nuevo en casa—, hay
un duelo interesante entre el FELA-
NITX y el FERRIOLENSE, equipo
en el que juega el conocido Torra-
do.
2.• REGIONAL
CA'S CONCOS, 2 - STA. EUGENIA, 1

IMPORTANTE VICTORIA
SOBRE EL LÍDER

Batieron el cobre las huestes de
M. Vilar ante el serio compromiso
del pasado domingo contra el equi-
po más entonado de la 2.a regional,
que ostentaba en aquellos momen-
tos el liderato y del que se vió apea-

do tras perder inesperadamente los
dos puntos en litigio contra un equi-
po que estaba en sus horas bajas.
Pero los chicos de Vilar hicieron de
tripas corazón, empleándose a fon-
do, por encima de sus propias facul-
tades, de ahí, este triunfo tan impor-
tante, que puede ser un claro sínto-
ma para salir del «bache» que pade-
cía el equipo «concarrí». Un triun-
fo que puede dar alas a un equipo
que ha atravesado serios problemas,
lesiones, sanciones, falta de motiva-
ción ... etc.

Los goles fueron obra de Llull, de
penalti, y de Fiol.

BARRACAR, O - S'HORTA, 1
OCASION BIEN APROVECHADA
Superion aprovechar las circuns-

tancias los de S'Horta en un partido
de infructuoso dominio Local. Am-
bos equipos marchaban por igual
—casi— en la tabla de clasificación.
Las espadas estaban pues, en todo
lo alto. El factor campo era el úni-
co obstáculo a superar, pero la bue-
na mano del entrenador Domingo
Aznar, se dejó notar. Una sólida de-
fensa, sin resquicios, hizo inútil los
esfuerzos de los de Manacor. Por
contra Vacas, supo con maestría, sa-
car una falta en la frontal del área
-y marcar el solitario gol, que a la
postre significaba el triunfo.

PARTIDO ATRASADO
t 	In A, 2 - CONSELL, 1

Goles de Gaspar Muñoz y J.
Ramón.
JUVENILES

LLOSETA, 3 - FELANITX, 1
SOLO UN BUEN COMIENZO
La verdad es que los pupilos de

M. Alonso comenzaron bien, adelan-
tándose en el marcador (0-1) gracias
a un bonito gol de Felipe, jugador
que ya ha debutado con acierto con
el primer equipo. Pero después los
locales se adueñaron de la situación
y tradujeron su dominio en goles.
Los de Felanitx dispusieron de las
suyas, pero no hubo acierto en el
remate final.
INFANTILES

FELANITX, 1 - POBLENSE, 7
CATEGORIA IMPROPIA

Perdieron nuestros infantiles fren-
te al potente equipo «pobler» por un
abultado tanteo, cosa natural si co-
nocemos la andadura del equipo fe-
lanitxer. La categoría le viene ancha,
se juega en 1.a regional, cuando lo
propio y consecuente sería hacerlo
en 2.a. El equipo de Caldentey está
en período de transición y no se
pueden pedir peras al olmo.
ALEVINES

J. D. INCA, 1 - FELANITX,
PUDO SER EMPATE

Los chicos de Juan Adrover, tras
muchos triunfos consecutivos, se ha-
Ran en un momento difícil, donde la
suerte les es adversa. No hay que
desmoralizarse, sino todo lo contra-
rio, querer es poder, y mimbres hay
más que suficientes para conseguir
una buena clasificación.

RESULTATS
Juvenils masculins:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 53
CAMPOS, 37
Júniors masculins:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 60
CALZADOS LOS PINOS, 35
Sèniors femenines:
SANTA MONICA, 40
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 44

Immillorables resultats en la re-
empresa de les competicions de lli-
ga. La ressaca de les festes, afortu-
nadament no ens afecta massa.

Jugaren els JUNIORS en front
d'un dels cuers de la categoria, el
Calzados Los Pinos d'Inca, equip
que habitualment fa pocs punts,
però que n'havia encaixat menys que
el Joan Capó fins en aquest partit.
El desendreçat joc local del primer
temps i la llenagadissa pista on ata-
cavern, ens porta a un inquietant
18-25 al descans. La segona part fou
una história molt diferent; el Joan
Capó, des del bot inicial, mostra ga-
nes de guanyar i dona un espectacu-
lar tomb al marcador gracies a un
gairebé increïble parcial de 42-10. A
partir del 32-31 (minut 28) els d'In-
ca només anotaren 4 punts de tirs
Mures. Es produí la reaparició, molt
positiva, de Perelló (13 punts). Els
millors anotadors foren A. Oliver
(19), Amengual (18). També cal des-
tacar els 12 rebots defensius de Da-
mia. Boyer.

Se perdió en Inca por la minima,
jugando un partido serio. Pero a ve-
ces conseguir algo positivo depende
de muchos factores que no están al
alcance del esfuerzo de los jugado-
res, que en esta ocasión lo dieron
todo de sí.
BENJAMINES
FELANITX A, 5 - FELANITX B, 5

Los benjamines felanitxers bajo la
batuta de Pedro J. Vaguer vienen
disputando cada semana partidillos
bastante interesantes. Los chavales
tienen ganas, ilusión, y hasta clase
y calidad si me apuran. Son los ju-
gadores del futuro.

El pasado domingo volvieron en
«Es Torrentó» a disputar el ya clá-
sico partidillo. El resultado, a tenor
de los cambios, es lo que menos
debe contar, sino el aprendizaje de
estas jóvenes promesas que hicieron
un derroche de fuerza y de buenas
maneras futbolísticas.

Equipo A. — Acosta, Torralba, Se-
bastian, Alvarez, Nadal, Soler, Hu-
guet, Alcalde, Gozar, Bernardino,
Llompart, J. Carlos, Boni, Oscar y
Alejandro.

Equipo B. — Sanz, Obrador, Obra-
dor II, David, Villanuevo, Javier,
Porras II, Risco, Miró Simón, Po-
rras I y Cristóbal.

En la otra jornada, que terminó
5-3 a favor de uno de los equipos,
los goles fueron marcados por Oscar
2, Simón 2, David, Miró, Jose y Po-
rras 1.

¡Hay que apoyar a estos chavales!

A continuació els JUVENILS es
trobaren amb una pista impractica-
ble i molt perillosa a causa de l'hu-
mitat (es jugava a les vois i mitja
del vespre). Per sort el Campos no
es un rival fort, essent els darrers
sense conèixer la victòria. A un en-
contre que no es podia jugar amb
velocitat, poc a poc anaren puj ant
els punts i la 1.a part finalitza amb
26-11. Es desxondiren els campaners
a la segona part i en tres minuts es
collocaren 28-21 (parcial 2-10). Pere)
no crearen més maldecaps i l'entre-
nador felanitxer pogué donar sortida
a tots els jugadors de la banqueta
que varen tenir bastant d'encert. Re-
cordam els rebots capturats per Da-
mia Amengual i els dos intents de
triple que convertí Sebastià Sunyer.
Tomeu Maimó amb 15 punts i Tò-
fol Fontanet amb 10 (tots a la se-
gona part) varen ser els anotadors
més destacats.

I l'actuació de més relleu va ser la
lograda per les StNIORS femenines
a Santa Mònica, un club que a les
primeres temporades d'existència
del Joan Capó ens solia arreglar els
papers quasi sempre. No fou gens
fàcil. L'equip local, la barrumbada
de faltes personals (28, que donaren
com a conseqüência l'eliminacó de
tres jugadores) i el resultat desfa-
vorable del descans (22-18), foren
els factors que va saber superar el
J. Capó/Autoc. Grimait en el segon
periode, obtenint un resultat que li
permet de conservar el liderat a una
jornada del final de la primera vol-
ta. En les tasques ofensives hem de
mencionar a Cati López (18 punts),
jugadora que fa una temporada molt
completa i Margalida Lladó (12). Di-
guem també que aquest partit va
rebre l'atenció de la Televisió Ba-
lear mitjançant el programa aEsport
Competició».

AQUESTA JORNADA
Comptarà amb l'actuació dels cinc

equips. Si exceptuam les juvenils
que han de guanyar a Felanitx al
Porreres amb facilitat, els altres ten-
dran força dificultats en aconseguir
resultats positius. Aquests són els
encontres:

Cadets.—A Puigpunyent (dissab-
te). En cas de guanyar-hi es produi-
ria el fet inesperat de quedar tercers
degut a la sorprenent derrota del
Puigpunyent a Pollença la jornada
anterior.

Juvenils masculins.—Van a Arta.,
per lluitar contra el Vialsa (diumen-
ge).

Júniors.—A Ciutat, davant el Pa-
tronat (dissabte).

Seniors femenines.—Sens dubte el
partit de més interès; ens visita a
Felanitx el Pink (tercer classificat).

LARRY CISTELLES
SE NECESITA PERSONA para

atender clientes en Centro Comer-
cial en Cala d'Or. Servicio militar
cumplido.

Informes: Tel. 657388 (Sr. Obrador)

VENDO RENAULT 5, PM G.
Informes: Tel. 581889.

FUTBOL

Jugar him a veces no basta
Rtvo. La Victoria, 1 - Felanitx,



Dietaris i agendes per a 1988

disposam d'un bon assortiment

Papereria «Ramon Llull»
Carrer Major, 25	 Tel. 580160

Restaurante SES PORTADORES
(CASA PEDRO)

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

Su restaurante de confianza

Comunica que el !número premiado
con su OBSEQUIO-CESTA es el 730.

FELANITX

Colon's a la Sala
El Govern de HIPP ens
urbanitzarà a tots.
Primer Cala Brafi, ara el
Riuetó

Abans de començar aquest calvari
de tenir esment a les decissions i/o
silencis de l'APDP, ja varem denun-
ciar que era del tot necessari orde-
nar urbanísticament el terme de Fe-
lanitx, que no podíem seguir un dia
més amb l'ordenació vigent, degut a
que tota la casta del terme és urba-
nitzable i sabíem que els especula-
dors es llançarien com a voltors da-
munt cam pudenta. D'ençà la con-
tinuació del desgovern anterior i se-
guint amb la reconeguda manera de
no fer les coses, no s'ha fet res per
impedir que això succeís, no han
mogut un dit, malgrat tot, nosaltres
no ens hem cansat de repetir-ho i re-
cordar-ho, pert, altres coses més ur-
gents han tengut, per exemple els
seus sous, la llet

Ara, set mesos després, ja tenim
massa evidències que demostren la
nostra denúncia i sospita, basada
amb la política del descontrol i la
imprevisió cega. Primer va ser Cala
Brafi (la part de Cala Marçal) ara,
a l'ajuntament hi ha un Pla Parcial
per a urbanitzar Cala Brafi (la part
de Cala Sa Nau) un Pla Parcial per
modificar un trosset que quedava a
Cala Ferrera, i a més un Pla Parcial
per a urbanitzar el que resta verge
del Portocolom, és a dir, del  canil
de s'Algar fins a S'Arenal, del Riue-
tó fins a S'Arenal!

Es indignant com aquest grup
d'estilites contemplen la mort i des-
trucció del nostre terme sense pipe-
Ilejar, votant afirmativament amb
unacapadeta que sembla inofensiva
i suposa el nostre genocidi. No po-
dem creure que representin a la ma-
joria, no popem creure que la ma-
joria de felanitxers vol veure urba-
nitzat i entrespolat tot el terme de
Felanitx. Si és així hem de creure
que la majoria és ignorant i si no
és així hem de concloure que la ma-
joria canviarà de parer a la vista
dels fets i sobretot, canviaran de re-
presentants.

o 
(Segueix la resta de les preguntes

formulades al Sr. Batle per la sessió
del dia 2 i que no n'ha contestada
cap, mancant les de la sessió de dia
23 de desembre i que tampoc va con-
testar.)

23.—Una ciutadana demana, com
així no es fan les fires al carrer
major fins a S'Arraval, com es
feien abans i com així enguany hi
ha hagut dues fires del Pebreboul?

24.—Molts de ciutadans, nosaltres
entre d'altres, exigim que l'Ajunta-
ment perseguesqui i percinti els
vehicles, sobretot les motes, que
fan renous estridents, part damunt
els decibelis permesos, hi ha un
decret, el 20/87 publicat al BOCAIB
n.o 54 del 30 d'abril d'enguany que
regula aquest tema.

25.—Certs pares de Portocolom
troben que al «jardí» del Passeig
Massutí és molt perillós el «parc
infantil» allí installat, això és, a
baix del «Tobogan» hi ha unes pe-

drotes i una engronxadora fa més
d'un any que esta inservible i el
mateix passa a la plaça de l'Esglé-
sia.

26.—Un ciutadà de Portocolom
suggereix que es posin contenidors
de ferns als Rocs on sigui possible,
per evitar mosques, escampadisses
de fems, cans i moixos, ja que és
imprevisible l'hora de recollida i a
més demanaríem que es recollissin
geleres, cuines i d'altres, ja que es
poden cansar de telefonar i també
si deixes dues bosses perquè has
esbessonat estiragassons només s'en
duen una.

27.—Demanen quan funcionarà
l'ambulatori de S'Horta.

28.—Demanen que ressembreu els
pins que han «desaparegut» a Por-
tocolom i multeu greument als qui
segueixen fent-los «desaparèixer».

29.—Veim que hi ha molt de
bollit i creim que la millor manera
per aclarir-lo i començar en net,
seria fer una auditoria. Proposam
que es voti aquesta proposta i així
sabrem qui vol començar una nova
etapa i qui vol seguir l'anterior.

30.—Voldrfem saber qui sera el
nou contractat directe per fer el
Pla de Delimitació del Sòl Urbà i
agrairíem que la seva elecció fora
per consens de tots els grups pre-
sents.

31.—Demanam que el Ple de la
Corporació es manifesti a favor o
en contra la proposició de llei que
demana Cabrera Parc Nacional i la
Construcció de l'Hospital Comarcal
a Manacor. (Aquesta pregunta ana-
va per la sessió plenaria de dia 4
i naturalment no hi varem arribar).

32.—Hem llegit al BOCAIB o.° 126
que a la Plenaria del 16 de setem-
bre «ha sido proclamado alcalde
D. Cosme Oliver Monserrat» el dic-
cionari diu que «PROCLAMAR» és
publicar solemnement (alguna cosa)
anunciar-la públicament, proclamar
una llei, un nou rei. Nosaltres re-
cordam que aquí aquesta data es
va elegir un batle, és així o no?

33.—Com podríem seguir les vos-
tres passes i el que arriba a agues-
ta casa? Vos només sabeu infor-
mar-nos dels decrets. Trobau que
les sentències del Tribunal Suprem
que afecten a aquest municipi no
són d'importància suficient com per
informar-ne? Quan ens heu infor-
mat de tal afer i de molts d'altres?

34.—Sabeu d'una sentència del
Tribunal Suprem del 22 d'abril de
1987? Sabeu què diu l'article 105
de la llei Reguladora de Jurisdicció
Contenciós Administratiu, diu «El
órgano a quien corresponda acusa-
rá recibo de la sentencia en el
plazo de diez días y en el plazo de
dos meses, contados desde que se
recibe aquella, adoptará necesaria-
mente una de estas tres resolucio-
nes:

a) Ejecución del fallo.
Quan vos va arribar la notificació

del «fallo»?
Quan vàreu acusar rebut?
La llei de les Bases de Règim

Local a l'article 22.2 j) queda clar
que la Plenaria ha de saber el
resultat de les sentències del Tribu-
nal Suprem i l'article 104 del regla-
ment podem requerir i de fet ara

cartes al

EL BANC DEL BATLE
Benvolgut Tomeu: Agraïm la pu-

blicació d'aquestes lletres al Setma-
nari de la teva direcció.

Darrerament, els felanitxers ens
veim sorpresos per un seguit de can-
vis dins de la Parròquia. Tot canvia
i es lògic acceptar el canvi quan
aquest és un símbol de millora i
d'encert. Encert ha estat, realment,
enllumenar aquestes darreres festes
nadalenques la Plaça de la Font de
Santa Margalida. Però sembla ser un
atemptat contra el bon gust artistic
i armoniós de la Parròquia de Fela-
nitx haver desmontat i desplaçat els
«bancs d'es Batle» del seu Hoc habi-
tual des de fa tants d'anys.

Que quedi ben clar que no defen-
sam usos fascistes dels bancs, ni pre-
sidències que res a veure tenen amb
els actes religiosos. Simplement tro-

mateix requerim al senyor batle
que ens informi, ja que no podeu
amagar informació i si voleu de-
mostrar transparència no espereu
que ens enterem dels assumptes
de l'Ajuntament als cassinos, que
aquesta casa sembla més un cassi-
no que el lloc on s'administren els
bens de la Comunitat de Felanitx.

35.—Hem sabut que teniu asses-
sors, ens podríeu informar? Si és
així voldríem saber qui els ha con-
tractats i qui els paga?

36.—Demanam que la Plenaria es
manifesti sobre la celebració de les
Plenàries, del seu començament i
acabament (Art. 87 R).

37.—Com teniu l'estudi per a la
formació de la plantilla orgànica
per l'any que ve?

38.—Una ciutadana demana que
el patronat de la Casa de Cultura,
no sigui per una exclussiva de
Cultura que tothom amb inquie-
tuds pugui participar amb propos-
tes d'activitats?

39.—La convocatória per a agues-

barn que s'hauria d'haver preservat
l'estructura artística d'aquest lloc
que, per la seva singularitat dins de
les esglésies de Mallorca, conferia un
caracter artistic i una distinció molt
pròpia del poble felanitxer.

Un seguit de Felanitxers

LES MATINES
Benvolgut Sr.:
Aquests darrers anys i de cada ve-

gada més, els felanitxers que volem
anar a Matines ens veim obligats a
resistir una representació teatral de
pastorells que no té res que veure
amb la Litúrgia de la Nit de Nadal,
representació de molt mala qualitat
que només entretén als pares i pa-
drins que han vestit els allots per
Iltiir-los damunt del presbiteri.

Suggerim a les autoritats perti-
nents que es separi de les Matines
pròpiament dites aquesta escenifica-
ció de pastorells, que ben 136 es pot
fer a una hora i a un Hoc més propis
per als infants.

Es hora de destriar què és acte
litúrgic i què és representació para-
teatral.

Un seguit de Felanitxers

ta sessió s'ha repartida amb dos
dies habits d'antelació. El regla-
ment no prohibeix de repartir-lo en
dia feiner ho podeu fer. El que no
entenem és si teniu res a amagar
o por de què o de qui. Perquè en
llocs normals i que demostrin
transparència la podríeu repartir
divendres, i dissabte podríem estu-
diar els expedients i no perdre
hores de feina. Demanam que con-
sidereu aquesta suggerência i reper-
tigueu l'ordre del dia els divendres.

40.—Una ciutadana demana que
senyalitzeu amb un rètol de Porto-
colom i Felanitx al Parc Municipal
i carrer Miguel Bordoy, perquè és
molta la gent que acaba damunt el
Puig de Sa Cista.
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».
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