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Avili, grau thiti dao carnava! a Preaculam
L'Associació de Veinats de Porto-

colom organitza un cop més una
gran diada de carnaval amb rua i
sopar i festa de disfresses a La
Ponderosa. L'any passat ja assolí
aquesta festa una gran animació i
un grau de participació molt satis-
factori, el que fa suposar que en-
guany encara sera millor.

La festa començarà a les 3'30 de
Ia tarda amb la Rua que partira
des de la plaça de l'església. Veim
que amenitzarà la desfilada la
Banda de tambors i cornetes d'En

Sembla que en general ha tengut
bona acollida la convocatòria de la
RUA FELANITXERA 88, i a l'hora
d'escriure aquesta nota tenim cons-
tancia de que diversos grups estan
treballant per a muntar carrosses
o hé per a organitzar comparses, i es
de suposar que el capitol clt pare-
lles tampoc sera descurat per la
gent que li agrada la bulla.

Tot i les critiques que puguin
sorgir —de fet ja se n'han mani-
festades—, cal donar un marge de
confiança a aquesta iniciativa que,
si pega bé, pot ser una bona apor-
tació de cara a la vitalització —en
que sia nomes per uns dies— de
Ia vida social felanitxera. La feina
d'equip, el fet d'aplicar-se a una
activitat lúdica altruista —al man-
co així ho sera per a una majoria—
i el de reunir-se per a compartir
una diversió lluny de la caixa boja,
es de per si una cosa molt posi-
tiva. I si a mes tenim l'ocasió de
ser testimonis de nombroses realit-
zacions artistiques, molt millor.

El Dia Esco!ar per a la Pau
Dilluns horabaixa, els centres

d'E.G.B. de Felanitx celebraren el
XXV «Dia Escolar de la no-violèn-

cia i la Pau», que com sabeu coin-
cideix amb l'aniversari de l'assasi-
nat del pacifista Gandi. En principi
estava previst celebrar-lo el diven-
dres dia 29, però el mal temps
aconsella el seu ajornament. La
mainada, que s'havia concentrat al
parc, desfilà portant pancartes i
banderoles amb frasses allusives
fins a la plaça de la Font, on se
llegí un manifest i es formula una
pregaria per la pau. Entra càntics,
aplaudiments' i amollada de coloms,
acaba aquesta manifestació que, si
mal no recordam se celebra per

Rafel Simonet.
Hi ha premis per a carrosses

(15, 10, 5, 3 i 2 mil pessetes), per
a comparses (8, 4 i 2 mil pessetes)
i per a individuals (5, 3 i 2 mil
pessetes). Aquests seran entregats
en acabar la desfilada en front del
Moll.

A les 9 del vespre s'iniciarà la
vetlada a la barbacoa La Ponderosa
amb un sopar, després "del qual hi
bitura ball de disfresses. El con-
junt «Xamba» amenitzarà la festa.

L'Organització —recordem que
corr a càrrec de la Llar de la Ter-
cera Edat i la Protectora— ens ha
facilitat l'itinerari que seguira la
Rua. Serà el segilent:

Concentració al Parc Municipal
de la Torre. Desfilada pels carrers
Bellpuig, Miguel Bordoy, Major,
plaça de Santa Margalida, carrer 31
de Març, plaça d'Espanya, passeig
d'Ernest Mestre, carrers Guillem
Timoner i Convent, plaça de S'Are-
nal i carrers Antoni Maura, Mateu
Obrador i Anglesola i final de la
Rua en el mateix Parc, on tendra
Hoc tot seguit una torrada.

Volem recordar als possibles par-
ticipants que l'hora de concentració
en el Parc serà les tres del cap-
vespre.

Les carrosses i les comparses han
d'inscriure's prèviament, per a la
qual cosa poden acudir a l'Ajunta-
ment o trucar als telèfons 580051
i 580080. Tenen de temps fins diven-
dres dia 12 a les 8 del vespre.

21■I,

Comunicat conjunt rie la
Premsa Forma de rilai:orca

L'Associació de la Premsa Forana
de Mallorca vol fer pública la seva
solidaritat amb les emissores de ra-
dio i televisió locals, que recentment
han sofert escorcolls I denúncies, al
temps que ens felicitam per la cons-
titució d'una Federació d'emissores
per a defensar el dret més elemental
de llibertat d'expressió reconegut
per la Constitució.

Sant Joan, gener de 1988.

tercera vegada d'una manera con-
junta a Felanitx.

S'ha de llamentar, com l'any pas-
sat, la manca d'un equip d'amplifi-
cació eficaç.

Ia correguda cap a ia
normalització

Dimecres d'aquesta setmana, l'A-
juntament de Felanitx havia de
celebrar la sessió plenaria del mes
de febrer. Tot i que no podem
oferir una crônica, perquè a l'hora
d'escriure aquest paper encara no
s'ha celebrada, no podem estar sen-
se fer-ne alguns comentaris tenint-
ne a la vista el corresponent ordre
del dia.

La primera impressió que n'hem
tret es la notable magror de l'ordre
del dia. Un Ajuntament que va
prendre possessori ja fa més de set
mesos i que ja te aprovat un pres-
supost de més de 460 milions de
pessetes, _sembla que no hauria
d'envestir amb un or-dr-e- del-- dia
que més aviat se compon d'assump-
tes que se pocirien considerar de
pur tràmit. Pensam que amb set
mesos han tengut temps de sobres
d'estudiar quines són les necessi-
tats basiques i fonamentals de la
població, i encara hi afegiríem que
aixõ ja se pot tenir a punt a l'hora
de presentar-se a les eleccions.

Així i tot, hi ha tres punts (que
ben mirat se redueixen a un) que
per força han de despertar l'nterés
i les simpaties d'aquesta secció.
Ens referim a l'aprovació del regla-
ment municipal sobro normalitza-
ció lingüística, a la contractació
d'una persona perquè faci classes
de llengua catalana als funcionaris
de l'Ajuntament i a la solicitud
d'una subvenció a la Conselleria de
Cultura, suposam que per pagar-la.

Haurem de deixar per a una nova
ocasió el comentari sobre un regla-
ment que desconeixem i l'estratègia
acordada per introduir el català en
l'administració local. Sí que volem
dir que, des d'un periòdic com el
«Felanitx», que ha fet una vertade-
ra reconversió en aquest sentit,
expressam la nostra satisfacció per
la iniciativa. De fet, l'Ajuntament
ha usat el català oralment a les
sessions; però no a la paperassa, en
els comunicats, etc.

Però ara resulta que demà pas-
sat, dilluns, a les 10 del vespre,
l'Ajuntament se tornarà reunir en
una sessió extraordinaria, convoca-
da el passat dia 11 de desembre, a
petició dels regidors del grup «Co-
loms a la Sala» i del Partit Socia-
lista per debatre un ordre del dia
de cinc punts de vertadera trans-
cendencia, entre els quals hi figura

Ia discusió i aprovació del regla-
ment per a la normalització lingüís-
tica de l'Ajuntament de Felanitx. -

Aquesta coincidència ens ha deixat
un poc perplexes, sense sebre si bi
ha diferències substancials entre un
i l'altre reglament.

A primera vista sembla clar que
el grup majoritari de la Sala ha
volgut buidar de contingut la ses,
sió convocada a instancies de l'opo-
sició, i en tal cas, trobam que la
maniobra es ben poc elegant i molt
pueril.

Si els qui comanden considera-
ven que l'assumpte de la normalit-
zació era urgent ¿per que esperen
dos mesos a fer la sessió que dema-
na l'oposició? Si no es tractava
d'un tema urgent, ¿per què no hall
pogut esperar cinc dies?

El grup P.D.P. (abans U.C.D.) ha
passat vuit anys , comandant a la
Sala i ha tengut temps de sobres'
d'haver-s'ho pensat i haver-hi ea-
vestit, a la feina de la normalització,
i pareix que ara li ha vengut
cinc dies que no ha pogut esperar.:

No ens ha de venir de nou si ta
població no s'acaba de' prendre
riosament l'actuació dels polítW:
davant • fonoiades com la, preseut4
Com hem dit, sobre aquest` tema,,
hi haurem -de tornar. Pirotè6lic

1-

Joan Maimó pronunciarà
el pregó de Setmana Santa.

La Confraria de Sant Agustí ha ea-:
carregat el pregó de la propera Set- :

mana Santa al nostre ben volgut'
paisà i colaborador Joan Mairn6 1
Vadell.

Com es tradicional, aquest acte
que obri el cicle de Setmana Santa,
se celebra el divendres de passió,
que enguany sera el dia 25 de març.

.11111: 1' I • =MI.

Pluja
Les precipitacions registrades el

passat mes de gener han estat les
segiients:

Dia 1, 	 1'5 litres
Dia 11, 	 1'3
Dia 12, 	 2'6 	 D

Dia 13, 	 1'7
Dia 14, 	 7'5
Dia 16, 	 0'5
Dia 15, 	 11
Dia 18, 	 7'6
Dia 19, 	 1'6
Dia 29,	 3
Total pluja caiguda durant el mes,

38'3 litres per metre quadrat.

Ia rodei Ia

Felanitx es prepara per a Sa Rua
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.

SANTORAL
Diu. 7 St. Ricard
Dill. 8 St. Jeroni Emilia
Dim. 9 Sta. Apollônia
Dim. 10 St. Guillem Aquitánia
Di j. 11 La M. Déu Lourdes

(Llarder)
Div. 12 Sta. Eulàlia de Barcel.
Dis. 13 Sta. Caterina de Ricci

LLUNA
Quart minvant dia 10

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx • Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes
diumenges), a les 8, 10. 14 I
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 1 19 h.

Palma • Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 1 19,30. Diumenges j festius,
a les 9,30 16 1 20,30 h.

Felanitx - Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 1 14 h. Diu-
menges j festius, a les 19 h

Palma • Felanitx: A les 12,30
19 h. Diumenges j festius, a

les 20,30 h.
Felanitx Portocolom: A les

9, 14,15 j 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.

Portocolom - 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 Merest Tel. 581922

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

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

580148-581144
Funerària Lesever 	 582450

Ambulkncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers 	 581717

Francesc
Gayb.-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Ca Ticoulat

Francesc Pifia

Carpinteria MARQUENO
C. Marina, T1 - Porto-Colom

Comunica a sus clientes y público en
general, su nuevo n.° de Tel. 575384.

Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón Vull, 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.
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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 28, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos sus
miembros:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se aprobó una relación de cuentas
y facturas por un importe total de
618.019 pesetas.

Se dejó sobre la mesa la solicitud
de la Asociación de Vecinos de Por-
to Colom interesando una ayuda pa-
ra el pago de los gastos ocasionados
en las pasadas Fiestas de San Jaime.

Al no haber solicitudes para la
apertura de zanjas en la vía pública
se pasó al siguiente punto del Orden
del Día.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares: a
D. Hans Ulrich Eugen Wolf, a D.'
Catalina Tugores Adrover y a D. An-
tonio Bennasar Bordoy.

Al no haber Resoluciones de la
Alcaldía, se pasó al siguiente punto
del Orden del Día.

Dada cuenta por el Sr. Alcalde de
las solicitudes presentadas optando
a la contratación directa de la asis-
tencia técnica para el ejercicio de
Ias competencias que en materia ur-
banística ostenta el Ayuntamiento
de Felanitx y que son las suscritas
por D. Miguel Anges Astray Gonza-
lez, D. Francisco Fernando Castro
López, D. Pedro Rabassa Sansaloni,
D. Xavier Mulet Traserra y D. José
Luis Mosteiro Sanz, y vistos los
«Curriculums - Vitae» presentados
por cada uno de ellos y teniendo en
cuenta que D. José Luis Mosteiro
Sanz es el único natural de Fela-
nitx, a todos los reunidos les pareció
de conformidad que se contrate di-
cha asistencia técnica con D. José
Luis Mosteiro Sanz por un plazo de
tres meses.

Felanitx, a 31 Diciembre 1987.
El Secretario:

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde:

Cosme Oliver Monserrat

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del art. 8-2
de la Ley 40/1981 de 28 de Octubre,
a efectos de su remisión a la Comu-
nidad Autónoma y al Delegado del
Gobierno en Baleares, de su publi-
cación en el tablón de edictos de
esta Casa Consistorial y en las car-

teleras públicas y de su posible
inserción en la prensa y en el Bole-
tín Oficial.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el pasado
día 7, tomó los siguientes acuerdos:

Se aprobó el Acta de la sesión an-
terior.

Se acordó la cesión gratuíta al Ins-
tituto Social de la Marina de un so-
lar de propiedad municipal de 1.221
m2. de superficie para la construc-
ción de una Casa del Mar, sito en
Porto Colom, así como facultar al
Sr. Alcalde para formalizar la escri-
tura pública correspondiente.

Se acordó la aprobación de la ofer-
ta de Empleo Público para 1988.

Se dejó sobre la mesa la aproba-
ción de las tasas para el servicio de
Saneamiento de Cala Ferrera.

Se acordó la declaración de utili-
dad pública e interés social de las
obras de arreglo de patio y vivienda
conserje en el Instituto de Forma-
ción Profesional de esta localidad.

Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones para la limpieza del Emisario
submarino de Porto Colom y Cala
Marçal.

Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones para la contratación de obras
por medio de contrata directa.

Se acordó que el Ayuntamiento se
persone en el Contencioso-Adminis-
trativo interpuesto por los Regidores

de Coloms a la Sala, y del PSOE y
otros dos vecinos contra acuerdo
plenario de 07-10-87, acordándose
también designar abogado para la
asistencia al mismo.

Se acord6 la ratificación de la ale-
gación al Ministerio de constituir
una agrupación entre varios Ayunta-
mientos para el sostenimiento en co-
mún de la plaza de Interventor.

Se dió cuenta del escrito de la Con-
sellería de Obras Públicas sobre el
transcurso del plazo para la subsa-
nación de deficiencias halladas en la
documentación de la adaptación y
Revisión del Plan General de Orde-
nación del Términot 

Se acordó aceptar la sesión de uso
ofrecida por D. Juan Obrador y
Francisca Llodrá Sitjes de una fran-
ja de terreno de 109 m2. situados en-
tre la zona marítimo-terrestre y el
remanente del solar número 15 de la
Urbanización Sa Punta.

Se acordó la recepción definitiva
de las obras de reparación de calles
3 •a y 4.a fase.

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

Felanitx, a 11 de enero de 1988.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE
C. tillou n°. 10 	 - bajos - FELANITX

	
Tet. 582450



MECANOGRAFIA
(AUDIOVISUAL)

métot (Rico y eticaz. Tres nivetes de enserionza. Mínimopericdo tiempo.

HABITOS CORRECTOS MAXIMA EFICIENCIA. MAXIMA VELOCIDAD. MAXIMA PRECISION.

Resultodos gormtizodos. Corsos especioles Dora opositores.

centonVaya a lo seguro, estudie en.... er ut«,

MANACOR
Via Portugal , 1-A Otaspo Lampait 5 plaza Iglesia, 2
Tel. 7243 71 	 Tel. 50 21 85

PALMA 	 INCA

PUDOR D'OR
Ales d'argent dansant

per l'aire
en un ritual

totalment teatral,
els ulls cosmoplatemics

riuen i maldiuen
les moralitats perverses,

ells, d'allà, d'entre l'amagatall de les seves robes
critiquen, per passar el temps,

al drapaire
fent un infinit de gestes absurdament còmics

— sembla que no s'adonin
que la tendresa pertany a l'interior.
Tanmateix les túniques amb que es disfressen
són ales d'argent dansant

,

	 per l'aire.—

Fere Uguet
27-Desembre-1987

CIRCULO RECREATIVO

GRAN BAILE DE DISFRACES
para los socios

Día 13 de febrero, a las 22 hOras
Amenizado por el conjunto LOS HIST

Menú y precio expuesto en los locales del Circulo

Reservas en conserjeria hasta cl dia I 1

G EN ER
Dimecres, 13.—In matutinis medi-

tabor... Corn si no bastassin les ma-
nies que la vida ens presenta davant
tantes incògnites astoradisses i es-
pantoses que els temps actuals ens
duen, aquest mati, quan em posailn
els calcetins i les sabates per donar
les primeres passes, la meditació•
d'un capella em recordava des del
transistor que avui es dia tretze, que
es un mal dia i que a més estam a
1988 que es un any bixest i els anys
bixets són apocalíptics pels manio-
sos ja que duen sorts adverses i es-
fereïdores... No podieu haver parlat
de Déu que es cosa vostra, germa-
net...?

o	
Diumenge, 17.—El glosador f rus-

trat. Quan un trasto com jo vol ju-
gar a fer glosses pot produir un bu-
nyol com aquest:
Sant Antoni esta per terra...
Qui es que l'aixecarà?
Enguany que caigué en diumenge
poc el vàreu festejar.
Són bulles que ell vos demana,
carrosses, dimonis, carn...
Carn de bones llangonisses,
carrosses per passetjar,
dimonit amb banyes d'home
que la dona infeel penja
damunt la testa estimada
del felanitxer batz,a...
Aixecau-vos Sant Antoni.
No ens deixeu, bon ermità; ;

per l'any que ve.e•neomenau-nos
fer vostra festa com cal...
I si els qui manen no creuen
i es neguen a armar el sarau ' •
treis les vostres corretjades
que basta de fer el p ...al!

o	
Diumenge, 24.—Semàntica i pastis-

seria. Possiblement el millor pastts
de la nostra cuina sigui la famosa
coca feta amb ametlles, sucre i ous
que tota coneix amb el nom de
gató. Com és que a Felanitx, i sols
aquí, li. deim pa - moix,e0 Quan mon
sobre això arrib a que si gat és
moix, gató sera moix6... La mateixa
significació però jo em qued amb
l'accepció felanitxera.

Dissabte, 23.—La unitat. Setmana
per la unificació de totes les esgla-
sies cristianes d'arreu del món. Al
nostre poble una passa important i
definitiva: per unificar-se totalment
amb la parròquia, aquests dies els
bancs de l'ajuntament del convent
també han deixat el seu Hoc de pri-
vilegi... La vila és la vila i els feels
son -) espectadors d'una comèdia for-
tament animada...

ROGER

BUSCO CIIICA para cuidar dos ni-
rios para temporada.
In C. Son Pinar, 33

FELANITX

La religió un tema d'interès
Qualscvol lector del setmanari

bon observador s'ha d'haver fixat
que darrerament hi surten molts
d'escrits referents a temes religio-
sos, sobretot a l'espai de Cartes al
Director, que és justament on se so-
len tocar qüestions mes vives.

Ho dit «religiosos» i el mot s'ha
d'entendre en un sentit molt ampli,
perquè abraça continguts tan diver-
sos com cl celibat dels sacerdots, el
caracter no democratic de l'Església,
Ia presència de les autoritats civils
en els actes de culte, la litúrgia (si
ii podem donar aquest nom) de la
nit o vespre de Nadal i la disposició
dels bancs de la Parròquia.

No sé de que és símptoma, tot
aix6.De vegades, observant el panora
ma general, un se sent inclinat a
creure que la religió té els anys
comptats a Occident; però després
se troba davant fets que més aviat
semblen revelar que la vivència re-
ligiosa és connatural a l'espècie hu-
mana i, mentre l'home sia home,
s'haurà de manifestar d'una manera
o una altra. Per part meva, vull dei-
xar ben clar des d'ara que cl feno-
men religiós, com a tema de reflexió
i de debat m'apassiona, tant per allô
que té de fet històric i cultural, de
repercusions incalculables, com d'ex-
periència personal vivíssima, i ja no
dic com a intent de resposta a la
pregunta fonamental del sentit de
l'existència.

No vos ha de venir de nou, doncs,
si la presència reiterada del tema
religiós a les pagines del setmanari
m'ha temptat fort a prendre- hi mes-
sions, tant que a la fi he caigut de
peus en la temptació, afrontant tots
els inconvenients que reporta.

He escrit «inconvenients» i no és
perquè sí. En els darrers temps, sen-
tim de tant en tant la consigna: el
laic ha de parlar, la seva veu s'ha de
fer sentir dins l'Església... Justament
aquest va esser el tema de la lliçó
inaugural que el nostre paisà Mos-
sen Bartomeu Bennasser va impar-
tir amb motiu de la inauguració d'un
dels darrers cursos de teologia del
Seminari de Mallorca. Però jo, quan
sent que, des de dalt, conviden el
laic a parlar, tenc la mateixa im-
pressie) de quan un desconegut amb
qui comparteixes el vagó del tren se
treu un panet de la bossa i, dispo-
sat a menjar-lo-se tot sencer et de-
mana: «Voleu berenar?». L'únic pro-
cedir adequat en tal situació és con-
testar somrient i cortès: «Mottes gra-
cies, bon profit», i continuar mirant
el paisatge.

Pet-6 quan la invitació és insistent,
quan darrera hi ha el principi reite-
radament proclamat que l'Església
(com Hisenda) som tots, i sobretot:
en qüestions en què un s'ha vist ví-
vament implicat, no és possible evi-
tar de respondre a la provocació, tot
i sabent que l'experiència no ha de
tenir repercussions positives. Al cap-
davall, de tant en tant és bo un es-
piai del cos.

El lector que haura tengut la pa-
ciència d'arribar fins aquí deu haver
inferit que som un laic. No sera de
Ires, pero, confirmar-ho i precisar
que ho he estat sempre (per més
que de vegades m'han pres per ca-
pella). No he estat ni seminarista
tan sols. Vaig servir, cert, molles

misses, de nin, pet -6 no m'han atret
mai els ordes sagrats. L'únic que
m'hauria fet iFlusió es el tercer dels
menors, l'exorcistat, perquè, segons
la doctrina tradicional, confereix la
potestat d'expulsar dimonis. M'hau-
ria estat útil ferm poder dir arruix
eficaçment a la multitud de dimo-
nis que m'han acossat al llarg dc la
meva vida. Es curiós que certs sec-
tors progressistes neguen l'existèn-
cia del dimoni, o bd en &men una
idea tan esvaïda que equival a la
negació. No fa gaire, el papa ha re:
afirmat l'existència del dimoni. No
m'era necessari: m'és més fàcil creu-
re en el Dimoni que creure en Déu.
Tornant, pero, alla on era, els ordes
sagrats s'ofereixen en un lot insepa-
rable i, quan jo tenia edat d'entrar
al seminari, era un temps en què or-

denar-se implicava esser per tota la
vida un home a part, confinat, mar-
ginat en suma. (1)

Aquest article sera, clones, si l'en-
tusiasme no em refreda, el primer
d'una serie on diré la meva sobre les
qüestions darrerament tractades en
el setmanari, i potser de qualcuna
altra. Volia acabar amb una justifi-
cació de l'ús del pseudònim però ho
hauré d'ajornar fins a la pròxima
ocasió. De moment, deixau-me que
signi.

El darrer dels laics

(1) No cregueu que exager: un
capella, Antonio Aradillas, tracta de
Ia condició dels sacerdots a un llibre
publicat dins una coliecció titulada
justament «Los marginados». Avui
no m'es possible citar-ne la referen-
cia exacta, però la dard un altre dia.

(Retirai de tedicia anterior)



rmaelõ

Restaurant BON PORT
OBERT TOT L'ANY

C. Pizarro, Cantonada Churruca - Tel. 575174 	 Porto-Colom

CA "'NAVA 1. 1988

Tenim tota casta de productes per fer una disfressa

LACA PER ALS CABELLS MULTICOLOR

«GELS» DE GEBRE

SPRAYS DE SERPENTINA I CONFETTI

MAQUILLATGE, PINTURA D'UNGLES

BARRETES DE LLAVIS... de tots els colors

ANIMAU-VOS!, que LA VIDA SON DOS DIES

I JA N'HEM PASSAT UN I MIG...

Papereria «RAMON 111111» - C. Major, 25

FELANITX

So'n Prohens tancà els foguerons
de St. Antoni

Dissabte passat a vespre a Son
Prohens es clogué el cicle festiu
akntonia, que tanta tradició té dins

nostra pagesia. Malgrat el temps
fred i ventós s'arreplega moltíssirna
gent a l'entorn de l'antiga escola,
sobre tot gent jove que es féu
fugir el fred i les arnes a base de
jotes i mateixes.

La festa comença amb una missa
que celebra Mn. Pere Xamena. Hi
fou present el batle Cosme Oliver
i una representació municipal.

Després hi hagué torrada i una
vegada solucionat el petit contra-
temps d'una apagada de llum s'ar-
ma el ball que es perllonga fins
hen tard.

Jauma Canet exposa a Tossa de
Mar

El nostre paisà Jaume Canet,
exposa aquests dies una de les se-
•es creacions en ferro a l'exposició
coliectiva organitzada per la Pina-
coteca Municipal de Tossa de Mar
amb motiu de l'Any Maria sota el
titol de «Tossa i la Mare de Déu.

L'aportació de Jaume Canet es
titula «Verge» (ferro forjat).

Club Altura
Per al proper dia 14 de febrer,

diumenge, es té prevista una excur-
stó al Puig Gros de Ternelles.

Com sempre, la sortida serà des
de la plaça d'Esparrya, a les 8 del
mati.

Per a qualsevol informació dirigiu-
vbs al telèfon 580589.

Es prega puntualitat a la sortida.

Sorteig gaga doble» de
Sa Nostra»
En el darrer sorteig «para doble»

realitzat per la Caixa de Balears, re-
sultà agraciada D.' Teresa Adrover
Mora, del carrer Jaume I, 20, amb
ia quantitat de 24.300 pessetes.

Club (Joan Capá»
NOTA

Es comunica a tots els propieta-
ris de terrenys en el Puig Verd,
per on se du a terme el Cross Joan
Capó des de fa uns anys, que si no
efs hem demanat permís es perquè
desconeixem els seus noms i adres-
ses.

Si volen formular alguna obser-

vació entorn a l'assumpte, es poden
dirigir al telèfon 580589 i es pren-
dra bona nota d'elles.

Moltes gracies.

Curs Stvdia
La propera classe del Curs Stvdia,

en comptes de ser dia 11, com resa
en el progra ma, serti diinecres dia 10.
El pare Antoni Oliver Monserrat
explicara el tema «Com es pot par-
lar de religió en la família i amb
els fills? Haurem de corregir la
nostra forina de parlar i de sen-
tir?».

Llar de la Tercera Edat - Inserso
TEATRE

Dimecres dia 10 s'ha previst l'as-
sistència a la representació, en
Teatre Principal de Ciutat, de l'obra
«Jakie i el seu home..

El preu subvencionat pels socis es
de 500 ptes. i la sortida sera a les
20'45 de la plaça d'Espanya.

Per a inscripcions, a la Llar fins
el dia 9 a les 12 hores.

Confraria de Sant Agustí
Les persones interessades en fer-

se hàbit de penitent d'aquesta con-
fraria poden cridar als telèfons
58 04 23 i 58 27 06 fins el dia primer
de marg.
s.

Secció Religiosa
RELIGIOSES TRINITARIES

FESTA DE LA MARE DE DEU
DE LOURDES

Dijous dia 11, festa de la Mare de
Déu de Lourdes, a les 8 del vespre,
a la parròquia de Sant Miguel, se
celebrarà Missa solemne en honor de
la Verge Maria.

La Comunitat de Religioses Trim-
taries hi convida tots els fidels.

vida social
NAIXEMENT

A Ciutat, els esposos Miguel Obra-
dor Ramis i Magdalena Barceló han
vista alegrada la seva llar amb el
naixemerit del seu primer fill, una
nina preciosa, que en el baptisme
rebrà el nom de Maria Assumpció.

Felicitam als novells pares.

NIBLICACIONS
Goigs a Sant Antoni Abad (*)

Ja ferem menció fa unes setmanes
a l'estrena d'uns goigs a Sant Antoni,
de la lletra dels quals n'és autor el
nostre collaborador Joan Maimó i
Vadell i que foren interpretats pel
Cor de S'Horta amb motiu de la fes-
ta patronal d'Es Carritxó.

Idõ bé, aquests goigs han estat es-
tampats gracies a la munificencia
d'En Miguel Rosselló de Ca'n Ger-
rer i constitueixen un bell exemplar
de presentació senzilla però acu-
rada.

La iHustració es de la ploma del
mateix autor Joan Maimó.

(*) «Goigs a Sant Antoni Abad o
de Viana. Titular de la Vicaria «in
Capite» d'Es Carritx6 i Patró del ma-
teix poble (Mallorca)».

La premsa satírica mallorquina
durant la segona República:
Pedra Foguera com a mostra.

Tot i que es el darrer número de
l'any 1986, no ens ha arribat fins fa
Poe el número 23 de la revista «Es-
tudis Baleàrics» que edita l'Institut
del inateix noun de la Conselleria d'E-
ducació i Cultura del Govern Balear.
I en ell s'inclou un article signat per
Ia nostra conciutadana Mariantimia
Manresa Monserrat titulat «La prem-
sa satírica mallorquina durant la se-
gona República: Pedra Foguera com
a mostra».

Esmentam aquest article perquè
fa referencia a un moment força in-
teressant de la història de la premsa
felanitxera, quan es publiquen simul-
tàniament tres setmanaris, «El Feia-

nitxer», «Maculí. i «Pedra Foguera».
I Na Mariantónia en fa una anàlisi
molt escaient d'aquesta epoca i so-
bre tot de la publicació més satírica
que s'ha editat aquí, sa «Pedra Fo-
guera>'.

El Rei i Mallorca
El Conseil Insular de Mallorca

acaba d'editar un llibre dedicat al
Rei Joan Cartes «per haver escollit
Mallorca com a residencia d'estiu».

Es tracta d'un volum de 110 pa-
gines prof'ussament illustrat amb fo-
tografies, i el text del qual es deu
a la ploma del nostre bon amic i
paisà N'Andreu Manresa i Monser-
rat en coHaboració amb Rafael Ca-
ballero.

A més del tema central exposat
pel nostre paisà, conté un pròleg de
Baltasar Porcel, i un epíleg de Joan
Bonet, un poema de Santiago Cas-
telo i unes apreciacions del perio-
dista G. Soler Summer titulados «La
Família Reial vista per un reporter
mallorquí..

El text s'ofereix simultàniament
en català i castellà i no cal dir que
el Ilibre resulta extraordinàriament
atractiu i interessant, ja que al llarg
de les seves planes es fa u n a
semblança del Rei i de la seva fa-
mília des de l'òptica de la seva llar-
ga i entranyable convivencia amb el
poble mallorquí.

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO o CAMBIO por casa
en Felanitx o Porto Colom, 2 apartamen-
tos amueblados con plaza de garaje, te-
rrazas con vistas a la Bahía de Palma en
C. Joan Miró.

Td. 580748



CANTIC D'ESPERANÇA
A ma filla M.. Ventura

Per la poncella que, palpita
a dintre teu es el poema,
per eixa gracia que t'habita
i té en tú l'amor suprema.

Des del castell de l'encanteri
vindrà l'orient de l'esperança

'amb uns vagits plens de misteri
d'una alba clara de bonança.

Aquesta flor, la més gentil,
et portara mel i perfum
.i cl somni teu veurà a l'abril
ullons que estrenen nova llum.

Gaudeix filleta amb pau serena
que l'altre flor Cs fruit madur,
gaudeix, que la cistella es plena
de bells somriures 'd'un futur.

Per la poncella que palpita
ploralliqueigen els meus ulls;
que Déu li do gracia infinita
bondat i seny a caramulls.

Joan Maim6

Felanitx, dematí. del 4-1-1988
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Sábados por la mañana abierto
MOTOR FELANITX, Ci
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Alonso Rodriguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX

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

Piscinas - Gas butano y propano
Servicio reparaciones

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

FELANITX 	 '5

Segon centenari de Bartomeu Obrador de
Casavella. «is Metge Xamerrin

EL• :passat.::21 de novembre .es
complire.n dos-cents anys del naixe-
ment a CaVea, de Cas Concos
des Cavalier, de Bartomeu Obrador
de Casavella. : ih Obrador, que amb el
terriPS esde,Yendria illustríssim met
ge.• •Fore. .ty eis seus pares Jaume
°brader i:• •Catierina Obrador. El dia
25, festa de Santa Caterina, màrtir,
fou:: oristianitzat . a la Parròquia , de
Felapitx. Fou :alUmne d'Humanitats
al CoHegi de-Monti-Sion de Porre-
res. despres.d'iniciar-se en els estu-
dis de. Ta sintax i,. llatina a Felanitx;
Un. ,perfurn de..yocaci6 religiosa ..c1
pert*.al-Cellegi de Nostra Dona de
Ia SaPi,epcia de Ciutat; on - segui
estudis sacerdotals abandonats , * a
punt de rebre Yrcles Es * té merne-
ria que defensa qiicstions . filosefi-
que'S elf•el ,, Convent:ide Sant Fran-
ccsc, on, sembla estudia Teologia.
Finida la vocació i contra el parer
dels progenitors comença Medicina
a la Universitat Literaria de Palma
fins el 1808 que s'inscriu en el cos
de voluntaris j, segons referencies
familiars, s'incorpora a l'xercit de
Catalunya i com a presoner ciels
francesos és transportat a Bru-
xeHes j, amb la sort dins la clesven-.
tura, pot seguir estudiant de méige .,
a Amberes i Flandes i de retorn a '
Espanya reVatfcla el títol el 15 de
juny del 1815, a la vegada que li es
concedida la medalla de sol-riment
per la patria. Les seves bones dots
de metge no trigarien en donar re-
sultats ferms. La pest:i bubònica
feia estragols als pobles de Son
Servera, Arta i Capdepera i• el met-
ge Obrador es presenta voluntari
per assistir als contagiats. Les se-
ves experiències estan contingudes
a Reflexiones sobre los breves
apuntes de las enfermedadeS que
se manifestaron en Son Servera a
principioš de mayo del año 1820,
editades per Felip Guasp. .Palma.
1821. La seva *entrega i humanitat,
tant als pobles apcstats com a al-
tres serveis a Ciutat, fou considera-
da pel Minisferi cie la Guerra que
cl nomenà - Censultor dels reials
exercits dotal amb una pensió, ho-
nors i uniforme. Això fou l'Il de
desembre del' 1821. Per algun temps
deixa l'exercit i fa de metge a Fe-
lanitx, rnetge titular, i s vocal de
Ia Junta de Sanitat fins incorporar-
se a l'Hospital Militar de Cititat.
L'any 1827 es casa amb Antònia Ca-
rri6 i Ramon i el matrimoni no ten-
gué descendencia. El 1829 s'aposen-
taren a Madrid i Obrador oposita a
tina catedra de Medicina de la Uni-
versitat Central, que guanya i com-
parti amb el carrec de Director Ge-
net-2.11 de Sanitat Militar. Davant la
imcompatibilitat ciels dos carrees,
ia S.M. la Reina accepta la renún-
cia de Director General ciel mctge
Obrador, que resta com a catecira-
tic de Medicina i metge de la Reial
Casa. •

La tractii6 ens parla d'un deis •
rnetges prectilcetes cie la Reina Isa-
bel IL

Per sa Talaia de Santanyí hi ha
Ca's Xemerrí. Sobre el portal rode

per Mique! Pons

hi ha un escut d'un: cavalier a ca-
val'. Els . propietaris es ,referien a
una caixeta . de fusta que, .segons
'ells, fou' del metge de la Reina .Tha ,

bel la Catòlica. Ês.facil.com.prenclre
la gonfusió . entre tes dues reines
Isabel pel qui no. esta .massa doeu-
mental en histeria: 'Un dia conven-
dria esbrinar .1a relació entre bis
Xamerrins de Felanitx ì els de - s'Al-
queria Blana-Santanyí.

A causa de la relativa proximitat
de la persona del - senyor Bartomeu
Obrador, la seva Vida i 'obra hau-
rien de ser tranSparents • córn un vi-
dre. Ide no passa: així. NO tenim
ciar si abandona la Cort i Madrid
per anar a servir• de metge de' ca-
mara al pretendent a la Corona don
Carlos i arrepentit retorna de bell
nou a la cort cristina-isabelina.

El mctge Obrador, metge de met-
ges i entregat íntegrament a la pro-
fessió, ens deixà a més de la bona
fama com a metge unes obres rela-
cionades amb la Medicina. Va tra-
duir Elementos de Historia Natu-
rai Médica del Dr. Aquiles Rixard,
catedràtic de la Facultat de Medi-
cina de Paris., Madrid. .1845-1846,
declarat 'libre de text de Jes..facul-
tats de...Medicina espanyoles: Té
obres in-Mites com :Tratado de Mo-
ral médica, Lecciones de Medicina

:legal aplicada a la legislación es pa-
hala. 1841-1843. Historia de la peste
ozw en 1820 desoló los pueblos. de
Aria, Son Servera, San Lorenzo y
Cap de Pera.
• El 23 de febrer del 1865 va morir
a Madrid el Catedràtic (le Medicina
i Cirugia, Bortorneu Obrador de Ca-
savella, Diputat a Corts, Comenda-
dor d'Isabel la Catòlica, Fill Illustre
de Felanitx,... El 20 cle mare del
1865 va arribar el seu cadaver a
Ciutat i no va poder ser traslladat
a Felanitx a causa ciel mal temps.'
Les despulles foren inStallades
l'oratori de Santa Barbara, del
Port, i el 22 foren conduïdes a Fe
lanitx. A les immediacions d'es Lle6
espera tot Felanitx per donar cl
darrer adéu al metge Xamerrí, de
tanta anomenacia. FQ11 soterrat al
cementeri, Municipal de Felanitx i
una lapida de .marbre blanc ho re-
corda.

Es pot consultar el Real despa-
clzo confirmatorio de Hidalguia y
Blasones del Muy Noble Señor Don
Bartolomé Obrador de Casavella,
expedido por Don Antonio Ruiula y
Busch, caballero de la ínclita Orden
Militar de San Juan de Jerusalen,
cronista, Rey de armas de S.M. la
Reina D.. Isabel II.

NOTA. Per a la redacció (le les
presents apuntacions tn . he servit, en
part, d'un pulcre treball d'Antoni
Obrador i Adrover, l'altre metge
Xamerrí, datat el 1964, dies enyo-
rats de l'Institut Laboral.

(Relirai de 	 ant('rior)

SE . THASPASA [Á )CAL apto para
cualquier negorio, 100 m.2.
liazOn cn esta Adm6n.



Instalaciones sanitarias
Calefacción
Calefacción suelo radiante
Placas solares

Piscinas
Riego por aspersión
Grupos presión
y bombas de agua en general

ler.
2on.
3er.

15.000 ptes.

	

10.000	 °
	5.000 	 o

CARROSSES:

COMPARSES:

4rt.	 3.000	 o
5é.	 2.000	 D

Pedro Muñoz Noguera
INSTALACIONES SANITARIAS

C. San Miguel, 61—Tel. 581886—Felanitx

PORTO-COLOM
Avid dimsaibte 6 de febrer

GRAN DIADA DE CARNAVAL
RUA les3630 de Phorabaixa

SORTIDA, PLAÇA DE SANT JAUME (ESGLËSIA)
PREMIS

ler.	 8.000 ptes.	 3er.	 2.000
2on. 4.000	 o

INDIVIDUALS!
6.000 ptes.ler. 	 3er.	 2.000	 o

2on.

Sopar Ball de Disfresses
A les 9 del vespre a (La Ponderosa,

Amenitzat pel conjunt XAMBA
ELS TICKETS ES PODRAN COMPRAR A:
PORTO-COLOM: Supermercat ALDI Floristería CRISTINA

Comestibles ESTELRICH
FELANITX:	 Café d'Es Mercat
PREUS:	 Socis,	 1.300 Menors, 900	 No socis, 1.800

SE SORTEJARA UN EQUIP HIFI

Organitza: Associaci6 de Veinais de Porto-Colom

3.000 • »

S 	FELANITX

Cronicó Felanitxer

APÈNDIX
per Ramon Rosselló

1367, 25 setembre.—Berenguer Borró, rector de Felanitx, i Bernat
Fabra, rector de Sóller, per raó dels seus càrrecs deven certa anualitat
a la fabrica de la Seu. (ADM Comuns 1 f. 17)

1368, 24 marg.—Des del Bisbat escriuen al Vicari de Felanitx sobre
el fet de Bartomeu Soler que es va penjar degut a la seva malaltia
(rabia furiosa) i com que és cosa de mal exemple pels altres fou enterrat
fora del cementen. Ara es concedeix Ilicència per soterrar el seu cos o
ossos dins el cementen. (ADM Comuns 1 f. 22v)

1369, 30 gener.—Des del Bisbat es mana al Vicari de Felanitx que el
bad de l'obra de la Seu ha de precedir al badi de l'obra de l'església
local i altres bacins. (ADM Lletres f. 23)

1369, 14 marc.—Antoni Sunyer i Bartomeu Artigues són el coHectors
de les rendes pertanyents al Bisbe; tenen dificultats en el seu càrrec a
causa de certs preveres i persones que gaudeixen d'immunitat eclesiàs-
tica. (Id f. 61)

1369, 24 abril.—Des del Bisbat escriven al Vicari de Felanitx sobre
el fet que pel rei En Jaume de bona memòria (Jaume II) foren diputats
i encarregats Pere Sturc i Ramoo Desbrull per a la fundació i construe-
ció de les viles i concretament per a la pobla de Felanitx foren assigna-
des certes quarterades de terra i d'altra banda assignaren a l'església i
casa rectoral un tros de terra i un altre tros per cementeni (es fa una
referbncia a la passada mortalitat). Es mana als jurats Bonanat Oliver,
Bernat Sunyer, Ramon Mercader i Bernat Bordoll assignin dits trossos
de terra per a hort de la rectoria i per cementen. (Id f. 93)

1369, 17 maig.—Es mana al Vicari de Felanitx que certes persones
paguin certes quantitats llegades a les Ilanties de l'església i aniversaris.
(Id f. 109v)

Restaurante EL CRUCE
Gran variedad en platos
de cocina mallorquina

Local renovado

Carret. Felanitx - Petra, cruce Ses Basses
Tel. 560073

Círcuto Recreativo
Se convoca Junta General ordinaria para el dia 14 de febrero,

bajo el siguiente orden del dia:
—Lectura y aprobación si procede del acta de la última junta

general.
—Lectura y aprobación si procede, del balance de 1987.
—Renovación de los cargos directivos siguientes: Vice-Presi-

dente, Tesorero, Secretario y Vocal I°
—Informe del estado actual del Circulo Recreativo.
—Ruegos y preguntas.

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

Consúltenos. Precios económicos
C. Sa Llana, 15- Tel. 580448 y P. Volta, 167 -Te1.581144 FELANITX

TEATRE PRINCIPAL - Conseil Insular de Mallorca
Concurs d'investigació i assaig sabre
«Problemàtica del Teatre Mallorqui»
BASES

Ir.—Poden concórrer a aquesta
convocatória sobre la temàtica expo-
sada, tots els escriptors de llengua
catalana o castellana.

2n.—Les investigacions i els estu-
dis han de ser rigorosament inédits.

3r.—L'extensió d'aquest treball se-
ra d'un maxim de doscents fulls me-
canografiats a dos espais i escrits
en una sola cara.

4t.—S'estableix un únic premi de
300.000,— ptes. i diploma, lliurat per
aquest Teatre Principal, dependent
del Consell Insular de Mallorca.

Jurat el formaran perso-
nalitats relacionades amb la litera-
tura i d'una manera especial amb el
teatre vernacle i es farà conèixer a
través dels mitjans de comunicació.

6é.—E1 termini d'admissió d'origi-
nals amb dues còpies es tancari el
dia 20 de febrer de 1988.

7é.—Sera imprescindible adjuntar
als treballs que es presentaran el
curriculum literari de l'autor i Mu-
ra de ressenyar la bibliografia que
s'ha consultat.

13é.—La feina premiada quedara en
poder del Teatre Principal i quan.
per qualsevol circumstància, se'n
faci ús es fax-a constar el premi
obtingut i el nom del seu autor.

9é.—Els particpants a aquest con-
curs accepten integrament aquestes
Bases, i també totes les —decisions
que adopti el Jurat nomenat per
aquest Teatre Principal.

Palma, setembre 1987
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Colons a la Sala
(Ve de la pagina 10)

que t'agradi.
RC. —Ara anam, ara heu contes-

tat el que pe sau.
PC. —Dia 4 de novembre dema-

narem una certificació. Quan feis
comptes fer-la? Sabeu amb quants
de dies l'havieu de contestar?

RB. —Dia 4 de novembre no hi
ha cap certificació demanda. Jo no
he estat capaç de trobar-la. A lo
millor hi deu haver un error..

(Comentari en silenci. No sap
l'amo, que miri el registre 4212).

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

RB. —No l'he poguda trobar.
RC. —Vos donare la fotocócopia

i la contestareu?
PC. —Dia 4 de novembre, després

que nosaltres demanassim un de-
cret que regulas l'horari de les
construccions en zones turístiques,
féreu un decret sobre renous. El

Barbarisme

Quaderno
Lliteratura
Borrar
Tissa
Estodiar
Cornpanyero
Recreo
Passillo
Bombilla
Bolígrafo
Lapis
Sobressaliente
Bien

punt 4 diu que... «en las obras...
Sc adoptarán las medidas oportu-
nas para evitar que los ruidos emi-
tidos excedan los niveles acústicos
fijados para la respectiva zona. El
Ayuntamiento limita el horario que
puede ejercer la actividad desde las
9 horas hasta las 13 horas, desde
el 1 de mayo hasta el 31 de octu-
bre». Quines són «las medidas
oportunas?». I els «niveles acúSti-
cos fijados en cada zona?». Nosal-
tres proposaríem que tots els estris
i maquinaria que produeix renous
molests no poguessin fer feina en
zones turístiques a cap hora del
dia de la temporada turística.

(L'amo no sap que cosa es un
estri i va llegir dos pics estrits. Un
estri és un atuell, un ormeig o una
eina, SR. Batle).

RB. —Jo podria proposar que
tots els obrers que necessitin fer
feina cada mes, venguin a cobrar
a ca teva, per?) no ho fare.

RC. —Ole!
PC. —Una ciutadana vos demana

com aplicarcu aquest decret de re-
nous? I nosaltres afegim: com a
Reglament de disciplina urbanís-
tica?

RB. —Procurarem fer-ho com-

Forma correcta
Quadern
Literatura
Esborrar
Guix
Estudiar
Company
Esplai
Corredor
Bornbeta
Bolígraf
Llapis
ExceHent
Bé

plir. Hem comprat un sonómetro.
RC. —L'heu de posar en marxa.
PC. —Un ciutadà demana que

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

RB. —Jo crec que podriem agraïr
als que sempre hi viuen, i felicitar-
los per quedar a viure aquí.

PC. —Un ciutadà suggereix que
els carrers que es facin o que no
tenguin nom a les foranes, • les
posin cl nom d'una possessió o llo-
garet que per aquell inclret s'hi
vagi. Exemple: per la part de la
carretera de Campos hi podria
haver un carrer amb el nom de
Son Mcsquida o Son Negre.

RB. —Això podria confondre als
carters, per?) en haver de batiar
carrers ho tendrem en compte.

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

RB. —No se què vol dir.
RC. —Aix?) fa referência a la

gelera.
RB. —Aquí hi ha els preus i crec

que són barats.
PC. —Un ciutada demana quina

és la legislació aplicable al fet de
que la Urbanització de Cas Corso
que l'Ajuntament cobra contribu-
ció, dona llicències i en canvi la
urbanització no està rebuda. Com
s'explica tot això?

RB. —El fet de no estar rebuda
no eximeix de cobrar contribució i
donar llicències.

PC. —A la primera Sessió que
varem poder preguntar, demana-
rem que passava amb els accessos
privats de les zones verdes de Sa
Punta. Ara demanam quines mesu-
res s'han preses respecte a aquest
teme?

RB. —S'han fet tancar tots els
accessos.

(En silenci. Ho comprovarem).
PC. —Com i qui controla les

ancies d'Opertura i Activitats?
RB. —Ara toquen les dotze i ja

te contestaré un l altre dia.
RC. —Això és tenir molt d'in-

teres.

ELECTRO-FRED
F. Contreras

Empresa Au Lori za da por el M. de
I. N.° 267

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparariim en general de:
Cámaras frigoriticas, vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
—Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista
URGENTE!

SA RUA
Senyor Director:
A Felanitx, clesprés de motifs-

sims d'anys, tornarem a tenir rua.
Com els lectors saben, les rues i les
fresses passaren a millor vida amb
l'anomenat Gloriós Moviment; ara,
amb les llibertats democratiques,
tornen a ressussitar. Hi ha gent a
qui li agrada disfressar-se i mos-
trar-se als veinats. Molt bé. Aix?)
no fa mal a ningú. Cadascú per alla
on l'enfila.

Posats a ressussitar la cosa,
l'Ajuntament fará una aportació de
mig milk') de pessetes per a premiar
les carrosses i les persones més
ben endiumenjades de la festa.
Sembla que una corporació demo-
crata-cristiana hauria de posar més
esment en revitalitzar la quaresma
que no el carnaval, pert) ara no en-
trarem a discutir aquesta qfiestió.
El tema es un altre.

Dissabte, dia 13, farem la rua a
Felanitx. Diumenge, dia 14, la faran
a Manacor. M'han dit que els orga-
nitzadors de la rua compten amb
Ia participació dels manacorers
que, després de molts d'anys de
dedicació, dominen l'art de la
carrosseria i aconsegueixen resul-
tats molt notables.

Així es pot donar el cas que els
manacorers venguin a fer un assaig
general a la nostra rua i s'empor-
tin, merescudament, no cal dir-ho,
els doblers.

Es una hipòtesi de treball que no
hauria d'esser descartada.

No ho dic per res, pert) pens
que per a fer el beneit sempre hi
som a temps.

Una fressa felanitxera

L'ANY QUE VE TORNAREM,
SANT ANTONI

Sant Antoni: L'any que ve, si
Déu vol., tot l'estol d'animalets i
molts mós, perquè en tendrem de
petitons, tornarem a veure-vos.

Enguany hem decidit abandonar
el niu i juntar-nos a tots els que
varen venir a fer-vos bulla el dia
de «Ses Beneïdes», (carrosses, ani-
malets de pèl o ploma i, sobre tot,
representació de la pagesia).

Acabada la bulla i quan torna-
vem en el niu hens varem adonar
que, tan petitons com èrem, no ens
varen veure passar, i tan tendra-
ment cantàvem que tampoc ens
varen sentir; pert) pensam que l'any
que ve, que ja serem mes grandets,
serem més afinadors. Així i tot no
deixeu d'observar molt atentament
perquè hem quedat que durem...
TOTS ELS PETITONS.

Fins l'any que ve, si Déu vol.
Un estol d'animalets

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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Círculo Recreativo
GRAN FESTIVAL INFANTIL DE DISFRACES

para hijos y nietos de socios

Hoy sábado, 6 de febrero a las 15'30

Curso Patrón Embarcaciones 2.a Clase
Inicio de las clases dia 9 de febrero -
en Autoescuela Fiol.

Informes e inscripciones:
Tels. 580405 y 581372

Tel. 580111

Viernes 5 y sábado 6 a las 9 noche y domingo 7 desde las 3

Empezamos con los grandes éxitos del momento.

ISHTAR y Amiga Mortal
Viernes 12, sábado 13 a las 9 noche y doming o 14 desde las 3

¡Alii queda eso! Sin comentarios

El Chip Prodigioso 	 y	 Marbella golpe de 5 estrellas

PROXIMAS SEMANAS «El Corazón del Angel», «Las Brujas de Eastwick»,
«El guerrero americano II», «Los Master del Universo», «La Loca Historia
de las Galaxias», «Robocop, La Chaqueta Metalica» y «El Rector»,

e 	 FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 • 581125 — FELAN1TX.
Servicio permanente 24 horas

• Los deseos del pintor felanit-
xer MIQUEL BARCELÓ no se ve-
ran cumplidos. Pintó un cartel en
pro de la no urbanización de «SA
CANOVA», pero nuestros gobernan-
tes han decidido todo lo contrario.
Su «poster» ha salido reproducido
estos días en nuestros periódicos a
toda pagina, pero cuando parecía
que esta polémica urbanización no
se llevaría a cabo, se acordó reali-
zarla con algunas limitaciones, pero
claro

BARCELO estaba invitado estos
días por el ex-torero, el maestro AN-
TONIO ORDO&EZ en su finca par-
ticular, entre los invitados —me
imagino— estaría el famoso actor
ANTHONY QUINN. Y acto seguido,
el día 6, tenía preparado emprender
su aventura africana. Ya saben MA-
LI, en compañía de su hermano y
del polémico artista MARISCAL, hoy
en tela de juicio por la GENERALI-
TAT de CATALUNYA, por algunas
declaraciones inconvenientes.

• El «I CAMPEONATO DE
TRUC DE MALORCA» va viento en
popa. En FELANITX además del
«BAR AVENIDA» participa el «BAR
RECREO», allá en la calle Belpuig,
bajo la batuta de Salvador. Tam-
bién son 24 los participantes y los
finalistas tendrán que batir el cobre
para pasar a mayores empeños.

• Recibí una postal del poeta fe-
lanitxer JOAN MANRESA desde «La
Me» ALGER. Allí pasó unos días
de descanso y de paso se interesó
por el cantante ABDERRAMANE
DJALTI, que posiblemente vendrá a
cantar a MALLORCA dentro de bre-
ves fechas.

• En la discoteca «CLASS» arri-
ba esta., TIA FORTEZA (a) «El ga-
fitas». Que ha sabido coger el oficio
de «barmann» rapidamente. El chico
tiene clase... Siempre la tuvo y quien
sabe, sabe. Manejar billetes es tan
difícil como llenar vasos. ¡A ver!

• «LA SENYORA», la película
basada en la novela del felanitxer
TONI MUS, copó los mejores pre-
mios de la GENERALITAT DE CA-
TALUNYA. SILVIA TORTOSA ganó
el premio de interpretación, el equi-
po técnico fue considerado el mejor
y JORDI CADENA fue galardonado
como mejor director.

• En el «CIRCULO RECREATI-
VO» mañana sábado hay una FIES-
TA INFANTIL DE DISFRACES ha-
cia las 6 de la tarde, con la actua-
tión del célebre grupo cómico ma-
llorquí «CUCORBA». El éxito esta
garantizado.

• El pasado día 3 partieron al-
gunos felanitxers hacia SANTO DO-
MINGO, van de incógnito, entre la
expedición no estaban SEBASTIA

MONSERRAT ni JOAN SBERT, que
tendrán que esperar hasta el día 15,
ya que una muela picada, la del jui-
cio, trae de cráneo al famoso maitre.
La inflamación ha sido tal que el
odóntologo ha aconsejado esperar
unos días, hasta que haya totales ga-
rantías de que la maldita no volverá
a molestar.

• Hoy viernes en la DISCOTECA
TRUID de Llucmajor hay una GRAN

MOVIDA tipo R'N'R. Ya saben a
«rock» a tutiplén. Producciones ME-
RIDIONALS «EL SICILIANO» pre-
sentan lo mejorcito de la «zona».
«INTERMINABLES», «CEREBROS
EXPRIMIDOS» y «LA ISLA», grupos
de reconocida valía. La convocatoria
va a reunir a toda la basca del con-
torno.

El próximo día 19 habrá otra reu-
nión rockandrrolera.

VIDEOCLUB.— «POWER» (3) Di-
rector: Sidney Lumet. Intérpretes:
Richard Gere, Julie Christie, Gene
Hackman. Productora: CBS/FOX Vi-
deo. Duración: 110 minutos aprox.
Género: Política. Ario: 1986. SINOP-
SIS: Pete St. John, un asesor de
imagen famoso por sus éxitos y por
su falta de escrúpulos a la hora de
fabricar líderes politicos, es contra-
tado por un candidato al Senado
para dirigir su campaña electoral.
En el transcurso de la campaña, Pete
descubre que está siendo espiado y

que detrás de los objetivos politicos
de su cliente se oculta un turbio
asunto... COMENTARIO: Formida-
ble critica de los asesores de imagen
a traves de una historia de un opor-
tunista que llega hasta la cumbre
gracias a su falta de escrúpulos.
Gran papel de Richard Gere, que de-
muestra que, además de ser un as-
tro de gran atractivo, puede conver-
tirse en un excelente actor.

• En cartelera tenemos películas
a ver en la pantalla grande. «AMIGA
MORTAL» «Deadly friend) es lo
timo de WES GRAVEN (Pesadilla
de Elm Street y Las Colinas tienen
ojos) con actores casi desconocidos.
Una vez más el terror es la piedra
de toque. Un joven construye un ro-
bot doméstico y, de paso, atrae el
interés de la vecina. Sin embargo el
robot también desea intervenir en el
juego. En cambio «ISHTAR» es una
comedia pretenciosa de ELAINE
MAT, con actores del prestigio de
WARREN BEATTY y DUSTIN
HOFFMANN y con la compañía de-
liciosa de ISABELLE ADJANI.

La cosa va de dos pobres cantan-
tes y una revolución. Lo mejor, la
banda sonora de PAUL WILLIAMS,
amen de canciones de éxito como
«Extraños en la noche» y el «Puente
de las aguas turbulentas»...

JORDI GA VINA

:
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FALLECIMIENTO
Dia 11 de Enero de 1938, falleció

en Roma, el Rdmo. P. D. Bartolomé
Caldentey Bauzá, Prepósito General
de los Clérigos Regulares Teatinos.

El P. Caldentey era natural de Fe-
lanitx, donde nació, de modestos
peró muy cristianos padres, el dia 30
de Noviembre de 1878. Contaba,
pues, 59 aims de edad.
AURORA BOREAL

En la noche del martes día 25 de
Enero, sobre las 8 de la noche llamó
poderosamente la atención el carac-
ter rojo que tomaba el cielo en la
parte norte de la isla.

No sabíase a que atribuir el fenó-
meno, haciéndose sobre él las mil
cábalas a cual mas disparatada.

Supimos que se trataba sencilla-
mente de una aurora boreal que, co-
mo caso raro, veíase desde estas is-
las y, según noticias, en el norte de
Francia y Alemania podíase leer un
diario en plena calle a la luz pur-
púrea y carmesí del fenómeno solar.

Desde hace 40 años, no se había
registrado en esta Isla la visibilidad
de tal fenómeno.
MATANZA DE CERDOS

Puede decirse que ha terminado
por completo la matanza de cerdos
en los mataderos particulares; no
obstante, aún de tanto en tanto se
efectua algún dia de matanza cuan-
do puede hacerse acopio de reses en
cantidad que permita el dedicar
días completos a tal industria. Vén-
se continuamente expediciones de
importancia que se remiten a la pe-
tínsula.
OBRAS URBANAS

En el Paseo Arnesto Mestre se es-
tán haciendo importantes reformas
cual es la construcción de aceras a

, todo lo largo del Paseo ...
NUEVO CASINO Y PENSION

El 5 de febrero fue inaugurado el
nuevo local como casino y casa de
huéspedes, siendo el sitio elegido el
mismo que ocupaba antes la Pensión
Riera, de la calle Bellpuig.

PRECIOS:
Aceite 1.a

	 2'60	 litro
Aceite 2.8 	2'—
Arroz extra 	 2'40 	 kilo
Arroz bomba
	 2'35

Azúcar- blanco
	 1'85

Azúcar cortadillo
	 2'40

Conserva tomate
	 0'65 1/2 kilo

Café tostado nat
	 17'—	 kilo

Café torrefacto
	 15'— 	 kilo

Galletas Marías
	 l'— 200 gm.

Galletas Chiquilín
	 1,—

Harina ensaimadas 	 1'20
Harina corriente
Leche «La Lechera» 2'—

D'ALLAVORS

kilo

bote

TENGO COCHERIA para Aguilar
en C. A. Rodriguez y Local Comer
eial en Cala &Or (C. Felanitx) de
:150 in2. apto para negocio.
Inf.: Tel. 582130

CUIDARI A ANCIANOS por horns
In 1.: Tel. :181077
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BASQUET

Les séniors recuperen el liderat
UTBOL

Tau ler fue el revulsivo
Ganar sin bajar del autobús

Ses Salines, O - Felanitx, 4
ria pogut ser advers tal com es re-
flectia en el marcador al Barg de

57 moltes estones del partit.

Bastantes felanitxcrs en el campo
de «Son Maio!>' el pasado domingo
para ver al nuevo Felanitx de Joan
Tauler.

FELANITX. — Rigo (2), Valentin
(3), M. Riera (2), Veny (2), R. Juan
(3), Obrador (3), Juli (3), Santi (2),
Pons (2), X. Riera (3) y Alfonso (3).

Arbitro: Daza (1). Regular actua-
ción protestada por el público local.
Amarillas a Oliver, Rigo, Valentin y
Santi.

GOLES: Minuto 1, Alfonso, 04.
Minuto 15, Juli, 0-2. Minuto 81,
X. Riera, 0-3. Minuto 87, X. Riera,
0-4.

COMENTARIO
• En menos dc un cuarto de hora el
Felanitx solucionó la papeleta. Juan
Tauler supo imprimir en los jugado-
res nuevos bríos, nuevas ideas, dar-
les energías y moral para que salie-
ran a por todas. También hubo cam-
bios circunstanciales en la alinea-
ción, algunos obligados por ser ba-
jas por sanción, pero los hubo tam-
bién tácticos, supo reforzar la linea
defensiva y llevar cómodamente las
riendas del partido.

Nada más empezar, Alonso se in-
terna por la banda, centra, y el ba-
lón en colaboración con un defensor,
se cuela. La cosa no podia comen-
zar mejor. Poco después vimos un
calco de la jugada del último Betis-
Sevilla, el joven jugador Juli, hizo lo
mismo que Francisco, marcar, tras
un recorte, un gran gol.

Los intentos del Ses Salines fue-
ron baldíos. El Felanitx con autori-
dad y extraordinaria limpieza con-
troló siempre la situación, a veces
cediendo terreno y contratacando
siempre con peligro.

En los últimos y decisivos minutos
el Ses Salines, roto y vencido, bajó
la guardia. Entonces el «maestro»
X. Riera machacó. Dos goles como
soles. Bonitos, espectaculares. Una
manera de redondear una buena tar-
de y salir por la puerta grande, co-
mo los buenos matadores. Goles de
antología.

La directiva acertó. El cambio de
«mister» no ha podido ser más opor-
tuno. Mariana domingo habrá que
ver si las huestes de Joan Tauter
pueden con el líder, un equipo casi
intratable en la categoría de 1.a Re-
gional Preferente. Mariana habrá
emoción en «Es Torrentó». El plato
no puede ser más apetitoso: FELA-
NITX-CALA D'OR.

Recordemos que en el primer en-
vite las espadas quedaron en todo
lo alto, el Felanitx logró empatar
(1-1) merecidamente.

El Reserva
2.• REGIONAL

COLLERENSE, 3 - S'HORTA,
SUPERIORIDAD LOCAL

El S'Horta quiso pero no pudo
ante un gran conjunto, a nuestro jui-
cio el mejor de la categoría.

El ler. tiempo terminó l-0. Pero

el equipo vistante que dirige Aznar
supo aguantar el tipo hasta los úl-
timos minutos en que llegaron los
otros dos goles.

S'HORTA. — Santi, Guillem, Bur-
gucra, Flores, Garcia, M. Roig, As-
turias, Dino, Oscar, J. Ramón (Lluis)
y Carrasco.
SON COTONERET, 2 -

CA'S CONCOS, 1
MERECIO EL EMPATE

No hubo justicia en el marcador,
ya que el Ca's Concos pudo muy
bien puntuar en este polemico des-
plazamiento.

A pesar de haber anunciado el co-
lectivo arbitral que no mandarían
árbitro a ningún encuentro donde in-
terviniera el Son Cotoneret, por cul-
pa de la última agresión de que fue
víctima un miembro del Colegio, y
ante la posibilidad de que el Cam-
peonato se resintiera en su desarro-
llo, la Federación Balear con su pre-
sidente al frente, Antonio Borrás del
Barrio, nombró tras mutuo acuerdo
entre ambos rivales, al ex-colegiado
Fernando Colom, cuya labor fue en-
comiable de verdad, sin que se re-
gistrara el mínimo incidente.

Pero la verdad es que los visitan-
tes no tuvieron el santo de cara y
los méritos anduvieron repartidos.
JUVENILES
PORTO-CRISTO, 1 - FELANITX, 3

OTRA GRAN VICTORIA
Buen partido de los muchachos

que dirige Alonso en feudo adversa-
rio. Un resultado que no ofrece du-
das. Goles de Javi Muñiz (2) y Pas-
cual.

Un triunfo conseguido merecida-
mente pese algunas bajas como es el
caso de Felipe Aznar.
INFANTILES

FELANITX, 1 - BADIA, 3
ALEVINES

CONSELL, 1 - FELANITX, 3
BENJAMINES

BARRACAR, 3 - FELANITX, 2
DERROTA EN EL ULTIMO

MINUTO
Gran partido de los chicos de Pe-

dro J. Vaguer en su ler. desplaza-
miento. Goles de Francisco y Oscar.
Méritos hicieron de sobras para no
perder, pero una jugada lamentable
decidió casi cuando el partido había
concluído.
FUTBOL EMPRESAS
CA NA PAULINA, 6 -

PROTECTORA/GRIMALT, 5
GRAN RESULTADO EN

CASA DEL LIDER
Magnífico partido de nuestros

«empresarios». ler. tiempo 2-2, tras
ir perdiendo 0-2. Goles de Ferrá (3),
González y Cardell.

Se pudo igualar, pero el colegiado
no lo permitió.

SE ALQUILA CASA DE CAMPO
MESES DE VERANO
Inf.: Tel. 580261

RESULTATS
Cadets masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,
CIDE,	 64
Juvenils masculins:
SANTANYI, 	 42
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 43
Júniors masculins
J. CAP6/AUTOC. GRIMALT, 	 84
LA SALLE, 	 46
Juvenils femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 17
SANTA MONICA, 	 37
Seniors femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 34
PUIGPUNYENT, 	 20

COMENTARI
La victòria de les SENIOR feme-

nines ignorada el dilluns per la
premsa, en front del Puigpunyent, és
el fet més destacable de la jornada.
En aquest partit, com es pot deduir
del resultat, les defenses predomina-
ren sobre els atacs. Moltes ganes de
guanyar en els dos conjunts i les
allotes del Joan Capó amb un joc se-
riós, en el que destacava la defensa,
s'anotaren el triomf que les tornà
el liderat.

El dissabte havien jugat els altres
quatre equips. Als CADETS, en un
partit que tenien guanyat, no els
acompanyà gens la sort; el Cide, en
una acció probablement fora de
temps, els empatà l'encontre i des-
prés, a la prórroga, s'anotà un in-
just 57-64.

Els JUNIORS desmuntaren el La
Salle, equip que els havia arreglat
bé a la La volta (80-53). En aquesta
ocasió el Joan Capó jugà un partit
complet sense baixar el nivell de joc
ni d'efectivitat durant els 40 minuts.
Davant l'encert local, els de Ciutat
es veren impotents.

A continuació el partit de les JU-
VENILS fou tant fred com la mete-
reologia i els espectadors que que-
daren a veure'l foren uns herois. Les
de Santa Mònica s'anotaren fácil-
ment la victòria. Destaca la baixa
xifra de 17 punts que solament
anotaren les locals, la Inds baixa de
tota la lliga que acabava amb aquest
partit.

Es recuperaren en els bons resul-
tats, i suposam que també en la mo-
ral, els JUVENILS MASCULINS que
venceren en el camp d'un dels seus
grans rivals: el Santanyí. No fou
gens fácil i el resultat molt bé hau-

AQUESTA JORNADA
Els cadets visiten la «Peña Madri-

dista».
Els juvenils masculins i els jú-

niors juguen aquí contra Porreres i
Llucmajor, respectivament.

Les sèniors han d'anar a Artà per
a jugar contra el Audiolux.

En el moment de redactar aquesta
informació desconeixem el rival de
les juvenils en el primer partit d'una
nova fase.

LARRY CISTELLES

ATLETISME

V Cross Joan Capó
Serà el diumenge 21 de febrer,

quan se celcbri la 5.a edició del
Cross que organitza el Club Joan Ca-
pó. Novament, com els passats anys,
el patrocini és a càrrec de «SA NOS-
TRA», però també compta amb la
collaboració de moltes altres enti-
tats.

Es disputarà en el circuit del Puig-
vert, molt bonic, pert) ple de volte-
res i desnivells.

Les proves començaran a les 9'30
h. del matí i será ben prop de les
dues quan acabi.

Les categories escolars (iniciació
fins a cadet) obriran la matinal que
continuará i conclourà amb els fede-
rats (de júniors a veterans). Ah!, i
no faltará l'habitual prova en la que
els pares i mates dels atletes del
Club organitzador són els que inten-
ten arribar, així com poden, a la
meta (alguns s'ho prenen de manera
seriosa i ja fa temps que entrenen).

Un altre detall particular d'aquest
Cross, es que, com molts ja saben,
tots els trofeus són siurells fets a
posta i muntats damunt una artis-
tica peanya.

Ens queda pregar perquè el temps
acompanyi, que l'organització tingui,
al manco, l'exit dels anys passats,
que la participació sigui molt àm-
plia i també que els atletes felanit-
xers destaquin en les seves actua-
cions. Quasi res!

Cafeteria Restaurante «ES [LEVANT»
Via Argentina, 15 - 'rel. 582361

MENÚ DEL DIA
SERVICIO A LA CARTA

Tapas variadas, bocadillos, pollos asados

Abierto todos los días



Ayuntamiento
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este

Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 11, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de toods sus
miembros:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se retiró del Orden del Día para
mejor estudio, la contratación tem-
poral para impartir clases de talleres
en el Servicio de alfabetización
adultos.

Se dio cuenta del escrito de la Aso-
ciación de Vecinos de «Es Penyalar»
de Cala Ferrera.

Se dio cuenta del escrito de la De-
legación de Hacienda sobre la modi-
ficación de tipos de gravamen de
las Contribuciones Territoriales.

Se dio cuenta del escrito de la
Asociación de Vecinos de Porto-Co-
lom sobre concurso de ideas urba-
nísticas en Porto-Colom.

Se autorizó a los siguientes par-
ticulares para la apertura de zanjas
en la vía pública: a D. German Ló-
pez Torres, a D. Jaime Nicolau
Adrover y a D. Antonio Albons Obra-
dor.

Se concedieron tres nuevos plazos
para terminación de obras autoriza-
das.

Se autorizó a D. Esteban Pujol
Colom para proceder a la agrupación
de los solares 36, 37 y 38 bis de la
Urb. Sa Punta 1.a Fase de Porto-Co-
lom.

Se concedió licencia a la Compa-
ñía  Nacional de España
para proceder a la apertura de zan-
jas sobre la acera para la instalación
de cable telefónico en las calles Mit-
jorn, Llevant y Cala Ferrera de
S'Horta, estando exceptuado de tasa.

Se concedió licencia a D. Salvador

Barceló Fontanet para rehabilitar
una vivienda unifamiliar entre me,
dianeras sita en la calle Pelat 27,
con una tasa de 3.465 pesetas.

Se concedió licencia a D. Antonio
Adrover Cedeño para construir un
edificio de viviendas entremediane-
ras en la calle Soler 13, con una tasa
de 271.322 pesetas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Jaime Gaya Antich, a D. Ger-
man Coll Mesquida, a D.a Margari-
ta Mayol Fuster, a D.2 Jane Cotton,
a D. Monserrate Galmés Bauza, a
D. Salvador Covas Gelabert, a Don
German López Torres y a D.a Marga-
rita Obrador Obrador.

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 ur-
gentes y visto el escrito del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social,
sobre determinación de Fiestas de
carácter Local, inhabiles a efectos
laborales, retribuídas y no recupe-
rabies, para el corriente ario 1988, se
acordó, previa su declaración de ur-
gencia por todos los asistentes, es-
tablecer las siguientes fiestas loca-
les:

FELANITX: 4 de Abril — 2.a Fies-
ta Pascua.

20 de Julio — Santa Margarita.
PORTO-COLOM: 4 de Abril — 2. 2

Fiesta Pascua.
16 de Julio — Ntra. Sra. del Car-

men.
S'HORTA: 4 de Abril -- 2.a Fiesta

Pascua.
23 de Mayo — Cinquagésima.
CA'S CONCOS DES CAVALLER:

4 de Abril — 2.a Fiesta Pascua.
10 de Septiembre — San Nicolas.
Felanitx, a 12 de Enero de 1988.
El Secretario:

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde:

Cosme Oliver Monserrat

Ordenadores y Equipos
Comunica a sus clientes y a los interesados en general, la

convocatoria de cursillos de informática en las siguientes Areas:
— INTRODUCCION A LA INFORMATICA, que comenzará

el día 15 de febrero.
— MANEJO DE PROCESADOR DE TEXTOS, que comenza-

rá el día 16 de febrero.

El número de plazas a cubrir es limitado,  por Io que se ruega
la inscripción con la suficiente antelación. Para ello pueden diri-
girse a nuestro local en calle Sol número 3.

Gabinet d'Acupuntura i Laserpuntura
Jaume Vicens Monserrat

Comunica al públic que ja es troba
obert.

Hores convingudes; sol.licitar-les
als tels. 580423 i 581957

C. Pere 11. Paige, 3 	 FELANITX
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Cdoms a la Sala
Vet aquí les respostes a una part

dc les preguntes fetes dia 1 de de-
sembre de 1987 i contestades en
part el dia 7 de gener de 1988. Hem
d'advertir que algunes de les res-
postes del Batle poden ferir la
sensibilitat del lector.

Pregunta Coloms. —Deis que
l'Ajuntament de Felanitx aplica el
Reglament de Disciplina Urbanfsti-
ca com ho fan els altres Ajunta-
ments. Voldriem saber com ho fan
els altres Ajuntaments i quins són
els que s'han près de mostra.

Resposta del batle. —Aixb és
mandar-me feines. Demolicions hi
ha pocs Ajuntaments que en facin.
Ajuntament de mostra no en tenim
cap en concret.

Resposta dels Coloms interrom-
puda per un «Tu calla que ara xerr
jo». —El Reglament no només par-
la de demolicions...

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

RB. —N'hi ha un de nombrat, és
N'Antoni Cerdà.

PC. —Quantes denúncies han cur-
sat els dos municipals que fan les
funcions de celador d'obres?

RB. —N'hi ha quatre.
(Pena la pregunta no era aquesta

i l'amo no la contesta).
PC. —Esta permès que els muni-

cipals facin de celadors?
RB. —Als Ajuntaments on no hi

ha celadors ho fan els municipals i
laquí ho han fet fins avui que n'he
nombrat un.

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

RB. —D'entre les quatre que hi
ha, hi deu haver aquesta.

RC. —L'altre dia dèieu que no
n'hi havia cap, ara deis que n'hi ha
quatre, qui vbs entèn?
, RB. —M'he informat még.

RC. —I de dia 3 d'agost no s'ha
tramitada?

RB. —No s'ha tramitada.
PC. —El Pla Especial d'Aigües

que nosaltres creim que és urgent
tramitar, vosaltres teniu notícies
que a lo millor es farà a tota Ma-
llorca. Voleu dir que esperareu que
us resolguin el problema, i mentres
quê? Quants d'anys esperareu? Hem
d'esperar que ens resolguin els

problemes? Proposam que es faci
aquest Pla Especial d'Aigües i des-
prés si es fa el de l'Illa ja s'inclou-
rà en aquest.

RB. —Feim comptes destinar do-
blers per projectes i obres concre-
tes dins el 88. Tenim 20 milions.

PC. —No és seriós no tramitar
els expedients. Per quê no els tra-
mitau? Del mes de març hi ha un
expedient de declaració de ruina,
deis que l'aparellador en té co-
neixement, i quê? L'administrat ha
cursat la solicitud i fa nou mesos
que espera, quê pot pensar? Què
pot fer? Això no és atendre als
ciutadans.

RB. —Deu estar en marxa. Ja
vaig contestar que no hi havia pe-
rill per les persones.

RC. —S'ha de tramitar i dir si
és ruïnós o no, i no demanar de
paraula a l'aparellador que hi troba.

RB. —Hi ha feines més urgents.
RC. —En nou mesos no hi ha

hagut temps, els ciutadans quan en-
tren un expedient deuen pensar que
és com tirar-lo dins un fondai.

PC. —Deis que donau les actes
de les Comissions de Govern dins
d eu dies hàbils, per?) el Reglament
no en parla de deu dies hàbils,
teneu el Reglament com us convé,
perquè no llegiu el que diu el Re-
glament? (art. 113-6).

RB. —L'article 113-6 no existeix.
L'article 113-b sí que en parla. El
qui no entên el Reglament ets tu,
que dius que el Reglament quan
dius dies s'ha d'entendre hàbils
ara dius que no.

RC. —No senyor. El Reglament
quan parla de convocatòries de
Plenàries diu clar dies hàbils i
quan parla de Comissions de Go-
vern diu deu dies, per tant heu de
llegir el que diu.

RB. —Això és la teva opinió.
RC. —No senyor, això esta escrit

i Si voleu ho podem llegir.
RB. —Vols fer el favor de callar,

que ara tenc la paraula jo!
PC. —Una vegada més creim que

cercau excuses, quan contestau que
«en la medida de las posibilidades*
ens heu atès amb un lloc per a
rebre a la gent. Si teniu possibili-
tats per fer el que no marca el
Reglament, creim que és de lògica
primer atendre les necessitats i des-
prés els compromissos. Exigim un
Hoc fitxe i dotat dels medis físics
i materials per atendre els ciuta-
dans, quan ho tendrem?

RB. —Quan tu tenguis els vots
suficients per comandar, ja faràs el

(Passa (j la pew. 7)

ESCOLA MOULTS
OTIGANITZA Mil DE CONFEONCIES

Dia 8 de Febrer a les 21 h., a la
Casa de Cultura

SEXUALITAT
MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL
MtTODES ANTICONCEPTIUS

CONFERENCIANTES:
Comares: CONSUELO FERNÁNDEZ YAGUE

CATALINA CERDA MONSERRAT




