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II 	Imprès a l'Editorial «Ramon Llullo FELANITX  

Diumenge dia 23 se celebrarà la «Fira del Prehebord»

La Mostra d'artistes locals la rodella--
Diumenge dia 23 se celebrarà a

Felanitx la Fira del Prebebord, fita
que s'havia escollit per a presentar
una mostra d'artistes felanitxers
promoguda per la Regidura de
Cultura de l'Ajuntament.

Entorn d'aquesta manifestació,
que revesti tit un caràcter d'anto-
logia artística felanitxera, podem
avançar avui alguns aspectes. Possi-
blement serà presentada sota l'indi-
catiu de ((Felanitx, el temps i l'art» i
es distribuirà en tres apartats: I «La
tradició paisagistica i altres propos-
tes», Il «Bases per a una avantguar-
da» i III «Art jove en els 80».

S'edita un catàleg,
ampli i acurat que enregistrarà les

Un cop Ines i per les raons de
sempre —no reflexar el que havia
succeït— l'oposició es negà a signar
l'acta de ' t sessió anterior a la ple-
nària ordinària d'octubre celebrada
dimecres de la setmana  La
qüestió més controvertida fou la
que retregué Tomeu Obrador, que
protestà perquè l'acta —tot i que
els havia demanat que es recollís—
no esmentava l'epítet de mentider
que li aplicà el regidor Josep Bonet.

El temani de la sessió no tenia
massa trascendencia. Podem esmen-
tar la comunicació de l'Ajuntament
de Manacor de no desistir del re-
curs interposat contra la creació
del Registre de la Propietat de Fe-
lanitx. El silenci fou tota la respos-
ta dels regidors davant aquesta
decissió de l'Ajuntament manaco-
rer, que els resultà certament
moda i poc airosa despres dels
«contactes» que havien tengut amb
els respectius correligionaris poli-
tics i les fues que havien fet alguns
per a recolzar la petició de l'hospi-
tal a Manacor.

Un cop més se dugueren amb
retard l'adhesió a la campanya
d'ajudes tècniques i econòmiques
dirigida als Serveis Socials d'Aten-
ció Primària promoguda pel CIM,
així com la d'adhesió al Pla de Mi-
llorament de Façanes de la Conse-
lleria de Cultura del Govern Balear,

Amb els vots del partit majorita-

obres dels 28 autors que figuraran
a la mostra i serà necessari dispo-
sar de la planta baixa i el primer
pis de la Casa de Cultura, així com
del local del Gurugú per aixoplugar
tota l'obra arreplegada.

A la propera edició esperam con-
firmar details. De moment direm ai-
xl mateix que la inauguració serà el
proper dissabte dia 22, a les 20 ho-
hores a la Casa de Cultura i la mos-
tra restarà muntada fins dia 15 de
novembre.

Esperam amb molt d'interès
aquesta manifestació artística que
sabem que sols haurà estat possible
gràcies a la concurrencia de molts
esforços.

ri s'aprovà l'expedient de suple-
ments de credit per mitjà de trans-
ferència en el pressupost vigent per
a distints conceptes, d'entre els
quals podem esmentar 1.500.000
ptes. _me,s pel capitol de festes
d'aquí a cap d'any.

I diguem per últim que hi hagué
unanimitat a l'hora de recollir una
suggerencia del collegi «Joan Capó»
per tal de crear un premi d'investi-
gació pedagògica «Joan Capó Valls
de Padrines», per a la qual cosa se
destinaren 100.000 ptes. del presu-
post de l'any que ve. Aquesta quan-
titat seria per a remunerar un tre-
ball dedicat al tema de l'ensenya-
ment dins el terme de Felanitx.

Mires Públit ves vol cons-
truir dos nous apantalans»
a Portocolom

Entre les obres que el Govern
Balear té previst de proposar al
Parlament dins el capitol de pro-
jectes per a 1989, figura la cons-
trucció de dos nous «pantalans» a
Portocolom amb un presupost de
quinze milions de pessetes.

Sembla que aquests serien dels
tipus flotants i els situarien a la
mateixa riba del port esportiu a
continuació l'espigó gros, en direc-
ció al moll de la Duana.

Enguany les inversions que ha
fet Obres Públiques al nostre port

Sobre l'oposició
A la darrera sessió plenària de

l'Ajuntament, se va produir una
reacció aïrada del regidor senyor
Josep Bonet, delegat d'Informació
del Consistori, que mereix esser co-
mentada.

Tot va començar arran d'unes
protestes del senyor Obrador, del
Grup «Colon-is a la Sala», perquè
l'acta de la sessió anterior no reco-
Ilia unes afirmacions que va fer el
mateix senyor Bonet i que els mem-
bres de l'oposició demanaren que
hi constassin.

Realment, un regidor, baldament
sia el senyor Bonet, no pot dir men-
tider a un altre sense demostrar tot
seguit que efectivament diu menti-
des, i tots els presents a la Sala ho
varen sentir sense que després se
produís la deguda justificació.

A la sessió que comentam, el se-
nyor Bonet va fer tres afirmacions
sorprenents: 1.a Que els regidors
de l'oposició no cerquen més que
obstaculitzar la marxa de l'Ajunta-
ment. 2." Que se'n riuen del noble
i de l'electorat amb la seva actitud,
i 3.a Que, com que el dia que varen
jurar o prometre el càrrec no ho
varen fer amb la forma deguda, es
discutible si són vertaders regidors.

Comentarem les afirmacions una
per una:

1.a Des del moment que a la
Sala hi ha un grup que té majoria
absoluta, aquest grup fa i desfà així
com vol, faci el que faci l'oposició.
Per tant, no hi ha Hoc a parlar
d'obstacles de cap casta. Si el grup
majoritari fa o deixa de fer, tota,
absolutament tota, la responsabili-
tat es seva.

2,a No podent fer-hi res pus, el
paper de l'oposició es denunciar tot
all?) que els qui comanden fan mal
fet. Se podria donar el cas d'una
crítica injusta i sense fonament,
però no es aquest el cas que ens
ocupa. Ho ilustrarem amb tres
exemples:

a) A la sessió que comentam
(podríem parlar de moltes altres
reunions), l'Ajuntament va acordar
la desratització del terme munici-
pal. L'oposició no s'hi va mostrar

han arribata Is vint-i-cinc milions
de pessetes i s'han centrat en la
reparació del Moll comercial, la
reposició de sondes i les obres
d'urbanització i embelliment del
primer tram de la Ronda del Creuer
Baleares i del tram final de ribera
del carrer Cristòfor Colom.

contrària, però va demanar per
quines cinc-centes l'Ajuntament per
una banda vol exterminar les rates,
i per l'altra tolera la presencia d'un
abocador clandestí (es un dir) prop
de la carretera del Port, on hi duen
els residus sòlids d'un municipi vei-
nat, i que es una autêntica porque-
ria i per tant un criador de rates.
L'argumentació no té volta de fulla.

b) A la mateixa sessió, l'Ajunta-
ment acorda gastar un milió de
pessetes per comprar sis màquines
d'escriure. L'oposició demana què
Ala fet de les altres sis que se
varen comprar encara no fa un any.
Resposta del Batle: necessitam més
màquines d'escriure perquè hem de
contractar més empleats. S'ha fet
un esforç per inforrnatitzar l'admi-
nistració local, a l'Ajuntament ja
no cobren els arbitres i, així i tot,
a un temps en que la tendencia
general es de reduir plantilles,
l'Ajuntament vol contractar sis em-
pleats nous. Es tracta, si més no,
d'una qüestió opinable.

c) El grup d'AP va decidir esta-
blir un conveni amb el Consell
Insular de Mallorca per afrontar
diversos temes de caràcter social.
L'acord es va prendre el passat dia
5 d'octubre. El termini per a adhe-
rir-s'hi acabava dia 15 d'agost. La
prems9 anunciava, dos dies des-
prés, el dia 7, que el conveni entre
els ajuntaments interessats i el
Consell s'havia firmat el dia abans.

Senyor Bonet: Denunciar totes
aquestes incongruències i manca de
planificació no es riure-se'n del po-
ble ni de l'electorat. Es complir
rigorosament amb el paper que
correspon fer a l'oposió en un ajun-
tament democràtic, un paper, sia
dit de passada, compromés i poc
agraït.

I 3.a Un regidor no ho es perquè
hagi jurat ni promés res, si no perquè
el poble, amb els seus vots, l'ha
duit a la Sala. Uns per governar i
els altres per controlar.

Aquestes coses tan elementals, les
hauria de sebre i assumir el senyor
Bonet, o si no, hauria de callar.

Pirotècnic

Ajuntament de Felamtx
ANUNCIO

Para general conocimiento se ha-
ce público que «La Fira del Pebre
Bord» tendrá lugar el próximo día
23 del corriente mes de octubre.

Felanitx a 6 de Octubre de 1988.
Cosme Oliver Monserrat

S'aprovà crear el premi dinvestiga-
ció pedagiqica «Joan Capó»

L'Ajuntament de Manacor en contra del
Registre de Felanitx
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PREU DE SUBSCRIPCIO

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

SANTORAL

Diu. 16 Sta. Margarida M.. A.
Dill. 17 St. Ignaci d'An tioq.
Dim. 18 St. Lluc ,, evang.
Dim. 19 St. Pere d'Alcantara
Di j. 20 Sta. Irene
Div. 21 Stes. Ursula i comp.
Dis. 22 Sta. Maria Salome

LLUNA
Quart creixent dia 19

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h.

Palma - Felanitx des de l'esta-

dó: DiesDies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes), 9,30, 13, 15,45 i 19.30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Palma • Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx - Portocolom: Dies
feiners, a les 7, 9, 14'15 i 17 ho
res. Diumenges, 7, 9, 12'30 i 17 h.

Portocolom - Felanitx: Dies
feiners, a les 7'20, 9'20, 16 i 17'30
hores. Diumenges, a les 7'20,
9'20, 13 i 18'15 h.

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

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

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

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

580448-581144
Funeraria Lesever 	 582450

Ambulancies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil	 580090
Bombers 	 581717

Francesc Pifia
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Pina

VENTA DE PISOS
APARCAMIENTOS

y Local Comercial 140 m2.

zona frente Parque Municipal de la
Torre y calles Zavellá y Bellpuig

CONSTRUCCIONES y PROMOCIONES
PLOMIR, S.L.

C/. S'Abeurador, 6 - 2.° - 2. a	Tels. 580300 y 580652

Hoy sábado día 15
INAUGURACION

Papelería y venta ropa militar
HORRACH

C. Verónica, 17 	FELANITX

NECESSITAM CONTABLE
FEINA ORDINADOR

Tot l'any, incorporació immediata, servei
militar complit. Informació: Tel. 580710
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tiPhimitent
de velanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 8, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos
sus miembros:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe total
de 22.235.719 pesetas.

Se acordó contratar con D. Jaime
Maimó Obrador, en representación
de o Es Cavalier, S.A.» la realización
de las obras de mejora de la Es-
cuela de Ca's Concos por un impor-
te total de 4.068.000 pesetas.

Se acordó contratar con D. Jose
Luis Mosteiro Sanz la asistencia tee-
nica para el ejercicio de las com-
petencias que en materia Urbanísti-
ca ostenta este Ayuntamiento.

Se acordó contratar con don
Francisco Pons Vidal la asistencia
técnica para la modificación del
Proyecto de aparcamiento público
junto al Cementerio Municipal.

Se acordó solicitar del CIM, 25
contenedores y 100 papeleras.

Se dio cuenta del escrito de la
UGT sobre las primeras jornadas
de asistencia sanitaria en Baleares.

Se autorizó a veintiocho solicitan-
tes para la instalación de casetas en
el Parque Municipal durante las
fiestas de San Agustin 1988.

Se accedió a la solicitud de doña
Margalida María Vidal Barceló in-
teresando la contratación directa
servicio de restaurante del Parque
Municipal de La Torre.

Se concedió una ayuda económica
a D. Baltasar Morey Veny y otros
con ocasión de celebrar una Festa
de Carrer en la calle Anfós de Por-
to-Colom.

Se concedió un trofeo al Sindica-
to Profesional de la Policía Local
para las jornadas deportivas-cultu-
rales y sociales.

Se acordó adquirir de Balear de
Señalizaciones una valla protectora
a instalar en la Ronda Creur Balea-
res de Porto Colom.

Se autorizó a los siguientes par-
ticulares para la apertura de zanjas
en la vía pública:

A D. Francisco Gaviño Bauzá y a
D. Lorenzo Obrador Rosselló.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

Se informó favorablemente la so-
licitud de construcción de vivienda
rústica suscrita por D. Ramón Ele-
na Rosselló.

Se informó favorablemente la so-
lcitud de construcción de vivienda
rústica suscrita por D. Miguel Ele-
na Rosselló.

Se informó favorablemente la so-
licitud de construcción de vivienda
rústica suscrita por doña Nadia La-
rrieu.

Se informó favorablemente la so-
licitud de construcción de vivienda
rústica suscrita por doña Margarita
Barceló Manresa.

Se informó favorablemente la so-
licitud de construcción de vivienda

rústica suscrita por D. Gabriel An-
dreu Adrover.

Se concedieron seis licencias a
Gas y Electricidad, S.A. para la
apertura de zanjas en varias vías
públicas del Término Municipal.

Se concedió licencia a D. Luis Ju-
lia Ferrer para construir una pisci-
na en la Parcela 43-256 del Polígono
55, con una tasa de 22.950 pesetas.

Se concedió licencia a D. Gabriel
Huguet Artigues y otro para cons-
truir un edificio destinado a alma-
cén y viviendas, en la calle Far de
Porto Colom, con una tasa de pese-
tas 400.930.

Se concedió licencia a doña María
Dolores Rosselló Coll para construir
un edificio destinado a viviendas en
calle Far de Porto Colom, con una
tasa de 180.400 pesetas.

Se concedió licencia a D. Bartolo-
me Miguel Nadal para construir
una vivienda en la calle Far de Por-
to Colom, con una tasa de 168.931
pesetas.

Se concedió licencia a D. Nicolas
Forteza Pomar para construir un
edificio destinado a garaje y vivien-
das sito en la calle Santueri 39, con
una tasa de 331.172 pesetas.

Se concedió licencia a D. Gabriel
Monserrat Monserrat para cons-
truir un edificio de planta baja y
dos pisos destinados a viviendas en
la calle Mendez Núñez s/n de Porto
Colom, con una tasa de 115.248 pe-
setas.

Se concedió licencia a Promocio-
nes d'Es Port, S.A., representada
por D. Juan Obrador Obrador para
construir un edificio de viviendas
en la calle Quarter esquina Mare de
Déu, de Porto Colom, con una tasa
de 441.628 pesetas.

Sc concedió licencia a I). Juan
Ri ni tiielis Prohens pa r a cons-
truir un almacén agrícola en la par-
cela 33 del polígono 13, con una tasa
de 14.250 pesetas.

Se concedió licenca a D. Bartolo-
me Maimó Oliver para proceder a
Ia agrupación de los solares 111 y
112 de la Urb. Ca's Corso de Porto
Colom.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:

A D. Damián Adrover Nadal, a
D. David Michael Green y a D. Ber-
nardo Veny Mestre.

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

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

Felanitx, a 23 de agosto de 1788.
El Secretario:

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde:

Cosme Oliver Monserrat

VENDO SOLAR 200 in2. aprox. con
más de 11 m. de fachada en
C. Son Pinar. 2.500.000 ptas.
I n f.: Tel . 580840

Agradecimiento
La fa in ilia Pérez-López, ante

Ias innumerables manifestacio
nes de pésame recibidas con
motivo del fallecimiento de
Francisco Pérez López y en la
imposibilidad de correspon-
derlas a todas personal mente,
quiere hacerlo a través de esta
nota.

A !otitis, in Hellas gracias.
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Acumula muchos arios pero no
quiere decir cuantos, no importa,
su alma es joven y bulle en su
cuerpo tremendamente frágil. Bohe-
mio como pocos, soñador, extrava-
gante a veces, solitario e indepen-
diente. La soledad es su mejor
amiga.

Usa gorra de marinero y gafas de
sol, molestan los rayos del astro rey
a sus diminutos ojos.

—¿Muchos arios pintando, Xesc?
—Toda la vida. Pintando al óleo...

A veces he empleado otras técnicas,
Ia acuarela, he trabajado la escul-
tura...

—Mucha gente te reprocha que
gastes tanta pintura, y tanta pince-
lada, en tus lienzos..

—Bueno... Es mi estilo, mi forma
de expresarme. Rafael Nadal tam-
bién mete mucha pasta en sus
cuadros...

—También te acusan de no que-
rerte dejar llevar por las modas...

—Mi estilo es mi estilo, no lo he
cambiado nunca. Forma parte de
mi personalidad y a mi entender el
arte no entiende de modas, se pinta
bien o no se pinta.

—¿Vives de la pintura?
—Sí. No es fácil vivir de ella.

Pero yo tengo una parroquia hecha,
fiel, y los problemas son menos.

—No recuerdo que hayas monta-
do ninguna exposición individual.

—Nunca lo he hecho. No he podi-
do. Nunca he conseguido reunir los
cuadros suficientes, resulta que ya
los tengo vendidos de antemano,
los encargos superan mi productivi-
dad. No obstante he colaborado en
algunas muestras colectivas. He
conseguido algunos premios y va-
rias distinciones. Por ejemplo una
medalla de plata que me otorgó el
Ayuntamiento, una placa de plata
del «Círculo Recreativo» me fue
concedida cuando era presidente
Pedro Huguet. Además en dos opor-
tunidades he conseguido ganar el
«Premio Ciutat de Felanitx» para
pintores locales, pues he concurri-
do a varios certámenes.

—Según tengo entendido vas a
participar también en esta muestra
para artistas locales que ha organi-
zado para finales de mes la Comi-
sión de Cultura del «nostre Ajunta-

Frnun FarZeza,
vera

«Nunca uno se siente viejo

si la pintura es joven»

ment...».
—Efectivamente, así es. No sé si

va a ser en el «Guru-gú» o en la
«Casa de Cultura» habrá una expo-
sición para artistas locales, a fina-
les de octubre. Yo voy a exponer
dos cuadros, dos paisajes que pinté
ya hace arios.

—¿Los paisajes no están pasados
de moda?

—Nunca pasarán de moda. Tie-
nen una gran aceptación. Yo pinto
otras cosas que paisajes, también
hago retratos... Mi pintura es siem-
pre fresca, joven, me gusta expre-
sarme con ella, me siento viejo,
pero mi pintura me hace joven. Tal
vez dentro de poco cambie el rum-
bo... Un giro de noventa grados y
cambie de estilo, para variar, no
sé...

—Así que la pintura te da fuer-
zas para vivir...

—Sí, es algo vital para mí. Mi
existencia no tendría sentido si no
fuera por el noble arte de la
pintura.

Ha caído la noche, sin enterarnos.
Xesc es hombre que se retira a
casa a primeras horas de la noche.
Hoy —día de esta entrevista— es
su onomástica. Le felicito, sonríe y
nos despedimos. A seguir pintando
amigo, Xesc.

MAI KEL
P. D. Durante la entrevista nos

hemos olvidado, nuestro amigo
XESC FORTEZA ganó también el
primer premio «Ciutat de Petra» y
otro afio consiguió el 3." premio
en la misma Villa.

Entre otro orden de cosas hay
que rectificar lo siguiente: La gorra
que lleva no es exactamente de ma-
rinero, más bien de capitán de bar-
co o yate. Como cosa curiosa hay
que significar que posee el carnet
de patrón de barco de 1.a clase
aunque nunca ha tenido ningún tipo
de embarcación.

SE,NECESITA MUCHACHA -con
carnet de conducir para trabajos
diversos empresa carnicas.
SE NECESITA JOVEN, servicio
militar cu in pl 1(10 y con carnet
de conducir.
In Tel. 580053

CADA DIA PITJOR
MES DIFÍCIL
Benvolgut Sr. Director:
Com a felanitxers i recollint l'opi-

nió de molts de conciutadans, vo-
lem expressar per mitjà d'aquesta
carta la nostra indignació per
l'abandó en que es té l'assumpte
del transit i aparcaments per part
de l'Ajuntament, tant es així que
creim que es motiu prou per estar
empegueïts de ser felanitxers. El
que passa aquí no passa gairebé
eniloc més de Mallorca i qualsevol
persona que vengui de fora se n'ha
de dur per força una pobra impres-
sió de nosaltres ja que Passumpte
de l'ordre i la netedat són el reflexe
fidel del grau de cultura d'un poble.

Això però de l'ordenació viària,
el control de la circulació i el man-
teniment dels carrers i jardins cau
justament de ple dins les competen-
cies municipals i no exageram gens
ni mica si deim que en aquests
aspectes l'Ajuntament no fa res de
bo des de fa molt anys. Es vergo-
nyós el que passa al carrer Major,
al carrer Nuno Sang, al carrer de
Ia Naga i a tants d'altres indrets
de la població. Ës vergonyós que
Felanitx després de tants d'anys
d 'a j u n ta m en ts emocra ti cs (!) i
amb els doblers que els sobren
escandalosament a cada exercici,
no disposi d'una via de circum-
valac io.

Farà cosa d'un mes que un diu-
menge hi hagué carreres ciclistes i
fou el gran desastre quan a la des-
viació cap a Campos, Santanyí, etc.
i això ho podien preveure els en-
carregats de la circulació, pet-6
mancà la més minima voluntat d'or-
ganització i gust per fer les coses.
I lo mateix passa quan hi ha fira...

Per quê l'Ajuntament no es cuida
de retirar sovint els cotxes abando-
nats pels carrers? Fa uns dies se'n
retira un que el proper dia 13 de
novembre hauria fet un any que hi
estava.

Per què el Batle i els regidors
més implicats no fan una volteta a
peu de tant en tant pel poble.
Aquest costum, des de que deixa la
batlia N'Andreu Manresa, s'han cui-
dat prou de no assumir-lo els batles
posteriors. Els escau millor la tac-
tica de l'estruç.

Creu el regidor encarregat de la
circulació —que no dubtam que
cada mes no tendra cap escrúpol
d'acceptar la paga que prove de les
butxaques de tots els felanitxers-
que fa lo que toca per a solucionar
una situació tan clarament caotica?

NDO PISO de 180 m 2 en paseo
Ramon Llull, 25, 2.°.
Informes, Tel. 589043.

BUSCO PARA
ALQUILAR CASAS
DE CAMPO
Lila.: Tel. 581090 (noches)

No sera que aquesta gent esta ben
cremada de no fer res durant tants
d'anys? Si entre tots no saben solo-
Honar el problema de la circulació,
com poden solucionar-ne de més
importants, que per desgracia els
tenim?

Cada dia tot esta pitjor i més
difícil.

El Batle té la paraula.
Uns felanitxers

APARCAMENTS
AL CARRER MAJOR

Sr. Director de Setmanari «FELA-
NITX».

Li agrairia publicas la següent
carta.

Fa un pareil de vegades que he
volgut aparcar al carrer Major, on
si no ho he mirat malament s'hi
pot deixar el cotxe durant quinze
minuts Idõ be, es difícil trobar un
lloc buit perquè moltes vegades hi
ha cotxese estacionats durant hores.
A més a més, ara es fàcil trobar-hi
aparcats un parell de cossiols da-
vant d'algunes botigues (que no sa-
bem si tenen permís per a quinze
minuts o per tot lo dia, o si no en
tenen de cap casta).

La circulació al carrer Major és
conflictiva pels cotxes i pels que
van a peu. Se que hi ha botigues
que voldrien que no s'aparcas en
tot el carrer, i altres que s'estimen
més que la gent hi aparqui.

Seria aconsellable que es pren-
gués una solució de bon de veres,
però mentrestant si s'hi pot apar-
car durant quinze minuts, hi ha
dues coses que no es poden fer:

• Que es comporti que els cot-
xes estiguin més dequinze
als aparcaments.

• Que hi aparquin cossiols si no
tenen permís de circulació.

Atentament.
F. T.

AL GRUP DE VEINS
DE SA BATERIA

Corn, veí de Sa Bateria som el
primer que se n'alegra de la neteja
feta en el redol mateix de la mura-
da de Sa Bateria. Sempre podreu
comptar amb mi per a millorar
l'entorn amb jardins a com sigui i
he de confessar que sent unes
grans sampaties pels camps de tre-
ball que organitza la Direcció Gene-
ral de la Joventnt.

El motiu del meu escrit era un
altre. Més avail de canostra i per
fer un pas dins la garriga, tallaren
més enllà de lo necessari per a un
pas i indiscriminadament aquesta
garriga sana i verda de que parlau.
I no veig cap bubota, tallaren tot
lo verd, fos lo que fos. Se varen
aturar a mitjan Hoc i Cs d'esperar
que no seguesquen de la mateixa
manera.

Com veis, hi ha un mal entès i
parlam de redols diferents. Es una
llàstima que el mal entés donàs Hoc
a comentaris de tipus personal.

Bardissa, plastic, papers, escom-
bros, vidres... no són posats meus
hi ho faig llevar de tant en tant. A
ningú no li agrada tenir un femer
al costat de ca-seva.

Una darrera paraula, la gent que
passa o els estols de joves que se
banyen no molesten, no puc dir lo
mateix de qui no dóna la cara.

Atentament
Andreu Rigo

Restaurant BON PORT
Obert tots els dies tot l'any

C. Pizarro cantonada Churruca - Tel. 575174 	 Porto Colom
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Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
ASSEMBLEA GENERAL

Es convoca els socis a l'Assemblea General que tindrà lloc demà
diumenge dia 16 doctubre, a les 9,30 h. en primera convocatòria
i a les 10 h. en segona, a la Casa de Cultura, sota el
següent ordre del dia:

— Eleccions per a la renovació de càrrecs del Consell
Rector.

El Conseil Rector
NOTA: Es recorda als socis que no hagin cobrat algun tri-

mestre, que passin per la Cooperativa els dimarts i dijous, de
17 a 20 h.

També tots els socis interessats en adquirir «molla», han de
passar per la Cooperativa abans de divendres dia 14 doctubre.

Joan Escalas Taberner
MALALTIES DE LA PELL, CABELL I VENERIES

Consulta: Dilluns horabaixa.

Hores convingudes

C. Costa i Llobera, 32 - 1 er. B. - Tel. 582233 	 FELANITX  

r cLANITX   

Accident Mortal
Divendres de la setmana passada

es produí un accident de circulació,
a conseqüència del qual morí el
jove felanitxer Francisco Perez Ló-
pez, de 19 anys i resta ferit de con-
sideració un altre jove que compar-
tia el vehicle.

El sinistre es produí quan el
cotxe que ocupaven els esmentats
xoca contra la caseta del transfor-
mador d'electricitat que hi ha al
cap d'amunt del carrer nou (C/. de
Jaume I). De la infausta topada
—que produí desperfectes a la ins-
tallació i la interrupció del servei
electric a la zona— se'n deriva
aquest tragic resultat.

Llamentam una vegada més aquest
tribut dolorós pagat a la causa de
la circulació i enviam la nostra més
sentida condolència als pares i fa-
miliars de l'infortunat jove.

La vetla de Santa Maria
Dissabte a vespre tingué hoc al

santuari de Lluc, la tradicional
Vetla de Santa Maria, que organitza
el Secretariat Diocesà de Pastoral
Juvenil i que congrega als peus de
la Moreneta una munió de joves
d'arreu de Mallorca. Foren una
quarentena els joves felanitxers que
hi assistiren i . que, juntament amb
altres joves de pobles de la comar-
ca, ompliren un autocar que els
porta al santuari llucà.

Trobades prematrimonials
El proper dilluns dia 17 comença-

ran a Felanitx i a nivell d'arxipres-
tat, unes trobades especialment di-
rigides a les parelles que pensen
contreure matrimoni els propers
mesos. Aquestes se desenvoluparan
els dies 17, 18, 19 i 20 a la rectoria
a partir de les 9'30 del vespre.

Les parelles interessades en assis-
tir-hi es poden inscriure a la ma-
teixa rectoria.

Josep Falcó al front del Regiment
«Palma 47»

El nostre paisà el coronel Josep
Falcó Rotger, va rebre, el passat
dilluns dia 3, el comandament del
Regiment d'In fanteria motoritzable
«Palma 47», en un acte que tingué
Hoc a l'aquarterament de Son Sure-
deta sota la presidencia del General
Governador de Tropes de Mallorca.

Li desitjam una bona gestió al
front del nou destí.

Sorteig «paga extra»
de «Sa Nostra»

En el sorteig «pogo extra» realit-
zat per la Caixa d'Estalvis de les
Balears «Sa Nostra», ha estat pre-
miada amb 25.000 ptes. Na Catalina
Rosselló Fiol, del carrer del Carme
número 37 de Portocolom.

Celebrecions eucaristiques a la
Providència

S'han recomançat les celebracions
eucarístiques que tenien lloc l'any
passat els dimecres a la capella de

la Providencia de les RR. Teatines
Tots els dimecres doncs, a les 5

de l'horabaixa hi haurà exposició
del Santíssim i a les 6 missa.

Es convida tots els fidels.

Ayuntamiento de Felanitx
ANUNCIO

NUEVA OFICINA
RECAUDATORIA DE TRIBUTOS

EN FELANITX
Se hace público para general co-

nocimiento que ha sido abierta la
nueva Oficina Recaudatoria de Tri-
butos de Felanitx, en la calle del
Mar n.° 15, 1.er piso, encima de la
Oficina de la Caja de Pensiones.

En dicha Oficina Recaudatoria se
recaudarán todos los impuestos y
arbitrios municipales, Contribución
Urbana, Rústica, Licencia Fiscal,
impuesto de Circulación de Vehícu-
los, impuesto sobre solares, tasa
por recogida de basuras, y. en
general, todas las exacciones muni-
cipales que se recaudan mediante
recibo.

El período de cobranza volunta-
rio sera desde el 15 de septiembre
hasta el 15 de noviembre, y durante
dicho período la Oficina Recauda-
toria permanecerá abierta nados los
lunes, martes y miércoles, de las 8
a las 14 horas.

Los demás días, los recibos esta-
rán disponibles para su cobro en la

Felanitx-Ràdio
104.0 Mhz. FM.
Ap. Correus, 15

T el. 580600

PROGRAMACIÓ HABITUAL
DILLUNS.—«Bat Bi Hiru» (Toni

Fiol i Guillem Mascaró). — 18:
«Musicals» (Joan Toni Miró). —
19.15: «Visca la Música Clàssica»
(Toni Roig i Pep Orfi). 20.30: «Di-
Buns Esportiu» (S. Picornell). —
21.30: «Escapcions» (Joan Megtre i
Jaume Barceló).

DIMECRES.-16.30: «Superdime-
cres» (Joan Toni i Llucia Miró i
Toni «Perenofre»). — 19.30: Carte-
llera» (Maikel). — 20.30: «Salut per
a tothom» (Miguel Vidal). — 22.30:
«Visca la Música Clàssica» (T. Roig
i P. Orfi).

DIVENDRES.-18: «Passam de
tot» (Toni Obrador i J. Cerda). —
19: «Rocarola» (Joan .  —
20.30: «Salsa» (J. Mesrte). — 21:
«Crònica Política» (Sebastià Massu-
li). — 22: «Exit» (Jaume Julia i
Jaume Nicolau).

DISSABTE.-10: «Salut per a
tothom» (Dr. Miguel Vidal). —
10.30 : «Detxondit» (M. Bennasser).
— 1: «Fent Show» (Julia, Nicolau,
Mascaró, Muñiz). — 13.30: «Bon
Profit» (Bennasser i Muñiz). —
14.30: «Bourbon i Cervesa» (T. Vi-
cens, J. Mestre i M.. A. Covas).

Jornadas Socio-Colturals-Recreatives do la
Tercera Eclat e a Comarca de %Oro

I RO GRAMA

Avui dissabte dia 15.—Diada a Porreres.
Demà diumonge dia 16.—Diada a Ses Salines.
Dilluns dia 17.—Diada a S'Arenal.
Dimarts dia 18.—DIADA FELANITXERA. El dematí visita als

impossibilitats. El capvespre, entrega de premis als nins guanya-
dors i actuació del grup musical «ELS VALLDEMOSSA».

Dimecres dia 19.—Diada a Calonge i Cala d'Or.
Dijous dia 20.—DIADA CONCARRINA. El matí concurs esco-

lar i entrega de premis. Visita als impossibilitats. El capvespre
les 6, missa i tot seguit concert pel grup «L'Altina» de Santanyí.

Berenar.
Dia 21.—Diada a S'Alqueria Blanca i a Porto Petro.
Dissabte dia 22.—Diada a Campos.
Diumenge dia 23.—CLOENDA A FELANITX.
A les 10 concentració de les parelles amb més de 50 anys de

matrimoni, a la Llar. Missa a la parròquia i acte d'homenatge al
saló d'actes de l'Ajuntament. Refrigeri.

A les 15,30, concentració de tota comarca al passeig de Ra-
mon Llull, desfilada cap al Parc Municipal acompanyats per les
bandes de música dels municipis de la comarca. A les 16, acte
literari en el parc. Intervendran el Batle de Felanitx i un repre-
sentant de la Tercera Edat de cada municipi. Concert per les
bandes i per la Coral de Felanitx. Entrega de trofeus als tres
alumnes premiats de la comarca. Obsequi als majors de 90 anys.
Cloenda pel president del Govern Balear.

A les 18,30 sopar de germanor per a tots els socis de la co-
marca. A les 20,30, nit de festa i bulla.

Oficina Recaudatoria de Manacor,
calle Martin Vila, o.° 8.

Los días de cobranza: En PORTO
COLOM, el 20 de octubre, local de
la Aduana. En S'HORTA, el 21 de
octubre, local Escuela Nacional y
en Cas Concos, el 22 de octubre,
local Escuela Nacional, el horario
sera de las 8 a las 14 horas.

Terminado el día 15 de noviem-
bre el plazo para la recaudación
voluntaria de los recibos, se proce

derá a la recaudación ejecutiva,
aplicando los recargos correspon-
dientes.

Por tanto, y en evitación de que
los vecinos de Felanitx tengan
que pagar recargos, les recuerdo
que tienen hasta el 15 de Noviem-
bre para pagar los impuestos y
arbitrios.

Felanitx, a 10 de octubre de 1988.
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat
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Restaurante MALLORCA
NUEVA DIRECCION

Especialidad en cocina mallorquina
Sopas mallorquinas
Conejo con cebolla
Frito mallorquín
Almejas rubias
Llampuga con pimiento
Lengua
Lechona

y nuestras sugerencias
Merluza a la Vasca
Rape a la Marinera
Parrillada de pescado
Entrecote pimienta
Filete Stroganoff

350
400
250
650
400
300
400

POLLOS AL AST Y PAELLAS POR ENCARGO

BANQUETES, BODAS, COMUNIONES

Pida presupuesto sin compromiso

Paseo Ramon Llull, 21 	 —	 FELANITX 	 Tel. 581631

FELANITX 	 f-

Terra Iluenta
	

Tombats a la molsa

Thatcher i els europeus 	 Per favor, pro la Histbria
Margaret Thatcher, la primera

ministressa britànica, no es santa
de la meva devoció. No crec que
això sigui una sorpresa per al lector
que normalment segueix aquesta
columna. Tanmateix això no vol dir
que no reconegui i que fins i tot
no admiri una sèrie de qualitats
d'aquesta dona: el seu caracter, el
seu esperit nacionalista i la seva
voluntat de dir el que pensa, tot i
que això vagi en contra de la diplo-
macia i la prudència que els poli-
tics han de demostrar en determi-
nats moments i circumstancies més
o menys compromeses i més o
menys difícils. Potser aquestes qua-
itats són les que li han servit per
aconseguir els vots que li han per-
més repetir el càrrec que ara té.

El cas es que la primera minis-
tressa britànica no ha dubtat en
exposar públicament les . seves pre-
vencions respecte de la possible fu-
tura unitat política europea. Deter-
minats politics europeus, europeis-
tes ells, s'han entusiasmat massa
amb la idea de la formació d'uns
hipotètics Estats Units d'Europa,
sense saber si aquest projecte es
realment viable i, sobretot, acceptat
pels uropeus afectats. Usant l'Acta
Unica Europea com a punt de par-
tida que servira per suprimir les
frontres econòmiques, s'ha comen-
cat a fer camí en el projecte de la
unitat política europea, idea amb
la qual no combrega, segons ha
deixat ben clar, Margaret Thatcher.
Es parla d'un parlament europeu
amb competencies en medi am-
bient, transports, agricultura, cornu-
nicacions..., i en l'ambient politic
internacional es nota la potenciació
de la Unió Europea Occidental
(l'OTAN europea sense la participa-
có dels USA i Canada), la qual cosa
fa pensar que fins i tot la defensa
(quin eufemisme!) podria passar
per una política de coordinació en-
tre els països de la CEE i alguns
altres més.

Margaret Thatcher ha deixat ben
clar que això de la unitat europea
no li fa massa gracia, almenys si
eixel suposa la pèrdua de la identi-
tat dels països que integren la CEE.
Es veu que la primera ministressa
britànica té por que el previsible
centralisme europeista, centrat a
Bruselles, anuHi el poder dels go-
verns dels estats europeus, deixant-
los en un paper de poders perifè-
rics, amb competencies limitades, i
sols amb capacitat de gestió, tal
com succeeix, posem per cas, amb
les comunitats autònomes de l'estat
espanyol. Per altra banda es evident
que una consciencia europeïsta ten-
dra una marcada tendencia a es-
borrar els sentiments nacionalistes
dels països europeus, per simple
coherencia, i aim') es molt difícil
que pugui ésser acceptat, sobretot
per països que han tardat segles en
poder arribar a tenir o afirmar una
personalitat nacional histórica, de
vegades feta sobre l'opressió i el
domini d'altres pobles.

Europa, l'Europa de la CEE, no
esta feta encara i les perspectives
dels hipotètics Estats Units d'Euro-
pa semblen més una quimera que
altra cosa. En realitat es un projec-
te que hauria de demostrar la seva
utilitat, deixant de banda els inte-
ressos econòmics que fins ara han
mogut la CEE i que han servit de
motor per arribar al moment
actual.

Endemés, si païSos com el Regne
Unit, amb tanta presencia interna-
cional, tanta força cultural, econò-
mica i política, tenen por de perdre
la pre•pia identitat en el projecte
supnaestatal de la CEE. ¿que no
han de fer aquells països, aquelles
nacions, que es troben en condi-
cions molt més difícils i que no
compten amb el suport d'un estat
que els garanteixi, almenys de mo-
ment, la supervivencia de la seva
identitat nacional?

RAMON TURMEDA

Deure complit
Un any més he deixat la nostra

roqueta per anar a Calafell, ja que
considerava que tenia un deure so-
cial i huma per dur a terme: Diri-
gir les preolimpiades per a dismi-
nuits físics, per tal de que unes
persones es trobassin un dia dife-
rents i capaces de competir espor-
tivament corn el millor, que aconse-
guíssim unes medalles simbòliques
rera uns esforços, per tal de veu-
re'ls alegres i satisfets. Si això ha
estat així, haura estat la millor re-
compensa.

Com a Seul s'encengueren les
torxes olímpiques, a Calafell s'en-
cengueren els ànims, i amb la par-
ticipació dels coHaboradors —que
sens ells res no seria possible— hi
hagué una participació total i per la
lluita i deportivitat se supera els
anys passats.

Vull destacar la collaboració de
Ia ciutat de Felanitx, que amb
l'Ajuntament al front, diverses em-
preses i un grup de bons amics, féu
possible que tots els participants
obtinguessin el premi simbòlic, en-
tregat al llarg d'una festa emotiva
i brillant.

Antoni Vidal

Fútbol 2. Regional
Silorta, 3 - J. Sallista. 3

ALGO FALLA

No acaban de funcionar los chi-
cos que dirige Andres Burguera, en
casa dan demasiadas facilidades,
especialmente en defensa, y luego
tienen que ir a remolque del resul-
tado todo el partido.

A los pocos minutos, un claro pe-
nalti significó el (0-1). Las esperan-
zas renacieron cuando M. Roig,
también de falta maxima, conseguía
el empate (1-1). La alegría duró
poco ya citie antes del descanso los
visitantes se adelantarían (1-2). Re-
sultado con que acabó la 1.a parte.
En la 2.a la cosa se complicó toda-
vía más cuando llegó al marcador
el 1-3. Fueron dos jugadas aisladas
en que el S'Horta lograría igualar
la contienda con goles de Pere Juan
y J. Piña, un partido que parecía
perdido ya que el equipo local no
conseguía serenar su juego.

S'HORTA.—R. Roig, Guillem, Ri-
to (Tolo), Manolo, Oscar, Gaspar,
M. Roig, Pere Juan, J. Pifia, Dino
y Desi (J. Ramón).

J.

Un moment, un moment, pareu la História, per favor, deixau-me bai-
xar la próxima parada. Gracies. Em pens que m'havia d'haver baixat un
parell de parades més avant, o potser hauria d'esperar un parell de pa-
rades ales..., quina incertesa! La qüestió es que ja som aquí, enmig de
l'entrepa, enmig de dues llesques de pa, amb els moderns per un costat
i els postmoderns per l'altre. Quina es la meva generació?, la dels hip-
pies?, la dels yuppies?, la dels punks?, la dels heavy? És mala de definir.
Nosaltres som els postmoderns de la modernor i els avant-postmodernis-
tes de la pcstmodernor. Si, ja ho sé: es un embolic, pen') com definir una
generació sense nom i amb senyes d'identitat marillevades?

La meva generació visqué en calçons curtets o amb trunyelles tots
els esdeveniments que marcaren la generació anterior: el Maig francés
del 68, l'assassinat del plorat Kennedy, l'èxit dels Beatles, la popularitza-
ció de la minifalda, el pop-art, el moviment hippie, la crisi de Cuba, l'arri-
bada dels primers homes —homo sapies americanensis— a la Lluna, la
primavera de Praga, la revolució cultural xinesa, la lluita de Martin Luter
King en defensa dels drets civics dels negres..., fets aquests que marca-
ren més d'una generació. Em pens que vaig néixer massa tard en un món
massa veil_

RAMON TURMEDA

SI tens entre 15 I 25 anys aconsegueix el
Carnet Jove Europeu. Pots aconseguir grans
descomptes a establiments, transports, I
estatges, vegans el Protocol de Lisboa que
aixi ho acorda.
Per aconseguir el Carnet Jove Europeu, o
renovar el Carnet Jove que la tens, només has
de presenter el DNI, una fotografia de carnet I
300 ',emotes a qualsevol de les entitats
següents:

- Qualsevol oficina de «Sa Nostra», «La
Caixa», Banca March o Banc de
Bilbao-Vizcaya.

- Oficines d'informació luvenil:
Palma: C/ Venerable Jeroni Antic, 5 baixos.
Tef. 71-30-11
Maó: Cl Vassallo, 29. lof. 36-07-93
Eivissa: C/ Bes, 9. Tef. 30-43-04

•:1GOVERN BALEAR
CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDENCIA
Dtrecao General de lotentut

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"

BANCAAMARCH

BANCO

BILBAOVIZCAYA
BBV

"laCaixa"
1,0(4f,



Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15- Tel. 580448 y la. Volta, 107 - Tel.:581144 FELANITX

cine princip  

Viernes 14 y sábado 15 a las 9 noche y domingo 16 desde las 3
La película de más éxito en lotto el mu ndo actual indite.

Silvester Stal lone en

Rambo - Hi y Una pandilla alucinante
Viernes 21 y sábado 22 a las 9 noche y domingo 23 desde las 3

Lo que toda la juventud de Fein n itx esperaba; ha n Ilegado
dolos, HOMBRES G, en

Suéltate el pelo y El tesoro de San Lucas
Día 1 Noviembre - Fabuloso Festival Juvenil

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• El sábado tuvo lugar en la
casa .des Passeig» la FESTA de
XISCO OLIVER. Por la tarde el
ambiente festivo ya se notaba por
los aledaños de «Can: Moix». Un
.buffet» variado, suculentas exqui-
siteCes... Mucha gente conocida,
personajes de distinta, índole que
no faltan nunca a esa cita anual. La
casa se quedó chiquita. GRAN AC-
TUACION de la .Reina' del piano-
bar» PAQUITA, cantante que ha
grabado un .cassette» recientemen-
te y que actuaba en Cala d'Or este
verano. Una mujer encantadora.
Canciones de los años «sesenta»
deleitaron al personal cantadas
con magnífico estilo. Una velada
muy animada que tuvo como colo-
fón la llegada de JAUME «CALA-
FAT» (que se va a enfadar conmigo,
lo siento), que cantó también acorn-
pailándose al órgano de forma es-
pléndida. El xampany corría como
Ia pólvora y el «Chiva. Regal» se
escanciaba que daba ■gusto... La
llegada de ANDRES„ el cantante
«charro» del «CASINO-PALADIUM»
fue apoteósica comió: bebió, cantó,
bailó... desesperezando 	 los invita-
dos algo aletargados por los exce-
sos. En la calle muchos curiosos
seguían aquella interminable juerga
de sanos principios que ¿concluyó?
hacia las cuatro de la madrugada.
El próximo ario SORPRESA. Habra
actuación de un/a cantante mis-
terioso... ¿ Sara... ? ¿ Sera fín ? ¿Ju-
nto...? ¡Qui-lo-sa! 	 ¡Molts- d'anys,
Xisco!

• Recibo una postal del poeta
felanitxer y mejor amigo JOAN
MANRESA desde Turquía, de ES-
TAMBUL concretamente. Joan se
ha convertido en un vitijero/aventu-
rero infatigable. Unos Viajes que no
me extrañaría verlos 4:eflejados en
sus próximos libros o artículos. Un
fuerte abrazo, amigo.

VIDEOCLLTB. — «LA RUSA». Di-
rector: Mario Camus. Intérpretes:
Angeli van Os, Didier Flamand,
Muntsa Alcariiz, Eusebio Lázaro.
Fernando Guillén, Luis Hostalot.
Productora: Lauren Films Video
Hogar. Duración: 126 minutos. Gé-
nero: 1 hriller politico. SINOPSIS:
Juan Altamirano, asesor del Gobier-
no español, conoce a Begoña, pro-
fesora de Derecho Politico, veinte
arios más joven que él. Su militan-
cia hace sospechar a los servicios
de contraespionaje que la historia
de amor surgida entre ambos pueda
ser el vehículo perfecto de informa-
ción para Begoña. Entre tanto, a
Juan le encargan una complicada
negociación en la capital francesa.
COMENTARIO: Adaptación de la
novela del director de «El País»,

Juan Luis Cebrián, que a través de
un típico estilo de thriller y de un
reparto internacional intenta expli-
car algunos problemas de la recien-
te transición política española.

• El C. D. FELANITX sufrió
otro descalabro en LLOSETA, al fi-
nal regresaron con las alforjas va-
cías y el peso de CUATRO ROS-
COS. Encima cachondeo, el primer
gol fue encajado de risa y la prensa
se ha hecho eco. ¡Fue un gol de
portero a portero en un saque de
portería! ¡De risa, Marisa!

• En «Es Torrentó» el domingo,
un partido dramático, C.D. FELA-
NITX - MALLORCA. El fantasma de
los tres negativos rondará por nues-
tro histórico recinto .y tal vez pro-
visto de una descomunal guadaña
para cercenar alguna cabeza. ¿La
del entrenador? Hay que mantener
Ia cabeza fría y no tomar decisio-
nes precipitadas. El equipo debe
mejorar sus actuaciones, especial-
mente debe deforzar su sistema de-
fensivo. Tampoco la suerte favore-.
ce a nuestro equipo que tiene algu-
nos jugadores tocados y la lesión
de JULI es más importante de lo
que en principio se creía, estará
inactivo durante un mínimo de tres
meses.

• En el BAR CRISTAL» ya
está en marcha el « ler. TORNEO
LOCAL DE BILLAR AMERICANO».
No debe extrañar a nadie la gran
animación que ha despertado este
campeonato, pues, además de que
hay importantes PREMIOS EN ME-
TALICO, también están en juego
DOS VIAJES A IBIZA. ¡A picar
bien las bolas, chicos!

• En la discoteca «CLASS» des-
de que hay vigilante el ambiente es
más selecto. También cabe desta-
car el interés que muestra el perso-
nal para los CONCURSOS que
abundan los días festivos; el «eró-
tico» tuvo un éxito que fue «dema-
sié».

• RAFAEL «SIMONET» tiene
que multiplicarse en sus tareas mu-
sicales. Nuestro famoso batería
tuvo un día agotador el pasado do-
mingo en «LA PONDEROSA» con
el CONJUNTO DE VILAFRANCA y
ayer día 14. en la urbanización
«Cas Corso» tenía otra actuación
con el grupo musical «ELS NOS-
TRES» para animar —61 sabe de
eso— a los de la 3.a edad.

• En el .CINE PRINCIPAL se
esperan estos días llenazos a go-gó.
El taquillero SYLVESTER STA-
LLONE llega con 0RAMBO-III».
Esta vez la acción no da respiro al
espectador que asiste a descomunal
matanza de rusos y afganos. Sesen-
ta y cinco millones de dólares
invertidos en la producción que
cuenta con espectaculares efectos
especiales que desbordan cualquier
imaginación. .UNA PANDILLA
ALUCINANTE» es una cinta de te-
rror y humor, divertida, entreteni-
da. Las fuerzas del mal (mons-
truos) se reúnen cada 100 arios
para combatir las fuerzas del bien
y, claro, al final pierden.

JORDI GAVINA

SE NECESITA CAM ARERO
Inf.: Cafeteria S'Aheurador.
Tel. 582309

SE,NECES1TAN CAMAREROS con
conocimientos de idiomas.
Informes, Tel. 575771.

SESION MUNICIPAL
En la sesión del 18 de Agosto se

acordó: Que por los guardias noc-
turnos se canten las horas, en la
forma que por la tradiiión de onto-
fio venía efertuándose.

— Las Sociedades, Cafés y de-
más Círculos de recreo, cerrarn sus
locales a las 24 horas. Desde dicha
hora queda terminantemente prohi-
bido el transitar por las calles de
la Ciudad a todas las personas que
no estén debidamente autorizadas,
dár dose el tiempo prudencial para
retirarse a sus domicilios. En caso
de enfermedad u otra causa de re-
conocida necesidad, se harán por
los agentes de mi autoridad las de-
bidas diligencias pará averiguar su
veracidad.

— El tránsito se reanudará a la
hora acostumbrada para empezar
Ias faenas agrícolas.
VENDIMIA

Los lagares particulares ya reci-
ben las uvas y el Celler Cooperatiu
ha abierto sus puertas para elabo-
rar el fruto de sus asociados.

Es creencia que el precio oscila-
rá entre las 8 y 9 pesetas el quintal
mallorquín.
DELEGACION DE TRABAJO

Los empresarios o potronos agrí-
colas abonarán á sus obreros los sa-
larios siguientes:
SEGADORES:

Con guadaña, obreros mayores de
18 arios, 10 pesetas diarias.

Con hoz, obreros mayores de 16
arios, 9,50 pesetas diarias.

Recogedores de gavillas, hombrs
mayores de 16 años, 8,50 pesetas
diarias.

Trilladores: oficiales, 10,25 ptas.
diarias. Peones, 8,25 diarias. Son
oficiales los que turnan en el traba-

jo de servir las gavillas a la máqui-
na. Son peones, los que efectúan los
demás trabajos secundarios.
PODADORES

Jefe de Cuadrilla, 7 1/2 	 pesetas
diarias. Podadores en general, 6,25
pesetas diarias.
LABRADORES

Obreros, 6,25 pesetas diarias.
Poniendo el obrero un solo ani-

mal de tiro y arado, 15 pesetas dia-
rias. Pcniendo dos animales de tiro
y arado, 20 pesetas diarias.
LA ENFERMEDAD DE LOS
CERDOS

Entre los agricultores empiezan a
sentirse algunas quejas por la en-
fermedad de algún que otro cerdo
de engorde. Los casos son bastante
aislados, pero e ellos la enferme-
dad presenta caracteres fulminan-
tes.

D'ALLAVORS

VENDO APARTAMENTO en Porto-
Colom, parte Aduana.
Informes, Tel. 721866 (llamar por
las marianas).

CONSTRUCCIONES:RAFAEE.
G M ENEZ

Construcciones en General.
In f.: Tel. 575707 y 581270

.•••=10, 	

VENDO SOLAR 800 m2 apróx. En
calle Asunción de Porto-Colom.
Informes: Tel. 575174. Restaurant
Bon Port.

SE NECESITA DEPENDIENTA pa-
ra tienda de muebles, que hable
inglés y alemán.

SE NECESITA CONTABLE con no-
ción contabilidad oficial y PER-
SONA para servicios técnicos.
Informes, Tel. 657104

SE VENDE SOLAR en Felanitx,
C/. Joan Alcover.
Informes, Tel. 580991



PINTURAS

Adrover-Antich, C.B.
-Pinturas interior y exterior.

-Lacados y tratamientos de
muebles y maderas en general.

-Colocación de moquetas, pavimen-
tos y papeles pintados.

Talle: C. San Agustin, 19—Tel. 582302
Part : C. Slibeurador, 28—Tel. 582374

P°. J. Estelrich, 18 - Tel. 580645

Escola de ball per adults
El curs 88-89 començarà el dia 25

d'octubre, a les 21'30.

Lloc: Club Gimnàstic Felanitx
C. de la Mar, 16.

Matrícula, al mateix Hoc els horabaixes

LANITX

ALINEACION: Parera, M. Riera,
R. Juan, Valentin, M. A. Llull, Pont,
X. Riera. Sustituciones: Sagrera por
Felipe y Martin Rial por Xisco Rie-
ra.

ARBITRO.—E1 encuentro fue diri-
gido por el Sr. Carrió que no tuvo
ninguna complicación y no influyó
nada en el resultado. Estuvo bien
ayudado en las bandas por Navarro
y Nicolau.

GOLES.—Min. 4. Gol de Parera en
propia meta (1-0). Min. 40 (2-0);
Min. 60 (3-0) y Min. 65 (4-0).

COMENTARIO.—Tarde soleada y
pocos aficionados en las gradas. Un
mal partido el jugado por el equipo
visitante que nada pudo hacer para
marcar algún gol, ya que en el mi-
nuto 4 el portero Parera se automar-
caba y a partir de aqui el Felanitx
quedó «sembrado» en el terreno de
juego. Fue en este momento cuando
el equipo local cogió las riendas del
partido y estuvo todo el tiempo ro-
bando balones sin dejar jugar al Fe-
lanitx. Los visitantes sólo dispusie-
ron de dos ocasiones que desaprove-
charon claramente.

Con este resultado en contra con
que regresó de Lloseta, el equipo fe-
lanitxer ya es uno el negativo- con
que cuenta en la tabla clasificatoria.
Nuestro equipo como recordarán,
está en manos del ex-jugador del Fe-
lanitx Juan Perez del Cid.

El próximo encuentro a disputar
por el Felanitx sera mariana domin-
go dia 16 en su propio feudo, a las
cuatro de la tarde, frente a un equi-
po que pretende ser uno de los go-
Hitos de esta categoria, el MALLOR-
CA.

ES PUPUTIGORI VICENS

2.* REGIONAL
UN EMPAT ÂMB GUST DE POC
CAMPANET, O - CAS CONCOS,
CAS CONCOS.—Huguet, Zamora-

no, B. Adrover, Llull, Rosselló, Obra-
dor, Barceló, Fio! (N. Julia), Mayo-
ral, G. Adrover (Uguet) i Guindi.

ARBITRE.—E1 Sr. Martinez Fran-
co, molt feixugot. Molt més rigorós
amb les protestes que no pas amb
Ia duresa, sobretot, dels locals. Mos-
tra 4 targetes grogues, tres d'elles a
jugadors dels Cas Concos: Obrador,
Rosselló i Uguet.

COMENTARI.—Del resultat se'n
podria deduir que fou un partit sen-
se història, per) no ho cregueu. Els
10 minuts primers van ser d'estira-i-
amolla al mig del camp. Passam des-
prés a una fase de més domini local,
amb una ocasió de perill que Hu-
guet, amb malabarisme, neutralitza.
Comencen llavors els contraatacs
dels homes de Vilar per') l'arbitre
s'encarrega que mai no fructifiquin.
Si a això afegim que la defensa lo-
cal es mostra dura i expeditiva en-
tendrem per què els concarrins arri-
ben a desistir d'arrencar cap a l'àrea
campanetera. Aim) no obstant, els
darrers vins minuts de la primera
part, assistim a una estona de fut-
bol de qualitat per part dels concar-

rins i comptabilitzam tres ocasions
de gol —de Guindi, Fio! i Mayoral—
que no ho van ser per pura mala
sort. Davant d'aquest domini, els de
Campanet es limiten a conglaçar
l'esfèrica tant com poden fins que
acaba la primera part.

A la segona, per, canvien les co-
ses, tot i que Vilar manté el mateix
esquema i els mateixos homes en
joc. Els concarrins passen de domi-
nadors a dominats durant quasi un
quart d'hora, fins que al minut 13,
en un dels pocs contraatacs, Guindi
està a punt de marcar, per?) el seu
tir surt desviat. Es produeix una
reacció dels locals en el mateix sen-
tit i el seu davanter centre —l'home
mês perillós—, desaprofita una opor-
tunitat d'or per a marcar gol quan
el seu cop de cap surt alt.

Quan manquen 20 minuts de joc,
Vilar fa dos canvis simultanis: se'n
van Fio! i G. Adrover i reforça el
centre del camp amb N. Julia i
Uguet, que debutaven ahir amb el
Cas Concos. La resta del partit ja la
podeu imaginar: joc al centre del
terreny i escasos aprofundiments
del Cas Concos, sobretot duits per
l'esquerra, des d'on Mayoral no
aconsegueix, per dues vegades, mar-
car el gol que hauria valgut un al-
tre positiu.

Resumint, podríem dir que el Cas
Concos no va fer un bon partit, al-
menys no tan bo com esperava el
públic local i el grup de seguidors
concarrins que, en nombre conside-
rable, havien acompanyat l'equip.
Per això mateix, el resultat es pot
considerar just, encara que si hi ha-
via d'haver un guanyador «als
punts», aquest fos el conjunt concar-
ri. Però be, un positiu sempre és bo.

Demà diumenge, a les 4 de la tar-
da, CAS CONCOS - CALVIA.

G.
JUVENILES
FELANITX, 4 -

RELOJERIA CALVO, 1
EXCELENTE PARTIDO

ALINEACION.—M. Roig, Taol,
Obrador, J. Roig, Luciano, Contesti,
Beas, Oliver, Gallardo, Artigues y
Borrás. Sustituciones: Campos por
Gallardo, Muñiz por Oliver, Leandro
por Luciano, M. Roig por Sureda y
Simón por Artigues.

GOLES.—(1-0) Min. 10 Gallardo;
(2-0 Min. 48 Borrás; (2-1) Min. 51
gol de penalty; (3-1) Min. 79 Arti-
gues y (4-1) Min. 82 Artigues a pase
de Luciano.

Muy bueno el partido y excelente
el resultado obtenido por los pupi-
los de M. Adrover el domingo en el
campo del Torrentó, ante un equipo
bastante flojo. El Felanitx dominó
todo el encuentro con facilidad y el
eqiupo visitante dispuso de pocas
oportunidades para marcar. Cuando
el resultado era favorable por 3-1, el
mister decidió cambiar casi todos
los jugadores e hizo los cinco cam-
bios permitidos en esta categoria,
con jóvenes jugadores que no suelen

ser titulares en los partidos que son
de serio compromiso. Esperemo.,
que siga esta buena racha que llevan
desde unas semanas atrás, anotán-
dose puntos y positivos a su favor.

G. VICENS
INFANTILES
FELANITX, 5 - MARGARITENSE,

UN MUY BUEN COMIENZO
ALINEACION. — Galmés, Matas,

Pons, Barceló, Acosta, Evaristo, To-
mas, Felipe, Basi, Maimó y Herrero.
Sustitución de Tomas por Francis.

GOLES.—(1-0) Min. 12 saque de
esquina de Evaristo que tira direc-
tamente a puerta y marca. (2-0) Min.
26 gol de Herrero a pase de Xisco
Maimó. (3-0) Min. 39 gran jugada
de Tomás que pasa sobre Herrero y
éste vuelve a Tomas y marca. (4-0)
Min. 42 golazo de Basi en solitario.
Min. 69 gol de Evariso por la escua-
dra.

Buen comienzo de liga tuvieron el
pasado sábado los chavales dirigidos
por J. Adrover en su primer partido
de la temporada, ante un flojo Mar-
garitense. Los locales se impusieron
desde el comienzo y aunque marca-
ron cinco goles, perdieron muchas
oportunidades. En toda la primera
parte el Margaritense sólo pudo Ile-
gar tres veces a puerta, debido a la
buena defensa que practicó el equi-
po merengue.

G. VICENS
ALEVINES
BEATO RAMON LLULL, 7 -

FELANITX,
DE CADA VEZ MEJOR

ALINEACION.—Fullana I, Risco,
Esteban, M. A. Obrador, Perelló,
Francis, Fullana II, Estrella, Caña,
Nico y Porras. Sustitución de Porras
por Cosme.

El Felanitx dominó durante más
de diez minutos, hasta que les mar-

caron el primer gol. La falta de ju-
gadores hace que no se puedan ha-
cer muchos cambios en el equipo.
Comparando el partido celebrando
hace dos semanas, se puede ver que
el golaveraje ha bajado y más si te-
nemos en cuenta que tres de los sie-
te goles que subieron al marcador
fueron en propia puerta.

Según informaciones, la plantilla
se ampliará y así se podrán hacer
cambios si un jugador se duerme en
el terreno de juego, que según me
dijeron, es lo que pasa en algunos
momentos del partido.

G. VICENS

BENJAMINES
CALA MILLOR, 3 - FELANITX,

UN CALAMITOSO ARBITRAJE
ALINEACION.—Paco, Miguel, An-

dres, David, Risco, Frias; Manolo,
Matas, Tomeu, Miró y Javier.

Se puede, hablar de un buen par-
tido el realizado por los muchacho-
tes de Pejbta Vaguer en el campo
del Cala Millor, pero también hay
que hablar del calamitoso arbitraje
que nos ofreció el colegiado de tur-
no, que incluso se sacó un penalty
de la manga que ni los espectado-
res ni los contrarios vieron. Fue en
este momento cuando los jugadores
visitantes bajaron el ritmo de juego.
Esto ha sido un partido más de los
de la liga que debe olvidarse por-
que con este arbitraje no se puede
ir a ningún sitio. Estos jovencitos
jugadores felanigenses no tuvieron
muchas .ocasiones de marcar y des-
de el momento que les marcaron el
primer gol, se desconcentraron y el
Cala Millor terminó de solucionar la
dificil papeleta encajándoles dos go-
les más.

GORI VICENS

FUTBOL
3.a DIVISION

Llosetense, 4 - Felanitx,



Coloms a la Sala
(Continetació)

27.-Una ciutadana ens demana
explicacions de per què la policia
municipal fa feina pel Partit Demo-
cracia Cristiana? La policia munici-
pal va repartir un escrit d'aquest
partit, per què?

28.-Vareu anar a una reunió de
Disciplina Urbanística. Vos han dit
què era?

29.-Dia 11 de gener amb N.0
d'entrada 79, 18 felanitxers varen
firmar un escrit ratificant una de-
núncia de dia 8 d'octubre que no
s'havia contestat. Què heu fet
d'això?

30.-Feis comptes contestar les
certificacions que demanam?

31.-Quants d'expeclients hi ha
oberts per disciplina urbanística i
si n'hi ha cap d'obert4er què s'ha
obert?

32.-Podrieu explicar, el decret
sobre renous que vareu fer? Quines
són les zones i quin és el - temps en
que no es pot fer renou?

33.-Vareu comprar un aparell
per a midar el &b. L'heu possat en
marxa? Què tal?

34.-Un ciutadà ens demana com
així ell ha de pagar la contribució
d'una casa que té a Sa Punta si no
té els serveis públics com es ara
s'erillumenat, s'asfalt esta en mal
estat, etc. i afegeix com així el ferns
passa cada dos dies?

35.-Els accessos privats, zones
verdes públiques de Sa Punta que
fa un any varen dir que estaven
oberts. Estan tancats?

36.-Com segueixen els tràmits de
paraula que vàreu dir que havieu
tengut per a adregar la corba de la
pedrera de Ca N'Alou? Heu tornat
a tenir cap conversa?

37.-Feis comptes de dur a plena-
ria els punts que varen quedar sen-
se acabar a les dues sessions ante-
riors?

38.-Quines mesures heu preses
de l'any passat ençà conjuntament
o per separat amb Obres de Port
o Grup de Ports per que aquest
estiu Portocolom no sigui un fèmer
de iots?

39.-Qui va contractar o qui va
fer l'informe sobre el polígon 4. Qui
el va pagar?

40.-Vàreu pagar factures enguany
de despeses acordades els anys an-
teriors? Com així?

41.-Com així la vostra gent no es
presenta a les sessions informati-
ves? llavors deis que nosatres ho
volem aturar tot.

42.-Els informes tècnics que es
fan a aquesta casa difereixen segons
sigui el sollicitant de la llicència?

43.-Tampoc estimau ni desesti-
mau els recursos del particulars?

44.-E1 Reglament diu que les
preguntes s'han de contestar a la
sessió plenaria segiient. A la pròxi-
ma sessió plenaria ho posareu al
darrer punt de l'ordre del dia o sera
el primer i ho contestareu? Vos
suggerim que faceu una sessió ex-
traordinaria per contestar a agues-
tes preguntes i que sigui possible el
diàleg, que no sigui una llista de
contestes, com això és una llista de
preguntes.

45.-Quantes vegades haurem de
repetir aquestes mateixes pregun-
tes abans de que nos contestin?

BASQUET

Importants viciéries deis equip masculins

FELANITX

46.-Les obres que s'han realitzat
al polígon 4 sense llicència i amb el
consentiment de la casa. Ara que es
poden donar, exigireu que es tre-
guin la llicència o tendran bulla?

47.-Quines són les obres que es
va acordar fer darrera s'Arenal, a
una Comissió de Govern. Quins són
els terrenys pactats i quin és el
pacte?

48.-Com així vàreu convocar una
Comissió Informativa d'obres Muni-
cipals per a concedir una llicència
d'obres a un particular?

49.-Una veinada de Portocolom
de la part de Sa Capella, troba cent
vegades més necessari dur l'aigua
potable i fer les clavegueres a ague-
lla part que enrajolar la plaga de
l'Església.

50.-Com així hi ha setmanes que
no van a la Comissió de Govern
obres majors. quan n'hi ha per in-
formar i no s'informen (30 de maig
i tot el mes d'agost).

51.-I dels carrers que surten a
Felanitx, sense projecte d'urbanitza-
ció, que.feis comptes fer res?

52.-Tot el que d'anar a Plenaria
ha d'estar a disposició dels Regidors
el mateix dia que es convoca, com
així no ho feis així ja que aims:, ho
diu el Reglament?

53.-Dia 4 de juny entrarem un
escrit juntament amb el PSOE, de-
nunciant que la documentació que
havia d'estar a exposició pública no
hi havia estat. Per què no ens heu
comunicat el que heu resolt?

54.-Quin tràmit segueix un ex-
pedient per a concedir llicència
d'obra? Es normal, que segons qui-
nes llicències s'informin un dia
abans de que caduqui, o sigui dos
mesos? Es normal que segons qui-
nes llicències s'informin el mateix
dia i es concedesquin la llicència el
mateix dia? On és la relació de
soHicituts de llicènties i concessió
de les mateixes d'enguany que va-
rem demanar?

55.-Com així aplicau segons quins
punts del Reglament de Funciona-
ment de les Entitats Locals i encara
ésl'hora que apliqueu un punt del
Reglament de Disciplina Urbanís-
tica?

56.-Com així el prec que fèrem
el dia8de febrer de 1988 no l'heu
duit a cap de les Plenàries que hi
ha hagut de llavors ença? Sabíeu
que s'havia de debatre a la sessió
següent?

-
SE TRASPASA LOCAL en Vía Ar-

gentina, apto para negocio.
Informes, Tel. 580614.

COMPRO APARTAMENTO en Por-
to-Colom, parte Aduana o Capilla.
Informes, Tel. 675352.

Els júniors
RESULTATS

Juvenils femenines
JOVENTUT MARIANA (Sóller), 40
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 22
Júniors masculins
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 104
CARDASSAR, 53
Seniors masculins
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 72
SA POBLA CAP, 	 62

COMENTARI. - Excellent debut
dels dos equips masculins en els
Campionats de Mallorca. El dissab-
te els JUNIORS derrotaren per 51
punts de diferència al Cardassar que
aguanta fins al minut 5 de la segona
part (51-40). A continuació un par-
cial de 21-0 en els cinc minuts se-
güents deixà sense alè als llorencins
i sentencià l'encontre que si va te-
nir emoció al final era per saber si
es conseguirien o no els 100 punts.
No només fou així sinó que a més
un triple de Salva, en el darrer se-
gon, acabava de confitar el bunyol.
Anotació destacada d'Amengual
(25), Salva (16), Perelló (15), Obra-
dor(14) i Sagrera (13). Mala sort
per Toni Vicens que queda lesionat.

La visita del Sa Pobla a SENIORS
era esperada amb un cert temor.
Afortunadament ja d tot d'una el
Joan Capó dugué bé la marxa del
partit i les cOmodes diferències, sen-

Encara que l'activitat atlètica, a
nivell de proves populars, no s'atu-
ra de tot l'any, podem considerar
que la nova temporada 88/89 s'inau-
gura per aquestes dates.

El passat diumenge, a Petra, amb
motiu dels actes de la Beatificació
del Pare Serra, es disputà la Milla
Juniperiana amb patrocini de l'Ajun-
tament d'aquella vila i del Consell
Insular de Mallorca i organització a
càrrec del felanitxer Club Joan Ca-
pó que, amb un total de 60 atletes,
fou el club que aporta major quan-
titat de participants.

Quasi bé 200 classificats i un bon
èxit a nivell d'organització.

El resultats dels atletes felanit-
xers, en la majoria dels cassos, sor-
prengueren favorablement, sobretot
tenint en compte el poc temps d'en-
trenament que es duu. Corredors del
Joan Capó guanyaren a cinc de les

LARRY CISTELLES

14 categories:
INICIACIO

Femení.-1. M.a Ant. Soler, 2. M.
del Mar Vadell, 4. Apollônia M.a Al-
bons.

Masculí.-1. Andreu Vicens, 2. Mi-
guel A. Fontanet, 3. Marcos Díaz, 4.
José Luis Rodriguez, 5. Carlos Val-
verde.
BENJAM1

Femení.-5. Mari C. Valverde, 6.
Quica Romero.

Masculí.-1. Llorenç Páramo, 4.
Miguel A. Sanchez.
ALEV/

Femení.-1. Mari C. Adrover, 5.
Azucena Sanchez.

Masculí.-4. Juan V. Maties, 5.
Andreu Páramo Olivares.
INFANTIL

Femení.-6. Teres Sanchez, 7. Cati
Albons.

Masculí.-1. Raul Ferrer, 2. Xisco
Monserrat, 3. Andreu Páramo Nico-
lau.
CADETS

Femení.-4. M.a A. Crucera.
Masculí.-5. Ismael Ferrer.

JUNIOR
Masculí.-3. Mateu Obrador.

VETERANS
2. Sebastià Nicolau (Opel Feia-

nitx), 5. Toni Barceló.
ABSOLUTA FEMENINA

3. Maribel Obrador, 4 . Margalida
Adrover.
SENIOR MASCULI

10. Gregorio Aceituno.
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Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)

Todas las tardes a partir de las 16 h. y stibados por la
mañana (consulta previa cita).

anotaren 104 punts
se ser definitives, oscilaren entre
10 i 15 punts. S'ha de destacar la
gran labor dels júniors Perelló i
Amengual (maxims anotadors amb
17 i 16 punts, respectivament) i del
jugador - entrenador J. Binimelis,
aquest darrer especialment en de-
fensa.

De l'equip JUVENIL FEMEN1 no
s'esperava més de la visita a Sóller;
més aviat les previsions anaven de
cap a una derrota més amplia.
Aguantaren 136 el primer temps (16-
14) i feren un poc d'aigua, sobretot
en atac, a la segona part (parcial
24-8). La meitat dels punts (11) fo-
ren anotats per Xisca Nicolau.

AQUESTA JORNADA
El dimecres, dia de la festa, ha-

vien de jugar a camp contrari jú-
niors dos partits de pronòstic des-
favorable al J. Capó/Autoc. Grimait.
Els júniors perquè el Penya Mallor-
ca (ex Peña Madridista) és molt
equip i els sèniors a Ses Salines per
no poder comptar ni amb tots els
jugadors ni amb l'ajut dels júniors.

Aquest cap de setmana descansa-
ran, per esser impars els seus grups,
els sèniors i les juvenils i tindrem,
dissabte, a Felanitx el començament
de lliga dels juvenils contra el Po-
llença i els júniors contra el Costa
de Calvià.

;;\ 
ATLETISME El Club Joan Capó organitzà, a

Z1$ 	Petra, LA MILLA JUNIPERIANA




