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	Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» FELANITX 

distribuit el suparAvit la rodellaWNo eren de gaire trascendencia
els nou punts que figuraven a l'or-
dre del dia de la plenaria munici-
pal ordinaria del mes de maig i po-
gueren esgotar-se abans que tocas-
sin les dotze, si 136 no queda temps
pels precs i preguntes. La sessió va
transcórrer gairebé sempre dins un
clima de distensió, amb algunes
anecdotes que fins i tot posaren
uns punts de divertiment, al manco
pels espectadors.

Tomeu Xamarrí dona una explica-
ció al públic per tal de justificar el
fet de que ell i Pere Massutí donas-
sin bon compte d'un entrepà entre
punt i punt, tota vegada que des de
dues hores abans es trobaven reu-
nits en comissió informativa i de
no fer-ho tenien por de no arribar
a les dotze retuts pel desenament.

Realment sols dos punts assolien
un cert interès, l'aprovació de l'ex-
pedient d'ampliació de credits en el
pressupost d'enguany a compte del
superavit de l'any passat i l'aprova-
ció de la compte de Tresoreria re-
lativa al primer trimestre de l'ac-
tual exercici. No obstant aquest dar-
rer fou retirat perquè no havia anat
encara a comissió informativa.

Pel que fa a l'ampliació de cre-
dits, es distribuiren 135 milions dels
160 del superavit, destinats a pro-
jectes ja coneguts: la rehabilitació
de l'antic escorxador i de l'edifici
del Gurugú, adquisició d'uns baixos
a Portocolom per a la Tercera Edat,
la redacció de les Normes Subsidia-
ries, radquisició de terrenys per a
un polígon industrial, l'adquisició
d'un solar prop del Riuetó i diver-
sos projectes mês, d'entre els quals
podem esmentar l'obertura d'un car-
rer al polígon n.° 4 per tal de des-
viar el transit del carrer del Con-
vent. Aquest punt fou aprovat per
majoria, amb els vots en contra del
PSOE i Coloms a la Sala. Tomeu
Tejedor retregué a l'oposició la seva
tàctica de desqualificació en comp-
tes de presentar projectes alterna-
tius i Tomeu Xamarrí digué en al-
gun moment que no era ver que no
presentassin projectes, que el que
passava era que ni tan sols no es
prenia nota de les seves propostes.

Hi havia tres punts que es refe-
rien a l'aprovació de plecs de con-
dicions i convocatòries de contrac-
ta directa per a l'adquisició d'una
carrereta elevadora pel cementiri i
d'una barrera protectora per a col-
locar a la corba de la Bassa Nova
propera a l'hotel Estoril i del con-
curs per a la contractació del ser-
vei de neteja, cura i vigilancia de
la Casa de Cultura, de les aules del
carrer de Rocabertí i de varies de-
pendencies del collegi «Joan Capó».

El primer, després de reiterades iro-
nies i d'una proposta del grup so-
cialista relativa a un possible asse-
sorament tècnic per l'Institut de
Formació Professional —recolzada
també per Gabriel Mora— es deixà
damunt la taula, tot i que sembla
que al Batle li feia peresa de fer-ho.
El segon s'aprova per unanimitat i
Ia barrera protectora de la Bassa
Nova s'aprova sols amb els vots de
Ia DC i l'A.P.

Fou denegada per unanimitat una
sollicitud de declaració d'una indús-
tria com d'utilitat pública i d'inte-
rès social a uns terrenys rústics, no
sense l'advertència del PSOE i Co-
loms de la manca de criteris cohe-
rents demostrats en casos similars
pels grups governants.

Ja dins el punt 9è. Francesc Alga-
ba presenta una proposta de prohi-
bició de fumar dins la sala en ho-
res de sessió, la que fou aprovada
per unanimitat.

Ja al darrer punt tractat, els re-
gidors del PSOE denunciaren unes
obres iHegals que es fan als camps
de futbol de Ca's Concos i S'Horta,
interpellant al regidor de deports
Cristòfol Bennasar, qui intenta do-
nar una explicació no massa con-
vincent. També els socialistes dema-
naren que se requerís formalment
l'Ajuntament de Manacor perquè re-
nuncias al plet interposat per l'as-
sumpte del Registre de la Propietat,
Ja qual cosa s'accepta. I per últim
sortí la proposta de que s'identifi-
qui i es faci net el camí d'accés a
Cala Mitjana.
•■••••■

La Fira
A la fira de diumenge passat s'as-

satja una nova distribució dels llocs
de firers, el que propicia una con-
currencia molt més nodrida d'a-
quests. Des del carrer de Campos,
a l'altura de Can Sobera, passant
per la plaça d'Espanya, el carrer 31
de Març, plaça de Sa Font, carrer
Major, fins a l'altura del número 62
i carrer Miguel Bordoy en el seu
tram inicial, s'escamparen les tau-
les de mercaderies. Resta lliure la
placeta del Mercat i això, tal vegada,
s'hagi de reconsiderar. Suposam que
l'Ajuntament prendrà nota dels de-
talls que s'hagin de millorar o cor-
regir per a properes fires.

La concurrencia de públic sembla
que fou bona, quant a l'exit comer-
cial, es molt difícil d'avaluar.

A la plaça de Sa Font hi feren acte
de presencia algunes taules de lli-
bres, ja que com sabeu, s'aprofità
l'avinentesa per a celebrar la festa
del llibre.

el cine Felanitx
A la sessió que va celebrar l'A-

juntament la setmana passada, va
repartir 135 milions dels 160 de su-
peravit amb què va liquidar el pres-
supost de l'any passat. D'aquests
135, 60 aniran a Cultura; 48, per
comprar el cinema Felanitx, i 12, a
altres necessitats no especificades.
És a dir, l'Ajuntament té voluntat
de comprar el cine i doblers per pa-
gar-lo.

A la mateixa sessió, els regidors
d'Alianza Popular varen manifestar
que, tot i que votaven a favor del
repartiment, estaven en contra de la
compra del cine.

Nosaltres voldríem fer-hi algunes
consideracions.

El tema de la compra del cine ha
estat desgraciat. Ara farà un any,
l'Ajuntament va tenir la possibilitat
de comprar-lo per 25 milions de pts.
Fa un any, els regidors demòcrata-
cristians tenien vots més que sufi-

Dijous de la setmana passada se
celebra la primera vetlada musical
de les dues programades, dedicades
als joves estudiants de música. Hem
de dir que la presencia de públic
fou la mês nodrida, tal com calia es-
perar.

No deixa de ser reconfortant el
comprovar que dins l'estament ju-
venil hi ha sectors tan valuosos. Uns
joves que, per sort, estan prou en-
fora de sentir-se desmotivats, que
no tenen temps d'avorrir-se i que
han trobat el gust per unes de les
tantes coses belles que pot oferir la
vida.

Entre les diverses modalitats, fo-
ren una tropa els que actuaren. Un
duo de clarinet i requinto estava
format per Tomas Picornell i Maria
Alzamora. Al piano intervengueren
successivament Maria A. Garcia,
Maria A. Vicens, Antònia Adrover,
Miguel A. Muñiz i Maria Tomas. Un
quartet de clarinets era integrat per
Cesar Rodriguez, Maria Adrover i
Maria Aurora i Catalina Obrador.
Jaume Roig al xilegon dona una au-
tentica exhibició. Un quartet de me-
talls el formaven Francesc X. Mon-
serrat, Jaume Obrador, Antoni F.
Julia i Guillem Monserrat. I per úl-
tim interpreta varies composicions
el Grup de Guitarres de l'Escola de
Música, dirigit per Francisca Adro-
ver, que feren gala d'un ajust extra-

cients per a fer la barrina, però in
cosa no va tirar endavant. Ara, rea-
litzada una operació comercial per
part d'uns tercers, la compra costa-
ra 48 milions de pessetes, o sia, qua-
si el doble del cost inicial, tot i que
s'hi han afegit uns aditaments que
no figuraven a la primera proposta.

Primera conclussió: Si tots els
assumptes municipals se duen amb
Ia mateixa vista i sentit comercial,
realment estan d'enhorabona.

—Així mateix heu agafat una bona
encalentida amb aixes!

—Es possible, però la realitat 6s
aquesta; la cosa no té volta de fulla.

dir, idõ, que estau a fa-
vor de la posició d'Alianza Popular?

—Uep! De cap manera! La posició
d'AP és molt ferina i decidida; pert■
pensam que ha perjudicat el poble.
Mirau: si AP, l'any passat, haau&
fet costat a la iniciativa de la com-
pra, com n'ha recolzat altres molt

(Passa a la pagina 7)

ordinari. •
El dissabte fou la Capella Orato-

liana, sota la .direcció de Gori Mar-
ais i amb el concurs d'orgue i al-
guns instruments de metall, la que
ens oferí la «Christmas: cantata» de
Daniel Pinkhan i el «Magriíficat» de
Roger Calmel. En aquest darrer in-
tervingueren corn solistes Isabel
Roseslló, Stephanie Shepard i Sil-
via Corbacho.

Diumenge la soprano Franciscit
Cuart, acompanyada al piano per
Ignaci Furió oferí un memorable re-
cital líric, amb fragments d'òperes
i sarsueles i d'altres cançons de
Mendelssonh, Grieg, Vivaldi, Nogue-
ra, etc.

A l'hora d'escriure aquestes notes
s'està celebrant la segona vetlada ju-
venil, la qual pensam comentar a la
propera edició junt a la resta de
concerts.

Recordam que per demà diumen-
ge esta previst el darrer concert del
cicle. Sera a càrrec de l'Orquestre
de Cambra «Els solistes de Mallor-
ca» i començarà a les 9,30 del ves-
pre a l'església de Sant Alfons.

A més de les entitats patrocinado-
res, l'Ajuntamenl, el CIM i la Con-
selleria d'Educació i Cultura del
Govern Balear, volem esmentar lo
collaboració de la Caixa de Pensions
la Caixa», que s'ha fet  càrrec de

les edicions dels programes.

La Setmana de Nitca



FELANITX
Setmanari criaTressos locals

0A_a
(670F

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 	 1.650 ptes.
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rtestaurante SES PONTADEES
(CASA PEDRO) Rda. Ci-tic. Baleares, s-n. Tel. 575171 PTO-COLOM

Su restaurante de confianza
LES SUGERIMOS ALGUNAS DE NUESTRAS ESPECIALIDADES

Alubias con almejas, Kokoxas de merluza, Pulpo Gallega. Merin-
za a la Vasca, Bacalao Pil-pil, Serviola salsa bonito, Besugo a la es-
palda, Lubina al limón, Caldereta de langosta, Rapé salsa verde,
Parrillada mixta, Mariscada, etc.

Especialidad en PESCADO FRESCO y toda clase de MARIS-
COS. Viveros propios, 	 ABIERTO TODOS LOS DIAS

Maria Bennetsar Obrador
Vda. de Jaume Mayol
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FELANITX

SANTORAL

Diu. 15 Ascens. del Senyor
Dill. 16 St. Joan Nepomucé
Dim. 17 St. Pasqual
Dim. 18 St. Joan I, papa
Dij. 19 St. Pere Celestí
Div. 20 St. Bernadi de Sena
Dis. 21 St. Secundi

LLUNA
Lluna nova dia 15

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

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

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

Felanitx - Portocolom: A les
7, 9, 14,15 i 17,30 h. Diumenges,
a les 7, 9, 12,30 i 17,30 h.

Port000lom - Felanitx: A les
7,30, 9,30, 16 i 18 h. Diumen-
ges, a les 7,30, 9,30, 13 i 18,15 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
	 Ticoulat

Dilluns: 	 Francesc Piña
Dimarts:
	 Gaya-Melis

Dimecres: 	 Miqu el - Nadal
Dijous: 	 Jaume Rotger
Divendres: 	 C. Ticoulat.

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

580448-581144
Funeraria Lesever 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei médio d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580090
Bombers 	 581717

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

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

Se aprobó, con algunas rectifica-
ciones, el acta de la sesión anterior.

Se aprobó el Proyecto Local Inte-
grado sobre Educación de Adultos
en Felanitx a realizar en colabora-
ción con el INEM.

Se aprobaron las Bases para la
provisión de plazas vacantes en la
Plantilla Municipal de Funcionarios.

Fue adjudicado a la empresa
SEARSA el concurso para la explo-
tación del Saneamiento y Depura-
ción de aguas de Cala Ferrera.

Fue aprobada la Ordenanza de la
tasa por prestación de servicios de
Alcantarillado, Saneamiento y Depu-
ración de Aguas Residuales de Cala
Ferrera.

Fueron aprobadas las Bases que
han de regir la concesión de ayudas
y subvenciones por parte del Ayun-
tamiento.

Se señalaron las fiestas locales
para 1988.

Fue ratificado el decreto de la
Alcaldia sobre personación y desig-
nación de representante en el Re-
curso Contencioso interpuesto por
D. Andrés Oliver Monserrat y cuatro
más contra dos acuerdos de la

1

Comisión de Gobierno de 16 de
noviembre de 1987.

Se asignó un complemento espe-
cifico al Funcionario encargado de
Ia Depositaría.

Fue acordada la revisión del Con-
venio de Recaudación suscrito con
la Comunitat Autònoma de les Ines
Balears.

Se acordó ampliar el Convenio
de Recaudación suscrito con la
Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, incluyendo la Recaudación
en periodo voluntario y ejecutivo
de los recursos municipales exaccio-
nados mediante recibo y la Recau-
dación ejecutiva de determinados
recursos exaccionados mediante li-
quidación e ingreso directo.

Se levantó la sesión a las veinti-

cuatro horas, sin examinarse los
restantes asuntos del Orden del Día.

Felanitx, a 16 de marzo de 1988.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

NIÑERA EN PORTO-COLOM nece-
sito para todo el verano. Sólo se-
manas alternas, para cuidar dos
niños, de 5 y 7 arios.
Llamar noches, Tel. 29 68 42.

VENDO MAQUINA CARPINTERIA
ESCUADRADORA, modelo ITAL-
CAVA. Longitud carro 3'30. Tam-
bi6n PRENSA, tres usillos, dimen-
siones 110 x 220. Muy buen estado.
Precio a convenir.
Informes: Tel. 58 01 96.

Al cel sia

Descansi Cu pau

va morir en Es Carritxó, dia 7 de maig de 1988, a Pedat de 88 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

El seu fill Joan; Mkt política Maria Adrover; néts Jaume, M." del Carme i Agnès; nebots i els
altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: Carrer Major, 18 - Felanitx

Bartomeu riot Sutler
va morir a Felanitx, el dia 6 de maig de 1988, a l'edat de 76 anys, havent rebut

els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

La seva esposa Apollônia BennAsar; fills Miguel, Gabriel i Bartomeu; filles polítiques Cata-
lina Estelrich, Damiana Obrador i Francisca Adrover; néts Bartomeu i Antoni Fiol Obrador, Barto-
meu Fiol Estelrich i Bartomeu i Andreu Fiol Adrover; germans Catalina, Miguel i Antoni; germans
politics, nebots i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.

Casa mortuèria: Mateu Obradnr, 43



ON ES* 	Mujer:

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

=.	 ES UN CONSEJO DE 	 ,
LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49.

HARLEM JAll
Música en viu cada vespre amb

HARLEM JAll ,BAND
Cala'd'Or - Port Petit

Servei de Restaurant

11/11 -Nuevas clases de inglés ahoraa , 	 -Se facilitan cursos en Inglaterra también

ENGLISH SCHOOL. -Información: Tel. 581080

4MOBLES MONSERRAT)
DISTRIBUIDOR PARA FELANITX

Tels. 580549 Tdo.
Paseo R. Argentina, 24 - B. 	 580848 Part.

FELANITX
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,Demà diumenge dia 15, festa de
Ascensió del Senyor, la nostra diò-

cesi celebra la jornada de Mallorca
Missionera.

Aquesta celebració vol ser una cri-
da a tots els cristians mallorquins
que ens recordi la nostra responsa-
bilitat de complir el deure de fer
arribar als missioners illencs, que
escampen en diversos indrets del
món (sobre tot en El Perú) la bona
llavor de l'Evangeli, el testimoniatge
de la nostra solidaritat. Cal remar-
car que la festivitat de l'Ascensió es
un dia adequadissim perquè la nos-
tra comunitat de fidels aplegada al
voltant de l'altar pregui Déu perquè
les tasques apostòliques dels nos-
tres compaïsans donin fruits de san-
tetat i justicia d'una abundancia tan
gran que la força de l'Esperit reno-
vi la faç de la Terra.

Fou just abans de l'Ascensió que,
segons l'evangeli de Sant Mateu, els
apòstols reberen del Senyor Jesús el
manament de missionar per tot
arreu del món: «Anau a convertir
tots els pobles —digué el Crist— ba-
tiant-los en el nom del Pare, i del
Fill i de l'Esperit Sant, i ensenyant-
los a guardar tot allò que vos he
manat».

Aquestes paraules són l'anunci so-
lemne que tot home es cridat a la
salvació mitjançant el misteri de
l'Església i que la vocació per part
de Déu a la humanitat es un fet que
agermana tots els pobles que habi-
ten el meal:

Ara bé, si es ver que l'Església es
pot definir com una comunitat que
prega, també es ver que pot ser de-
finida com una comunitat que com-
parteix. Les primitives comunitats
cristianes ja ho comprengueren per-
fectament i el Fets dels Apòstols
després de recordar que els cris-
tians de llavors eren constants en
l'oració i en la fracció del pa, afe-
geixen tot seguit que distribuïen al-
moines segons les necessitats de ca-
dascú.

Els nostres missioners i missione-
res, en la data d'avui, demanen la
nostra ajuda espiritual i material.
Ells propaguen l'Evangeli en un ter-
cer món on les mancances de tota
casta són infinites i la pobresa, més

ben dit la miséria infrahumana, cau-
sa estralls inimaginables.

Avui Déu posa a prova la nostra
generositat, fent-nos present el ma-
nament de l'amor indiscriminat com
el deure primer del cristià. Donem,
doncs, i facem memòria d'aquelles
paraules de Sant Pau que escrivint
als cristians de Corint amb motiu
d'una collecta que es feia per als po-
bres de Jerusalem, deia: «Que ca-
dascú doni segons s'ho ha proposat
en el seu cor, no de mal grat o per
força, que Déu etima el qui dóna
amb alegria...».

Aixi els nostres missioners i mis-
sioneres se sentiran confortats i
amb les nostres oracions i almoines
experimentaran el goig de viure la
comunió dels sants com a penyora
certa d'autenticitat cristiana.

X. X.

Sr. Director:
Som una pensionista que vos de-

man un poc d'espai d'aquesta sec-
ció per a fer una consideració da-
vant les properes eleccions de nous
càrrecs directius de la Llar de la
Tercera Edat.

Esta ben clar que hi ha un gran
moviment i expectació de cara a
aquestes eleccions, i aim!) me pareix
lògic i saludable. Però me tem que
les ganes de comandar facin perdre
de vista alguns aspectes basics de
Ia qüestió i entre aquests jo hi veig
Ia necessitat de que els candidats
tenguin consciencia de que la nova
directiva ho ha de ser d'un coHec-
itu de més de cinc mil socis i no
d'un grup o grupúscul determinat.
Es necessari que els que ocupin els
nous càrrecs sàpiguen acollir les ini-
ciatives de tots i aglutinar els esfor-
ços i aportacions de la majoria sen-
se cap tipus de discriminació.

Gracies, senyor Director.
Maria

PREGAIVA
Mare de Déu del nostre poble,
Sant Salvador, santificat
sia el teu nom a cada casa.

Hereus de Crist i l'Evangeli
venga a nosaltres el sant regne
de pau, justicia i caritat,
suprem tresor de nostra raça.
Faci's la vostra voluntat
ad en el temps com a la glòria.

Donau-nos pa i benaurança
l'abast fidel de cada dia
que el vostre Fill ens ha promès.

Com perdonam, Dal ens perdoni
el nostre oblit i les ofenses,
la pobra almoina que donam.
No permeteu que ensopeguem,
enlluernats d'enganys i somnis,
pels focs fullets d'aquesta vall.
Pel freu difícil de la vida
alliberau-nos de tot mal.

I que tinguem en Vos, Senyora,
santa companya i bon models.

Jaume Proh ens
febrer 1988

	■••■■•■•••

Madre
En memoria de Maria Bennasar

Obrador. Abril 1900
Mayo 1988

La deseé tan lejana
y fue tan mia,
que la name madre.
La mire por dentro,
y por fuera,
sin darme cuenta de nada.
Vino de tan lejos
y se me acercó tanto
que me vistió con su aliento,
y me cubrió con su manto,
y me dio forma de su forma,
y mirada de su mirada.
Yo la quise desde antes
y la llamé, Hermana.
Seas bien Ilegacia. *
Ella, oyó mi nombre
en su llamada
y se llevó un dia nuevo
lleno de mi infancia. '•'

Juan Mayol

VENDO BICICLETA NIÑO, tipo
Motoretta. Muy buen estado.
Inf.: Tel 58 06 90 (noches).

En 21 Dia de Maw= Missionnr2
Coln que el directori Diocesa senyala  la festa de l'Ascensió com el

Dia de Mallorca Missionera, per tal motin s'ha via redacial agues! arti-
cle. Després hem sabut que aquesta jornada dedicada a les missions
mallorquines ha estal traslladada al proper ditunenge, festa de Oil-
quagesma. No obstant això, creim oportú publicar-lo avui perquè ser-
vesqui d'anunci anticipat de la diada de diumenge que ve.

LO MAS BELLO ES RESISTIR
Grosfillex

MUEBLES DE JARDIN

Esta es la gama GROSFILLEX Boutique. 	 .
Muebles bellos, atractivos. Pero su mayor belleza es su resistencia.
Los muebles de jardín GROSFILLEX son sólidos, inalterables

al sol y al agua, resistentes al paso del tiempo.
Muebles de jardin GROSFILLEX.

Lo más bello
es resistir.



misivearesmemosensommesommumo.em.....awasitammovxmamasessragerseNclon• .1. 	4111WErtell .MINEN■I•	 

I cine principal
Tel. 580111

Viernes 13, sábado 14 a las 9'30 noche y domingo 15 desde las 3

Si quieres y eres amante de las películas de TERROR, HORROR,
MIEDO, SUSPENSE... No dejes de ver

PESADILLA EN EL ELM STREET 3 y De tal astilla tal palo
Risa y humor a tope.

Viernes 20, sábado 21, a las 9'30 noche y domingo 22 desde las 3
El ser humano más grande y valiente del Universo.

DESTROYER y Ladi Jane

4
	

FELANITX

L'exposició de flori
Gracies a la feliç collaboració que

hi ha hagut entre la regiduria de
Cultura de l'Ajuntament i la Llar de
la Tercera Edat i la circumstancia
d'haver pogut retornar aquesta mos-
tra al vestíbul de la Casa de Cultu-
ra, ens hem de felicitar enguany de
l'èxit assolit per l'exposició de flors.
Dins aquest marc únic, la copiosa i
qualificada aportació floral lluí en
tota la seva bellesa, i pogué ser
admirada per un nombre de visi-
tants molt elevat.

Tot seguit oferim la relació de 1?.ç
aportacions premiades, selecciona-
des pel jurat d'entre les 136 que fo-
ren presentades:

RAMS. — Joana Valens, obsequi
«Sa Nostra». Apolbania Juan, ob. Ce-
ràmiques Mallorca. Margalida Ma-
teu, ob. Llibreria Cóndor. Anita Ber-
ga, ob. Floristeria Porreres. Magda-
lena Gomila, ob. Floristeria Fela-
nitx.

BROTS.—Antònia Lladó, ob. Call
Vermell. Joana Amer, ob. Joieria
Coral. Miquela Obrador, ob. Tenda
Can Sirer. Joana Valens, ob. Rellot-
geria Brújula.

COMPOSICIÓ. — Maria Capó, ob.
Ajuntament. Antònia Barceló, ob.
Floristeria Petita Flor. Maria Oliver,
ob. Sa Font. Maria Oliver, ob. Perles
Orquídea.

COSSIOLS. — Joana Valens, ob.
Sa Llar. Maria Capó, ob. Rellotgeria
Sa Plaça. Francisca Monserrat, ob.
Tenda Foto Bennassar. Germanes
de la Caritat, ob. Floristeria Mimo-
sa. Margalida Barceló, ob. La Cera-
mica.

CACTUS. — Miguel Rigo, ob. Nou
Esport. Francisca Obrador, ob. Re-
llotgeria Major. Francisca Obrador,
ob. Tenda Oasis. Maria Aguiló, ob.
Tenda Jolius.

Presentaci6 del llibre «Les ales
roges» de Miguel Rayó

Dissabte passat horabaixa, a la
sala de «Sa Nostra», el GOB de Fe-
lanitx féu la presentació del darrer
Ilibre de Miguel Rayói Ferrer «Les
ales roges», novella curta editada
per «La Galera», que obtingué el
premi «Josep Maria Folch i Torres*
que atorga la mateixa editorial des
de fa 25 anys.

En Guillem Obrador féu per co-
mençar una breu aproximació a la
persona de l'autor a través de la
relació mantinguda el temps que
M. Rayó exercí de professor a l'Ins-
titut de Felanitx. Amb la seva halm-
' ual agudesa en Guillem Obrador
fu un apunt viu de la tasca lite-
aria de M. Rayó i de la seva curo-

Ha per la natura.
Un audiovisual sobre les zones hu-

mides, realitzat per Llorenç Pol i
"aurne Gual, i dedicat expressament
t Miguel Rayó, completa molt ade-
madament aquesta presentació.

;urs Stvdia
Dimarts que ve, dia 17, a les 9'30

de vespre, al saló d'actes del Colle-

gi de Sant Alfons, el Pare Antoni
Oliver, C.R., explicara la darrera lli-
çó del Curs Studia d'enguany. Te-
ma: «Els valors espirituals i morals.
Les tradicions que es moren. La FE
que es perd. ¿Com podem parlar de
a FE avui?».

Es prega puntualitat.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
CONFERENCIA MEDICA.—Dime-

cres dia 18, a les 17 h. a càrrec de la
doctora de la Llar Paula Grau, so-
bre el tema: «Higiene i règim de
vida a la 3•a Edat».

ELECCIONS PER A LA RENO-
VACIÓ DE LA JUNTA DE GO-
VERN.—De divendres dia 13 fins di-
vendres dia 20, CAMPANYA ELEC-
TORAL.

Dissabte dia 21, JORNADA DE
REFLEXIÓ.

Diumenge 22, JORNADA D'ELEC-
CIONS.

Horari de votació. De 10 a 13 h. i
de 14 a 15 h.

Informam els socis de que a la
Llar s'ha collocat un tauló d'anuncis
per tota la informació referida a les
eleccions.

Oratori del Calvari
FESTA DEL SANT CRIST I
BENEDICCIÓ DELS FRUITS

Demà diumenge dia 15, tindrà
Hoc en el Calvari la festa del Sant
Crist i tradicional benedicció dels
fruits.

A les 6 del capvespre hi haura una
Eucaristia solemne amb homilia i
tot seguit benedicció dels fruits i
dels camps.

Es convida tots els fidels de la
contrada felanitxera.

Adoració Nocturna
Dijous dia 19, a les 9'30 del ves-

pre, al Convent de Sant Agustí, hi
haurà Vigília d'Adoració Nocturna.

GOB FELANITX
CONFERÊNCIA

Divendres dia 20, a les 9'30 del
vespre, a la Casa Municipal de Cul-
tura, l'agent d'Extensió Agraria Biel
Serra, donarà una conferencia sobre
alternatives naturals a l'agricultura:
«Agricultura ecológica. Animals de
casta mallorquina».

Tots hi sou convidats.

vida social
PRIMERES COMUNIONS

Diumenge passat, a l'oratori de la
Immaculada Concepció de Son Ne-
gre, varen rebre per primera vegada
l'Eucaristia, els nins Miguel Capó
Caldentey i Pere i Miquela Monser-
rat Capó.

Rebin la nostra felicitació que
feim extensiva als seus pares.

NECROLOGIQUES
El passat dia 22 d'abril, entrega

la seva anima al Creador a Palma,
a l'edat de 88 anys i després de re-
bre els sagraments, D .a Natalia Vi-
laret Quintana. A.c.s.

Enviam la nostra més sentida
condolencia als seus germans D.'
Carme, D. Amadeu i D.a Hortènsia,
germana política D.. Agustina i als
altres familiars.

Divendres dia 6 s'adormí en el Se-
nyor a Felanitx, a l'edat de 76 anys,
després de veure's confortat amb
els sagraments, D. Bartomeu Fiol
Suffer. I.D.V.

Reiteram la nostra més sentida
expressió de condolencia a la seva
famfla, i d'una manera especial a la
seva esposa D.a Apollônia Bennasar
i fills D. Miguel, D. Gabriel i D. Bar-
tomeu.

Dissabte passat descansà en la
pau de Déu en Es Carritxó, a l'edat
de 88 anys i després de rebre els
sants sagraments, D. a Maria Benna-
sar Obrador, Vda. de Mayol. D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la se-
va família i d'una manera especial
al seu fill D. Joan i filla política D . a

Maria Adrover.

Agraimept
La Llar de la Tercera Edat i l'A-

juntament de Felanitx, com organit-
zadors de l'Exposició de Flors i
Plantes, volen agrair la collabora-
ció de totes les cases comercials que
varen aportar premis pel concurs i
que a continuació detallam:

Joieria Coral. Joieria Brújula, La
Cerámica, Tenda Ca'n Sirer, «Sa
Nostra», Ajuntament de Felanitx j

Llar de la Tercera Edat, Perlas OW
dina, Floristeria Petita Flor, Floris-
teria Felanitx, Floristeria Porreres,
Floristeria Mimosa, Rellotgeria Ma-
jor, Rellotgeria Sa Plaça, Tenda
Oasis, Lliberia Cóndor, Tenda Nou
Esport, Tenda Ceràmica Call Ver-
mell, Cerámicas Mallorca, Tenda Fo-
tografia Bennasar, Tenda objectes
de regal Jolius, Tenda Sa Font.

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!

SE VENDE ler. PISO a estrenar en
Porto-Colom.
Informes: Tel. 55 46 95.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

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

	
Tel. 582450



MIMI"
[Aram

JOAN MOREY

Acristallament d'obres — Miralls — Decorats
Vidrieres artistiques

Vía Arnesto Mestre, 5 - Tel. 58 32 44 	 FELANITX (Mallorca)

Particular cambiaría piso en
Palma por apartamento en
Porto-Colom

Contactar en teléfono 466640 (tardes)

FELANITX

Programa de les Fires i Festes de Horta 1988
DIUMENGE, DIA 15 — SANT ISIDRE LLAURADOR

A les 10'30 h. Missa al Sant Patró.
A les 13'30 h. Dinar a la Barbacoa «LA PONDEROSA», organitzat pel

grup AMICS DE LA TERCERA EDAT. Tots els que hi vulguin participar
hi estan convidats.

A les 18 h. Ball de bot, amenitzat pel grup SA LLUNERA de Mana-
cor i Ball i Cant de Ses Sales a la Plaça de S'Horta.

DISSABTE, DIA 21 DE MAIG

A les 17 h. RECORREGUT INCOGNIT.
Per a tots els que hi vulguin participar, posant a prova la imaginació

i rapidesa. L'arribada serà a la plaça del poble.
A les 21'30 h. ACTUACIÓ DEL GRUP «RETALLS».
Cercaviles i animació pels nins i nines.
A les 11'30 h. Revetla i bulla.

• Actuació de l'ORQUESTRINA d'Algaida.

DIUMENGE, DIA 22 DE MAIG

A les 9'30 h. CERCAVILA.
Els tambors i cornetes de PORTO COLOM i Ses XEREMIES, ens

despertaran amb el seu recorregut pels carrers de S'Horta.
A les 10'30 h. MISSA SOLEMNE, amb assistència de les autoritats.

Predicarà el nostre amic MOSSPN Miguel Barceló (Rector de S'Alqueria
Blanca).

A les 11 h. VI ESPANYOL, al saló parroquial, per gentilesa del Banc
de Crèdit Balear, on brindarem per unes bones festes.

Seguidament INAUGURACIÓ de la mostra de RANDES i ROBES AN-
TIGUES que tendra Hoc en el Saló Cultural de Sa Rectoria Vella.

A continuació, al coHegi «Reina Sofia», INAUGURACIÓ de l'exposició
de DIBUIXOS I TREBALLS ESCOLARS que han realitzat durant el pre-
sent curs els alumnes d'aquest centre.

També aquest mati tendrà lloc la inauguració oficial de la fira, enca-
ra que des de primeres hores del mati estarà tot exposat al públic, on
podreu disfrutar entre d'altres coses, d'una exposició de COLOMS DE
FANTASIA i un concurs de CANS.

A les 17 h. partit de futbolet en el Coliegi Reina Sofia entre dos
equips de 4t. d'EGB.

Tot seguit GIMNÁSTICA R/TMICA, a càrrec de les alumnes del Cen-
tre, amb el segiient programa:

— Escalfament.
— Actuació de les nines me.; petites (mans lliures).
— Actuació amb pilota, corda i cinta.
Seguidament JINCAMA de bicicletes, on podran participar tots els

pins que els interessi.
CORREGUDES DE SAC.
TRENCADA D'OLLES.
A les 22 h. actuació del grup musical L'ALTINA. Aquest grup santa-

nyiner ens delectarà amb la seva música popular mallorquina, recopilada
especialment a la nostra comarca i adaptada als temps actuals.

DILLUNS, DIA 23 DE MAIG

A les 10 h. MISSA en record de tots els difunts de S'Horta.
A les 10'30 h. TIRADA LOCAL AL PLAT, organitzada per l'Associació

de Caçadors de S'Horta, on es disputaran valorosos trofeus.
A les li h. INAUGURACIÓ de la UNITAT SANITARIA pel President

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears D. Gabriel CafieHas Fons.
A les 16'30 h. Partit de FUTBOL, al camp municipal d'esports de Sa

Lleona, entre els FADRINS i els CASATS de la localitat.  Pels guanyadors
hi haurà un parell de porcelles.

A les 22 h. GRUP FOLKLORIC. Patrocinat pel CONSELL INSULAR
DE MALLORCA.

DIUMENGE, DIA 29 — DIA D'ESPLAI

A les 11 h. del mati, degustació de cuina mallorquina.
ACTUARA LA BANDA DE MUSICA DE FELANITX.
A les 18 h. PARTIT DE FUTBOL en el camp de Sa Lleona, entre C.D.

Santanyi. i C.D. S'Horta.
Es disputara un trofeu donat per l'Exellentissim Ajuntament de Fe-

lanitx.

Restaurant BON PORT
OBERRT TOT L'ANY

C. Pizarro cantonada Churruca - Tel. 575174 	 Porto Colom

Bodega de Felanitx, S. C. L.
AVISO

El pasado dia 28 de los corrientes nuestra Cooperativa y
Cooperativa Agropecuaria constituyeron una sociedad para la ex-
plotación conjunta de un almacén de productos agropecuarios
(abonos, fertilizantes, piensos, etc...), el cual se situará en las ins-
talaciones de nuestra Cooperativa.

Por tal motivo tengo la obligación y la satisfacción de invita-
ros a que participéis de todas las ventajas que ello representará
para todos los agricultores, os ruego que antes de efctuar vuestras
compras de productos comprobéis y luego visitéis este vuestro
almacén y os convenceréis de los precios. Quiero recalcar que
cuanto mayor sea el volumen de compras, mayor será el abarata-
miento de los productos.

Para cualquier aclaración de todo lo anteriormente expuesto
estará a vuestra disposición una persona informada todos los mar-
tes y jueves de las 18 a las 21 horas y los domingos de las 11 a las
13 horas.

Esperando vuestras visitas atentamente os saluda,

El Presidente
Felanitx, a 4 de mayo de 1988.

Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón [lull, 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.



Pio XII, 26 Tel. 55 11 09 • MANACOR

Cortinajes

NOVOSTIL.

VISILLOS, RASOS,
MALLAS, GUIPOURS Y
ACCESORIOS MONTAJE

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

Consúltenos. Precios económicos
C. Sa Llana, 15 - Tel. 580448y 1". Volta, 167 - Tel. 581144 FELAN1TX

FELANITX

Deià ha estat un espai escollit
pels pintors des de que es pinta el
paisatge directament. De bona hora
Deià va atreure Antoni Gelabert
com altres pintors catalans, mallor-
quins i forasters. Els anys vint són
els anys de consolidació entre Deia
i Antoni Gelabert. A les seves expo-
sicions, no sempre acceptades per la
societat i altres pintors diferents,
sovientegen els temes de Deia, que
interpreta amb accent personal,
amb força i lirisme. Són freqüents
les anades de Ciutat a Deia amb la
ja famosa camiona d'En Gelat, que
harmonitza artistes i. pintors, entre

-ells Antoni Gelabert i Ramon Nadal,
i té com a principal animador el mú-
sic Mossèn Juan M.a Thomas.

Deia corprén de cada vegada més
Antoni Gelabert. L'any 1923 compra
per tres-centes pessetes una casa en
ruines —Son Foch-S'Enfony— a An-
tònia Ripoll i Ripoll i l'any següent
adquireix per quatre-centes pessetes
un poc de terreny amb una caseta
,derrulda, Son Fonch o Ca'n Toni
Teixidor. El mestre d'obres Josep
Sales i Ripon li acondiciona la llar,

Antoni Gelabert viurà amb la fe-
lanitxera Clara Lucena, on pintarà i

'escriurà i escoltarà música. Són els
anys que conjuguen plenament el
nom de Deia i d'Antoni Gelabert. El
cap de l'any 1928, «La Almudaina»
fa referencia a «El futuro museo de

•Deia» i reprodueix una fotografia
de la collecció de ceràmica i anti-

4iiitats propietat d'Antoni Gelabert.
S'ignora el que passà per?) Deià res-

. IA sense museu. Com a directriu del
Foment de Turisme, Antoni Gela-
bert es preocupa per unes grans al-
zines tallades a Miramar. L'any
1931, Emili Darder li comunica l'a-

, cord de l'«Associació per la cultura
de Mallorca» de nomenar-lo delegat
a Deia. Pels carrers de Deia es po-

, den veure les estacions del Via-Cru-
: cis, dins unes fornícules projecta-
des per Antoni Gelabert com tam-
136 és seu el projecte de la Font d'es
Porxo. La sembradissa dels arbres
més corpulents del cementeni i de

davant l'església fou idea d'Antoni
Gelabert. I Cs que Antoni. Gelabert
s'agombola integrament amb el po-
blet que havia triat per viure i per
morir. El seu record perdura per
Ca'n Fusimany, on, segons el pintor
Joan Miralles, Acudia a consultar un
voluminós diccionari i a escoltar
música que amb freqüència li feia
treure llàgrimes. -

Una i més vegades Deia fou tema
de les exposioions d'Antoni Gela-
bert. Parrals.de Deià són presentats

les Galeries Costa l'any 1928 i te-
mes de Deia .s'ofereixen a les matei--
xes Costa l'any 1931. Molt d'Antoni:
Gelabert es patentitza a les .seves
visions de Deia en perfecta conso-
nancia entre el qui pinta i el paisat-
ge pintat. Miguel Idabrés identificà
Ia tristesa d'Antoni 'Gelabert amb la'
tristesa de l'hivern que Antoni Ge-.
Iabert plasma a les teles.

Tanmateix el Deia que el va veure
pintar i patir va ser el Deia que el
va veure mort el 22 de gener del
1932, a S'Enfony, on havien arriba-
des les noticies de Maniobres su-
brepticies... El metge Maria. Rovira
només va poder certificar la defun-
ció per asfixia.

Clara Lucena va viure els records
a Deià i sembla que la casa amb les
seves ceràmiques, la seva parra, les
seves plantes fou coneguda per Ca
na Clara de S'Enfony. I és precisa-
ment S'Enfony que ha deixat de ser
el que era ---vinculació als noms
d'Antoni Gelabert i Clara Lucena
a l'art i a la mort— per ser esbucat
i tornat aixecar, .diuen, en forma
d'apartaments de l'hotel La Residen-
cia.

Vull repetir el que ja s'ha dit que
Deia no havia fet molta justicia a la
memòria d'Antoni Gelabert i potser
tenguin tota la raó.

Miguel Pons
	■••■■•■■•••■■••.

SE NECESITA CONTABLE, hom-
bre o mujer. Con experiencia en
contabilidad oficial.
Informes: Srta. Mari Carmen. Tel.
65 73 26. Cala d'Or.

Futbolet
Torneo Categoria Benjamin

El pasado sábado se disputaron
los siguientes partidos:
ESTRELLA ROJA, 2
C. D. FELANITX
«COMERCIAL VALLS», 0
C.D. FELANITX «OPEL», 4
C.D. FELANITX «BAR CRISTAL», 4

El jueves día 12 se tenía que dis-
putar el partido, BANCA MARCH -
ESCALIBUR, que quedó pendiente
el pasado sábado.

ESTA JORNADA
Para este sábado los partidos se-

rán los siguientes:
A las 16 h. Banca March -.Estrella

Roja.
A las 17 h. C.D. Felanitx «Bar Cris-

tal» - Escalibur.
A las 18 h. C.D. Felanitx «Celler

Randa - C.D. Felanitx «Opel».

TORNEO CATEGORIA ALEVIN
Ayer viernes empezó la 1.a jorna-

da para esta categoría, con los si-
guientes partidos:

A las 19 h. Calambucos Boys - Mn-
torhead.

A las 20 h. La Unión - Gimnásti-
ca II.
-A las 21 h. Construcciones Mprin -

The Playboys.
TORNEO CATEGORIA INFANTIL

Ya está abierto el 'plazo -de irii-
cripciones para todos aquellos chi-
cos nacidos en los años '1972-1973y
del 1974 nacidos entre el 1 de enero
y el 30 de junio. •

Las inscripciones se' iitiedeii i.reali-
zar en el local social del Campo Mu-
nicipal de deportes «Sa Mola», has-

ta el día 27 de mayo á las 20 horas.
Las bases y reglamento estAn ex-

puestos en dicho local.
EL COMITE

Se precisa .AUXILIAR ADMINISTRA-
TIVO/A en Cala &Or
Trabajo todo el afio.
Se requiere: Coriocimientos 'Plan
Contable y mecanografia. ,ImpreS-•,

La plaça dels pintors

El pintor Antoni Gelabert i Dori

cindible carnet conducir.
Interesados llamar nl Tel. '657006,

(M» Antonia)

SUPERMERCADO
4:1 Os Corso

Carnicería - Charcutería - Frutas - Verduras - Perfumería
Alimentación en general

ABIERTO TODOS LOS DIAS 	 NO CERRAMOS AL MEDIO DIA

Centro Comercial Ca's Corso 	 Porto-Colom



Se precisa persona
con cualidades, para trabajos carpintería

Servicio militar cumplido
Informes en esta Administración

Se necesitan mujeres para
montar bisutería
Informes: Calle Fartaritx, 27

Hotel 3 estreilaCPRECISA:
Jefes de cocina.
Cocineros

Contactar Sra. Fernández
TEL. 573100

FELANITX

La roda de premsa del grup nanicipal Socialista
«Per donar compte de la nostra

feina d'oposició i donar a conèixer
quina ha estat la desastrosa gestió
dels nostres governants locals».

Amb aquestes paraules, el porta-
veu del grup socialista a l'Ajunta-
ment de Felanitx Andreu Oliver en-
ceta la roda de premsa convocada
dilluns passat a la Casa de Cultura,
a la que assistiren representants
dels mitjans de comunicació es-
crits i la Televisió Felanitxera, així
com un nombre regular de públic
procedent de gairebé tots els nuclis
urbans del terme.

Ocuparen la tribuna els quatre re-
gidors socialistes i, en qualitat de
convidat, el regidor del grup Co-
loms a la Sala, Tomeu Obrador.

Andreu Oliver continua fent un
poc d'història i jutjant l'actitud del
-Batte així com la del grup d'AP. De
l'actitud del primer digue que ha
esdevingut menys democràtica que
la de Pere Mesquida i dels aliancis-
tes que, un cop assentats al poder
al costat de la DC, no han fet sinó
baixar el cap per recolzar tots els
acords plantejats pel grup majori-
tari, excepció feta del cinema Fela-
nitx.

Successivament els tres regidors
anaren exposant diferents temes:
L'afer Cine Felanitx, «Sa Valla» de
Portocolom, els contractes del ser-
vei de vigilància del camp d'esports,
el complexe hoteler de Ca's Corso
-i. les obres iHegals dels camps de
futbol de S'Horta i Ca's Concos.
Qüestions, segons ells, on s'havien
detectat irregularitats ben manifes-
tes. Errors de calcul en factures pa-
gades, contractes de dubtosa vali-
desa, manaments de pagament d'o-
bres no realitzades, etc. Un volumi-
nós dossier amb fotocòpies de to-
tes les proves referents a aquests
assumptes fou entregat als mitjans
de comunicació.

Després de les exposicions, el pú-

blic demana algunes coses. S'incidí
bastant en les urbanitzacions de
Ca's Corso, la vella i la més recent
—acceptació per part de l'Ajunta-
ment i ocupació del torrent, apro-
vació i denegació de Hicencies...—
També se demana informació sobre
la recent suspensió de planejament
a la costa felanitxera. Se manifesta
el temor de que l'Ajuntament no
respecti aquesta nova normativa.

Les obres ilegais als camps de
S'Horta i Ca's Concos, distribució
de subvencions, la no constituïda
Comissió d'Indústria i Comerç, fo-
ren alguns dels temes que sortiren
a rotlo.

Agrahnent
La família Mayol-Adrover,

davant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Ma-
ria Bennasar Obrador i en la
impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho volen fer per mitj à d'aques-
ta nota.

A tots, moltes gracies.

VENDO LLAÜT DE MADERA.
30 palmos, motor Sole, Perkins 45
HP. Muy buen estado.
A toda prueba. Extras.
Informes: Tels. 582477 y 575376.

ALQUILO APARTAMENTO en Por-
to-Colom para los meses de julio
y agosto.

Informes: Tel. 280269

NECESITO" COSTURERA para tra-
bajar en casa, con experiencia.
Informes: C/. Major, 46. Noveda-
des Lobelia.

Ajuntament de Febnitx
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,

en sesión ordinaria celebrada el pa-
sado día 6, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros, excepto D. Andrés
Oliver Monserrat y D. Juan Monse-
rrat Vidal, que se excusaron.

Fue aprobada el Acta de la sesión
anterior.

Se dio cuenta del Decreto de la
Alcaldía del día 21 de marzo dele-
gando temporalmente sus funciones
en el Primer Teniente de Alcalde.

Se dio cuenta del Decreto de la
Alcaldía nombrando Delegada de
Fiestas a D.a Catalina Picó Pou en
sustitución de D. Juan Monserrat
Vidal.

Se dio cuenta de la modificación
de la adscripción de Regidores del
PDP a las Comisiones Informativas,
cesando en la Comisión de Cultura
D. Juan Monserrat Vidal y sustitu-
yéndole D. Bartolomé Cerdá. Rigo,
que, a su vez, cesa en la Comisión
de Comercio e Industria y es susti-
tuido por el primero.

Se acordó expresar la intención
de adquirir el Cine Felanitx con los
terrenos anexos e iniciar las nego-
ciaciones con la propiedad con vis-
tas a dicha adquisición.

Se dejó sobre la Mesa el asunto
relativo al Pliego de Condiciones
para la explotación de bares y res-
taurante en el Parque Municipal de
«La Torre».

Se aprobó el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la
Contratación de Estudios Técnicos.

Se acordó prorrogar por un año
el contrato suscrito con D.a Lucía
Manresa Adrover para la vigilancia,
limpieza y administración del Cam-
po Municipal de Deportes de «Sa
Mola», con el incremento del I.P.C.
sobre el precio actual de 622.825 pe-
setas.

Se acordó prorrogar por un año
el contrato suscrito con D. Lorenzo
Prohens Vadell para la prestación
de los servicios de control de pesaje
del ganado sacrificado en el Mata-
dero Municipal y conservación y
limpieza de dicho Matadero, con el
incremento del I.P.C. sobre el precio
actual de 719.000 pesetas.

Se acordó la recepción definitiva
de las obras relativas al Proyecto de
Construcción del Matadero Munici-
pal de Felanitx, 2.a Fase, adjudica-
das a D. Esteban Barceló Bordoy.

Se acordó la recepción definitiva
de la ampliación de potencia eléctri-
ca en el Centro de E.G.B. de Porto
Colom, realizada en su día por Her-
manos Segura, C.B.

Se acordó aprobar el Pliego de
Cláusulas Particulares que ha de re-
gir la contrata por concierto directo
de asistencia para la realización de
un estudio de viabilidad del proyec-
to de reforma del Mercado Munici-
pal, así como proceder a la contra-
tación de dicho trabajo.

A continuación, el Sr. Alcalde en-
tra en el siguiente asunto, relativo
a la seguridad ciudadana, haciendo

un largo análisis del problema, tras
lo cual levantó la sesión, por dar las
veinticuatro horas el reloj de la to-
rre de la Casa Consistorial.

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

Guillermo Juan Burguera

El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrat

Ia rodella
(Ve de la pagina I)

mes discutibles, molt possiblement
avui el poble tendria el local i ens
hauríem estalviat mes de vint mi-
lions de cuques. l per cert, AP sí
que hi ha agafat una bona encalen-
tida, perquè en tota la seva història,
no havia donat mai cap explicació
de les seves actuacions a la Sala, i
ara va publicar un comunicat per
justificar la seva oposició a la com-
pra.

—Diuen que no fa falta perquè
tenim el Gurugú i l'Escorxador.

—Dir que «tenim» es dir massa
perquè, de moment, per endrecar-
los costaran 41 militons de pessetes.
I encara no ens ha explicat ningú
com quedaran un cop rehabilitats,
perquè tant en pot sortir una sala
de concerts, com un complex espor-
tiu, com un galliner.

—Bé, vós quin profit creis que
treura l'Ajuntament al cine Fela-
nitx?

—Cap ni un. Aquest Ajuntament
ni aprofitarà el cine, ni el Gurugú,
ni l'Escorxador, per molt que els re-
habiliti. Nomes vos posaré un exem-
ple: aquest ajuntament no ha estat
capaç de posar en marxa la Casa de
Cultura per molt que ho han pro-
més.
,—Aleshoes, si no li han de treure

profit, ¿quin sentit té comprar-lo?
—Les ocasions s'han d'aprofitar

quan se presenten i la de comprar
un local com aquest, per ventura en
tota la nostra vida no se repetira.
Quan el comprin, ja el tendrem.
Després d'aquest ajuntament, ja en
vendran d'altres. Potser qualque dia
tendrem més sort.

Pirotècnic

BUSCAMOS PROFESOR/A, para
dar clases en Alemán, 2 o 3 veces
a la semana, a una niña de 9
años. Del 9 de mayo al 25 de
julio. Y un profesor de MUSICA,
para piano y violín.

Informes: Tel. 580658

Agraïment
La família Fiol-Bennasar,

clavant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes
amb motiu de "a mort de Bar-
tomeu Fiol &nier i en la im-
possibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moltes gracies.



Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Serv:cio permanente 24 horas

• El domingo tuvimos alegrías
deportivas, una por ejemplo, la del
equipo JUNIOR del JOAN CAPO,
neto VENCEDOR del «TROFEO
JORGE JUAN». Faltando algún en-
cuentro por jugar, lo consiguió tras
la victoria en ANDRATX por (46 a
70).

Los chicos se enrollan... ¡Bien!
• Vimos la película «LA SE-

NYORA» desgraciadamente en ver-
sión spain. Pierde mucho de esta
guisa. Pero el personal, la mayoría
castellanoparlante, lo agradeció...
¡Así nos van las cosas! Por cierto
según leo en la revista «PERLAS Y
CUEVAS» la película que parió SIL-
VIA TORTOSA en colaboración de
JORDI CADENA se ha estrenado re-
cientemente en COREA DEL NOR-
TE con EXITO. ¡Hay que ver para
creer!

• Saco gasolina antes de tiempo,
sin esperar la rebaja, porque el im-
puesto indirecto me va a caer por
otro lado, tal vez más doloroso ...
Ahí me topo con uno de los chicos
de los «INTERNINABLES», ilusio-
nado porque está a punto de salir
al mercado su primer ELEPE. Me
confirma que van contratados al
FESTIVAL POP-ROCK de PALMA,
a tocar —si no me equivoco— en la
fiesta final, a primeros de junio y
van • a cobrar unas trescientas mil
pelas ... No es mucho si tenemos en
cuenta que el presupuesto musical
de las FIESTAS DE SANT AGUSTI
oscila entre los 29 y 30 millones de
pesetas.

• Dicen que viene MARTIRIO,
abanico incluído. El martirio que
nos va a dar.

• Pocas noticias desde la REPU-
BLICA DOMINICANA. El tamden
TONI$ and PEPE$ esta al llegar,
tras haber comprado una vasta zo-
na, donde el vil cemento va a llegar.
Problemas de ecologistas allí no ten-
drán, pero... Por otra parte más de
uno se acuerda de JOAN SBERT,
añorado personaje, que supo en su
día crearse extraordinarias simpa-
tías en FELANITX. JIMMY RIERA,
me cuentan a través del teléfono,
dio calabazas a su «girl», cosa na-
tural para quién no quiere sentirse
atado. Pero el capítulo sigue ...
¡MAS y MAS!

• El C.D. FELANITX en plan de
pobre, que no quiere ascender ...
Luego contratan a TERUEL un ju-
gador procedente del ATCO. BA-
LEARES y ganan —con cierta co-
modidad— en el feudo del PORTO
CRISTO. Llamada telefónica entre
JOAN TAULER y TABERNER:
«¿Qué tal este TERUEL? ¿Cómo to-
ca la pelota el chaval? El otro: Este
no la toca, la acaricia...». La verdad

natedia Vilaret quintana
va morir a Patina, dia 22 d'abril, de 1988, a l'edat de 88 anys,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostútica

Al cel sia

Els seus germans Carme, Amadeu i Hortènsia; germana política Agustina; nebots Jordi,
Núria, 1\I". Teresa i Alexandre i els altres parents, vos demanen que volgueu encomanar la seva
ànima a Déu. Divendres que ve dia 20, a les 8 del capvespre, a la parròquia de Sant Miguel de
Felanitx, se celebrarà un funeral per la difunta.

FELANITX

es que el muchacho lo demostró y
el presi MIQUEL OLIVER hecho
unas pascuas, de feliz y contento.

• VIDEOCLUB. — «ALL THAT
JAll (EMPIEZA EL ESPECTACU-
LO)» (3). Director: Bob Fosse. In-
térpretes: Roy Scheider, Jessica Lan-
ge, Ann Reinking, Leland Palmer y
Ben Vareen. Productora: CBS Fox
Video. Duración: 123 minutos. Gé-
nero: Musical. Ario: 1979. SINOPSIS:
¿Cómo es la vida real de la gente del
espectáculo? ¿Qué ocurre entre los
bastidores? La película es un musi-
cal, un drama, y es, sobre todo, la
historia de muchos amores. Retrata
la dureza, el esplendor y la decaden-
cia de la gente que trabaja en el
mundo del espectáculo, cuyo afán de
triunfo les niega la posibilidad de
otros afectos. COMENTARIO: El
timo gran espectáculo musical del
cine de Hollywood que mezcla con
extraordinario talento imaginativos
números con los recuerdos de la vi-
da de un coreógrafo. Es una visión
anticipada de la situación del propio
director, recientemente fallecido.

• Extrari 	 algunos aficionados
felanitxers que acudieron a ver los
JUVENILES el pasado domingo
frente al BARRACAR. No vieron se-
rial de luto por la muerte de la ma-
dre de SEBASTIAN ARTIGUES, un
personaje indiscutible en todas las
escenas en las que se ve inmerso el
C.D. FELANITX, tanto en «ES TO-
RRENTO» como fuera de su casa.
Un lapsus lamentable. Tampoco el
FELANITX lució brazaletes de due-
lo, cuando otras veces fuera de casa
algunos equipos felanitxers los han
lucido. Yo creo que el día del ATCO.
CIUTADELLA, el próximo domingo,
la cosa estará programada y se guar-
dará el minuto de silencio, como
suele hacerse en estos casos. Las
buenas costumbres no deben per-
derse.

• Me cuentan que TONI VIDAL
se presenta como presidente de «LA
PROTECTORA», un hombre inquie-
to con muchas ideas en la testa, que
le falta confianza en si mismo... Un
hombre que se auto-define como su-
per-loco, pero que su labor —don-
de sea— es siempre positiva porque
no busca ningún interés. Un altruis-
ta a todas luces, increíble ver perso-
najes así estos días...

• Me dicen que el nuevo direc-
tor de «EL DIA-16», el periódico de

Palma en su asociación con el «DIA-
RIO-16», es de origen felanitxer. Sc
trata de TOMAS BORDOY MORA,
al que creo conocer pese a su ju-
ventud. Por cierto en este nuevo
«loo k» este diario mallorquín ha
ganado en muchos aspectos.

• Hay prevista una CENA DE
COMPAÑERISMO para el día 21 de
mayo, bajo la organización del
«CIRCULO RECREATIVO». El mo-
tivo no es otro que la entrega de
TROFEOS de los diferentes CAM-
PEONATOS disputados en el «cen-
tro»: BILLAR, TRUC y PESCA.
Hay que pedir informes al conserje.

• Muy contento anda TIA del
bar «SNOOPYS», el socias de Isaac
de «Vacaciones en el Mar», en ver-
sión blanca, el otro es negro. Ya di-
je que era pequeño pero matón. Co-
sa probada porque espera su primer
hijo. Seguro que sera un machote
como su padre y el socio, porque
me dicen que llevan el negocio re-
quetebién, espoleados —tal vez—
por el fracaso de sus antecesores.

• El pasado martes en MADRID
se inauguró, con la asistencia de la
REINA SOFIA, el VIII SALON de
los 16, bajo los auspicios de la Co-
munidad Autónoma. Había pinturas
y esculturas de los más prestigios-os
artistas. MIQUEL BARCELO estaba
presente con su «Collar», también el
mallorquín GARCIA SEVILLA, amén
de JOSEP GUINOVART, PEREZ
VILLALTA, el genial BOTERO pin-
tor de la obesidad, entre otros. La
cosa tenía lugar en el MUSEO DE
ARTE CONTEMPORANEO.

• En el «CINE PRINCIPAL» nos
llega «PESADILLA EN ELM
STREET 3.a parte», de nuevo dirigi-
da por el creador WES GRAVEN.
El asesino KRUGER vuelve a ase-
diar en los sueños de los protago-
nistas, así que no se duerma. Tam-
bién podremos ver «DE TAL PALO
TAL ASTILLA ...» o mejor dicho
«DE TAL ASTILLA TAL PALO», con
el actor de «10, la mujer perfecta»
y el «Soltero de oro». El título ori-
ginal es «Like fhater like son» de
Rod Daniel. Con DUDLEY MOORE
y KIRK CAMERON. Donde por cul-
pa de un brebaje, un investigador
famoso se convierte en su hijo, un
estudiante divertido, mientras éste
adopta la personalidad paterna con
sus bienes y prestigio.

JORDI GAVINA

Campa iia	 apoyo al
C. D. Felanitx
ante el ascenso
a 3.a División

Con motivo del posible ascenso
del C.D. Felanitx a 3•a División, la
Junta Directiva quiere hacer un lla-
mamiento a todos los socios y afi-
cionados con el fin de recabar el
máximo apoyo, pues sólo con su co-
laboración entusiasta será posible
que el equipo felanigense pueda
acometer dignamente la nueva eta-
pa.

Con este fin el Club tiene previstas
unas acciones inmediatas que pone
a la consideración de todos los afi-
cionados.

En pirmer lugar ha abierto una
subscripción popular para la cual se
han recibido ya las siguientes apor-
taciones:
Talleres San Agustin	 10.000
Construcciones Barceló 	 20.000
Instalaciones Vidal 	 20.000
Can Magarola 	 15.000
Carpinteria Vidal 	 25.000
Moliver, S.A. 	 50.000
Viajes Porto Cari, 2 pasajes a Me-

norca
Bar S'Abeurador 	 5.000
X.X. 	 5.000

Las aportaciones pueden ingresar-
se en las cuentas corrientes y ban-
cos que se relacionan:

Crédito Balear, Cta. n.° (19.11142
Banca Catalana, Cta. n.° 	 130-41
Banca March, Cta. n.° 	 2363811
Para el próximo día 12 de junio el

Club tiene previsto acompañar al
equipo en su desplazamiento a Ciu-
tadella. Se han previsto dos opcio-
nes y se han reservado 30 plazas en
Viajes Porto Cari con salida el sába-
do día 11 •y 20 plazas con salida el
mismo domingo.

Las personas interesadas pueden
hacer sus reservas a la mayor bre-
vedad. El club sorteara dos plazas
para presenciar el partido.

Aficionados, animaos!

SE NECESITA señora para trabajos
cocina en bar playa.
CHICOS 0 CHICAS para bar, con
experiencia.
Informes: Tel. 581567 (noches).
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BASQUET

Eis Anton, guanyadors en el
Trofeu ((Jorge Juan»

o

 FUTBOL

El Fe lanitx der/maul que quiere ascender
a 3.a División

Pe:A ri MO, 1 - Felanitx, 3
Tarde espléndida. Buena entrada

en el campo de Porto Cristo. Bas-
tantes felanitxers en las gradas.

FELANITX. — Rigo (1), Valentin
(2), M. Riera (2), Veny (3), Juan (2),
Obrador (2), Teruel (3), Santy (1),
Mut (3), X. Riera (2) y Rosselló (3).
Alfonso salió en el min. 82 por Mut
y Roig lo hizo por obrador eh el
min. 86.

ARBITRO. — Bauzá (2). Siguió el
juego de cerca y procuró impartir
justicia. Estuvo mal ayudado en las
bandas y se equivocó algunas veces.
Fue muy severo y abusó de las tar-
jetas, pero a su favor hay que seria-
lar que el partido era muy difícil de
controlar y, esto, lo consiguió. Alar-
gó 7 minutos (4 y 3).

TARJETAS. — Amarillas para Mi-
ra, Boyer, Galmés II, Riera y Cerdá
del Porto Cristo, también de ese co-
lor para los felanitxers Santy, Mut,
Valentin, Teruel y roja directa (ex-
pulsión) a Alfonso, una decisión al-
go exagerada.

GOLES. — (0-1) Min. 2, Mut es de-
rribado en el área local. Penalti dis-
cutible que transforma X. Riera con
maestría. (0-2) Min. 17, jugada de la
delantera felanitxera. Mut intervie-
ne con X. Riera de protagonista.
Dispara pese a la oposición, el ba-
lón al palo izquierdo, recupera el
mismo Xisco la pelota, con el pecho
y sin que toque el suelo lanza un
chut ajustado a la derecha del por-
tero López. Un gol que firmaría
Schuster. (0-3) Min. 29, Veny en-
cuentra pasillo por el centro, avanza
todo el terreno central, falto de
fuerzas prueba el disparo desde le-
jos, Mut oportuno desvia la trayec-
toria con la punta de la bota y el
balón mansamente supera, pese a la
estirada y llegar a tocarla, al porte-
ro López, que no tuvo su tarde. (1-3)
Min. 36, balón en profudidad, por
el centro, a Vadell, en posición du-
dosa, que marca ante la salida de
Rigo.

BUEN DEBUT DE TERUEL
El Felanitx tiene intenciones de

ascender, eso se vio cuando se tra-
jo un fichaje, se sacó de la manga
a un tal Teruel, procedente del Atco.
Baleares. El chico demostró que sa-
be, en el centro del campo templó y
mandó, robando muchos balones,
hasta que el último cuarto de hora
se quedó falto de fuerzas.
MEDIA HORA FUE SUFICIENTE

El Felanitx, mucho mejor situado
que el Porto-Cristo, salió tranquilo
y no tardó en asentarse sobre el
campo mientras sus rivales salieron
agarrotados y nerviosos. Tauler su-
po en esta ocasión plantear bien el
partido. El Felanitx, apenas se cum-
plía la media hora de juego, tenía
el resultado prácticamente resuel-
to. Tres goles de ventaja son mu-
chos goles.

UNA LARGA 2.a PARTE
Con el marcador de la 1.a parte

(1-3) terminó el partido, pero en la
segunda mitad pudieron subir mu-
chos goles más por ambos equipos.

El Porto Cristo, todo corazón y
espíritu de lucha, tenía prisa por
acortar las distancias. Un marcador
adverso notable, pero remontable...
Así que los porteños empujaron de
lo lindo, con más fe que ideas, bom-
beando balones, una y otra vez...
Las salidas inoportunas del portero
Rigo nos hicieron encoger el cora-
zón en un puño, más aun cuando
Veny tuvo que sacar con la testa un
balón que se colaba. El portero Ri-
go realizó, en su irregular actua-
ción, una parada antológica, en un
chut a bocajarro que detuvo esplén-
didamente, paró o desvió balones
que iban fuera, como si entrasen...
En fin, del gol no tuvo la culpa, pe-
ro pese a todo, no dió tranquilidad
a la defensa, igualito que Santy, que
haciendo un buen partido, se buscó
la segunda cartulina del réfere de
turno.

El Felanitx a la contra tuvo tam-
bién sus oportunidades. X. Riera,
Obrador —en un balón cruzado y
sorprendente—, Roig —que acaba-
ba de salir— y otros pudieron mar-
car y ampliar el marcador para el
bandó felanitxer, pero la cosa que-
dó sentenciada en la primera parte,
porque no hubo acierto en el rema-
te de los delanteros y las defensas
cumplieron con más fortuna que
otra cosa.

En los minutos finales las fuerzas
de orden público intervinieron para
contener a algunos exaltados. En
resumen, victoria visitante, fraguada
en la 1.a mitad, que da alas al Fela-
nitx de Tauler en pos del ascenso.

MAIKEL

PROXIMO DOMINGO: CARDAS-
SAR - FELANITX, el equipo anfi-
trión infligió una severa derrota al
Atco. Ciutadella el pasado domingo,
de veras, el partido promete.
2.• REGIONAL
CA'S CONCOS, O - COLLERENSE, 2

MAL ARBITRAJE
El Ca's Concos no pudo contra

uno de los grandes de la categoría,
serio aspirante al ascenso a 1.a re-
gional.

El árbitro de turno no tuvo su día,
fue anticasero y expulsó a dos juga-
dores locales.

CONSELL, 2 - S'HORTA, 3
GOLES SON TRIUNFOS

Inteligente partido de los pupilos
de Aznar. Un partido de extraordi-
naria dureza, rayana a la violencia,
en el cual los visitantes recibieron
más que una estera. Goles de Aznar,
J. Ramón y Dino.

El S'Horta, con numerosas bajas,

Resultats
Juvenils masculins: J. CAPO/

AUTOC. GRIMALT - POLLENÇA,
56-52

Júniors masculins: SANTA MA-
RIA - J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,
56-70
Comentari

Finalitza la temporada un altre
equip, els dels JUNIORS. I ho va-
ren fer d'una manera ben encomia-
ble, guanyant a la pista de Santa
Maria, triomf que, a més de pro-
porcionar-los el 5è lloc definitiu en
el Campionat de Mallorca, ha repre-
sentat l'obtenció del trofeu «Jorge
Juan», primer títol que assoleix un
equip masculí al llarg de la vida del
Joan Capó.

En el partit no hi mancaren els
incidents provocats per jugadors lo-
cals i públic que evidenciaren no
saber perdre. Els felanitxers en sor-
tiren força perjudicats amb les le-
sions de Tomeu Salvà i G. Amen-
gual i l'expulsió per tècnica des-
qualificant de Bernat Tauler, juga-
dor que no va poder aguantar la
constant provocació dels contraris.

L'encontre fou controlat en tot
moment pel Joan Capó i, a partir
del minut 5 de la 2.a part, les dife-
rències sempre oscillaren entre 10 i
15 punts.

Hem de dir que tot l'equip treba-
lla molt 136 i que ha duit a terme
un final de temporada inmillorable
amb 6 victòries consecutives.

Els JUVENILS superaren al Po-
llença per un curt marge de 4 punts
que havia d'haver estat un poc més,
tenint en compte el desenvolupa-
ment del partit que, per cert, no co-
mença massa bé; en el minut 10 ja
perdíem de 9 punts (12-21), diferèn-
cia que es va mantenir al descans
(22-31). L'entrenador local havia do-
nat oportunitats als jugadors menys
habituals i el n.o 15 dels pollencins
era mal d'aturar.

En el segon temps la bona defen-
sa en zona ens permeté d'igualar el
marcador en el minut 9 (33-33) i
fins i tot guanyar de 12 (50-38) uns
minuts més tard. La pressió del Po-
Ilença en els darrers minuts deixà
el resultat molt apretat. Tomeu Mai-
mó fou l'anotador més destacat amb
18 punts.

supo ganar un difícil partido, el ár-
bitro estuvo correcto.
JUVENILES

FELANITX, 7 - BARRACAR, 2
MERECIERON MAS GOLES

Los felanitxers muy superiores
pudieron conseguir varios goles
más ante un rival infinitamente in-
ferior, pese a las bajas que padecía
el equipo de M. Alonso, como es el
caso de Roig, el juvenil enrolado en
las filas del primer equipo. En defi-
nitiva un victoria holgada, que pudo
ser de escándalo.

Amb aquest resultat els juvenils
es mantenen dins la zona mitja alta
de la taula classificat6ria.
LA TEMPORADA DELS JUNIORS

Per primer cop el Club Joan Capó
havia inscrit un equip a la catego-
ria ¡Union Ara, acabada la tempo-
rada, podem qualificar de notable
experiència, aconseguint resultats
superiors als prevists. Després de
lluitar contra tots, inclosos La Glo-
ria, Patronat i Peña Madridista, han
quedat en el 5è lloc del Campionat
de Mallorca i en el ler. del trofeu
«Jorge Juan».

Al llarg de tota la temporada han
jugat 26 partits, amb 15 victòries i
11 derrotes. Han anotat 1.688 punts
(65 per partit) i n'han encaixat 1.531
( 59 P/P)-

La plantilla ha estat integrada
per 10 jugadors, per?) la normativa
d'enguany ha perrnès que en alguns
partits hi hagin participat jugadors
de l'equip juvenil (un total de 6) i
dels cadets (2).

Els anotadors que més punts han
convertit són:

ler. Guillem Arnengual, 486; 2on.
Antoni Oliver, 418; 3er. Miguel S.
Perelló, 189; 4rt. Tomeu Salva, 128;
5è. Damia Boyer, 119.

Altres dades destacables:
Més efectivitat: Guillem Amen-

gual, 53 %.
MOc pilotes robades: Miguel S.

Perdió, 97.
MéS7Aaps posats: Guillem Amen-

gual, 85.
Més assistències: Pep Sánchez, 56.
Més rebots capturats: Guillem

Amengual, 443 (17 per partit).
Més partits jugats: Pep Sánchez

i Guillem Amengual, (26, tots).
Més triples: Antoni Vicens, 11.
Més faltes personals comeses: An-

toni Oliver, 86.
Més vegades eliminats per faltes:

M. S. Perelló, 6.
Més faltes provocades: Antoni Oli-

ver; ha llançat 293 tirs Inures, un
40 % de tot requip.

Aquesta jornada
Només resten en competició els

juvenils que no ho tindran gens là-
cil, a Ciutat, contra el Ramon Llull.

LARRY CISTELLES

SE BUSCA CHICO para trabajo fá-
cil y agradable, desde 16 arios.
Trabajo de 7 a 12 de la noche.
Que resida en Porto-Colom o al-
rededores, Felanitx, S'Horta etc.
Mejor, aunque no necesario, car-
net de conducir de moto o coche.
30.000 ptas. al mes.
Informes: Tel. !".75311, de 13 a 14 h.

VENDO PISO en edificio Sa Torre.
Informes: C. Cotoner, 3-3°.-Dcha.
Tel. 581903.



927.675 P.V.P.

RENAULT SUPERCINCO

,,,i,.,,,,, donde quiero:cuando (Om.

-Mist alo menos que Ull esquimal en neveras.

se 	 gasta mi Renault Smpercinco Five.

LO TIENES EN: 	
Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km. 05 - Tels. 581984 - 85 • CALON6E: Ctra.  Felanitx, 5 • Tel. 657393

También Abierto por las mañanas, SABADOS

C.011	 FiVe,

o va es otra cosa.

BAR - CAFETERIA - HELADERIA

CESEIR
CALA FERRERA

Tiene el gusto de comunicar su apertura,
mañana domingo día 15 de mayo.

Esperamos su visita
A 100 metros del Hotel Tamarix
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Coloms a la Sala
Les actes i les comissions
informatives

Fa unes quantes plenàries que el
senyor Batle va descobrir Amèrica
en prescriure que en repassar les
actes, només farien les rectifica-
cions del que ell trobas que podien
afectar a la votació final. Ignora o
fa de no saber que tots els acords
tenen tres parts; una part expositi-
va, és a dir una part on es planteja
el que es sotmet a votació i el qui
ho duu ho defensa o justifica. Una
part de debat, on tots els grups te-
nen l'oportunitat (si el Batle creu
que es de l'ordre del dia) de mani-
festar els seus arguments per a de-
fensar o rebutjar el que es duu a
Ple. I una part dispositiva, on queda
patent la votació i l'acord que s'ha
de dur a terme o oblidar, segons
sigui el resultat de la votació.

Dèiem que el Batle troba que un
acord és només la part que corres-
pon a la part dispositiva, al resultat
de la votació. El debat, la justifica-
ció del vot, el com i el perquè, val
més que no quedi escrit, tant és
així que moltes vegades pateix am-
nèsia i no recorda el que va dir a
la sessió anterior. Llàstima que
l'amo no ha reparat que tetes les
observacions que feim a l'acta (va-
rem haver d'explicar-li que d'obser-
vacions sí en podem fer, malgrat
que ell no ho volguès) dèiem que les
observacions que feim si que que-
den a l'acta perquè el primer punt
de l'ordre del dia, és precisament
l'aprovació de l'acta anterior. D'a-
questa manera ell aconsegueix que
no quedi a la rectificació de l'acta
anterior, però queda a ..l'acta poste-
rior. Què te pareix! Seria més sen-
zill tenir-ho tot plegat, però ell ho
vol així. Les seves raons tendrà i si
així està mes satisfet i serveix per
millorar qualque cosa, val la pena
que ho faci.

Això pel que fa referència a les
actes de les Plenàries que, a força
de dur-hi el Notari, i a força d'insis-
tir molt, hem aconseguit que refle-
xin el que passa i es diu a la  Sessió.

Respecte a les actes de les Comis-
sions Informatives, encara no hem
aconseguit que diguin el que es diu.
Ara comencen a tenir sentit, pert)
fins ara, només deien la part de l'a-
cord, tant és així que a una de les
darreres comissions d'Hisenda, el
nostre portaveu, es va remetre al
que havíem proposat, quan encara
crèiem que era possible anar a les
bones amb aquesta genteta. Creu-
reu que varen anar a cercar l'acta,
Ia varen llegir j , casualment, el nos-
tre portaveu no havia dit res, o al
manco l'acta no deia res. Altres
actes on es diuen moltes d'anima-
lades, com a la de Seguretat Ciuta-
dana o Obres Municipals, els dois
que diuen els dels grups que co-
manden, no queden escrits a les
actes, en canvi a segons quina sem-
bla que el nostre representant hagi
estat tot solet i ninú més hagi dit
res. Fa poc una Comissió Informa-
tiva que ens varen donar còpia, va
anar a Plenaria només un tros, l'al-

tre no era un acord près, era un
acord inventat.

Ara hem près l'actitud de a les
Comissions Informatives on ens es-
colten (només és a la de Cultura)
parlar, a les altres, assistir a les que
convoquen a hores normals i escol-
tar. El que hem de dir ho podem
dir a les Plenàries, si ens deixen o
no ens treuen defora.

I ja ho veis, aim!) passa i sembla
mentida que gent que ja s'afaita pu-
gui arribar a negar el que ha dit a
una Sessió anterior o a un funcio-
nari. Però d'això en parlarem en al-
tre dia.

COL.LECCIONISTA cerca pepes de
porceHana, cartó i joguines anti-
gues.
Inf.: Ca Ses Marilles. C/. de la
Mar, 24 - Tel. 58 21 65.

VENDO PISO en edificio Sa Torre.
Inf.: C/. Cotoner, 3, 3 •° Dcha. -
Tel. 58 19 03.

ATLETISME

Es celebra el passat dissabte una
nova cursa popular, la de la Fira de
Campos. L'organització fou bona,
com sempre, i la participació infe-
rior a altres ocasions, ja qua hi ha
proves d'aquest tipus per tot arreu.

Prop de 60 atletes felanitxers hi
foren presents, amb l'excellent ren-
diment que sempre solen tenir.

Abans de resaltar els millors das-
sificats individuals, deixem constan-
cia de que el primer Hoc de la
classificació per equips (juntant les
diverses categories) fou pel Club
Joan Capó.
MINIS

Femení.-2. M.a C. Valverde; 3.
M.a A. Soler; 4. Aina M.a Sanchez;
5. Qitica Rom ero.

Masculí.-5. Jeroni Calzado.

BENJAMINS
Femení.-1. Azucena Sanchez; 2.

Isabel Collado; 4. Pilar Perales; 5.
Joana Romero.

Masculí.-2. Fco. Javier Martinez;
4. Marc Rigo.
ALEVINS

Femení.-3. Maria Albons.
Masculí.-5. Joan V. Maties.

INFANTILS
Femení.-1. M.a Ant. Crucera; 2.

Cati Albons.
Masculí.-2. Raul Ferrer; 5. An-

dreu Páramo.
CADETS

2. Mateu Obrador.
JUVENILS

2. Maribel Obrador.
SENIORS

Femení.-2. Margalida Adrover.
Masculí.-8. Fco. Páramo; 9. Vic-

toria Martinez; 10. Gori Aceituno;
15. Joan Tur.
VETERANS

7. Antoni Barceló; 11. Angel Amo-
res.
FINAL COMARCAL D'ATLETISME

ESCOLAR
Es disputà també a Campos que,

com sabeu, compta amb una pista
d'atletisme, modesta, però somniada
per tots els aficionats felanitxers a
aquest esport.

Alla, doncs, es juntaren atletes de
tres comarques. En quant a la nos-
tra, s'enregistrà la participació del
Patronat de Campos, el C. P. de
Llucmajor, el Collegi Joan Capó i el
CoHegi Sant Alfons.

L'extens programa tenia un total
de 50 proves per a les categories
iniciació, benjamí, alevi i infantil,
tant per masculins com per femeni-
nes. El Collegi Joan Capó s'imposa.
a 35 de les proves individuals i a 7
de les 8 categories per equips.

Aquest dissabte, els més joves
(iniciació, benjamí i aleví) tindran
al «Príncipes de España» la final de
Mallorca.

CONTROLS D'ATLETISME
Bons resultats els aconseguits per

atletes del Club Joan Capó, tant a
Ia jornada del dissabte dematí (ca-
dets) com d'horabaixa (categoria
absoluta), ambdues disputades a
Palma.

La indiscutible figura dels cadets
fou Tomas Sanchez que guanya els
300 m. 11. amb 38"9 i queda 2on. a
100 m. tanques amb 16"4.

Apollfania Valladolid guanya en el
salt de llargada amb 4'73. Margalida
Obrador queda 3.a a disc (22'68) i
Margalida Fiol 4a a 300 m. 11. amb
45"4. Mateu Obrador queda 2on. a
una prova inhabitual en ell, la jave-
lina, amb 33'22.

Els saltadors d'alçada tornaren a
competir i Pere J. Fullana repetí el
metre 80 que li va permetre de si-
tuar-se al primer lloc, empatat. Ma-
teu Bennasar queda 3er. amb 1'70.

VENDO 420 en perfecto estado, con
carrito transporte. Situado en

Porto-Colom.
Telefonear noches, al 75 48 74.

Ix Semi-Marathó Fira de Maig de Campos




