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glosador de L'a's Coozos

Sebastiii Vida! easive»
(Continuació)

A partir d'aquest fet en Sostre
s'estabilitza i alterna la feina al
camp amb la de paredador, poda-
dor, jornaler i glosador, a més de
les afeccions típiques de la pagesia:
parar lloses, cercar esclata-sangs,
pescar, etc. Vet ad com ell mateix
ho diu:

Jo som pescador de canya,
mariner matriculat,
esveidor acreditat,
i a fer gloses, ningú em guanya.
A's mateix temps som de plànyer,
som pobre de soledat;
per ò estic ben conformats
Visca Déu i Arriba Espanya! (1)

A més de tot això que ell mateix
diu, cal fer avinent que els pocs
contemporanis seus que encara
viuen per poder recordar la seva
joventut, el presenten com una per-
sona molt divertida, profundament
subtil i molt amiga de fer bromes i
de rebre'n. A tot aim') hi afegia un
interés molt gran vers la lectura,
una memòria excepcional i unes
qualitats teatrals i musicals prou
conegudes.

D'altra banda, hem de dir que en
el Vidal madur hi trobam molt de-
senvolupat el sentit de la critica i
de l'objectivitat. Sera un home que
creu en Déu, però no en els altres
homes —anticlerical, doncs— d'i-
dees politiques molt apropades a la
república. Vegem com, en ocasió de
la mort del fill de la família que
regentava el cafe «dels republicans»
de Felanitx, Vidal ens dóna a enten-
dre la seva manera de pensar:

He vist una processó
que no hi 'via capellans:
tot eren republicans
de forca o de presó;
ho diu per una passió
un que tg a s'interior
que navega amb aquests plans
que navegaven abans
d'es temps de l'Inquisidor.

No cal explicar perquè va ésser
perseguit dur a n t el Moviment.
Aquesta persecució el va obligar a
no deixar-se veure pel poble de dia
i a aprofitar la foscor de la nit per
a retrobar-se amb la familia. En una
d'aquestes escapades es va trobar
amb un amic que el va saludar i va
interessar per ell. Aquesta fou la
resposta d'en Vidal:

per Gull lem Monserrat Vidal
Saps que ho veig de malament
per tenir bones velleses
'no ser que Déu posi empreses
d'establir coneixement!
I en lloc de matar sa gent,
respecte i mirament
a miseries i •flaqueses
que per adquirir riqueses
moltes faltes s'han comeses
contra el cinquè Manament.
El caracter antifranquista de les

idees d'en Sostre queda ben pales en
aquests versos.

Voldria plogués demà
pesta, ronya i garrotillo
damunt es cap d'es Caudillo
perquè aprengués a gratar;
i fessin apuntar
a damunt cada hornillo
—en lloc de llapis, cuchillo—
es nom d'es que ha fet matar.
Igualment i com hem dit abans,

Vidal no sentia cap tipus de simpa-
tia vers els capellans, exceptuant
l'honrosa figura de Mn. Miguel Va-
Ilespir pel qual el glosador va tenir
sempre paraules d'elogi. Pent, la res-
ta dels que va conèixer no li merei-
xien la més minima consideració.
Vegem-ne un exemple:

Es campanar de Cas Concos
és guapo i esta molt be;
es vicari l'ha fet fer
amb doblers d'es quatre tontos.

L'església és un sementer
petit i dóna bon compte:
mentres hi hagi gent tonta
es capellans viuran bd.

(1) Com veureu més endavant,
aquest darrer vers és una ironia
clara.

(concb?1,1.0

contra. A la segona votà en contra
tota l'oposició i a la tercera el
PSOE vota en contra j els Coloms
s 'abs tengueren.

L'aprovació de les taxes per al
servei de sanejament de Cala Ferre-
ra queda a sobre la taula després
d'un complit debat, sobre tot, amb.
els socialistes, ja que aquests, lògi-
cament, no acceptaren com a vali-;
des les dades facilitades per uns
particulars entorn al nombre d'ha-;
bitants avaluats a la zona.

Així mateix, un punt s'aprova per
unanimitat, i fou el de declarar
d'utilitat pública i d'interès social
les obres d'arranjament del pati
vivenda del conserge de l'Institut
de Formació Professional.

Cal esmentar el cas de l'aprova-
ció del plec de clausules generals
jurídiques i económico-administra-
tives per a la contractació d'obres
pel sistema de contracta directa,
el qual s'aprova sols amb els vots
del PDP i AP, per causa d'una
clàusula que s'introduí a darrera
hora relativa a la preferencia per
les empreses locals, encara que
l'oferta económica no fos tan aven-
tatjosa com les altres.

Finalment el Batle passa a con-
testar diverses preguntes formula-
des per escrit pels Coloms a la
Sala, contestes que provocaren les
reiterades protestes dels Coloms,
per causa de la seva ambig-iiitat o
caracter evasiu. Els Coloms argu-
mentaren que es tractava de pre-,
guntes formulades per ciutadans

(Passa a la pagina 5)

Al llarg d'una plenaria que va
transcórrer dins la tònica que s'ha
feta habitual darrerament i que es
fa molt pesada pels espectadors i
creim que també per a alguns regi-
dors, es tractaren i s'aprovaren al-
guns assumptes de certa importan-
cia: la cessió d'un solar (al costat
del que havia d'ésser l'església no-
va a l'indret de la Bassa Nova) a
l'Institut Nacional de la Marina,
per a la construcció de la Casa del
Mar; la proposta de creació de
diverses places de funcionaris mu-
nicipals i la presentació d'una alle-
gació al Ministeri per a compartir
una plaça d'Interventor amb els
ajuntaments de Campos, Ses Sali-
nes i Santanyí. A la primera els
socialistes s'abstengueren i els Co-
loms i Paco Garcia votaren en

Cicie de Conferkcies 1937-1388
Casa de Cuitura

Dilluns dia 10, a les 9'30 del vesprf,4

«El enfermo terminal y la muerte»
a càrrec del Dr. Carlos Señor de Urfa

Felanitx Radio 104.3 mhz. F.M.
Felanitx T.V. Canal 41.

ORGANITZA FELANITX CULTURAL AMB EL PATROCINI
DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE FELANITX
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SANTORAL
Diu. 17 St. Antoni, Abat
Dill. 18 Sta. Prisca
Dim. 19 St. Canut
Dim. 20 St. Sebastià
Dij. 21 Sta. Agnès
Div. 22 St. Vicenç, diaca
Diss. 23 St. Ildefons

LL'UNA
Lluna nova dia 19

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
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 i 17,30 h. Diumenges, 'a
les 9, 12,30 i 17,30 h.

Port000lom • Felanitx: A'les
9,20, :4,45 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

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

580448-581144
Funerària Lesever 	 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580090
Bombers	 581717

*M'aluni
de FeLanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA•

COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este

Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 16, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos sus
miembros:

Excusó su asistencia el Teniente de
Alcalde D. Miguel Barceló Batle.

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se dejó sobre la mesa el escrito
del C.I.M. interesando la colabora-
ción municipal para los cursos del
centro ECCA sobre aprendizaje de
nuestra lengua.

Se aprobó la factura del material
de equipamiento de la Unidad Sani-
taria de S'Horta.

Se aprobó la factura del material
de equipamiento de la Unidad Sani-
taria de Ca's Concos.

Se aprobó una relación de bajas y
fallidos de los padrones de Contribu-
ción Territorial Urbana y Licencia
Fiscal.

Se concedió una subvención de
21.000 pesetas a la Junta de Govern
de la Llar del Pensionista por asis-
tencia a la representación de el «Te-
norio».

Se acordó agradecer la colabora-
ción de las Hermanas de la Caridad
y de los Ermitaños de San Salvador
sobre acogida a los alumnos de la
Escuela Universitaria de Enferme-
ría.

Se acordó proponer al Pleno de la
Corporación la consignación de
300.000 pesetas para S'Estol d'Es
Gerricó para su desplazamiento a la
Argentina.

Se accedió a la • solicitud de D.a
Apolonia Manresa Adrover y otros in-
teresando el adecentamiento de un
camino del paraje de Son Negre.

Se dio cuenta de la oferta de «An-
gel 24 S.A.» sobre recogida y reparto
de documentación.

Se acordó pagar 52.500 pesetas a
los miembros de la Junta Electoral
de Zona, constituída con ocasión de
las elecciones a representantes de
los funcionarios municipales.

Se acordó que el Jefe de la Poli-
cía Municipal informe sobre la soli-
citud de colocación de discos en la
Plaza España suscrita por D. Jaime
Veny.

Se acordó adquirir una máquina
de escribir electrónica marca Olivet-
ti por el precio de 100.000 pesetas.

Se acordó adquirir una máquina
de escribir manual, marca Olivetti
por el precio de 44.464 pesetas.

Se autorizó a los siguientes par-
ticulares para la apertura de zanjas
en la vía pública: a D. Federico Hi-
narejos Rubio y a D. Sebastián Ni-
colau Artigues.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas, a
los siguientes particulares: a D. Ra-
fael y Antonio Adrover Barceló, a
D. Quintín y Francisco Maestre Gue-
rra y a D.a Catalina Rosselló Vicens.

Seguidamente se pasaron a exami-
nar los expedientes de obras particu-
lares menores en trámite de aproba-
ción, y de acuerdo con el informe
del Sr. Aparejador Municipal y del

Concejal Delegado de Obras, se auto-
rizaron las siguientes:

A D. Sebastián Nicolau Artigues, a
D. Santos Páramo López, a D. Lo-
renzo Tortella Roig, a D. Bartolomé
Ramón Mayol, a D. Andres Obrador
Albons, a D. Bartolomé Maimó Obra-
dor, a D. Miguel Gomila Sitges, a
D. José Ramón Cano Mozo y a Don
Karl Heins Kluter.

Se denegó la licencia de obras soli-
citada por D. Antonio Bennasár Ros-
selló en representación de MACO
C.B. para construir un edificio desti-
nado a almacén en Ca's Concos.

Se concedió licencia a D. Miguel
Durán Valmorisco para construir un
edificio aislado destinado a vivienda
unifamiliar en solar 161 de la Ur-
banización Ca's Corso de Porto Co-
lom, con una tasa de 55.266 pesetas.

Se concedió licencia a D. Gabriel
Oliver Adrover para construir un
edificio aislado destinado a vivien-
das, en solar 118 de la calle Cap
Roig de Porto Colom, con una tasa
de 205.883 pesetas.

Se informó favorablemente la so-
licitud de construcción de vivienda
rústica suscrita por D. Alberto Ros-
selló Reynés, en parcela 228, 108 y
parte de la 107 del Polígono 35 Es
Carritxó.

Se concedió licencia a Gas y Elec-
tricidad para proceder a la sustitu-
ción de la Línea Subterránea M.T.
de E.T. Talleres Ibáñez a torre me-
tálica, estando exceptuada de tasa.

Se concedió licencia a Gas y Elec-
tricidad para proceder a la apertu-
ra de zanja para sustituir un tramo
de línea subterránea B.T. de la Red
B.T. procedente de E.T. Urb. Cala
Marsal, estando exceptuada de tasa.

A D. Angel Zorrilla Risco para
construir una vivienda unifamiliar
aislada en solar n.° 4 de la Urb Sa
Punta 2.a Fase, con una tasa de
225.431 pesetas.

Se concedió licencia a D. Antonio
Palmer Barceló para construir dos
edificios aislados para locales y vi-
viendas, pista de tenis y piscina en
solar de la calle Caravella, con una
tasa de 3.068.091 pesetas.

Se autorizó a D. Paul Schmitt
para proceder a la agrupación de
los solares 11, 12, mitad del solar
11-bis y franja sin numerar, de la
Urb. Cala Serena.

Se concedió licencia a D. Rolf
Friedrich Keiler y otra para cons-
truir trece viviendas y una piscina
en solar de la Urb. Lafe de Porto
Colom, con una tasa de 412.375.

Se concedió licencia a D. Bernar-
do Barceló Nadal para proceder a
Ia reforma y ampliación de la vi-
vienda unifamiliar sita en calle

Duana, 27, con una tasa de 55.120
pesetas.

Se concedió licencia a D. Luis
Jordana Galván y otra para cons-
truir una vivienda unifamiliar aisla-
da en solar de la Urb. Lafe de
Porto Colom, con una tasa de
55.685 pesetas.

Se acordó devolver a D. Gabriel
Martorell Monserrat la fianza que
tenía constituída para responder de
posibles daños con ocasión de la
instalación de una grúa en calle
Zavellá, 4.

Se informó favorablemente la so-
licitud de ayuda para la mejora de
la vivienda rural suscrita por don
Francisco Javier Cuatrecasas Serra.

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

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

En el turno de proposiciones,
ruegos y preguntas, a propuesta del
Sr. Mora, se tomaron los siguientes
acuerdos, previa su declaración de
urgencia:

Se acordó instalar teléfono en la
Unidad Sanitaria de S'Horta y en
Ia de Ca's Concos.

Se acordó que el Sr. Alcalde o la
Delegada de Cultura asistan a la
exposición que Miguel Barceló
hará en Barcelona a finales de este
mes.

A continuación el Sr. Mora pidió
que se inicie el expediente para la
instalación de megafonía en el Sa-
lón de Actos de la Casa Consisto-
rial; que se aplique lo que estable-
ce la Legisación de Régimen Local
sobre despachos para grupos políti-
cos y buzones y que se haga un Re-
glamento Orgánico Municipal, de-
biendo- cada grupo presentar su
proyecto.

Felanitx, a 24 de noviembre de
1987.

El Secretario:
Guillermo Juan Burguera.
El Alcalde:
Cosme Oliver Monserrat.

COMPRARIA DE MEDIA A UNA
CUARTERADA de tierra y un
APARTAMENTO en Porto-Colom

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE VENDE SEAT 127 - PM-3897-N
Perfecto estado.
Inf. Tel. 580703

BUSCO DOS CASAS O PISOS para
alquilar en Felanitx.
Inf.: Nufio Sans, 11

Fogueró de Sant Antoni
a Porto - Colom

Divendres dia 15, a partir de les 20h. en
en el Reguero de Cais Corso

Amenitzat pels conjunts

XAMBA i S'ESTOL DIES PICOT



FELANITX

Avantatge de flavors

SIM)! d'Es Gerrici... Massa!!!
No és original el títol, sinó que l'he llegit a una camiseta d'En Mi-

guel, el xeremier fanh tic, que diu «Sineu massa...» perquè no es felanit-
xer. D'avui en endavant l'ésser felanitxer es ser més que mai. D'avui en
endavant si no has estat a San Pedro, si no has ballat a San Pedro, no
ets ningú. Ja ho entenien així els de S'Estol, quan els varem conèixer
fa deu anys, als assaigs de l'Acció Catòlica del carrer dels Horts. Era
dia 10 de febrer quan En Miguel Julia Maimó de Ca'n Estapoll em dava
un llibre de folklore de Mallorca al qual havia escrit entre d'altres coses
agradables «La distancia no sera obstacle»... Però encara enguany, quan
ens reunírem a Son Colom els darrers dies de juny, o a «La Ponderosa»
divendres (i 13!) de novembre passat... no les teniem totes segures. Alta
ens despedirem, i quasi ens varem juramentar: «Enguany o mai!». El
Ministeri d'Afers Exteriors, la Presidencia del Govern Balear, Consell In-
sular de Mallorca, Ajuntament de Felanitx, d'altres entitats i el poble de
Felanitx recolzaven la quixotada. Encara un telex rebut el primer de
desembre, quan la IV Trobada a l'Argentina encara era aqui, sembla que
diu: «Meam que feim».

Jo començava a estar corn acubat. Dia 5 de desembre, En Toni Gri-
malt tenia un programa «temptat'Ai» fet meu. Ja els mallorquins de Men-
doza ens havien dit: «No venguen entre Nadal i els Reis que no trobareu
ningú, tots anam a estiuejar a Mar del Plata»... i a Mar del Plata som
avui després de fer sis-cents quilòmetres en autocar ahir des de San
Pedro, perquè també entre Nadal i els Reis no se troba un avió amb
trenta places buides. El programa «definitiu»... precedi a dos programes
més... tampoc complits, com veureu seguidament. El primer, Catarates
de l'Iguazú havia de ser visitat avui, però com per raó del vol no podia
ser, passa a diumenge passat, dia d'arribada de S'Estol a l'Argentina.
Aim!) només em capgira tots els programes... gracies a Déu! Dilluns pas-
sat a l'aeroport de Bones Aires els esper)vem, la meva dona, En Pep
Bosch i jo. A les 20,05 en punt arribà l'avió de Catarates. A les 21 les es-
peraven per a ballar a la Casa Balear... Després d'avisar al «respectable
públic» que no ballarien el diumenge sinó el dilluns, que com sabeu sol
ésser el millor dia pels espectacles artistics... I ara estic segur que si,
perquè jus a l'arribar, l'autocar que no hi era (i tocava esserhi) no fou
obstacle per gent com la de S'Estol. Cansats i banyats encara per l'aigua
de les catarates, al punt l'aeroport era ple dels sons de xeremia, flabiol,
guitarres, llaüts i guitarrons, armes just aposta per a copar un aeroport.
Quan arriba l'autocar, l'aeroport era nostre feia estona. Retardats els
vols que havien de partir, reduït el personal de seguretat... a la condició
de badaboques, partirem nosaltres... a «copar» la Casa Balear, pert) no
encara. Passaren per l'hotel a posar-se un poc presentables, i jo amb la
dona «d'avanzadilla» a la Casa Balear, perquè la vaga telefónica feia pe-
rillar l'operació. Ja eren les 21,30, aquella gent tenia taula parada i jo
que no feia més que dir «Ara vendran... Ara vénen... Ja haurien de ser
aqui...». Quan ja no sabia que dir-los, després de contar-ne fins i tot
d'En Jaimito, de cantar unes jotes... pensant que «la música aplaca las
fieras», vaig dur sort que les mamball etes no foren per la cara meva. Quan
ja enviava la dona a l'hotel per veure que passava, arriba S'Estol a les
22,30 i no quedaren amos de la Casa Balear perquè no volgueren que les
fessin acta de venda. Aqui guanyarem la batalla, però quedarem preso-
ners.

L'endema. el Canal 13 de televisió ens convoca al «Museo de Arte
Hispanoamericano Isaac Fernandez Blanco», del que es directora la sam-
pedrina Ethel Rosselló de Martinez, néta de manacorins. El productor
del programa «Cordialmente» Roberto onfort, fill de catalans, aviat fou
dels nostres, i ja ho era quan li passarem el video del programa «Gente
joven» d'Espanya, que moralment guanya S'Estol.

Al Casal de Catalunya i al Centre Asturià no ho degueren entendre
o se feren por, no hi hagué ballada i s'ho perderen, perquè el dijous 31
veren el programa gravat el dia abans... i se'n penediren.

(Coneloarà a la propera edició)

Pedro Muñoz Noguera
Instalaciones Sanitarias

C. San Miguel, 61 - Tel. 58188G

FELANITX

ELS REIS
Sr. Director:
Som felanitxer perquè vaig néixer

a Ca's Concos i ara estic empadro-
nat en Es Port. S'altre dia vaig anar
a veure arribar Els Reis d'Es Port
i varen esser els de Felanitx. I me
varen dir que tenien tancats dins
una portassa Els Reis d'Es Port.

Vos vull donar els molts anys, i
que l'any que ve hi poguem tancar
els de Felanitx.

Si qualcú vol saber qui som, som
la persona més bona de trobar del
món. Visc just davant el fogueró de
Sant Antoni, des d'on abans se veia
molt bé. Ara pareix la «gran aveni-
da» de qualsevol capital europea.

M. V.
LA PLENARIA

Senyor Director, agrairia que pu-
blic.assiu aquesta carta. Vaig assis-
tir a una plenaria de l'Ajuntament
de Felanitx de la qual vaig sortir
indignada, no trob molt que la gent
no hi vagi per no emmalaltir-se.

Apart del posat despòtic d'aquell
homonet, el que més em va indig-
nar es que quan varen passar als
prec i preguntes va ésser
quan va dir que a ell no li
havien de manar feines; moltes de
les preguntes eren formulades per
ciutadans que som els que li pagam
un sou astronòmic per una dedica-
ció exclussiva, que no ho es.

Jo que ha demostrat no saber
governar, trobam que per 158.000
pessetes mensuals al manco podria
contestar les preguntes com toca.

Un batle ha de servir al poble
que l'ha votat i el paga, no només
ha de presidir actes, que per aim!)
ens sortiria més barat posar un
«homo de bulto».

Una veinada i uns quans més

PAREJA con 2 hijas, NECESITA
UNA MUJER clue no fume y que
quiera convivir en casa de campo,
para ayudar en las tareas de la
casa y niñas. Un ilia libre.
Inf.: ;rel. 657564

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, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX

Necesito aprendiz electricista
URGENTE!

GENER
Divendres, 1.—El gener. Un dels

meus primers records: el gener em
feia por. Me pensava que era un
gitano negre, sense nom, que es
passejava amb foc i cremava els
nins. Havia mal entès el que lá
mare m'havia explicat la primera
vegada que vaig sentir aqueixa pa-
raula. «Mare, què es el gener?».
«Pel gener la gent fa foc i s'escal-
fa». I al mes de juliol, amb una ca-
lor asfixiant i ofegadora, venien
Felanitx els gitanos soldadors que
cridaven pels carrers amb un poal
ple de foc. Jo corria mort de por
cap a la mare i li deia posant la
cara dins les seves faldes: «Muma-
reta que ve el gener!». Ella reia i
deia: «Ai, quin nin més beneitet
que tenc...!». Com podia, tan peti-
t& mare, entendre les teves rialles?

Dissabte, 2.—Els focus. Veig que
n'hi ha que es queixen de la pre-
sència dels focus de la televisió fe-
lanitxera a les matines... Vèreu la
missa d'ahir que, oficiada pel Papa,
ens va dur des de Roma el caixf)
nacional? Alla feels, monges, esco-
lans... tothmo disparava els llamps
de les seves maquines a tota hora,
consagració, comunió, etc. Si els
caps fall en com voleu que els mem-
bres siguin tan condrets...?

Dilluns, 4.—La constancia La
nota anterior em fa pensar que ja
passa d'hora que qualcú es mani-
festi a favor de la constancia d'en
Bernat Ricart al front de la televi-
sió felanitxera, nascuda dins les se-
ves mans anys ha. Els conciuta-
dans, ben asseguts a ca seva, veue'rt
passar el poble i les seves manifes-
tacions, i els agrada veure els amics
que batten, corren, xerren o canten
la sibil.la ... Es en Bernat que els
du tot això. .. sense dominar la lien-
gua —ell ho diu— domina les mà-
quines i amb els seus col.labora-
dors entra pel racons del poble, va
a fora vila, al port, puja a la mun-
tanya, 'cerca la neu i el sol, els ca-
mins, els marges, les flors, els
fruits, les feines i les festes. En
Bernat es, a la seva manera, una
mica historiador, periodista, biòleg,
cuiner, i tantes coses... Quan per
la televisió estatal veig el gran
nombre de persones que trebaen i
cobren per fer un programa qual-
sevol que no hi ha qui l'aguanti,
em vull treure el capell davant en
Bernat que quasi tot sol fa tants
de miracles.

ROGER

REGALAMOS a persona amante de
los animales, un perro grande de
6 años, color negro-amarillo-beig

Muy cariñoso, simpAtico y juguetón.
Inf. Tel. 582207



Escola d'Adults
Les classes comencen:

A Felanitx, dilluns dia 18
A Porto-Colom, dimarts dia 19

Ajuntament de Felanitx - MEC-INEM
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C. Plaça, 12 Tel. 581821 FELANITX

Grandes
rebajas 	 !
a mitad
de precio 

1
1

URGENTE

Se necesita almacén de unos
100 m2. en Felanitx

Informes: Construcciones KITZ
Tel. 580093

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
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L'Escola d'Adult3
Dilluns que ve començaran a Fe-

lanitx, i dimarts a Porto colom, les
classes de l'Escola d'Adults que.
sota el patrocini de l'Ajuntament
de Felanitx a través de la seva De-
legació de Cultura i amb la colla-
boració del Ministeri d'Educació i
Ciències i l'Institut Nacional de
l'Ocupació (INEM), es duran a ter-
me d'aquí a final de curs.

Les notícies que tenim són que
la convocatória ha tengut una res-
posta excellent i que el nombre de
matriculats a les diverses modali-
tats és prou satisfactori.

Una plantilla integrada per 3
professors, desenvoluparà les distin-
tes disciplines programades, d'en-
tre les quals la que ha tengut més
demanda sembla que ha estat la
d'Anglés.

Conferències 87-88
Dins el cicle de conferències or-

ganitzades per Felanitx Cultural, el
proper dilluns dia 18, a les 9'30 i a
Ia Casa de Cultura, el Dr. Carlos
Señor de Urfa parlara sobre el
tema «El enfermo terminal y la
muerte».

Tots hi sou convidats.

Curs Stvdia
El pròxim dijous, dia 21 de ge-

ner, a les 9'30 del vespre, al saló
d'actes del Collegi de Sant Alfons,
el P. Antoni Oliver Monserrat, C. R.

explicarà la lliçó: «El cristià dins
un món advers i desconegut».

Les persones interessades podran
formalitzar la matrícula.

Fsguerd al barri de a Torre
Divendres dia 15, a partir de les

8 del vespre, els bars Ca'n Pol,
Ca'n Railll i La Puñalada, armaran
un fogueró amenitzat amb ball de
pagès.

Foguerá en el passeig veil
Dissabte que ve dia 23, a les 8

del vespre, en el passeig de Ramon
Llull, s'encendrà un fogueró. Hi
haura vi gratuïtament i ball animat
per S'Estol d'Es Picot.

Enguany no hi haurà Beneïdes
a Son Negre

Degut a la mort recent del qui
per espai de 38 anys ha estat vicari
de Son Negre, Mn. Macia. Fiol Ba-
llester, no se faran les tradicionals
beneïdes en aquesta barriada.

Això no obstant el dia 23, a les
9 del vespre, a l'oratori, se cele-
brara una Eucaristia amb motiu
del patró Sant Antoni, la qual sera
aplicada en sufragi de don Macià.

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

Informes: Tel. 657388 (Sr. Obrador)

vida social
NAIXEMENT

La llar dels esposos Antoni Obra-
dor Picó i Francisca M.a Gilart
Maimó s'ha vista alegrada amb el
naixement del seu primer fill, un
nin que en el baptisme rebrà el
nom de Joan.

Enviam la nostra felicitació als
novells pares.

Quê sera, caçador o pescador?

BODA
Dissabte passat a migdia, al san-

tuari de Sant Salvador, s'uniren en
matrimoni els joves Barbara Adro-
ver Prohens i Miguel Ortuño Rigo.
Beneí l'enllaç Mn. Jaume Serra,
qui celebra després l'Eucaristia.

Apadrinaren els nuvis els seus
pares respectius D. Salvador Adro-
ver Amengual i D.a Margalida Pro-
hens Bennassar, D. Miguel Ortuño
Jofre i D.a Maria Rigo Vidal.

Després de la cerimónia, els con-
vidats es reuniren en un dinar que
fou servit al restaurant Son Colom.

Felicitam els novells esposos.
NECROLÒGIQUES

Dissabte dia 9, entrega l'anima a
Déu a Felanitx, a l'edat de 77 anys
i després de rebre els sagraments,
D. Jaume Barceló Rosselló, de Ca'n
Pego. D.e.p.

Reiteram la nostra condolência a
la seva família i d'una manera es-
pecial a la seva esposa D.a Francis-
ca Rotger i fills D.a Maria, D. Joan
i D.a Maria Apollimia.

Dissabte passat descansà en el Se-
nyor a Campos i a l'edat de 71 anys,
D.a Margalida Montserrat Barceló
(Punta). Al cel sia.

Reiteram el nostre condol a la
seva família i d'una manera especial
al seu espós D. Joan Roig i fills D.
Joan, D.' Antónia i D. Sebastià.

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

Ha mort Mn. itcià Fie!
Dijous dia 7, descansà en la pau

de Déu, a l'edat de 75 anys, confor-
tat amb els sagraments i la bene-
dicció apostòlica, Mn. Macia Fiol i
Ballester.

Don Macià va néixer a Felanitx
l'any 1912 i la seva existência va
transcórrer gairebé sempre al po-
ble Després de cursar els estudis
sacerdotal al seminari de Palma,
canta. Missa el 1940 i el mateix any
fou nomenat Vicari d'Es Carritxó.
Devers l'any 1950 Mn. Fiol passa a
regir la vicaria de Son Negre, de la
qual n'ha tengut cura fins a la seva
mort. També, des de l'establiment
dels Germans Fossors a Felanitx ha
estat el capellà del Cementen.

Fa unes setmanes només que don
Macià sofri una trombosis cerebral
i fou hospitalitzat, peril) malgrat tot
no se recupera.

Divendres horabaixa se celebra el
funeral a l'església parroquial, que
fou presidit pel Bisbe D. Teodor
Ubeda i concelebrat per una tren-
tena de sacerdots.

Descansi en pau Mn. Macia Fiol
i rebin els seus familiars la nostra
més sentida expressió de condolèn-
cia.

220/1Meilidr■ft. 	

Agraïment
La família Barceló-Rotger,

davant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de
Jaume Barceló Rosselló i en
la impossibilitat de corres-
pondre-les a totes personal-
ment, ho vol fer per mitja
d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

•■■■■•■■•■••

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

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



fontaneria Clptigues
ANTONIO ARTIGUES FLORIT

NECESITO OFICIAL FONTANERO
con carnet de conducir y Servicio

Militar cumplido.
Instalaciones sanitarias
Calefacción
Instaladores autorizados
butano
Calefacción suelo radiante

Placas Solares
Piscinas
Riego por aspersión
Grupos presión y bombas
agua en general

C. Castellet, 13 - Tel. 581542 	 FELANITX

Sorteig de les botigues del S'aprovà la cessió del
carrer Major 	 solar per a la Casa...

Porque cada estudiante
es un mundo.

ADMINISTRATIVO
• MECANOGRAFIA
• TAQUIGRAFIA
• SECRETARIADO
• INFORMATICA
CALCULO COMERCIAL
• INGLES
CONTABILIDAD

INFORMÁTICA
• SOFTWARE (Programas Standart)

IBM PC/COMPATIBLES
• PROGRAMACION
CURSO BASIC (1° Nivel/Avanzado)
CURSO COBOL

CU RSO LOGO (Para niños y educadores)

Vaya a lo segura, estudie en..., g centro
UNO

PALMA 	 INCA 	 MANACORVía Portugal, 1-A	 Obispo Llompart, 5 	 Plaza Iglesia, 2Tel. 72 43 71 	 Tel. 50 21 85

FELANITX

Les Beneitles de St. Antoni a Felanitx seran dia 24
	

Festes de St Antan; en Es Carritni
Per tal de no coincidir amb la

festa patronal &Es Carritxó, que
es demà diumenge dia 17, la festa
de Sant Antoni sera diferida a Fe-
lanitx al diumenge que ve dia 24
i a la vigilia pel que fa al tradicio-
nal fogueró de la plaça de la Font.

Així doncs, el programa queda
perfilat de la forma següent:

Dissabte dia 23, a les 8'30 del
vespre, a la plaça de Sa Font,
GRAN FOGUERO amb vi i sangria
per a tothom i actuació de S'Estol
&Es Picot.

Els al unifies de 8è curs del col.legi
Sant Alfons posaran a la disposició
del públic entrepans de llangonissa
i botinirró, ai xi coin ta mbe bigodes
per tal de fer (plaigne duri't pet viat-
ge d'estudis.

Diumenge dia 24, a les 3'30 del
capvespre, tradicionals BENEMES
amb concursos per a tres modali-
tats diferents:
CARROSSES:

ler. Premi, 25.000 ptes.
2on. 	 15.000 »
3er. 	 10.000
4rt. 	 8.000
Se. 	 7.000
6e. 	 6.000
7e. 	 5.000

CENTRES D'ENSENYAMENT
O ENTITATS JUVENILS

ler. 	 Premi, 15.000 ptes.

2on.	 »	 12.000 »
3er. » 10.000 »
4rt. » 9.000 0
5è. » 7.000 »
66. » 5.000 »

ANIMALS SOLS
ler. 	Premi,	 5.000 ptes.
2on. 	 4.000 »
3cr. 	 3.000 »
4rt.	 2.000 »
5è. 	 1.500 »
66. 	 1.000 »
Mentre el Jurat deliberarà, actua-

ran al centre de la plaça els alum-
nes de l'Escola de Ball.

L'entrega de premis es farà a
l'esmentada plaça un cop acabada
l'actuació del grup de dansa.

L'organització d'aquesta festa, com
fa ja una partida d'anys, corre a
càrrec de la Croada de l'Amor Divi
sota el patrocini de l'Ajuntament
de Felanitx.

Beneïdes de St. Antoni
a Ca's Conclu

Se celebraran demà dumenge, a
les 11'30 del mati, organitzades per
l'Associació de Veins i amb el pa-
trocini de l'Ajuntament.

Hi haurà premis per a les millors
aportacions.

Patrocinades per l'Ajuntament de
Felanitx, el Conseil Insular de Ma-
llorca i l'Associació de Veins d'Es
Carritxó.

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 cantara el Cor de S'Horta, que
estrenara uns Goigs a Sant Antoni,
Ia lletra dels quais es original de
Joan Maimó Vadell i música de
Miguel Manresa Adrover de S'Hor-
ta. Hi assistirà la Corporació Mu-
nicipal.

A les 9'30 GRAN FOGUERO DE
SANT ANTONI. Hi haura torrada de
pa, llangonissa i botifarró i sangria
de franc fins que s'acabarà. Sc rifara
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 BENEMES.

S'han establert ess següents pre-
mis per a les carrosses partici-
pants:
ler. 17.000 ptes.
2on. 13.000 »
3er. 11.000 »
4rt. 6.000 »
56. 5.000 »
6è. 4.000 »
7è. 	 3.000 »

La resta de les carrosses seran
obsequiades. El jurai estarà inte-
grat per una persona de cada poble
d'on hi hagi carrosses partiripants
i dos membres de l'Associació de
Veins d'Es Carritxó.

Bouges de St. L'ritmii
a S'llorta

Demà diumenge, a les 2,30 de la
tarda, celebraran les bencides de
Sant Antoni a S'Horta. Hi haurà
els premis següents per a les car-
rosses que, segons el criteri del ju-
rat, ho meresquin:

ler. 7.000 ptes.
2on. 5.000 »
3er. 3.000 »
La resta de les carrosses rebran

2.000 ptes. per la seva participació
i totes seran obsequiades amb una
ensaimada i una botella de xam-
pany.

El vespre, a les 8, s'encendrà el
fogueró a la plaça de St. Isidre, on
hi haura per menjar i beure de
franc fins que s'acabi.

Animaran la vetlada el conjunt
«Xamba» i l'Agrupació Llunera de
Manacor.

Patrocina la festa l'Ajuntament
de Felanitx.

Els niimeros premiats en el sorteig
efectuat per les botigues del carrer
Major són els següents:

Primer premi, n.° 57.730
Segon premi, n." 19.383
Coin sia que lins ara foulés ha

sortit el guanyador del segon premi,
s'aconsella a tots els posseidors de
paperetes que comprovin els nú-
meros.

DESEO ALQUILAR LOCAL en Ca-
la d'Or. No es imprescindible bue-
na situación.
Informes: Tel. 458611; (Sr. Barceló,
en horas de o fici na).

SE 13USCA MECANICO
Inf.: Tel. 575266

(Ve de la pagina 1)
que no mereixien el tractament poc
concis i poc seriós que els donava
el Batle.

Com dèiem al principi, la sessió
no resultà gens suggestiva. De bell
nou la impressió d'inoperancia surà
damunt l'ambient, i lo curiós es
que les divergencies que sorgeixen
ni, tenen una rel ideológica quasi
mai. Mes aviat el rebuig per part
de l'oposició es vers la forma com
es presenten les qüestions, faltes
de la documentació i la informació
necessaries. I això, ben mirat, es
una qüestió inexcussable, perquè
l'Ajuntament disposa d'un fons de
dades o de recursos per a aconse-
guir-les molt estimables, i que en
molts casos podrien donar una ma-
jor claretat als assumptes.
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581125 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

*Estan ahí las FESTES DE
SANT ANTONI. Ya saben, los cld-
sicos «FOGUERONS». No hay lugar
en la comarca en que no haya una
cita donde se pueda asistir. Par-
ticularmente creo interesante la de
«ES CARRITXO» de hoy sábado,
donde hay la oportunidad de parti-
cipar/ver «BALL DE BOT» a cargo
del excelente grupo «SIS-SOM».

• El primer día del 'año, como
ya es tradicional, en las aguas de
CALA MARÇAL tomaron su baño
un grupo de amigos comandados
por TONI JUAN. Una forma muy
particular de celebrar la llegada del
NUEVO AÑO.

Entre el grupo había alguna que
otra mujer, que no se quejó tam-
poco de la baja temperatura. El
acto resultó como siempre, entra-
fiable, cachondo y divertido.

• Parece que MIQUEL ANGEL
PEREA, alias el pintor maldito, no
expondrá en FELANITX como era
su intención, ha encontrado más
trabas de las que cabía esperar. Lo
hará en MANACOR en «SA TORRE
DE SES PUNTES» de la mano de
JOAN CARLES GOMIS, uno de los
responsables del sector de Cultura
del Ajuntament «manacorí».

• Por cierto que estos días en
«SA TORRE DE SES PUNTES» ex-
pone NILS BURWITZ, un pintor
presentado por el escritor ALE-
XANDRE BALLESTER.

• El periódico «ULTIMA HORA»
suele muchas veces rizar el rizo. El
otro día comparaba, y encontraba,
un parecido razonable entre el pin-
tor felanitxer MIQUEL BARCELO
y el mítico JAMES DEAN.

• Se casó en ¿«Cura»? la pasa-
da semana nuestro amigo JULIA
TICOULAT. La ceremonia duró
casi dos horas. Nuestra más cordial
enhorabuena.

• Quien no se casará será XIS-
CO OLIVER, pese a que el pasado
día 28 de diciembre nos quisieron
vender la «exclusiva» como si de la
boda BOYER-PRESLEY se tratara.
Resulta que hubo rumores de su
matrimonio con NADIUSKA, la
«sex-símbol» de los arios setenta
«in Spain». Lo cierto es que la chi-
ca ha elegido el sendero del buen
camino y se ha convertido al cato-
licismo, y debe andar ahora hacien-
do «cursillos» de cirstiandad. Xisco
nos dijo que apreciaba muchísimo
a la ex-starlet, pero de perder la li-
bertad por una mujer, nanay, na-
nay!... Que lo de soltero viste mu-
cho hoy en día.

• El próximo día 21 de este
mes, si no hay contraorden vuelan
hacia SANTO DOMINGO nuestros
amigos JOAN SBERT y SEBAS-

TIAN MONSERRAT. Es simple-
mente el prólogo de una aventura
en la que estarán inmersos una se-
rie de feIanitxers. Ahora que el dó-
lar está de capa caída es momento
de hacer alguna operación por
aquellos saludables pagos. Van a
comprar un par de locales para
montar una serie de negocios y es-
tablecerse allí de una forma defini-
tiva. Se ve que hay poca confianza
con e Mercado Común y no quieren
que les pille por aquí el ario 92, fe-
cha que tendremos los mismos de-
rechos que los alemanes, pero visto
como viven, es mejor que nos pille
un toro.

Más adelante se reunirán con
ellos sus amiguetes... Pero esto ya
forma parte de otro capítulo, que
les iremos narrando, naturalmente.

• En el «CINE FELANITX» te-
nemos una película con «OSCAR»,
el primero que le dieron a PAUL
NEWMAN, tras pasar por ocho no-
minaciones. También ELIZABETH
MASTRANTONIO f u e nominada
por esta cinta que lleva el sello de
un sólido director MARTIN SCOR-
CESSE. La cosa se llama «EL CO-
LOR DEL DINERO»; también está
el actor/promesa TOM CRUISE y
el asunto es sobre el mundo del bi-
llar americano —que está de mo-
da—. Una continuación fuy particu-
lar de una obra maestra del cine
llamada «EL BUSCAVIDAS», que
tuvo la fortuna de interpretar el
mismo Newman.

De complemento «PISA A FON-
DO», un título amorfo, para una co-
media- del hábil y joven RON HO-
WARD que ya demostró sus dotes
en «Cocoon». El programa promete.

• Estuvimos el otro día con
TONI GRIMALT senior, muy diver-
tido y locuaz tras sus andanzas por
ARGENTINA. Me cuenta que la
«IV TROBADA» fue un total éxito.
También fue uno de los artifices
de Ia expedición que protagonizó
«S'ESTOL D'ES GERRIC6», pero
que el programa de este grupo folk-
lórico estuvo en manos de MIQUEL
ANTONI ENGINER, que se vio en
algunos momentos desbordado por
el acontecimiento. De todas formas
ambas expediciones regresaron al
completo y cuentan —por ahí— vi-
vencias felices. ¡Hasta la próxima,
amigos!

JORDI GAVINA

COMPRARIA 5.000m. de TERRENO
en proximidade de Felanitx.
Informes Tel. 238793

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

RESULTATS
Cadets masculins. — PUIGPU-

NYENT - J. CAPO/AUTOC. GRI-
MALT, 54-56.

Juvenils masculins.—VIALSA (AR-
TA) - J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,
58-65.

Júniors masculins.—PATRONAT -
J. CAPCVAUTOC. GRIMALT, 68-58.

Juvenils femenines. — J. CAPÓ/
AUTOC. GRIMALT - PORRERES,
83-20.

Seniors femenines. — J. CANS/
AUTOC. GRIMALT - PINK, 42-31.
COMENTARI

Si en ocasions anterior hem par-
lat de la bona marxa dels equips
locals, en aquesta jornada l'actua-
ció conjunta encara ha amillorat
tot el que havia fet fins ara. Vegeu
sinó els resultats. Els cadets aeon-
seguiren la proesa, impensable fa
15 dies, de quedar tercers del seu
grup i a partir d'ara lluitar pels
llocs ler. al 66. del Campionat de
Mallorca. Els juvenils venceren en
el camp del tercer classificat i, a
falta de 4 jornades per acabar
aquesta fase de la lliga ja tenen, al
manco, el segon Hoc garantit. Els
júniors, a pesar de ser l'únic equip
felanitxer derrotat, mostraren el
millor bàsquet de la temporada i
tot el partit tengueren entre l'espa-
sa i la paret al poderós Patronat
dins la pista de les Avingudes de
Ciutat, que ja havia guanyat a Fe-
lanitx per 47-71. Les juvenils s'ano-
taren un tempteig inhabitual a les
categories femenines i guanyaren
per 63 punts de diferencia a les
veines porrerenques. Finalment, les
seniors, en front del tercer classi-
ficat, consolidaren el liderat i acon-
seguiren l'honorífic títol de «Cam-
pió d'hivern» al finalitzar la 1.a

volta.
• DESTACA A CADA PARTIT:

Cadets. Es lográ l'objectiu que
era, simplement, la consecucfó de
la victòria. El 16-30 del descans no
suposa prou avantatge com per po-
der jugar amb tranquilitat durant
el segon temps. Arribaren a empa-
tar a 52 a falta de 3 minuts. L'efi-
càcia anotadora fou a càrrec de
Pere Joan Fullana (21 punts) i Ra-
fel Lladó (13). Enhorabona tant als
allots com al seu entrenador, En
Tófol.

Juvenils masculins. Va tenir un
desenvolupament i un desenllaç
semblant al partit dels cadets. Di-

ferència d'I 1 punts en el descans-
(27-38), que havia estat més grossa
en el minut 19 (20-35). Emoció en
el final pel 58-59 a falta d'un minut.
Sis preciosos punts del Joan Capó
quasi finalitzat l'encontre. Foren
destacats anotadors G. Noguera
(20)i Tomeu Maimó (17).

Júniors. En tota la Riga mai no
havien jugat tan bé. Encert, lluita
i bona visió de joc varen ser les
claus de la seva actuació. Els fela-
nitxers es mereixen encara un mi-
llor resultat. En diferents moments
anaren per davant en el marcador,
10-11 (m. 5), 30-31 (descans) i 43-44
(m. 30) després de recuperar-se del
41-34. Els déu punts del final fou la
distáncia més ampla de tot l'encon-
tre. Partidás de Guillem Amengual
(20 punts) i excellents la resta de
jugadors.

Juvenils femenines. El gran me-
rit de la victòria és la quantitat de
punts lograts. Ja en el primer
temps (33-7) i encara millor en la
2.a part (50-13). Feren més de 10
punts: Maria Lladó (21), Margalida
Roig (15), Dina (12) i Pilar Obrador
(11). Convertiren 4 triples. Les de
Porreres hauran de menjar moltes
sopes...

Seniors femenines. Les 25 faltes
personals en contra, en front de
les 11 del Pink, no foren obstacle
per a obtenir un clar triomf (la
derrota més grossa de les 4 qua
ara duu l'equip rival). Els punts
varen estar ben repartits i les ma-
ximes anotadores només en feren
10 (Isabel Reverte i A. Camarero).
AQUESTA JORNADA

Cadets. Probablement a Felanitx,
el dissabte, contra el Patronat A.

Juvenils masculins. El diumenge
reben al líder Perlas.

Júniors. El dissabte, a casa, con-
tra l'Alcúdia.

Juvenils femenines. trnic equip
que viatja. Visiten l'Hispánia del
Vivero.

Seniors femenines. Comencen la
2.a volta a Felanitx contra el Binis-
salem. 	

LARRY CISTELLES

Aviso de GESA
Lectura

días 19.120. 21 y 22 de enero
en Felanitx
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No es pot demanar mds
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FUNERARIA
LESEVER, S.A.

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

	
Tel. 582450



cine princip a 1
Tel. 580111

Viernes 15, sábado 16 a las 9 noche y domingo 17 desde ias 3
Una gran pelicula interpretada por un monstruo sagrado del cine,

PAUL NEWMAN y el otro, ídolo de nuestra juventud TOM CRUISE.

El color del dinero y Pisa a fondo

Viernes 22 y sábado 23 a las 9 noche.

Todo en un dia y Los Centinelas
Domingo 24 desde las 3 tarde.

películas El Ultimo Dragón
Todo en un día
Los Centinelas

Próximos Estrenos 	 Masters del Universo, El chip prodigioso,
La Loca Historia de las galaxias, Robocop; eso y mucho más en Cine
Principal.

Como comprobaras te preparamos un invierno caliente.

rla Margalida Montserrat Band()
(Margalida Punta)

va morir a Campos, el dia 9 de gener de 1988, a l'edat de 71 anys, havent
rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Descansi en pan

El seu espòs Joan Roig i Oliver; fills Joan, Antònia i Sebastiii; fills politics Francesc Barceló
i Sebastiana Artigues; néts, germans politics i els altres parents, vos demanen que encomaneu la
seva anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Major, 13 - CAMPOS

FELANITX
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Buena entrada en «Es Torrentó».
Bastante público visitante en las
gradas.

,FELANITX.—Rigo (1), M. Riera
(1), Pastor (2), Veny (3), Roselló
(2), Juan (2), Juli (3), Valentin (2),
Pont (2), X. Riera (3) y Vanrell (1).

No hubo cambios en las filas
blancas.

GOLES.—(1-0) Min. 35. Centro
perfecto dc Pont desde la izquierda
y X. Riera hábilmente peina de ca-
beza a la red. Magnífico gol. (2-0)
Min. 70. Centro en profundidad de
Juli para que X. Riera se anticipe
a la defensa y sólo ante el meta
Cabot, marca raso por el centro.

ARBITRO: Munar Juliá (0). Mal,
.amenazó varias veces a varios juga-
dores, no supo cortar la dureza y
sólo enseñó tarjetas por protestar.
El público se enfadó mucho con su
descarada forma de pitar. Estuvo
bien ayudado en las bandas.

COMENTARIO
El Felanitx volvió a demostrar su

capacidad goleadora, pero al mis-
mo tiempo su endeblez defensiva,
circunstancia que no supieron apro-
vechar los visitantes. Dos salidas
en falso del meta Rigo pudieron
costar sendos goles, pero Veny
salvó «in extremis*, en otras oca-
siones los visitantes demostraron
tener la pólvora mojada, ya que
dominaron ampliamente durante 25
largos minutos de la 2.a parte,
cuando el marcador todavía era un
escuálido 1-0, el fantasma del em-
pate flotó en el ambiente, hasta que
el «maestro» marcó su 2.0 gol. La
cosa quedó entonces vista para sen-
tencia.

Los visitantes se emplearon con
bastante dureza, prodigando brus-
quedades, a las que no tardaron en
responder los chicos de Jaume Fiol.
Menos mal que no hubo lesiones
que lamentar. Excepto un corte en
los labios de Juli.

El Felanitx jugó bien a ráfagas,
hubo mucho despiste a la hora de
los marcajes, pero X. Riera marcó
la diferencia entre un equipo y
,otro. Tuvo tres ocasiones y aprove
ch6 dos. Bien Juli, que sirvió pases
muy inteligentes y labor sorda de
Roselló que el entrenador en los
últimos partidos le confia una mi-
sión un tanto extraña en el centro
del campo.

Con esa victoria merecida a todas
luces, el equipo Felanitx esta en el
grupo de cabeza. Serio aspirante al
ascenso a 3.a división.

El próximo domingo visita el
campo del ESPORLES para verse-
las contra su potente equipo, que
hizo sudar tinta el pasado domingo
al líder Cala d'Or.

MAIKEL

2.• REGIONAL
S'HORTA, 1 - S. SOLLER,

VALIOSA VICTORIA
Importante triunfo del S'Horta,

que no conoce el sabor amargo de
Ia derrota desde que D. Aznar vol-

viera a hacerse cargo del equipo,
se nota su buena mano.

No jugó bien el equipo local,
aunque controló siempre el partido
y tuvo momentos, aislados, hasta
brillantes.

El gol fue obra de J. Ramón, ya
en la 2.a parte, tras un servicio
--«el pase dc la muerte»— en juga-
da de Gaspar Munoz.

S'HORTA.—Santi, Guillem, Bur-
guera, Manolo, Flores, Gaspar, Juli,
Aznar, Dino, J. Ramón, y Vacas.
MARIENSE, 4 - CA'S CONCOS, 5

GOLES SON TRIUNFOS
En un partido emocionante los

chicos de Vilar, recuperada ya la
moral, volvieron a anotarse un im-
portante triunfo en el campo del
Mariense. Cinco fueron necesarios
para acceder a la victoria final.
Partido de toma y daca, con un
Ca's Concos que supo aprovechar
bien las ocasiones.

No cabe duda que el conjunto
que dirige Miguel Vilar ha remon-
tado el vuelo tras estos dos últimos
triunfos consecutivos.
JUVENILES

BARRACAR, 1 - FELANITX, 3
SE JUGO BIEN

Los pupilos de Miguel Adrover
Alonso jugaron mejor que otras
veces, supieron dominar la zona
ancha y contragolpear con éxito.

Los goles felanitxers fueron obra
de Javi Muñiz (2) y Sagrera.

Pero la diferencia pudo ser ma-
yor en favor de los visitantes si no
hubieran fallado un claro penalti
que se pitó contra el equipo de
Manacor.
INFANTILES

FELANITX, O - CAMPOS, 6
SIN OPCION

Siguen los infantiles merengues
perdiendo partidos de forma clara
y abultada. El pasado sábado los
visitantes fueron infinitamente me-
jores, y pese, a que los chicos que
entrena Caldentey hicieron todo lo
posible, el resultado fue adverso,
claro y rotundo.

No es momento de desesperar,
sino de aprender, de mejorar y de
intentar solucionar la «papeleta»
por lo que resta de temporada de
Ia forma más digna y mas conse-
cuente.
ALEVINES

PETRA, 2 - FELANITX, 3
JUSTA VICTORIA

Adrover supo aleccionar bien a
sus muchachos, que tras perder el
otro dia por la minima (3-2) fuera
de su casa en Lloseta —y no uno
cero como indicábamos en la cró-
nica anterior, debido a una mala
información— consiguieron sacar
fuerzas y moral para obtener bri-
llantemente esta victoria en el difí-
cil terreno de Petra. Fue un partido
muy disputado. Los locales se em-
plearon con todas las fuerzas y los
felanitxers tuvieron que sacar a
relucir sus mejores maneras no
exentas de inteligencia y saber
hacer.
FUTBOL EMPRESAS
PROTECTORA/GRIMALT, 3 -

C. PORVENIR, 3
MUY DISPUTADO

Nuestros «empresarios» jugaron
un partido con altibajos, pero su-

pieron responder bien ante un con-
junto que supo encerrarse en su
parcela y contratacar con bastante
peligro.

Los goles locales fueron obra de
J. Mestre, Hugny y J. Vidal.
BENJAMINES

JORNADA DE DESCANSO
Las promesas que dirige Pedro

J. Vaquer tuvieron una jornada de
«relax», pero se están preparando
para su primer compromiso fuera
de «Es Torrentó». El domingo en
Manacor hay partido, BARRACAR -
FELANITX.

SE ALQUILA local comercial apto
para Agencia de Viajes, o ficina de
cambio, etc. en Porto-Colom.
Inméjorable situación.
Ini. Tels. 552877 v 553920

SE NECESITA ADMINISTRATIVO
CONTA BLE. Servicio Militar cum

INFORMES: EN ESTA ADMON.

CERC per a llogar un Xalet o planta
baixa en condicions a Porto-colom
per a tot Pany, sense mobles.

Inf.: A aquesta Administració

FUTBOL

Xi= Riera decidió
Felanitx, 2 - Ferriolense,



Restaurante SON COLOM 
Carret. Felanitx - Campos, Km. 1 - Tel. 581076 	 FELANITX

Para bodas, banquetes, comunio-
nes, bautizos, etc.

consulte precios sin compromiso

Les ofrecemos calidad, servicio
y buen precio

Jaume Barcetó Rosselló

FELANITX

Noms a la Sala
Lljuntamant «casualment»
no funciona i atendre els
ciutadans no is urgent pal
Sr. Batle

La «casualitat» és sospitosa i
mostra la ineptitut per a convocar
una plenària ordinària.

La plenària de dijous fou convo-
cada dissabte amb tres punts de
l'ordre del dia que s'havien de de-
batre a una comissió informativa
de dilluns a les 9, aquest fet supo-
sa que aquests tres punts, que
s'aprovaren a la plenària, són nuls.

Dilluns dematí a les 8 i mitja no
hi havia la carpeta dels expedients,
«casualment» era dins una carpeta
que no hi havia estat mai (o això
han dit!).

Dijous,, un punt de l'ordre del
dia «casualment» no duia l'acord
de la comissió informativa corres-
ponent. «Casualment» no hi havia
els preceptius decrets del batle.
«Casualment» tampoc hi havia les
nostres seixanta preguntes que ana-
ven a aquesta plenària i a tres ple-
nàries anteriors i que encara no ha
contestat.

Dijous, suposam que també «ca-
sualment», el secretari proposà al
grup governant que modifichs una
proposta nostre d'un contracte per
a fer obres a l'Ajuntament. Aquest
contracte tothom ho havia aprovat,
però el secretari insistí tant en que
es poguès contractar al més car o
més «guapo» que ho aconseguí. Les
obres de l'Ajuntament de Felanitx
les farà «casualment» no el més
barat, sinó el que tengui més bo a
l'Ajuntament, es a dir, com sempre
triaran amb un dit i no pels nt,rits
o preu.

Dijous, a una liquidació d'asfal-
tar carrers «casualment» hi havia
una diferència de 200.000 ptes. en-
tre el contracte i la liquidació.

Dijous el batle digué que contes-
tar les preguntes que formulen els
ciutadans i els regidors és manar
feines. Nosaltres creim que és un
deure, tant és així que els expe-
dients de fa nou mesos han entrat
a l'Ajuntament, ell troba que hi ha
coses més urgents. Hi ha coses més
urgents que atendre als ciutadans?
Senyor batle no digueu dois!

Dijous passat el batle seguí sense
contestar les preguntes i arribà a
dir que en tenir niés vots que ell
ja tendriem el Hoc per poder rebre
la gent. El batle amb aquestes pa-
raules se'n fot de la llei i nosaltres
li direm que el nostre representant
va treure 732 vots més que ell,
perquè ell no en va treure cap, els
vots els va treure en Pere Mesqui-
da. No creim que els vots siguin
bens patrimonials que es transme-
tin de pares a fills.

Vist tot el que precedeix, que les
nostres propostes i demandes són
ignorades amb befa, hem de con-
cluir que deu ser perquè no som
«caballeros» i com que l'AP i PDP
tenen un pacte «entre caballeros»
així van. Ho hem provat tot, hem
fet propostes, hem intentat d'anar
a les bones, seguirem fiscalitzant

¡Jr', ATLETISME

Una prova atlètica popular ha
nascut. L'organització va més que
cumplir en el seu debut. Les proves
es succeïren amb molta fluïdesa i
es produí el fet, poc freqiient, d'un
avanç considerable en relació a
l'horari previst, qüestió aquesta
motivada per les distàncies que re-
sultaren molt més curtes del que
fifigurava en el programa.

Sonaren molt els noms d'atletes
felanitxers i 4 d'ells pujaren a la
part més alta del pòdium. Antoni
Peña (de qui sabem poques coses
aquesta temporada) fou el clarís-
sim dominador dels júniors. El
cadet Mateu Obrador, en molt bona
forma actualment, hagué de lluitar
«a tope» fins al darrer metre. Cata-
lina Albons, infantil, superà totes
les riyals a una categoria molt
oberta on dues de les guanyadores
habituals es classificaren 6.a i 7.a. A
una de les proves més atractives i
disputades (els benjamins mascu-
lins) hi tornà haver «doblete» del
Joan Capó amb Fco. Javier Martí-
nez com a guanyador i Llorenç Pá-
ramo, segon, a més de 5 de Felanitx
dins els 8 primers. El Joan Capó,
amb 54 atletes aportà la major
quantitat de participants. El Club
Opel Felanitx en classificà 5 que,
juntament amb Perla (C. Calvià)
completen la xifra de 60 felanitxers
(un 25 % del total).
CLASSIFICACIONS
INICIACIO

Femení 2. M.a Antònia Soler, 4.
Aina M.a Sánchez, 5. Margalida Vi-
dal.

Masculí 4. Salvador Barceló, 5.
Jerónimo Calzado, 6. Joan Nicolau,
8. Joan R. Sánchez.
BENJAMI

Femení 2. Azucena Sánchez, 7.
Pilar Perales.

els seus actes perquè no han can-
viat gens ni mica, però canviarem
de mètode.

(Nota: dissabte passat no ten-
guerem el consultori, equivocàrem
Ia data de la Plenària, perdonau
l'errada).

Masculí 1. Fco. J. Martínez, 2.
Llorenç Páramo, 4. Paco Alcón, 6.
Marc Rigo, 7. Santi Lozano, 8. Ante-
ni Nicolau.
ALEV/

Femení 4. Maria Albons, 9. Mari
C. Adrover.

Masculi 8. Joan R. Vidal, 9. Joan
V. Maties.
INFANTIL

Ferneni 1. Cati Albons, 3. M.a
Antònia Crucera, 10. Maribel Fu-
llana.

Masculi 5. Andreu Páramo, 7.
Xisco Monserrat, 8. Miguel Sán-
chez, 9. Miguel Nadal.
CADET

Masculí 1. Mateu Obrador, 8.
Salvador Vidal.
JUNIOR

Masculi 1. Antoni Peña (Costa
Calvià), 13. Lluís Sansó (Opel Fela-
nitx).
VETERANS

Masculí 6. Sebastià Adrover (Opel
Felanitx), 8. Antoni Barceló.
SENIORS

Femení 3. Margalida Adrover.
Masculí 21. Paco Páramo, 23.

Victorià Martínez (Opel Felanitx).

Tots els atletes que figuren a la
relació i no s'assenyala el Club,
pertanyen al Joan Capó.

«SA LLEGO 88»
Dissabte horabaixa a Sa Pobla,

organitzat pel Bar «Sa Sínia» amb
la collaboració de l'Ajuntament i
del Consell Insular de Mallorca, es
va celebrar la quarta edició de la
cursa popular de Sa Llego.

Obrí la prova, el calendari de
curses d'enguany, amb una excel-
lent participació motivada sobre tot
pel bon temps que va regnar du-
rant el dia.

La sortida es va donar a l'hora
assenyalada per l'organització, 16'15
h. El recorregut anava pel voltants
de Sa Pobla en un circuit d'asfalt
d'uns 8 Km.

Els atletes del Club OPEL FELA-
NITX s'hi desplaçaren, d'entre els
quals destacam en Sebastià Adro-
ver, que a la categoria de Veterans
va obtenir un meritori quart floc.

Acabada la cursa es va obsequiar
els participants que acabaren la
prova amb un sorteig de material
esportiu.

LLAMPET

EMPRESA :411RISTICA -en expan-
sión 7:necesita RECEPCIONISTA
para zona de Cala d'Or.

Informes: Tel. 657388 (Sr. Obrador)

I cursa popular «Escola Nova». Porreres

va morir a Felanitx, el dia 9 de gener de 1988, a l'edat de 77 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia
La seva esposa Francisca Rotger; fills Maria, Joan i M. Apol.lônia; fills politics Salvador

Roig, Francisca Picó i Jaume Monserrat; néts Sebastià,  M.  Antin-lia, M. Francisca, Margalida,
Jaume i M.a Magdalena; germà Antoni; germans politics, nebots, cosins i els altres parents, vos de-
manen que encomaneu la seva ànima a Déu.

Casa mortuòria: C. de N.Alou, 4




