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El Pit dol Caer Ceoperatin ens parla dei
seu via* a Argentin Ia rodelta

El propar dia 11 darà una
Dissabte dia 27 retorrià. a Fela-

nitx després de recórrer per espai
de quaranta dos dies terres argen-
tines, el President del Celler Coo-
peratiu Francesc Antich Adrover.
Hem mantengut una breu conversa
amb ell, a la qual ens ha manifes-
tat la seva satisfacció pel periple i
ens ha avançat alguns detalls del
viatge, tot i que la seva intenció es
donar-ne una informació exhaustiva
als socis del Celler i als felanitxers
en general mitjançant una exposició
que farà el proper divendres dia 11,
a les 9 del vespre al saló de la
Casa Municipal de Cultura.

L'amo'n Francesc Antich ens re-
corda que l'objectiu principal del
seu viatge era el de conèixer aigu-
nes de les explotacions vitivinícoles
més grans i modernes del món,
precisament ubicades en aquell país,
pet-6 alhora s'exclama de la bellesa
i grandiositat de l'Argentina.

—Ha estat un viatge meravellós
en el qual he fruit de la bellesa
d'aquesta terra argentina i de l'ama-
bilitat de la seva gent. He visitat
Bones Aires, Córdoba, la ciutat
turística de Carlos Paz, amb els
seus llacs, illes flotants i dics artifi-
cials de més de 50 quilòmetres qua-
drats; Mendoza, San Juan, San
Francisco, Rosario, Santa Fe... no-
mes per anomenar les ciutats més
importants, perquè també he pas-
sat per poblacions més petites per?)
no menys interessants.

—Pel que fa a les explotacions
vitivinícoles, Mendoza, que es una
gran zona de vinyet, compta amb
mes de 800 cellers, que elaboren de
3 a 6 mitions de litres cada un per

. 'any, i n'hi ha unes deu que n'elabo-
ren molt més, com es ara la coope-
rativa «Giol», actualment intervin-
guda per l'Estat. Tal volta la que
m'impressiona més fou la «Bodega
La Cartellone», situada al centre de
mil vuit-centes hectàrees de vinya,
tota emparrada; té unat capacitat
de 102 milions de litres de vi i allà
la consideren la més gran del món.
També vaig passar per San Juan,
on es diu que hi ha tanta vinya i
tants cellers com a Córdoba.

—Vaig tenir ocasió de visitar a
Las Sierras (Córdoba), l'observatori
d'Astronomia. A Santa Fe existeix
una cooperativa lletera amb més de
nou mil socis, la qual a través de
sis factories elabora prop de quatre

xerrada ia Casa de Cetura
milions de litres de llet per dia,
que recapta per mitjà de tres cen-
tenars de cooperatives de segon
grau. Amb una paraula, per aquella
terra tot té unes dimensions molt
grosses.

No es tracta de que l'amo'n Fran-
cesc Antich ens relati aquí detalla-
dament tot el que va veure. Com
hem dit, ell té intenció de fer-ho
davant el públic el proper diven-
dres. No obstant, abans de deixar-lo
ii volem fer una pregunta.

—Tot i la magnitud d'aquestes
explotacions vitivinícoles que heu
visitat, gairebé incomparables en
aquest sentit al nostre vinyet, creis
que es poden treure d'elles idees
aplicables al nostre Celler?

—Sí, però hem de tenir en comp-
te que no es lo mateix. Allà tota la
vinya es de reguiu i el panorama
canvia sensiblement en relació a
Mallorca. Quant a l'elaboració, el
que vaig veure em va fer recordar
molt el que deia don Arnesto, que
la netedat extremada es imprescin-
dible per a fer bon vi. Les installa-
cions del celler «La Cartellone» que
vaig visitar s'havien posat en fun-
cionament l'any 1970; idò be, sem-
blava que les acaban d'estrenar en
aquell moment.

Deixam l'amo'n Francesc, el qual
abans de cloure la conversa ens fa
l'encàrrec de que a través de les
nostres planes volguem fer públic
el seu agraïment a tota la bona
gent de l'Argentina que l'ha acollit
amb tanta cordialitat durant la seva
estada. De bon grat complim el seu
encàrrec.

PLUJA - NEU
Les precipitacions registrades du-

rant el passat mes de febrer són les
següents:

Dia	 3, 5,6 litres
Dia 24, 1,6 	 D

Dia 25, 4,5
Dia 29, 2,5
Total pluja caiguda durant el

mes, 14,2 litres per metre quadrat.
La nit del dijous al divendres la

precipitació fou en forma de neu.
De la una i mitja a les dues aproxi-
madament caigué neu molt seca i
amb prou intensitat i restà damunt
les teulades i sobre els camps fins
a la matinada.

Ia inseguretat ciutada la
A la sessió extraordinària celebra-

da per l'Ajuntament el mes passat,
no se va poder abordar per manca
de temps un tema d'una gran im-
portància i actualitat. Parlam de la
seguretat ciutadana. Jo fa estona
que teníem interès de tractar del te-
ma, però no havíem trobat el mo-
ment oportú.

La qüestió de la seguretat ciuta-
dana es ara un punt que està da-
munt fulla a tot l'estat. Qualcú ha
assenyalat que aquesta es una de les
asignatures pendents de la nostra
democràcia.

Vostès ho deuen haver sentit re-
petir moites vegades: la democràcia
es un regim de llibertat; pet-6 clar,
sempre hi ha eis desaprensius que
se n'aprofiten. Les dictadures, com
que sempre tenen el garrot en les
mans, menen tothom niés dret que
un fus, i la delinqüência no troba un
camp tan ben abonat per a fer-hi
tala.

En aquest país nostre, la insegu-
retat ciutadana ha tengut un incre-
ment innegable, i no serem gens ori-
ginals si observam que la moda del
consum de drogues hi ha contribuït

11•11■10,	

«Sa Nostra» 3 h
escales, amb «Cançons
de les Illes, maçons
del Min»

Dilluns passat es va presentar a
Ciutat la XI Edició de «Les cançons
de les Illes, les cançons de món»,
campanya escolar de divulgació mu-
sical que sota els auspicis de l'Obra
Social de «Sa Nostrapes fa present
anualment a gairebé tots els centres
d'ensenyament de l'illa.

La lliçó d'enguany, a càrrec del
grup «Els Valldemossa», serà dedi-
cada a cançons de «Més en116. del
Pirineu», Catalunya Nord i Occità-
nia.

Pel que fa als centres del nostre
terme, veim que està prevista l'ac-
tuació de «Els Valldemossa» per
dia 15 de març. A les 9 del mati al
col.legi «Reina Sofia» de Sllorta, i a
les 11 al col.legi «St. Alfons» i a les
15 al col.legi «Joan Capó».

de forMa eficaç. En el debat sobre
l'estat de la nació, que va tenir Hoc
a les Corts, els partits més tirant
cap a la dreta varen aprofitar l'oca-
sió per atacar el govern socialistA
per no haver resolt tan greu proble-
ma.

Sembla que la gent de dretes! té
una sensibilitat especial pel tema.
Però, a Felanitx, en aquest aspestic
també som diferents i per illustrai-
ho farem un poc d'història. .

•
El primer ajuntament democrMic,

a proposta del Partit Comunista !(5-
xau-voS-hi bé), va prender l'acord de
crear tina comissió per estudiar i re-
soldre el problema de la insegm4tat
ciutadána, que llavors ja comencava
a preocupar. La iniciativa va comp-
tar amb el suport dels Independents
i del regidor de l'A.P.; el grup di ta
U.C.D. (després Unió Felanitxera,
més tard, P.D.P., ara Democràcia
Cristiana, demà ja ho vorem) no va
gosar •?posar-hi. La cosa, però, net va
tirar enclavant perquè el Governador
Civil d'aleshores, que justament sera
de la Ç.C.D. va avortar la iniciattva,
seguraMent perquè va considdrar
que, Venint d'on venia, valia *i&
deixar fer la inseguretat ciutadarta
abans ue fer costat als comunis.tes.

:, i. 1
El t ma ha tornat guaitarAualque

pic a a Sala, però el ,resultat ja el
sabett El passat mes de desenOre,
a peti ió dels grups «Coloms a la
Sala» 	 socialista, el Batle va
vocar una reunió extraordin Laria er

Vn-

tracte . diversos punts; 'entre ; els
quais* hi havia el de la insegureat
ciutad na. El Batle devia tróbar que64x
Ia co no queia de la post' des :del
morne t que va esgota r tot el terrai-
ni que fixa la hei per a convocar la
reunie. Com hem dit abans, el t4ma
no va poder esser tocat a ia seksió
extrao dinaria, i el Batle va anun-
ciar q e a la primera reunió ordma-
ria, hi figuraria. El Batle ha complit
Ia pros esa: a la reunió que s'havia
de cel brar dimecres passat, el tema
hi fi raya, a l'ordre del dia, amb
el nu ero 23. El Bathe va conside-
rar d ncs, que hi havia 22 temes
mes i portants a tractar, com per
exemp e, «la concesión de la prórro-
ga a al prevista en el contrato de
servici s sobre cuidado y limpieza
de los jardines de Felanitx». Supo-
sam, ser tant, que no degué poder
esser ractat el punt 23.

El 1 ctor ja en treura per ell , ms
teix 1 	 conseqüències.

Pirotècnic
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Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.

SANTORAL
Diu. 6 St. Oleguer
Dill. 7 Stes. Perpetua i

Felicitat
Dim. 8 St. Joan de Déu
Dim. 9 Sta. Francesca

Romana
Dij. 10 Quaranta

Sts. Màrtirs
Div. 11 St. Heradi
Dis. 12 St. Teófanes

LLUNA
Quart minvant dia 11

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreresk-
. A les 6,45 (excep. dissabtes

diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges j festius, a
les 8, 14 i 19 h.

Palnia • 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 1es`19 b.

Palma - Felanitx: A les 12,30
1 19 h. Diumenges j festius, a
les 20.30 h.

Felanitx • Portocolom: A les
9, 14,15 1 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.

Portocolom - Felaniti: 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 j diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

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

580448-581144
Funerària Lesever 	 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic 	 d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717

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

Boutique MABEL
Se complace en invitarles a la inaugura-
ción, que tendrá lugar hoy sábado 5 de
marzo, a las 17'30:

con la moda PRIMAVERA - VERANO
C. Plaza, 1 	 Nueva Dirección, Tere

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

Especialidad en platos
típicos mallorquines.

SERVICIO A LA CARTA EN GENERAL
MENU DEL DIA 	 Pruebe la zarzuela

Los domingo6 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 dia 1, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos sus
miembros:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se acordó adquirir dos pantallas
y dos teclados para uso de las ofi-
cinas de la Policia Municipal y Ser-
vicio de Agua.

Se acordó contratar con EDAMSA
la instalación de dos contadores pa-
ra el suministro de agua potable a
las estaciones impulsoras de Cala
Ferrera y Cala Serena.

Se acordó redactar el oportuno
Pliego de Condiciones para la insta-
lación de un servicio de alarma en la
estación impulsora del emisario de
Porto Colom.

Se acordó redactar el oportuno
Pliego de Condiciones para la adap-
tación de un sistema de protección
contra interferencias a la red radio-
telefónica de la Policía Municipal.

Se acordó sustituir el acuerdo
adoptado por esta Comisión de Go-
bierno de fecha 18-1-88, de adquisi-
ción de 21 Anuarios de la firma Kro-
nodis, S.A. por otro de adquisición
de 14 Anuarios, 7 Temarios y 7 Pro-
tagonistas de la misma editora.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Stuart Magee, a D. a Rafaela
Otero Marcos, a D. Pedro Boyer Sa-
grera y a D. a Coloma Mestre Vicens.

Se dio cuenta de las resoluciones
adoptadas por al Alcaldia durante
los últimos siete días.

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

En el turno de proposicions, rue-
gos y preguntas, a propuesta de Don
Gabriel Mora Vaguer, y tras ser de-
clarado de urgencia por todos los
asistentes, se acordó por unanimidad
encargar al Sr. Aparejador Municipal
que redacte una memoria valorada
de las obras necesarias para el ade-
centamiento del patio del Colegio
Juan Capó, con vistas a pedir una
subvención al Consell Insular de Ma-
llorca.

A propuesta de D. Miguel Barceló
Batle, y tras ser declarado de ur-

gencia por todos los asistentes, por
unanimidad se acordó encargar al
Sr. Aparejador Municipal que redac-
te una memoria valorada de las
obras necesarias para la colocación
de una valla protectora en la curva
de delante del Hotel Estoril en la
Ronda Creuer Baleares de Porto Co-
lom.

Por último se dio cuenta de la
propuesta de Convenio que han pre-
sentado los representantes sindicales
del personal de este Ayuntamiento.

Felanitx, a 5 de Febrero de 1988.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Delegado
del Gobierno en Baleares, de su pu-
blicación en el tablón de edictos de
esta Casa Consistorial y en las car-
teleras públicas y de su posible in-
serción en la prensa y en el Boletín
Oficial.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 8, tomó los siguientes
acuerdos:

El Sr. Alcalde contestó a los rue-
gos y preguntas formulados por es-
crito y de palabra por diversos Re-
gidores.

Se acordó por unanimidad:
1.°—Declarar la caducidad del ex-

pediente de la Revisión del Plan Ge-
neral en trámite, y desistir del mis-
mo.

2.0—Emprender la redacción de
unas normas complementarias y
subsidiarias del Planeamiento del
término munici pal.

3.°—Rescindir el contrato existen-
te con el Equipo Técnico encargado
de subsanar las deficiencias dp,
cha revisión.

4.°—Trasladar los anteriores
acuerdos a la Comisión Provincial
de Urbanismo a los efectos proce-
dentes.

Felanitx, a 10 de febrero de 1988.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

SE NECESITA ADMINISTRATIVO-
CONTABLE que conozca a fondo
el plan general de contabilidad y
el teclado mecanográfico para tra-
bajar coti --dtdenador. No5 - es im-
prescindible experiencia pero si
ganas de trabajar y aprender.
Tel.; 65 75 64      

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE
C. N'Alou n°. 10 	 — bajos — FELANITX 	 Tel. 582450           
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SU PERMERCADO

LO $ PINOS
CALA

Nos place comunicar
al público que estaremos
a su servicio a partir del
próximo miércoles día 9.

Visítenos en:
Avda. Sa Punta Grossa, 10

Se necesitan dependientas
en Cala d'Or. 	 I kt

INFORMES:
Supermercado «LAS VEGAS»
Tel. 657079

,

Restaurante SES PORTADORES
(CASA PEDRO)

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

OBSEQUIA a sus clientes y amigos con

Una caldereta de langosta para 4 per-
sonas.

Y la casa CODORNIU, con 2 botellas
«Bach» y 2 «Anna de Codorniu».

SE SORTEARA EL DIA 5 DE ABRIL CON EL CUPON DEL
CIEGO.

Celler SA SINIA
PORTO - COLOM

Tiene el placer de comunicar a sus
clientes y público en general que se halla
de nuevo ABIERTO.

Les recordamos que los lunes tene-
mos cerrado.

FELANITX 	 3

Consolidació de la recepció pei sistema
Dual -Estéreo a 1V3 versió original o en cataiii,

«A la carta»: L'espectador pot triar
Degut a l'avençament per part de

TV3 de l'adaptació del reemisor de
La Mussara (que juntament amb el
de Tibidabo dóna la senyal del ca-
nal català al repetidor de Voltor de
la Serra d'Alfabia), des de fa poc
més d'una setmana, i no a partir del
15 de març com es pensava, es po-
den rebre ja totes les emissions que
es donen amb doble banda sonora,
i que es coneix com a sistema bilin-
giie, dual o estèreo; que a més a
més permet, quan els dos canals de
sib transmeten la mateixa senyal,
una major qualitat o fidelitat sono-
ra, sobretot als espectacles musi-
cals, i al seu dia permetran la este-
reofonia pròpiament dita (dues ban-
des complementaries i diferentes de
se).

El propòsit de TV3, segons confir-
men fonts properes a OCB/Voltor,
es donar per sistema, a totes les pel-
licules en que es disposi de la ban-
da original, la recepció en Versió
Original. Així, els llarg-metratges es
podran escoltar en la banda sonora
pròpia. La sèrie «El flee de Flan-
dres» es (Jena en flamenc/holandés,
«Heimat» es va donar en alemany,
etc.

L'interès d'aques1 complement de
l'oferta de TV3 és molt gran a Ma-
llorca i a les Hies, tant per a la no-
drida comunitat de residents estran-
gers, com per als turistes, estudiants
d'idiomes, i cinèfils empedreïts i po-
liglotes, que estan contra el doblat-
ge com a mutilació de la principal
eina de treball dels grans actors (la
veu), substituïda per l'accent pla i

repetició excesiva de les veus dels
actors-dobladors.

El sistema bilingüe està aplicat, a
Europa, a països com Alemanya,
Suïssa i Italia (RAI). TVE hi esta
pensant, per?) la seva gran infraes-
tructura requeriria una despesa
enorme. Algunes pellicules es poden
escoltar per una emissora de radio
de RTVE, Radiocadena Española,
sincronitzada amb la TVE.

La recepció per aquest sistema re-
quereix o be l'adaptació dels televi-
sors convencionals d'un prototip
encara no comercialitzat, be un apa-
rell de video estèreo o be un recep-
tor de TV també en estèreo.

Voltor/OCB presta un servei d'as-
sessorament als seus associats,
accionistes i simpatitzants que vul-
guin més informació sobre la forma
més adequada, en cada cas, de tenir
accès a aquesta modalitat d'emis-
sions.

Un portaveu de les dues Entitats
germanes ha manifestat: «Pensam
que es una substancial millora i am-
pliació de l'oferta de TV3, que té un
gran interès per a una terra on es
parlen tantes llengües, que mostra
el criteri obert i progressista dels
rectors del canal , i que optimitza
les ajudes que el Parlament Balear
i les institucions donen al projecte,
per tal de que, havent estat finan-
ciat per un milenar de persones, pu-
gui seguir essent aprofitat per tots
els illencs i, ara més que mai, per
tots els turistes/visitants».

IMPACIENCIA D'UN CRISTIA.
Sr. Director:
Vos suplic la inserció d'aquestes

ratlles, que van dirigides a «El
darrer dels laics», que signe els
articles dedicats a qüestions d'Es-
glésia a les quatre darreres edicions
del vostre setmanari.

Benvolgut senyor:
Només vull fer-vos arribar molt

respectuosament la meva impacien-
cia davant el curs que han pres els
vostres escrits les dues darreres
setmanes.

Quan al primer article manifesta-
veu el vostre apassionament pel
fenemen religiós (com a tema de
reflexió i de debat) despertareu el
meu interès i me vaig congratular
de poder seguir unes reflexions
d'aquesta mena en un temps tan
escaient com la Quaresma, i més
encara pel fet de que venguessin

d'un seglar. Ara be, crec que vos
heu embolicat una mica amb la
qüestió de les beates. Aquesta
especie —tot i que en quedin uns
pocs i gloriosos exemplars— preo-
cupa molt poc als cristians cons-
cients d'avui en dia. Es una especie
a estingir i val més deixar-les se-
guir el seu camí en pau. Tanmateix,
en general, no crec que pesin tant
dins l'Església dels nostres dies.
També pens que sou injust quatt
podeu donar a entendre que es
poden ficar dins l'estament de les
beates les persones que atallep
hòsties, fan llànties netes», etc.

Pers5,, i per acabar aquest petit
retret, torn al que deia al principi,
llament el que vos enredeu per les
branques, quan jo pensava que ant-
rieu més directament al cor de la
qüestió.

Un cristià impacient

VENDO LLAÜT de madera 30 Pal-
mos, motor Soli., Perkins 45 HP.
muy buen estado, a toda prueba
Extras.
Inf.: Tels. 582477 - 57537(1



Per P. Xamena
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Març, 28.—Divendres Sant. A les processons hi prengueren part 600
homes.

Març.—Fou elegit secretari de l'Ajuntament D. Miguel Riera. Les mi,
nones liberal, maurista i republicana s'unircn contra la majoria conser-
vadora i empataren a 9 vots; el batle, liberal, desempata.

Marc, 31.—Ball en el saló del teatre del Centre Filarrnènic del carrer
de s'aigo.

Abril, 2.—A una pedrera, quan alçaven un cantó amb el torn, caigué
damunt un nin de 7 anys i el mata.

Abril, 6.—Festa de l'Ange! a Sant Salvador. Predica D. Cosme Bauza.
Abril, 6.—A la plaça cle toros, funció a càrrec d'una companyia de

gimnàstica acrobàtica, còmica, mímica y taurina formada per vuit artis-
tes d'ambdós sexes, dirigida per Mr. Enri Washington.

Abril, 6.—La societat de socors mutus «La Protectora»» domiciliada
a l'eixampla de la Torre, celebra amb una vetlada el primer aniversari
de sa fundació.

Abril.—Acabaren el tcatre nou del carrer de Bisbe Puig, propietat de
D. Joan Ordinas.

Abril.—Va esser nomenat Regent de la Parroquia 	 d'Algaida D. Antoni
Artigues (a) Claret, Vicari de la Parròquia de Felanitx. El succeí en la
Vicaria D. Miguel Caldentey Tallades (a) Sard.

Maig, 1.—Mori a l'Hospital una dona de 95 anys, supervivent de la
desgracia de la timba de l'any 1844.

Maig.—Ha estat nomenat Secretari General de la Cambra de Comerç
de Barcelona el felanitxer D. Bartomeu Amengual.

Maig, 8.—Festa de l'aparició de Sant Mique! a Sant Salvador. Plogué
i la proccssó no pogué tornar fins l'horabaixa.

Maig, 15.—Festa solemne de Sant Isidre a l'església de S'Horta. Be-
neïren uns domassos nous.

111111317
TECNOLOGIA LIDER

Carrer del Elocore, 8
Teléfono 581348
07200 - FELANITX (Mallorca)

VENTAS Y
SERVICIO

SE TRASPASA

Drogueria - Perfumería
en Felanitx. Inf.: Tels. 582261 - 582385

11,12 	 of. %LUC t

LAIA

FELANITX

La conferència de M.  Genma
Pascual.

Dilluns passat, dins el cicle de
conferències 87-88 que organitza
Felanitx Cultural, la professora
M.  Gemma Pascual parla de «El
paper dels parcs en l'educació dels
fills». Val a dir que l'exposició de
M.a Gemma fou d'una claretat ex-
tradinaria, feta amb un llenguatge
àgil i planer i amb un plantejament
pràctic i realista.

Els comentaris de la gent que se-
uí l'exposició —tant com especta-

dors directes com a través de radio
i televisió— confirmen aquesta im-
pressió.

Trobada de Grups d'Acció Social
a Felanitx

Avui horabaixa, a partir de les 4,
andrà 1oc a Felanitx, al saló de la
Casa Mtinicipal de Cultura, una tro-
•ada de caracter diocesà dels Grups
d'Acció Social (Caritas).

A mes de les persones que treba-
llen dins la secció local d'aquesta
organització, hi poden assistir tots
aquells que tenguin interès per
aquestes activitats de signe social i
assistencial.

Mort Sa Madona de Ca'n Ramis
a 101 anys.

Dijous de la setmana passada,
ens deixa la centanaria madona
Maria Rosselló Juan de Ca'n Ramis.
Pel juliol de l'any passat havia
complit cent un anys i fins fa un
parell de mesos la seva salut
s'havia mantingut dins unes cons-
tants que es podien considerar
molt bones per a la seva edat.
Encara que no sortia de ca seva,
els sentits li permetien dedicar-se a
fer ganxet, l'afició de tota la seva
vida, i d'aquesta manera ha trans-
corregut els darrers anys, fins que
Ia seva vitalitat se n'ha ressentit
del temps.

Descansi en pau la madona Maria
Rosselló i rebin els seus fills Mar-
galida i Antoni, la nostra més
sentida condolència.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
EXCURSIO.— Dilluns dia 7, ex-

cursió recreativa a la CASA FAUNA
IBERO BALEAR de Costix.

La sortida sera a les 9 h. del
passeig d'Ernest Mestre.

Dinar: Arròs brut, Vedella amb
salsa. Fruita. Olives, pa, vi i aigua.
Café i licors. Preu per a socis, 1.100
ptes., no socis 1.300. Places limita-
des. Inscripcions, de dilluns dia 29
fins dia 4.

INICI DEL TALLER DE CERA-
MICA.— A partir de dimecres dia 9,
lots els dimecres de 4 a 6 de la
tarda.

PROJECTE D'EXCURSIÓ.— Per
a la segona quinzena d'abri] es té
prevista una excursió a Galicia i
nort de Portugal. Per a més infor-
maciú dirigiu-vos a la Llar.

EXCURSIÓ CULTURAL.—Dijous

dia 17, excursió a Inca, Puig Major,
Mirador de ses barques (dinar),
Fornalutx, Deia i Valldemossa. Preu
per a socis, 1.200 ptes.

Per a inscripcions, a partir de
dia 7. Places ilimitades.

Curs Stvdia
Com sia que per a la 'n'opera setina

na hi ha 	 imriades les von ferencies
quaresmals, la d.S1vdia previs-
ta per a dia 8 s'ajortia per a min al-
lia data que es donara a coneixer
o po Hu na nient.

1,a Direcció elicareix als
a I u nines l'assistent ia a ai t'estes con-
ferèneies que clona ra Mn. 'Feodor
Suau.

Croada de l'Amor Divi
VISITA AL SANTUARI DE CURA

Seguint amb les celebracions pro-
gramades per aquest Any Maria, la
Creuada del l'Amor Divi pr.vara pel
proper dissabte, dia 12 de març, una
visita al Santuari de la Mare de Déu
de Cura.

La sortida, en cotxes particulars,
tindrà lloc des del carrer de l'Hos-
pici, el referit dissabte dia 12, a les
3'30 del capvespre.

A les 5, al Santuari de Cura, Ves-
pres de la Mare de Deu i Missa amb
homilia que predicarà el Pare Bar-
tomeu Pastor, Prior de la Comunitat
Franciscana que regeix aquell san-
tuari.

Es convida ben cordialment als
creuats i a totes aquelles persones
que vulguin acompanyar-nos en
aquest itinerari maria que acabarà
pel mes de Maig als peus de la Ma-
re de Déu de Sait Salvador.

vida social
NOCES

Dissabte passat a migdia, a l'es-
glésia del Carme de Portocolom, s'u-
niren en matrimoni els joves Anna
Maria Mestre Julia i Bartomeu Es-
telrich Massutf. Beneí l'enllaç l'on-
cle del nuvi P. Pere Estelrich i Juan,
C.R.

Foren padrins de noces els pares
respectius D. Rafel Mestre i D.. Pi-
lar Julia; D. Jaume Estelrich i D.a

Magdalena Massuti.
Testificaren l'acta matrimonial,

per la nuvia els seus oncles Margot
i Toni i pel nuvi els seus germans
Pere, Jaume i M.a Antònia.

Després de la cerimònia, que se
celebra dins la intimitat familiar, els
assistents es reuniren en un dinar
en el restaurant Bon Port.

Enviam la nostra mes cordial fe-
licitació als novells esposos.

TENGo cAsA para alqui far en Por-
to-Col o i, a In u chiada.
'rock el afio.
inf.: Tel. 462317

informació local



EN EL MEJOR SITIO DE FELA-
NITX SE TRASPASA EL MINI
BAR, por enfermedad de los
dueños.
Inf.: Mini Bar Frente al Ayunta-
miento.

EN PORTO-COLOM ALQUILO
PISO para vivienda. 3 habitaciones
y LOCAL COMERCIAL, 300 m.
aprox., TODO EL AÑO. Todo en la
misma finca. Buena situación.

Informes: Tel. 650630.

SE NECESITA APRENDIZ Y
OFICIAL EN CARPINTERIA.

Inf.: Inter-Cuina, Tel. 580196.

Compro monedas
antiguas

Inf.. Tel. 575700

SE NECESITA JOVEN con carnet
de conducir y servicio militar
cumplido. También se necasita
MUJER.
Inf.: Embutidos BLANCO
Tel. 580053

Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
AVISOS

Se comunica als socis que hi ha una subvenció per ar pro-
ducte contra la monilia de l'albercoquer. Els qui els intressi, po-
den passar per les oficines abans de dia 10 de marg.

Els socis interessats, poden retirar molla al preu d'una pes-
seta el guilegram.

S'estan pagant els albercocs de l'any 1987 i el segon termini
de la verema de l'any 1987. De tot aim) rebran comunicació es-
crita.

La Direcció

Restaurant BON PORT
OBERT TOT L'ANY

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

FELANITX

Secció Religiosa
Celebarcions
quaresmals
RECES BIBLIC

Demà diumenge dia 6, a la Recto-
ria, de 3'30 a 5'30 de la tarda, reces
bíblic comarcal dirigit per Mn. Llo-
renç Tous.

Dilluns dia 7, dimarts dia 8 i di-
jous dia 10, a la capella de l'Hospi-
tal, a les 745 del matí, Laudes i
Missa.

Dimecres dia 9, divendres dia 11 i
dissabte dia 12, a les 8 del vespre,
Vespres i Missa a l'església parro-
quial.

Dijous dia 10 de març, divendres
dia 11 i dissabte dia 12, a les 9 del
vespre, conferencia quaresmal a Son
•Prohens, a càrrec de Mn. Pere Xa-
mena. El dissabte, després de la
conferencia, hi haura celebració co-
munitaria de la Penitencia.
CONFERENCIES QUARESMALS

Dimecres dia 9, dijous dia 10 i di-
vendres dia 11, a les 9 del vespre, a

narrií(fuia. I). Teodor Suau i sota
l'indicatiu de FE-CIENCIA, donarà
Ires conferencies entorn a la tema-
rica següent:

1—Orígen del món i Creació. Tes-
timoni del llibre del Gènesi. 2—E1
Pecat Original, mite o realitat.
I 3—Lectura que Jesús de Natzaret
fa del llibre del Gènesi.

SE NECEsrrA;pEnsoNAL de 18 a
22 años, con nociones de Ingles
carnet de conducir, para zona
Cala &()r.
MECANICO;MOTOS.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

«BONDWELL» ordenadores com-
patibles desde 134.500 ptas.

Impresoras «C. IT01-10 en 80 o
132 col. desde 109.800 ptas. Impre-
soras «NEWPRINT» desde 36.800
ptas. Diskettes, 1 caja 1.750, 5 ca-
jas 1.500 c. u. Cintas para impre-
soras «C. ITOH» a 600 ptas.

Programación a su medida.
Confíenos su contabilidad por or-

.cienador, si no se mecaniza.
Inf.: Pedro Mas. C/. Marian Agui-

ló, 24-4." A. Tel. 581771.

VENDERIA CASA en la plaza
Arrabal, apta para dos viviendas.
Informes: Tel. 580969.

SE NECESITA VARON, para tra-
bajos diversos. En empresa
de aguas. Zona de Santanyí.
Inf.: Tel. 657017 (a partir de las

8 de la noche).

L'Informe econòmic de
«Sa Nostra»

Hem rebut del Gabinet de Rela-
cions Públiques, Protocol i Premsa
de la Caixa de Balears «Sa Nostra»,
l'informe econúmic d'aquesta enti-
tat, corresponent a l'any 1987, del
qual es desprèn la consolidació de
la seva primacia dins el mercat fi-
nancer de Balears. Només com a da-
des rcferencials, apuntcm l'aug-
ment dels recursos estranys en prop
de 20 mil milions de pessetes, el crei-
xement de les inversions creditícies
en un 22 %, la formalització dc cre-
dits per un muntant de 33 mil mi-
lions —un 38'5 % del qual destinat
a peticions de vivenda i construc-
ció—, l'aconsecució dels 4.245 mi-
lions en cash-flow, així com l'assoli-
ment de 830 mil comptes.

Durant aquest any passat s'han
obert nou oficines, quatre a Ciutat,
tres a la part forana, una a Eivissa
i una a Menorca, arribant d'aquesta
manera el nombre d'elles a 133. S'ha
incrementat la dotació de caixers
automatics i actualment, amb el
nombre de 52 «Sa Nostra» disposa
de la més ampla xarxa de Balears
d'aquest servei.

I per últim i com a dada que con-
sideram molt important de cara a
tota la comunitat balear, esmentem
que les realitzacions duites a terme
per l'Obra Social i Cultural de «Sa
Nostra» han suposat una inversió
de 363 milions de pessetes.

SE NECESITAN COCINEROS para
Restaurante.

Inf.: Tel. 658058 (llamar de 13 a 14h.)

EN EL MEJOR SITIO DE FELA-
NITX. SE TRASPASA EL MINI
BAR, por enfermedad de los due-
fios.

Informes: Mini Bar. Frente al
Ayuntamiento.

SE PRECISA MECANICO, preferi-
blemente con conocimientos de
electricidad.
Inf.: En Lad rillerias Mallorquinas,
Tel. 582061

Se necessita mecànic
aprenent

Inf.: Citroen de Felanitx.
Tel. 580710

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Cronicó Felanitxer
xm-xnr

APÈNDIX
per Ramon Rossell6

1371, 10 març.—Hora de tèrcia. Es tracta sobre la causa que se
seguia entre la part civil i la part eclesiàstica sobre la manera de delmar
els blats de Felanitx. Uns diuen que dels caramulls de blat, abans de
retirar els delmes, s'ha de retirar la civada i batadura de les egiies; la
part reial diu que no s'ha de retirar res. Era rector Berenguer Borró.
(ACM perg. n." 9.297)

1415, 9 març.—Joaneta, viuda de Bernat Sunyer de Felanitx, disposa
el seu testament. Vol esser enterrada en el cementir de l'església de Sant
Miguel, en el vas de la capella de Sant Antoni de Viana, on hi ha el
seu marit Deixa 20 Mures d'obra pia: a l'obra de l'església 10 sous; a
Pcsglésia ciel puig de Sant Salvador 10 sous; a les monges del puig de
Pollença 5 sous perquè resin per la seva anima; a les esglésies ermitanes
de Mallorca 12 diners; al bací dels captius de Felanitx 2 sous; als altres
bacins 6 diners; a l'obra de la Seu 10 sous; a Sor Agneta Barbara, monja
del puig de Pollença 20 sous. Mana celebrar 100 misses, de les quals
se'n diran 10 a l'altar major de l'església de Felanitx, 10 a la capella de
Sant Antoni, 20 a l'altar de Santa Maria, 50 a la Seu i 10 en el convent
de frares menors. (ARM prot. Joan i Miguel Despuig D-73 f. 168 i 204)

1415, 5 abril.—Testament de Salvador Sunyer. Deixa 5 sous a l'obra
de l'església de Felanitx, 12 diners als bacins. Vol sien dites les 33 misses
de Sant Amador. Deixa 8 sous al rector per celebrar un aniversari anual
a la capella de Sant Antoni. (Id f. 203)

1417, 28 agost.—Joan Crespi, notari de Felanitx, coHoca en matrimo-
ni amb Bartomeu Sunyer, fill de Guillem Sunyer, notari, sa filla Caterina
amb dot de 100 Mures. (Id D-74 f. 119)

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

Piscinas - Gas butano y propano
Servicio reparaciones

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



Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

Consúltenos.[Precios económicos
C. Sa Liana, 15 - Tel. 580448 y la. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX

cine principal
Tel. 580111

Viernes 4, sábado 5 a las 9 noche y domingo 6 desde las 3
La última y gran película de James Bond.

007: Alta Tensión y El Sargento de Hierro
Viernes 11 y sábado 12 a las 9 noche y domingo 13 desde las 3

Loca Historia de las Galaxias y Falso testigo

Viernes 18, sábado 19 a las 9 noche y domingo 20 desde las 3

Hijos de un Dios Menor y Rocki

FELANITX

AutOcares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Sigue disputándose con gran
expectación el «I GRAN TORNEO
DE "TRUC" MALLORCA 88». Ya
tenemos a los primeros finalistas
que han superado la 1.a fase. De los
casi 3.000 que iniciaron el campeo-
nato ahora sólo quedan centenar y
pico. Los campeones del «BAR RE-
CREO» han sido NADAL VICENS
ROSELLO y ¡agárrense ustedes! el
ex-legendario presidente del C. D.
Felanitx NICOLAS VALLS PICO,
que por lo visto es «un bon tru-
quer». En el «BAR AVENIDA» los
finalistas son ANDRES MARTINEZ
y MIQUEL MESTRE OBRADOR.
Algunos han recibido de propina
algún esplendido trofeo. Y en PAL-
MA otros conocidos felanitxers, y
amigos por más serias, también se
han clasificado, por ejemplo en
«CAFETERIA ALEMANIA» se han
clasificado FCO. XAVIER OLIVER
y ANTONI JULIA BARCELO. To-
dos ellos son serios aspirantes a
conseguir ese MILLON DE • PELAS,
ese VIAJE A TURQUIA, amen de
un montón de premios donados por
una serie larga de colaboraciones.

• GRAN EXITO del joven corre-
dor automovilista JOSE LUIS MI-
RO, , que supongo en compañía
del co-piloto PROHENS. En el
CAMPEONATO DE MALLORCA DE
«RALLYS» consiguió el SEGUNDO
PUESTO DE LA GENERAL y el
PRIMERO del «GRUPO N». Una
magnífica carrera que demuestra
Ias habilidades y técnica de ese
gran piloto felanitxer.

• A principios de esta semana
tenían previsto regresar de SANTO
DOMINGO el tandem JOAls/ SBERT
«S: M.» EL SASTRE, Don Sebas-
tign. No sabemos si estos inversio-
nistas han visto coronados con
éxito sus aspiraciones, pero eso ya
se lo contaremos en venideras edi-
ciones.

• En «SA TORRE DE SES
PUNTES» de MANACOR hoy sába-
do se inaugura la exposición del
pintor ANTONI LIABRES, que tie-
ne un largo historial y que recibió
buenas críticas en la amostra»

ARCO-86, lugar que había concurri-
do los arios 84 y 85.

• VIDEOCLUB. — «EL ULTIMO
CUPLE» (3). Director: Juan de Or-
duria. Intérpretes: Sara Montiel,
Armando Calvo, Enrique Vera, Juli-
ta Marnínez, Alfredo Mayo. Produc-
tora: Video Colección. Duración:
108 minutos. Genero: Melodrama
musical. SINOPSIS: María Luján,
que fue una de las más famosas
cupletistas españolas, canta en un
cabaret de segunda categoría en
Barcelona. Es el año 1940. Esa no-
che la escucha casualmente don
Juan, su primer empresario y anti-
guo admirador. María, que canta
para él una de sus antiguas cancio-
nes, evoca su vida. COMENTARIO:
La película que situó a Sara Mon-
tiel como la estrella indiscutible del
cine español. Fue un éxito Ipoteó-
sico. Sara estuvo inmensa, recon-
virtiendo con mucha dosis de ero-
tismo los viejos cuplés y la historia
hizo derramar abundantes lágrimas
a pesar de que era puro tópico.

• Nos hemos enterado «off-the-
record» que muchas tardes cuando
TIA de «DISCO CLASS» se levanta
de dormir, le duelen los pómulos.
No se trata de que reciba algún
puñetazo, de cuando en cuando, ni
que las «fans» se lo coman a besos,
no. Ocurre que le suele doler la
cara, de guapo que es. De casta le
viene al galgo, por eso es el sosias
de DON JHONSON.

• En el «CINE PRINCIPAL*
nos llega el último JAMES BOND.
Hace poco se cumplieron 25 años
que este personaje llegó al cine del
rostro de Sean Connery con aquella
mítica película «007 contra el Doc-
tor NO» y una esplendida descono-
cida —entonces— Ursula Andress.
Ahora el personaje ha cambiado de
rostro, por cuarta vez, el amigo
James es ahora TIMOTY DALTON
y el título —aquí en Spain— es
«ALTA TENSION», porque el título
original es «The Living Day-lights».
Dirige JHON GLEN y la guapa de
turno MARYAM D'ABO. La crítica
ha tratado bien tanto al actor como
a la película.

• En el «CIRCULO RECREATI-
VO* se han abierto las inscripcio-
nes para sendos CAMPEONATOS
DE «TRUC» y BILLAR. Tranquilos,
pueden otorgarse todos los trofeos
que quieran, no nos vamos a meter
en cuestión esta ni en otras. Ah!,
perdón si nuestro comentario de la
anterior edición molestó a alguien,
no era esa la intención.

JORDI GAVINA

SE NECESITA APRENDIZ DE
ELECTRICISTA.
Inf.: Eléctrica Mas-Nicolau, C.B.
C. Molins, 12 - Tel. 581915

EL TIEMPO
Las pasadas heladas han tenido su

funesta repercusión en nuestros
sembrados y arbolado. Las almen-
dritas tiernas que empezaban a
apuntar, han sido víctimas de • la
nieve, quedando el fruto quemado
en su interior. Las sementeras de ha-
bas también muestran los efectos
del frío sufrido y a simple vista la
negrura de sus tiernos brotes es se-
rial del mal sufrido y lo que en un
principio era franco optimismo se
ha trocado en desilusión para algu-
nos agricultores que ven ya una me-
dia cosecha y esperaban que con la
preparación que llevaban los cam-
pos habían de sacarse hogaño ópti-
mos frutos.

Es de buen agricultor confiar ple-
namente en la Providencia y Quien
todo lo puede derramará prodigio-
samente sus bendiciones por los
campos mallorquines.
SESION MUNICIPAL DEL 15-3-38:

Se aprobó una ponencia de la Co-
misión expresamente designada, pa-
ra confeccionar la nomenclatura de
las calles que ha de ser su nombre
repuesto, sustituído o ser objeto de
nueva denominación.

La Corporación hizo constar su
agradecimiento hacia D. Miguel Bor-
doy Oliver, por los trabajos que ha
venido realizando como miembro de
la Comisión reseñada.
PROPUESTA DE NUEVA
NOMENCLATURA Y
SUSTITUCIÓN

Plaza dels Rossells, tomará el
nombre de Plaza España.

Plaza Constitución, id. Plaza de
Franco.

Calle Abrevadero, id. C. del Gene-
ral Mola.

Avda. 14 de Abril, id. Avda. Jose
Antonio Primo de Rivera.

Calle de la Plaza, id. C. de Calvo
Sotelo.

Calle Juanot Colom, id. Onofre
Ferran dell.

Calle Boixadors, id. C. Cardenal
Despuig.

Calle Catalina Taronjí, id. C. del
Rector Planas.

Calle Camp de D. Toni, id. C. Fray
Bartolomé Catany.

Calle de Paz, id. C. de San Al-
fonso.

Calle del Norte, id. C. del Rey
Sancho.

Calle de Levante, id. C. de D. An-
tonio Maura.

Calle Caldentey, id. C. de Barto-
lomé Caldentey.

Calle Garcia Hernandez, id. C. del
Sol.

Calle Fermin Galan, id. C. del
Agua.

Calle de Luís Sirval, id. C. de la
Caridad.

Calle Francesc Carreras, id. Calle
Bellpuig.

Calle Juan Alcover, id. C. Angla-
sola.

Calle Pi y Margall, id. C. del Mar.
Plaza de Joanot Colom, id. Plaza

Pax.
Calle de la Unión, id. C. Verónica.

PRECIOS PASTA SOPA
Fideos Rosco 	 1'25 kilo
Pasta Huevo 	 1'85 *
Macarrones
	 2'—

Caldo en cubitos
	 0'10 cubito

Pan moreno
	 0'80 kilo

Pan Blanco
	 0'95 »

Sopas de pan 	 1'10
Patatas encarnadas 	 0'60 »
Patatas blancas
	 0'40 *

Queso Mahón País
	 8'—

D'ALLAVORS

ALQUILARIA BAR-CAFETERIA
«TULSA» en Passecg R. Llull.
Inf.: Tel. 580535

: VENDO PISO en Felanitx.
Inf.: Tel. 581393

Se precisa DEPENDIENTA
con conocimientos de Inglés y Alemán
para perfumería zona de Cala d'Or

Contactos con Sra. Victoria
Teléfono 657267



ATLETISME

Campionat de Sa!ears de Maria AtIttica en Ruta

Empresa de Transportes necesita

-Persona para departamento de Ad-
ministración con conocimientos de in-
formática y contabilideFl.

-Persona para departaMento de trá-
fico, con conocimientos de inglés.

Informes: Tel. 580246

Restaurant BON PORT
OBERT TOT L'ANY

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

FELANITX

UTBOL

Se jiiaga con
Felanitx, 2

Regular entrada en «Es Torrentó».
Tarde en un principio fría, después
soleada.

FELANITX.—Rigo (2), Valentin
,(2), M. Riera (2), Veny (2), R. Juan
(2), Roselló (2), Santi (1), Juli (2),
Pont (2), X. Riera (2 .) y M. Rial (3).
Obrador (1) salió por Juli hacia la
mitad de la 2.. parte.

ARBITRO.—Ripoll (1). Bien con
reparos. Tardó en tarjetear a los vi-
sitantes, que se emplearon con cier-
ta dureza en sus acciones. Se comió
un penalty claro cometido a M. Rial
en la 1.a parte. Y en la segunda pasó
por alto un manotazo en el área vi-
sitante y un posible penalti en el
área felanitxera. En definitiva, supo
solventar la papeleta, que no era na-
da fácil.

TARJETAS.—Todas amarillas. Pa-
ra Oliver, Maestre y Juli.

GOLES.—(1-0) Min.38, falta fuera
del di-ea, el balón cedido a Veny lo
dispara con fuerza, rebota en al-
guien, despistando al meta Gabal-
dón. (2-0) Min. 64, jugada de gran
clase, al alimón entre M. Rial y
X. Riera tras fallo defensivo. Rial,
rozando el fuera de juego cede de
cabeza a Riera, que de perfecta va-
selina, de maestro, bate a Gabaldón
de nuevo. El balón ya dentro, por la
suavidad del remate, es remachado

-por Martin, otro maestro. (2-1) Min.
S3, balón en el área del Felanitx, tres
defensas y el portero Rigo a media
salida, no pueden evitar el bombeo
de Maestre a la red.

VICTORIA MUY LABORIOSA
Con cierta dureza el Arenal vino a

Felanitx a sacar tajada, tras sus -ál-
timos buenos resultados. Planteó
una buena defensa, sabedor de la
capacidad goleadora de los felanit-
xers Ello conllevó un dominio terri-
torial merengue, casi total, pero las
ocasiones de gol a favor de los lo-
cales fueron escasas Los hombres
altos en plan defensivo sacaban to-

' dos los balones altos con facilidad,
pero las penetraciones de Rial Ile-
vaban peligro. Una de ellas fue cor-
tadh . de forma poco -oAodoxa.

El gol de Veny vino a compensar
los intentos y esfuerzos del equipo
de Tauler.

En la segunda mitad siguió la pre-
sión local, ocasiones de gol, ya digo,
escasas, pero Gabaldón se empleaba
a fondo.

Pero vino la hora de los «matado-
res». Rial robó un balón y entre él
y X. Riera metieron el balón den-
tro en una jugada de anticipación y
dase.

El partido parecia resuelto, pero
una inoportuna lesión de Juli, tras-
tocó los planes de Tauler.

El Arenal, derrotado, se lanzó al
ataque, a la desesperada. Dejaba
huecos atrás, lógico. Pero el Felanitx
no tenia a nadie en el centro del
campo, y los balones a los dos de-
lanteros, Rial y X. Riera, llegaban en
malas condiciones, cuando se hubie-
ra podido aprovechar la situación
para machacar, golear.

- Arenal, 1
Al final apuros, un gol inespera-

do, y el Felanitx tuvo que buscar al
«amigo» reloj. Dejar que pasaran
los minutos, para anotarse dos va-
liosos puntos.

Y el domingo tela marinera: CAR-
DASSAR - FELANITX. Un «macht»
en la cumbre. Los de Sant Llorenç
empataron en Cala d'Or, el domingo
y son aspirantes al ascenso.

MAIKEL
2.a REGIONAL
CA'S CONCOS, 1 - VALLDEMOSA, 1

VOLO OTRO PUNTO
El Ca's Concos buscó la victoria,

prueba de ello es que a los 10 m.
había conseguido su gol, merced a
un remate de A. Adrover (1-0).

Pero los visitantes, vice-colistas,
no se rindieron nunca, y con cierta
fortuna consiguieron enjuagar uno
de sus muchos negativos.

El próximo domingo:
ROTLET - CA'S CONCOS.

S'HORTA, 4 - PLA DE NA TESA, 2
EL PORTERO VISITANTE:

UN COLADOR
Toma y daca constante, no en va-

no los visitantes son equipo de la
zona alta con ningún negativo en su
casillero. Pero el S'Horta ejercía un
mayor control en el centro del cam-
po.

Cabe destacar que la mala actua-
ción del portero visitante dio mu-
chas facilidades a los delanteros lo-
cales. Bien la labor del Colegiado.

(1-0) Aznar tras un rechace del
portero. (2-0) M. Roig de penalti.
(3-0) Dino en jugada personal. (4-1)
Carrasco tras garrafal fallo del por-
tero. Estos fueron los goles locales.

S'HORTA.—Santi, Guillem (Gar-
cia), Manolo, Oscar, Gaspar Muñoz,
Burguera, M. Roig (Lluis), Carrasco,
Dino, Aznar y Vacas.

Próximo domingo:
PORRERES ATCO. - S'HORTA.

JUVENILES
CARDASSAR, 2 - FELANITX,

RESULTADO QUE SERA ANULADO
Venganza local. Aprovechando la

huelga arbitral. El partido fue sus-
pendido a los 30 m. ante la poca edu-
cación y la mala fe de los jugadores
y público local.

Pitó estos minutos iniciales el en-
trenador felanitxer Alonso, que no
pudo parar el juego violento de los
locales ... Al final se vio obligado a
suspenderlo. El resultado es fruto
de los muchos incidentes. Los visi-
tantes de sobra tenían con «salvar
el pellejo».
INFANTILES

FELANITX, 1 - PETRA, 0
SENSACIONAL TRIUNFO

En un fenomenal partido las hues-
tes de M. A. Caldentey consiguieron
anotarse dos importantes puntos de
cara a la salvación.

Un gol de Tortella significó ese
gran friunfo, que puede dar alas al
equipo en ese «sprint» final de liga,
recordemos que esos chicos poco

El Campionat fou organitzat pel
Club Fidípides i es disputa a Porre-
res a un circuit urbà d'un quilóme-
tre, amb poca vistositat pel públic
assistent, majoritàriament concen-
trat a la Plaça.

Quasi 136 un centenar d'inscrits,
xifra récord en proves d'aquest
tipus a les Illes.

Actuació molt destacada dels 21
atletes del Joan Capó que estigue-
ren obtingueren l'excellent balanç
de 4 primers Hoes i 5 subcampio-
nats.

experimentados juegan en la 1.a di-
visión infantil.

ALEVINES
FELANITX, 1 -

CAMP RODO ATCO., 6
UN MAL MOMENTO

Nuestros alevines están sumidos
en un profundo bache. Tras memo-
rables partidos han perdido la onda
y se encuentran en un momento de
total desmoralización. Esperemos
que sólo sea un problema pasajero,
ya que calidad tienen estos chicos
para conseguir buenos resultados y
olvidar lo más pronto posibles es-
tos traspiés.

FUTBOL EMPRESAS
PROTECTORA/GRIMALT, 2 -

C. MARIN, 3
EMOCION

EN UN BUEN PARTIDO
Los visitantes son un equipo de

los llamados fuertes de esta catego-
ría, y lo demostraron en «Es Tor-
rentó», en un partido jugado con
gran emoción. Los goles de los lo-
cales fueron obra de Covas y Angel.

BEN JA4IINS
AMa .a Sánchez (2.°) i M.a Antò-

nia Sol r (3..), les més joves de la
competi ió, foren l'atracció més
celebra a.

Llore ç Páramo aconseguí ja el
seu terc r Campionat de Balears de
marxa.
ALEVI S •

Maria Albons (1.a) 1 Maria Jimé-
nez (2.a dominaren totalment.

A ma culins Joan A. Fullana que-
dà 2on.
INFAN ILS

Bona tècnica i gran domini dels
marxad rs del Joan Capó. A mascu-
lins qu daren els tres primers Mi-
guel N al (1), Josep M.a Jiménez
(2) i M . uel Sánchez (3) i a feme-
nines o tingueren els tres Rocs se-
güents 1 primer, Maribel Fullana
(2.a), M rgalida Bordoy (3..) i Antò-
nia Alb ns (4.a).
JUNIORS

Resultlit guanyador Llàtzer San-
chez, qui a més s'imposà a la resta
d'atletes, (d'altres categories) que
feren 5.A00 m.
SPNIO S

El felanitxer Martí Antich, actual-
ment del Club La Salle de Manacor,
quedà 5e en els 20 quiltnnetres.

Diguei finalment que lit sort
també companya als nostris' atle-
tes en in sorteig d'uns vals de ma-
terial esportiu donats pel CIM.

CURSE D'INFORMÀTICA per a
prinpi iants, (Programació i
man?' d'ORDENADOR).
In.a Tel. 581694

BUSCO N ALQUILER CASA para
todo-e ario en Porto-Colom.
Inf.: T 1. 580712



Vuelta Turística a Mallorca
en Moto

DIA 13 DE MARZO
Cuantos deseen participar o colaborar en esta vuelta, que-

dan convocados á una reunión que tendrá lugar hoy
sábado día 5 de marzo, a las 9 de la noche, en el Campo Munici-
pal de Deportes.

Para más información: Taller Cristóbal Bennásar - Calle
Campos, 35 - Tel. 580268.

APART-HOTEL
PARQUE MAR

BANQUETES,
Bodas. Bautizos,
Comuniones
Un marco incomparable
20.000 m. zona verde
vista al mar.

RESERVAS E
INFORMACION
Apart-Hotel

PARQUE MAR

CALA D'OR MALLORCA
Tel. 657136
Telex 69716

FELANITX

BASQUE

Eis hrbitres amb la paella !lei aim
RESULTATS

Cadets masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 50
PATRONAT «B», 	 67
Júniors masculins:
CALZADOS LOS PINOS (INCA), 63
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 58
Juvenils femenines:
SANTA MARIA,	 46
J. CAP6/AUTOC. GRIMALT, 	 23
Seniors femenines:
J. CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 	 51
SES SALINES, 	 38

COMENTARI
. En el partit dels CADETS, des-
prés d'una primera part clarament
.desfavorable (21-40) vèrem un mag-
nífic segon temps que es tancà amb
un parcial de 29 a 27 i un discuti-
díssim arbitratge que a més de no
equilibrar el que assenyalava als
dos equips, perjudicant els nostres
colors acabà pitant una técnica
desqualificant a Rafel Lladó que es
ben segur que sera sancionat. Pere
Joan Fullana continua la marxa
triomfal anotadora (26 punts).

Perderen els JUNIORS a Inca en
un partit en el que tengueren una
actuació mediocre. El Joan Capó
ana per davant en el marcador fins
a la meitat del segon temps. Pert,
en els moments decissius, l'arbitrat-
ge del Sr. Gutierrez, dirigit pel pú-
blic, es decanta cap els locals. Això,
l'absència d'Antoni Oliver, peça clau,
y el poc encert en el tir, produïren
el resultat negatiu.

Les JUVENILS viatjaren a Santa

Maria amb la baixa de 4 de les
jugadores titulars (Pilar, Roig i
Estelrich eren de viatge i Dina
estava lesionada). A poc més podien
aspirar les restants. Aguantaren
molt be el fred i l'equip rival a la
primera part (17-13), però a la con-
tinuació les locals s'avançaren cla-
rament. Cati Oliver, autora d'onze
punts —amb tres triples-- fou la
més destacada.

Les SENIORS, a més de guanyar
el partit, superaren el «basquet-
average» amb l'equip de Ses Sali-
nes (a la 1.a volta havien perdut
de 8 punts) i es mantenen al cap
de dalt de la classificació. A falta
de 6 partits tenen dins la butxaca
pràcticament un dels dos primers
flocs. El partit fou anivellat en el
primer temps, per?) en el comença-
ment del segon s'obtingué una dife-
rencia que permeté jugar amb tran-
quilitat fins al final.
Aquesta jornada

Tornaran a ser en competició els
cinc equips.

A Felanitx, el dissabte tindrem el
Llucmajor per partida doble (juve

-ni s femenines i júniors) i el Perlas
de categoria juvenil masculina.

Els cadets, també el dissabte, ju-
guen a Ciutat, a la pista del Cicie
les seniors el diumenge, a Campos.

LARRY CISTELLES

SE NECESITA UN APRENDIZ y
peón de carpintero.
Inf.: Tel. 581487

Publicacions

«Revista de Ciência»
Acaba d'aparèixer el primer nú-

mero de la «Revista de Ciencia»,
una publicació de l'Institut d'Estu-
dis Balearics que ve a respondre a
una necessitat que es feia prou evi-
dent d'un tens ença, arran de la
gran producció experimental que
genera últimament la comunitat
cientifica balear, la qual reclamava
inajornablement una adequada di-
fussió.

Els científics experimentals de
l'Institut d'Estudis Balearics, da-
vant aquesta necessitat i a manera
d'assaig, dedicaren íntegrament els
números 19 i 22 d'«Estudis Balea-
rics» a la recollida de treballs expe-
rimentals dispersos. L'acollida que
tengueren aquests toms entre la co-
munitat cientifica del pais fou molt
favorable i va empènyer a la crea-
ció d'aquesta publicació especifica
que, momentàniament, tendrà una
periodicitat anual.

De la presentació d'aquesta nova
publicació, que signa el Dr. Josep
A. Tur, secretari del Conseil de Re-
dacció, n'extreim els següents  parà-
grafs:

«Què preen la nova revista? Tal
com és suggerit a l'encapçalament
d'aquesta presentació, REVISTA DE
CIËNCIA neix amb la voluntat d'és-
ser una finestra oberta al caire expe-
rimental de la Ciencia, on hi càpi-
guen tots aquells treballs produits a
Ia nostra comunitat o arreu que, a
un nivell de qualitat acceptable, si-
guin d'interès per a la societat en
general.

Així es pretén que REVISTA DE
CIENCIA sigui, a la vegada, una re-
vista de divulgació i una revista per
a conèixer la realitat científica del
país. Una revista de divulgació, pr
quant pugui oferir respostes a molts
per ques, a un nivell acceptable i
prou entenidor a la majoria d'indi-
vidus. Però, també una revista que
permeti de conèixer la producció
cientifica del país, a través de la
publicació de treballs originals o
sorgits de les tesis doctorals i de Ili-
cenciatura elaborades a la nostra
Universitat o per illencs arreu del
món.

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!

21 Congrés de Colons
a la Sala
El grup governant (APDP),
vol realment que les coses
canviin?

On podria haver estat notori un
canvi d'actitud, i tenien una ocasió
propicia, era en la convocatòria de
Ia Plenaria de dimecres passat dia
3 de març de 198. Però heu de
creure i pensar que aquesta convo-
catòria demostra que la cosa ha
empitjorat més.

L'ordre del dia constava de 31
punts, «Lo nunca visto». Pretendre
arribar al final suposava una mitjja
de 4,8 minuts per punt, i està clar,
que tot just liegint una petita part
dels expedients, es del tot impossi-
ble arribar al final. Hem de sospi-
tar que interessa no arribar-hi per
part del qui fa l'ordre del dia i A
a aixii hi afegiin (pie a is do ,. puns (pu ,

restaren de la Plenaria Extraordi-
naria que varem convocar fa tres
mesos, els ha assignat els Hoes 23
i 24, just abans dels traspassos de
tombes, haurem de concloure que
il grup governant j, ii senyor batle
en particular que es qui fa l'ordre
del dia, el tema de la SEGURETAT
CIUTADANA i el de la DISCIPLI-
NA URBAN1STICA, no el preocu-
pen ni poc ni gens o al manco no
ho demostra gens ni mica.

A tot aim!) hi hem d'afegir el
tractament dels expedients que fi-
guren dins l'ordre del dia, que
segueixen com sempre essent in-
complets, mancant-hi certificacions,
informes preceptius, les actes de
les comissions informatives no re-
flexen el que hi passa, documents
que toquen acompanyar certs expe-
dients que no hi són, expedients
sencers que hi manquen..., tot pie-»gat vol dir que el canvi d'actitud
no es veu per enlloc. Nosaltres vo-
lem dialogar, i arribar a acords
concrets, pet-6 fer reunions i que
esperin que nosaltres manifestem
les nostres inquietuds, que després
no sapiguem que n'opinen els grups
governants i que a la reunió passa-
da aquests abandonassin la reunió
abans que arribassim al final, d'a-
questa manera es impossible arri-
bar a un acord i demostrar que hi
ha una actitud manifesta de diàleg,
que podria passar per prendre
alguna decisió. D'aquesta manera
no s'arribarà mai a cap conclusió,
sembla que tenguin por a perdre
clients, hi ha qüestions que no són
populars; hi ha qüestions que ne-
cessiten per la seva urgencia una
resposta concreta avui; hi ha cities-
tions que passa d'hora que es posin
en marxa, i per La Sala es respira
un aire de ignorancia total que
escarrufa.

Ho repetim, es hora de mostrar
el llautó, si interessa, endavant; si
no interessa, no es hora de perdre
pus temps.

NECESITO CHICA para guardai-
nifin'de 3 a fios en Fela nil x y Por-
to-Colom.

INFORMES: EN ESTA ADMON.




