
Ajuntament de Felanitx
DIA DE LA CONSTITUCIÓ

Aquest Ajuntament, amb motiu del DIA DE LA CONSTITU-
CIO, que se celebrarà dimarts dia 6, es complau en convidar a
tota la població en general als actes que se celebraran a les 12'30
hores en el pòrtic de la Sala i que conclouran amb un vi espanyol.

Felanitx, 1 de desembre de 1988.
Cosme Oliver Monserrat, Batle
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EXPOSICIÓ

«Images de la Mare de Nu»
CoLlegi Sant Alfons
Fundació Mn. Cosme Bauçà

Casa de Cultura.
Dei 3 a 1'11 de desembre del 1988.

Horari de visita:
Dies feiners: De 18 a 20'30 hores
Festius i diumenges: D'll a 13 i de 18 a 20.30 hores.
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El Coliegi 4oan Capó» celebrà el	 la rodei la 4\S-
centenari de seu titular

Ahir divendres el Collegi «Joan
Capó» havia de commemorar el
centenari del naixement del seu
titular, el felanitxer Joan Capó
Valls de Padrines, que fou inspec-
tor d'ensenyament priman i figura
molt relevant dins la història de
reducació a Balears al llarg d'un
quart de segle (1915-1939). Joan
Capó es l'autor, entre d'altres títols
de caire pedagògic, de la «História
de Felanitx contada an els infants
per un amic seu», i d'un «Compen-
dio de Historia de Mallorca».

A més de gran impulsor de les
tendencies pedagògiques modernes,
fou promotor de les Colòn ies esco-
lars i el creador del «Museu Peda-
gògic Provincial». En suma un home

Avui comencen els actes organit-
zats amb motiu de les festes patro-
nals de la Immaculada Concepció de
Son Mesquida, els quals es regiran
amb el següent programa:

Avui dissabte dia 3 de desembre. ---
A les 8 del vespre, missa solemne.

A les 9, festa pels allots.
A les 9'30, festa pagesa amb ball

de bot amenitzat per S'Estol des Pi-
cot i Aires de Montision, subvencio-

profundament preocupat per l'en-
senyament, per la formació perma-
nent dels mestres, per l'erradicació
de l'analfabetisme...

Aquesta diada commemorativa del
Collegi «Joan Capó» havia de con-
sistir en, una conferencia entorn a
la personalitat de l'Inspector, a
càrrec de Maria Tous, el descobri-
ment d'una lapida i la presentació
del llibre realitzat pels alumnes,
que es una reproducció manuscrita
de la «Història de Felanitx contada
an els infants per un amic seu»,
illustrada també pels escolars.

El Centre havia convidat a la ce-
lebració, el seu fill D. Joan Capó
i Porcel.

nat per la Caixa Rural Provincial.

Demà diumenge, a les 11 del mati,
CURSA ATLETICA POPULAR FE-
LANITX-SON MESQUIDA.

Dilluns dia 5, a les 9 del vespre,
FESTA ROCK, amb l'actuació del
grup LASER.

Dimarts dia 6, a les 10 del matí,
TIR AL PLAT per a' socis i veïns.
Camp de tir, Can Pipa.

Felanitx. El temps i l'art
Voldríem referir-nos, avui, a l'ex-

posició que l'Ajuntament de Fela-
nitx va presentar del 22 d'octubre al
15 de novembre a la Casa de  Cultu-
ra i que ha constituït, per la resso-
nància que ha trobat als mitjans de
comunicació, un esdeveniment nota-
ble.

L'exposició, com vostès deven se-
bre, reunia, a tres sales de la Casa
de Cultura, i al Gurugú, obres de
vint-i-vuit artistes locals.

Vertaderament, la idea d'una ex-
posicM-inventari d'artistes felanit-
xers no és nova. El Centre d'Art i
Cultura, una entitat benemèrita que
va fer una labor ben estimable en
temps de vaques magres, ja va co-
men;ar les seves activitats amb una
exposició collectiva al casino de Can
Gran, al carrer de la Mar. L'expe-
riència se va repetir l'any 1963 i al-
tra volta el 66. Però pel fet de no
esser nova, la idea no deixa d'esser
encertada. Que periòdicament el po-
ble faça inventad dels seus artistes
es útil i plausible. En aquesta oca-
sió, s'ha anat un poc més enfora.
S'han establert tres apartats: 1) la
tradició paisatgística i altres pro-
postes, 2) bases per una avantguar-
da, i 3) art jove en els 80. Darrera
aquests títols, més aviat pomposos,
s'hi amagava simplement una divisió
cronológica. Si no es així, no s'ex-
plica per quin motiu N'Antoni Lu-
cas, per exemple, constitueix una
«base per a l'avantguarda», i En To-
meu Pons s'inclou dins la tradició
paisatgística.

Un aspecte discutible de la mostra
es la llista dels artistes representats.
Sembla que s'ha aplicat un criteri
molt ampli. Només així s'entén la in-
clusió d'autors que tenen una
vinculació amb Felanitx molt vaga.
El cas més flagrant n'és l'escultor
Ferran Aguiló. Per altra part, la His-
ta no es gaire completa, i la matei-
xa comissaria de la mostra assenya-
la que el pintor Miguel Barceló es
el gran absent de l'exposició «per
motius honestament personals».

El muntatge ha estat correcte,
acurat, tal com pertoca fer-ho avui,
si ens oblidam de la impresentable
installació de hum del Gurugú, un
local que reclama comentari a part.

De la mostra, se n'ha editat un ca-
tàleg amb reproduccions en colors
de l'obra dels artistes, «utilitzant
paper Printover de 160 grams i car-
tolina Chromolux de 250».

Sia com sia, el catàleg es molt vis-
tós i el Batle té raó quan diu que

es la primera vegada que s'edita a
Felanitx un catàleg de tal categoria.
Nosaltres, en efecte, de paper Prin-
toyer i de cartolina Chromolux no
n'haviem vist mai tan de prop.

Llàstima que un ajuntament tan
interessat a impulsar l'art local, no
s'haja recordat que a la Vila hi ha
tallers d'impressió que s'haurien po-
gut fer càrrec de l'edició amb tota
garantia.

Parlant clar: el catàleg ens sem-
bla una autentica pixerada fora del
test. Recorda els nous rics que des-
prés d'anys de no menjar calent,
arribada la primera comunió de la
nina, han de tirar la casa per la
finestra. Hi ha una desproporció evi-
dent entre la realitat de l'exposició
i la infladura del catàleg. No ens en-
ganem: l'exposició es digna dins una
línia general de modestia amb els
seus alts i baixos. Felanitx, senyors,
no es Florencia, ni té per que esser-
ho; però es bo conèixer la pròpia
liimtació i no guanyarem res de vo-
ler lluir a força d'inflar la bufeta.

La comissaria de l'exposició afir-
ma que «vivim l'explosió de la pin-
tura i l'entronització de l'escultura».
Bé. Que les institucions estatals,
autonòmiques i municipals promo-
cionin l'art ens sembla molt edifi-
cant; per?) alerta! quan sabem que
la bulla ha costat a les argues pú-
bliques la friolera de dos milions
sis-centes setanta-nou mil pessetes,
l'entusiasme refreda una cosa de no
dir i un se demana si hi ha la pro-
porció deguda entre el pressupost
el resultat, Al capdavall, per mostrar
l'obra dels autors felanitxers, pen-
jant els quadres amb una mica d'es-
ment i gust, sembla que n'hi havia
prou. Pensem que amb aquesta
quantitat s'hauria pogut omplir de
contingut tot l'any cultural felanit-
xer.

Només la xifra gastada justifica
que el Batle digui que «per prime-
ra vegada (...) es munti una exposi-
ció de tanta importancia». La manca
de perspectiva i visió que ha dictat
la frase s'hauria pogut remeiar amb
una simple lectura de l'article d'En
Miguel Pons que el catàleg mateix
inclou. Pirotècnic

P.S.—L'ex-batle Pere Mesquida ens
va fer una precisió sobre l'article
que publicarem avui fa tres setma-
nes comentant l'adquisició del Cine-
ma Felanitx. Diu que ell estava dis-
posat a comprar-lo durant el seu
temps de mandat, però que no ho
pogué fer per manca de temps al es-
ser impugnat el pressupost. Repro-
duïm gustosament l'explicació.

Festes de la lnmaculada a Son Mesquida
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ

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

SANTORAL

Diu. 4 St. Joan Damascè
Dill. 5 St. Sabas
Dim. 6 St. Nicolau
Dim. 7 St. Ambrõs
Dij. 8 Festa Immaculada
Div. 9 Sta. Leocklia
Dis. 10 Sta. Eulàlia de Mérida

LLUNA
Lluna nova dia 9

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma • Felanitx des de Pests-
ció: Dies 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 Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx 	 Portocolom: Dies
feiners, a les 9, 14,15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12,30 i
17 h.

Port000lom • Felanitx: Dies
feiners, a les 9,20, 14,45 i 17,30
h. Diumenges i festius, a les
9,20, 13 i 18,15 h.

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

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

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgéncies 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers	 581717

Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia
Gayb.-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

OFERTA!!

1VEHICULOS
Seat PANDA
Citroen LNA
Opel CORSA
Citroen VISA
Fort FIESTA
Citroen LNA
Citroen VISA

DE OCASION
PM-AF
PM-AF
PM-AF
PM-AF
PM-AH
PM-AH

PM-X

Visítenos, los tiene en: 

M. POU, S.A.
CITROENCITROEN

C. Puigvert, 14 - Tel. 580710 	 FELANITX

Salón de Belleza CATI
C. Costa i Llobera, 5 - Tel. 581384

—Limpiezas
—Tratamientos faciales

Depilación cera
—Depilación eléctrica
—Manicura
—Pedicura

--Masaje
--Tratamientos corporales

-Placas
—Vibración
--Termoterapia
—Métoeos Wrap

Comunica que desde ahora rigen unos precios espe-
ciales para la Tercera Edad y jóvenes menores de 18 años.

Para su mayor comodidad, solicite hora

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este

Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 3, 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 22.029.054 pesetas.

Se concedió una subvención de
50.000 pesetas a la Asociación de la
Tercera Edad de Porto-Colom para
la celebración de la Fiesta de Pri-
mavera.

Se concedió una subvención de
999.000 pesetas a la Casa Hospicio
Hospital para poder seguir desarro-
llando su labor social y benéfica.

Se aprobó el mandamiento de
pago n.° 973 que justifica los gastos
ocasonados celk,.motivo de las Fies-
tas de S'Horta 1988 por un importe
total de 150.00Q pesetas.

Se aprobó el presupuesto de gas-
tos como consecuencia de mejoras
a realizar en la Depuradora de Cala
Ferrera y que asciende a la canti-
dad de 180.500 pesetas.

Se aprobó la certificación n.° 1 de
Ias obras de pintado de la Escuela
de Porto-Colom y Ca's Concos, por
un importe de 300.000 pesetas.

Se acordó adquirir de Mallorquí-
mica, S. A. un equipo de pintado de
serialipación horizontal de vías pú-
blicas por el precio de 709.408
pesetas.

Se autorizó a los siguientes par-
ticulares para la apertura de zanjas
en la vía pública: a D. Miguel Ber-
gas Fons, a D. Jaime Vadell Nico-
lau, a D. Guillermo Más Barceló.

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

Se concedió licencia a D.a Isabel
v D.a María Vicens Rosselló para
construir un edificio destinado a
local y viviendas en la plaza Es-
panya esquina calle Gerrería, con
una tasa de 326.030 pesetas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a os siguientes particulares:
a D. Estanislao Sierra Cerro, a
D. Juan Muñoz Rodriguez, a D. Leo-
cadio Lobo Millán, a D. Juan For-
teza Pomar y a D.a Micaela Com-
pany Amengual.

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

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

En trámite de urgencia se acordó
proceder a la división de a estancia
de la Casa Consistorial situada
junto a la parte posterior del Salón
de Sesiones, en tres salas, destina-
das a los distintos grupos politicos
consistoriales.

Se tomó buena nota de dos escri-
tos de la Conselleria de Sanitat
sobre deficiencias en los colegios
Reina Sofía y Juan Capó.

Se acordó acceder a la petición
de la Presidenta de la Junta de Go-
vern de la Llar de la Tercera Edat
de l'Inserso de Felanitx, de celebra-

¡jL amamiento!!
(Viene de la póg. 3)

rentas se fijan en los Presupuestos
del Estado.

— Incrementos reales de los sala-
rios y establecimiento de un salario
mínimo general de convenio aplica-
ble a todos los trabajadores sin dis-
criminación por razón de sexo o
edad.

— Regulación por ley de benefi-
cios empresariales que asegure su
orientación hacia la creación de em-
pleo.

— Amparo a los trabajadores tem-
porales: igualdad de salarios y dere-
chos, control sindical de las contra-
taciones y consolidación en el em-
pleo.

— Medidas de reparto de trabajo
a través de la reducción de la jorna-
da laboral y de la edad de jubila-
ción, fomentando los contratos de
relevo y eliminando las horas extra-
ordinarias.

ción de una fiesta el día 23 de octu-
bre en el Parque Municipal.

Felanitx, a 7 de octubre de 1988.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

Los sindicatos, en consecuencia,
hacen un llamamiento a todos los
ciudadanos/as trabajadores/as que,
en uso de nuestros derechos consti-
tucionales:

— Participemos en los actos secto-
riales y territoriales que se desarro-
Ilan durante los meses de noviem-
bre y diciembre.

— Apoyemos las acciones de pro-
testa de las organizaciones juveniles
y, especialmente, la marcha sobre
Madrid, convocada para el día 1 de
diciembre.

— Todos al paro general de 24 ho-
ras el día 14 de diciembre.

Joven: por el derecho a un trabajo
digno.

Mujer: por la incorporación al em-
pleo sin discriminación.

Desempleado: por un plan de em-
pleo para todos.

Pensionista: por pensiones sufi-
cientes.

Eventual: por la ¡gvaldad y estabi-
lidad en el trabajo.

Funcionario: por el derecho a la
negociación colectiva.

Trabajador: por el reconocimiento
de la dignidad de tu trabajo.

Todos, por un política favorable a
Ia mayoría social.

JUNTOS PODEMOS.



Pa..-r:-.quia de Sant Miguel

!. 111euerit temps d'esperança
Q:12tre questions per a la reflexió

Quan sacaba l'any, nosaltres el començam. Quan s'acosta
l'hivern, nosaltres ens vestim de primavera: l'Advent. L'Advent es
temps d'iblusió i esperança. L'Advent és un ram de flors al cor de
l'hivern. Qualque cosa hermosa i gran que ha d'arribar, o a lo mi-
llor, qualcú estimat i alliberador que estam esperant. L'Advent es
una tensa i vigilant espera. L'Advent és una delicada preparació
d'una festa de l'Amic, l'Amor sense limits.

De totes les flors de l'Advent la més primerenca és l'esperança.
L'Esperança oberta als vuit vents i a totes les inclemències clima-
tològiques. Són tant fortes les seves arrels, que la flor-esperança
sempre preval. L'Esperança, com si cresqués dintre de dificultats.
Quan tots ens sentim covarts, ella refet les forges. Quan tots ens
lamentam, ella inicia un bonic càntic. Quan ens rendim, ella sola
planta cara i aguanta.

De les propietats de l'Esperança en podem destriar aquestes
quatre, que sán altres tantes flors de l'Advent: l'energia, l'alegria,
el compromis i l'oració.

L'ENERGIA
Treu forges d'on sia, de la flaquesa. Com lluita el malalt que desitja

curar-se, o el peregrí que anhela la terra promesa! Quins sacrificis suporta
la dona per donar a llum al seu fill, o el sembrador esperant la collita!
Com s'esforça l'atleta que espera el premi, o el soldat que confia en la
victòria! L'Esperança es virtut invencible, com Israel, «Fort com Déu».
L'Esperança es el petit Davit, es «soldat victoriós». L'Esperança és l'ancla
que assegura la barca enmig de les grans tempestes.

Aquesta virtut dinamitza tota la nostra vida. Quan pareix que no po-
dem més, quan creim que no suportam una stivació per més temps, —que
Déu no. te doni tot el que pots suportar!—, quan ens, sentim a punt de mo-
rir ofegats —Déu estreny, però no ofega!—, l'esperança sempre troba una
raó per seguir. I quan pareix que hem de quedar a la meitat i veus negre
la meta o com aconseguir aquesta virtut o desenvolupar aquella tasca, l'es-
perança sempre.,troba una raó per florir amb _Ines energia, i ella ens fa
descobrir el camí secret que et condueix al final desitjat.

L'Esperança sempre condueix cap a la Pasqua.
La teva lluita es fruit de l'energia?

L'ALEGRIA
L'esperança és un sol amagat. Ho omple tot de llum. El rostre del qui

espera es sempre un rostre illuminat. Si ens fixam amb la cara de la gent,
segons la lluminositat podrem mesurar el grau que porta al seu interior;
al contrari, la foscor, la mala cara ens revelara fins on arriba l'obra des-
tructiva de la desesperança.

Es tal el poder dinamitzador de l'esperança, que ens alegram més amb
la iHusió de l'espera que amb la satisfacció de lo esperat.

L'esperança sosté i alegra el cor, la desesperança el mastega i el fa tor-
nar trist. L'esperança és creadora d'iHusions. La desesperança provoca de-
pressions. L'esperança es sempre tendra. La desesperança sempre es vella.

Diuen que el nostre món és yell i no sap riure. Es perquè acumula des-
encant. Viu més del passar-ho be, present, que per la promesa esperada.

Recordem els deixebles d'Emaús. Caminaven trists, vivien el desencant,
volien obliar i curar les ferides anant-sen, l'evasió i el narcisisme... Com
avui. Però quan varen tornar, allò ja era una altra cosa. Aquells deixebles
botaven joiosos i radiants per proclamar a crits l'esperança que havien
recuperat.

Sóm nosaltres persones alegres de cor que ho contagiam als altres?

ItAL ESPORT, S. A.
CONCESIONARIO OFICIAL

ALFA ROMEO
Agente en Felanitx:

Juan Pere l ló Patró

Compra-venta de automóviles

nuevos y usados..
FACILIDADES DE PAGO

Vía Argentina, 57
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FELANITX

Unión amen! de Trabajadores

LLAMAMIENTO E!
Desde hace una década, los traba-

jadores/as españoles/as han practi-
cado una política de responsabilidad
que hizo posible la consolidación del
sistema democrático, el saneamien-
to de la economía y el incremento
de la productividad, en todo mo-
mento, los sindicatos demostraron
su plena voluntad de diálogo y ne-
gociación. Ahora, cuando se ha pro-
ducido una mejoría de la situación
económica, cuando las empresas y
los bancos obtienen grandes benef
cios, los trabajadores exigimos el es-
tablecimiento de prioridades socia-
les durante arios postergadas, que si
siempre han sido justas, hoy resulta
de todo punto escandaloso que sean
negadas.

En esa línea, los sindicatos hemos
venido planteando al gobierno y em-
presarios, en las mesas negociadoras
convocadas recientemente, la necesi-
dad de crear más empleo dotándolo
de la maxima estabilidad, introducir
imprescindibles reformas en nuestro
marco institucional, modernizar el
sistema de relaciones laborales y me-
jorar las condiciones de parados,
pensionistas, empleados públicos y,
en general, del conjunto de los tra-
bajadores.

Pero el acuerdo no ha sido posible
por la cerrada intransigencia de un
gobierno empeñado en la defensa de
intereses empresariales y en llevar
a la práctica medidas profundamen-
te regresivas y contrarias a los in-
tereses de amplios colectivos entre
los que se encuentran, precisamente,
los más desfavorecidos de nuestra
sociedad.

Esa política antisocial e insolida-
ria del gobierno y los empresarios
implica algunas de las más graves
agresiones sufridas por los trabaja-
dores y trabajadoras desde la res-
tauración de la democracia, en cuan-
to conllevan:

— El intento de aplicar un nuevo
contrato de inserción discriminato-
rio para los jóvenes que supondrá:

• No crear empleo, sino precari-
zarlo.

• No formar a los jóvenes, sino
explotarlos.

• Sustituir a los trabajadores fi-
jos, aumentando los beneficios de
los empresarios.

• Condenar definitivamente al
resto de los parados.

— Una regresiva subida de las
pensiones para 1989, que se ha pre-
tendido legitimar con la firma de
una asociación no sindical y que
anuncia el incumplimiento del pro-
grama electoral de equiparación en
esta legislatura de las pensiones mí-
nimas al S.M.I.

— La negativa a reparar las con-
secuencias del grave error cometido
en la previsión de inflación para este
ario, con el resultado de un deterio-
ro en el poder de compra de más de
ocho millones de personas, entre
pensionistas, desempleados subsidia-
rios, trabajadores sujetos al salario
mínimo y empleados públicos.

— El espectacular incremento en
Ias diferencias salariales entre la
gran mayoría de los trabajadores y
los directivos y altos cargos de las
empresas.

— La quiebra del sistema público
de colocación con el práctico des-
mantelamiento del INEM como or-
ganismo tutelar de la contratación
laboral.

— El favorecimiento de la utiliza-
ción especulativa de los excedentes
empresariales.

— La degradación de servicios pú-
blicos y prestaciones sociales (Segu-
ridad Social, vivienda, sanidad, en.
sefianza), de cuya ineficacia se per-
judican los sectores más desfavore-
cidos.

— El incumplimiento del compro-
miso asumido en materias de cober-
tura y la puesta en cuestión del pro-
pio sistema de protección social a
los desempleados.

— La realización de otras prácti-
cas antisindicales y contrarias a ele-
mentales principios democráticos,
tales como:

• Negación del derecho de nego-
ciación colectiva y de cláusula de
garantía salarial a los empleados pú-
blicos.

• La intolerable injerencia del
poder público para frustrar acuer-
dos entre sindicatos y organizacio-
nes empresariales.

• La coincidencia entre gobierno
y empresarios para no reconocer los
dos puntos de revisión de los sala-
rios establecidos en los convenios.

• La imposición de topes salaria-
les.

Entendiendo que esta situación
implica socavar los cimientos sobre
los que debe asentarse una sociedad
que busca el bienestar hacemos un
llamamiento a todos los ciudadanos,
ciudadanas, trabajadores, trabajado-
ras, así como asociaciones juveniles
y organizaciones juveniles y cívicas
en general, para que apoyen y parti-
cipen en movilizaciones convocadas
cuyos objetivos se concretan en los
siguientes puntos:

— Retirada del llamado «Contrato
de Inserción» para jóvenes y puesta
en marcha de un plan general de
empleo que favorezca la creación de
puestos de trabajo suficientes y su
estabilidad garantizando para los jó-
venes formación, condiciones labora-
les dignas y cobertura.

— Recuperación de al menos dos
puntos de po;ler de compra perdido
en 1988 como consecuencia del error
en la previsión de inflación, para los
afectados por los Presupuestos Ge-
nerales y los sujetos a la negocia-
ción colectiva.

— Incremento de la cobertura de
los parados hasta el 100 % así como
la puesta en marcha de un sistema
de protección en el medio rural que
equipare a los trabajadores del cam-
po con los demás.

— Equiparación de las pensiones
mínimas al S.M.I., y mejora del po-
der adquisitivo de todas las pensio-
nes.

— Reconocimiento del derecho
pleno a la negociación colectiva de
los funcionarios y aumentos reales
en sus retribuciones.

— Establecimiento de cláusulas de
revisión para los colectivos cuyas

(Pasa a la pág. 2)



fpancesca. GPimait Cldpovep
mori cristianament a Felanitx, dia 1 desembre de 1988, a l'edat de 83 anys.

Al eel Sibla

La seva germana Bonaventura; germana política Miquela Gom i la Vda. de Grimait; nebot
Josep Antoni; Joan Obrad or Soler i Maciana Gomila Oliver; cosins i els altres parents, vos demanen
que la tengueu present en les vostres pregaries.

Casa mortuòria: C. Miguel 13ordoy, 4

NAIXEMENT
Els esposos Antoni Miqued Nadal

i Anna Rosa Riera Munuera, han
vista augmentada la seva llar amb
el naixement de la seva segona filla.

La nou-nada rebrà el nom d'Elisa.
Felicitam els venturosos pares.   

PASSER, animals de compayia 

Cadells Pastor Alemany (vacunats i desparasitats].
Selecció de canaris de cria I cant.

BUSCO PARA
ALQUILAR CASAS
DE CAMPO

I n f.: Tel. 581090 (noches)  

C. Nuno Sanv, 10 - Tel. 580444
PASSERELL, patrocinador de PETIT ZOO. Dilluns a les 9 del

vespre a Felanitx Radio.   

FELANITX

Campeonato de Caza de Baleares con
perros ibicencos

Constitució de la Junta Local de
Seguretat Ciutadana

Ahir a migdia s'havia de despla-
çar a Felanitx el Delegat del Go-
vern Central a Balears. Carlos Mar-
tin Plasencia, per tal de constituir
la Junta Local de Seguretat ciuta-
dana, un projecte del que se
n'havia parlat diverses vegades, pe-
n?) que ja dubtavem de que s'arri-
bas a dur a terme.

A la propera edició vos informa-
rem d'aquest ussumpte.

Exposició d'Art Marià
El Collegi de Sant Alfons i la

Fundació Mn. Cosme Baugh ens
oferiran, del 3 a 1`11 de desembre,
una exposició d'art maria, que reu-
nira les peces més valuoses o re-
presentatives que guarda el nostre
poble, referides a la Mare de Déu.

Es muntarà a la Casa de Cultura
i entre imatges, quadres i fotogra-
fies (algunes de les imatges, bbvia-
ment només podran mostrar-se en
fotografia) s'hi exhibiran unes vint-
i-sis peces.

Ens sembla una iniciativa molt
encertada aquesta del Collegi Sant
Alfons i la Fundació Bauga, ja que
contribuirà a que els felanitxers
coneguin més i amb més profundi-
tat el seu patrimoni artistic.

Eleccions per als Consells
Escolars

Al llarg de la setmana se dugue-
ren a terme als centres d'ensenya-
ment del nostre terme, les eleccions
per a la renovació dels Consells
Escolars, que tenen com a funció
l'elecció del director del centre, així
com l'elaboració del projecte educa-
tiu i l'aprovació de la programació
anual entre d'altres.

Aquests nous consells hauran de
quedar constituits abans del proper
dia 15.

Dinamització cultural biblioteques
de «La Caixa»
CURSET DE MACRAME

El proper divendres dia 9 de de-
sembre, començarà un curset de
macramé, que es perllongara els
13, 14, 20, 21 i 23 i que correra a
càrrec de Rafel Miralles.

Les classes se donaran a la Llar
de la Tercera Edat, a les 5 del cap-
vespre i tendran una durada apro-
ximada d'hora i mitja.

Les persones que vulguin assis-
tir-hi han d'anar provedes de tiso-
res i fil.

Paco Obrador i Guillem Vade!!,
parlaran de la vaga general a
TV Felanitxera

El proper dimarts dia 13 a ves-
pre, el Secretari General d'UGT de
Balears Paco Obrador i el cap
d'aquesta central sindical a Fela-
nitx, Guillem Vadell, parlaran a
través de les ones de Televisió Fe-
lanitxera arran de la vaga general
convocada pel proper dia 14.

Nomenament eclesiàstic
Ha estat nomenat rector de la

parròquia de -Sant -Roc de Son Ro-
ca, el nostre paisà Mn. Bartomeu
Bennasar i Vicens que fins ara ha-
via exercit el mateix càrrec a la
parròquia de Sant Fernando de
«Las Maravillas».

Li desitjam una labor fecunda en
el seu nou destí.

XLI Dia del Creuat
FESTA DE LA PURISSIMA

Dimecres dia 7 de desembre, a les
9 del vespre, a l'església de Sant Al-
fons, acte penitencial, sota la direc-
ció del P. Antoni Oliver, C. R., mis-
sa i homilia sobre el tema «Maria
precursora d'un temps nou». Can-
tara la Capella Teatina.

Després de la celebració, senzill
refrigeri al pati del collegi.

Dijous dia 8, FESTA DE LA PU-
RISSIMA.—A les 2 del migdia, dinar
de germanor.

Per a una millor organització es
prega de reservar el ticket pel dinar,
abans de dimarts dia 6, al collegi de
Sant Alfons.

Dissabte dia 10, a les 7 del cap-
vespre, a l'església de Sant Alfons,
missa per l'etern repòs dels creuats
difunts.

Es convida tots els creuats i fami-
liars.

vida social

El pasado día 26 se disputaron en
Llucmajor los anuales campeonatos
de Baleares con perros ibicencos.
Una bona berenada fue ocasión pro-
picia para un primer intercambio de
impresiones entre los cazadores so-
bre la jornada a punto de iniciarse.
Antes el Sorteo fue seguido con inte-
rés y expectación. Los comentarios
eran de signo positivo, basándose en
la meteorología.

Durante la competición, ciento
ocho podencos en acción, encontra-
ron y persiguieron a doscientos vein-
tinueve conejos de los que ciento
treinta acabaron en el zurrón de los
cazadores, consiguiéndose una me-
dia del 43'7 nor ciento. Una cifra
considerada corno buena por los afi-
cionados.
VENCIO LA JAURIA DE LLUBI

El primer puesto de la clasifica-
ción fue para la guarda de Gabriel
Ferriol, de Llubí, que encontró diez
conejos, capturando nueve, con una
media del 90 °A. El segundo puesto
correspondió al representante de
Son Carrió, Andres Llinás, con 25 ha-
llazgos y 20 capturas (80 wo ). En ter-
cer lugar el irtanenc, Pedro Moll,
con 10 conejos cobrados sobre 16
(62'5 % ) mientras que en el cuarto
puesto quedó el llucmajorer, Jordi
Martí, con 9 de 15 (60 %).

En la clasificación general vemos
en séptimo lugar a Miguel Sitges, de
Felanitx, 4 de sl (50 % ) y a Bernardo
Julia de Porto-Colom, 8 de 20 (40 °/0).
DESTACADA NCTUACION
DE LOS FELANITXERS

Como habrán podido comprobar,
las jaurías de Miguel Sitges (mana-
corer des «Bar Llevant») y Bernar-
do Julia («Estepoll») representando
a la «Sociedad de Cazadores de Fe-

lanitx» tuvieron la oportunidad de
demostrar que cus perros pueden es-
tar al mejor nivel en este tipo de
competiciones.

Cabe destacar a MIQUEL SITGE,
que obtuvo un 7.° lugar, muy meri-
torio, consiguiendo capturar cuatro
de los ocho conejos. Como nota cho-
cante cabe significar que en su jau-
ría había cuatro machos y dos hem-
bras, cosa insólita en un campeonato
de este calibre. Y un alevín podenco
con sólo diez meses de edad. (Valo-
rado en medio millón de pelas?) Una
joya.

Por otra parte BERNARDO JULIA
dio muestras de saber adiestrar a
los perros al conseguir atrapar ocho
piezas de las veinte que se le presen-
taron. Tal vez hubiera podido con-
seguir metas más altas si no le hu-
bieran traicionado los riervios. Tam-
bién dispone de una hembra senior
que se cotizaría en el mercado en-
tre las cuatrocientas mil pelas.

Quien tuvo el día gris fue JOAN
OBRADOR de «La Puñalada», que no
estuvo acertado al elegir a sus po-
dencos. Menos mal que no represen-
taba a Felanitx sino los intereses de
Can Picafort, quedando en penúlti-
mo lugar. Pero son cosas del deporte
y del azar, que también juega en to-
da competición.

Desde estas páginas damos nues-
tra sincera felicitación a los aficiona-
dos a este deporte tan difícil y tan
perseguido como los fumadores de
tabaco. Un deporte que tiene su no-
bleza y su demostrada inteligencia.

SA FURA

NECESI'FO SEÑORA para servicio
doméstico.

INFORMES: EN ESTA ADMON.



i60.000 ptes. en PREMIS!
Els comerços del CARRER MAJOR

vos obsequiaran amb paperetes d'aquest sorteig amb
moth.' de les properes festes

Primer premi, 40.000 ptes.
Segon premi, 20.000 ptes.

en bonos canviables en material dels establiments segiients;
Fotografia Bennásar
Confecciones Sansó
Lanas Glória
Sastreria Rossans
Video Club Ricart
Can Aleix
Selecciones Diana
Fotos Sirer
Perfumería Sirer
Calzados Cosme Adrover

Lanas Semar
Papelería Antich
Tejidos hijos de J. Pomar
Fotos Oliver
Sastrería Capó
Relojería Mayor
Bois Boutique
Viajes Porto Cari
Llibreria Ramon Llull

Restaurante LA RIVIERA
Plaça del Corso - Pto. Colom

MENU DE NAVIDAD

Consomé al Jerez
Langosta Bellavista
Muslos de pavo a la Navideña
Vino - Postre - Café - Copa
Champaña

5.000 Ptas. 11:"
	 e

MENU FIN DE AÑO

Sopa de pescado
Emperador con salsa de gambas
Pierna de cordero al horno
Vino - Postre - Café - Copa
Champaña y Cotillón

6.000 Ptas. p. p.

Reserva de mesas, Tel. 575383. 

Restaurante MALLORCA
NUEVA DIRECCION

Especialidad en cocina mallorquina  

Rape a la Naranja
Salmón al gusto
Merluza a la Vasca
Palomos con col
Tordos con col
Llom amb esclatassangs

MENU DEL DOMINGO:

Canalones

Entrecot pimienta

Pudding  

POLLOS AL AST Y PAELLAS POR ENCARGO

BANQUETES, BODAS, COMUNIONES

Pida presupuesto sin compromiso

Paseo Ramon Llu11, 21 	 —	 FELANITX
	

Tel. 581631      

prin	cine 	1 

Viernes 2 y sabado 3 a las 9 noche y domingo 4 desde las 3

Dos es trenos de gran éxito actualmente en Palma

Cita con la muerte y Plantón al cielo
Lunes 5

ORAN NOCHE DE TERROR
de 9 NOCHE a 9 MASIANA,12 HORAS DE CINE

	
6 PELICULAS

Aliens el regreso - La mosca - Cujo - Los colmillos del
infierno CD - HOUSE (una casa alucinante) - HOUSE I l
y durante los descansos, GRAN CONCURSO DE DISFRACES:

ler. Premio, 10.000 ptas. 2.° Premio, 5.000. 3er. Premio, 2.500. además
de trofeos, cintas de video de terror. 	 PRECIO, 600 ptas.
Martes 6 desde las 3, 	 5 PELICULAS SORPRESA
Jueves Si desde las 3.

Jane en busca de la ciudad perdida y Estos locos
bomberos

Viernes 9 y sábado 10 a las 9 noche y domingo 11 desde las 3

Saigon y Cortocircuito

FELANITX

cartes al
r 

CONTESTACION A MIGUEL
Después de leer tu carta en la pa-

sada edición de este semanario, no
puedo dejar pasar sin darte un pe-
queño consejo.

A la hora de criticar la actuación
de unas personas, que en su condi-
ción de regidores, intentan realizar
un trabajo lo mejor posible, sin te-
ner que vender su voto al poder,
hagas un pequeño examen de con-
ciencia y pienses que estas perso-
nas lo pueden hacer bien o mal, bajo
tu punto de vista, el cual yo respeto
pero no comparto, pero piensa tam-
bién que lo hacen con la ilusión de
contribuir al progreso de su pue-
blo.

Sr. Miguel no se puede ir por la
vida con un pie en cada sitio, y ya
estoy harto de tantos fariseos, por lo
que a mi respeta, ni tu ni nadie
que me conozca un poco, me puede

decir lo de ESCOLANS, pues ya no
soy ningún niño y creo tener las
ideas bastante claras para dejarme
influenciar.

Mi consejo es que si quieres opi-
nar públicamente lo principal es de-
jarse de seudónimos y dar la cara,
pues en todo pueblo que pretenda
prosperar sobran los cobardes.

Francisco Garcia Pérez

CONTESTA A MIQUEL
L'amo En Miguel, trobau que es

justificable fer un concurs per com-
prar uns terrenys que han de reu-
nir unes condicions i s'acordi com-
prar uns terrenys que no s'ajusten
a les condicions establertes? Si tro-
bau això, també deveu trobar que
no cal fer Plecs de Condicions i
que qui comanda pot fer el que
vulgui i com vulgui, si no es així,
he de suposar que no sabíeu que els
senyors d'AP varen fer un Ple de
Condicions i ells mateixos no l'han
complit. Supós que admeteu que si
es fan les coses es per complir-les,
o no?

Trobau també que el nostre grup
no es seriós i que només cercam
«muntar números». De tots els nú-
meros que ens volgueu donar la

paternitat, no n'hem muntat cap,
deveu saber que no hem pres cap
acord mai, ni volen que participem
amb cap. Heu entes malament el
nostre paper, el que intentam es
desmuntar els números que munten
els senyors d'AP, que estan mun-
tats sense cap base lógica ni legal.
Trobau que es seriós manejar els
diners públics d'aquesta manera?
Nosaltres clamam serietat i ens
lleven el dret de la paraula en base
a que el Senyor Batle mana i això
es l'argument més seriós que hem
tastat. Ho trobau seriós o feixista?
Quina raó hi ha darrera això? «el
be del poble» ens han dit moltes
vegades, ho podem creure mai
l'amo En Miguel?

Deis que l'oposició ha de ser
molt honesta, no crec que l'hones-
tedat sigui un mot per definir l'opo-
sició. La moderació i els bons cos-
tums podrien anar be amb una
altra casta de personal. El nostre
grup quan va sortir, va voler mos-
trar que no faríem les coses con-

formats amb el que sempre ha
estat, tant és així que tenim po-
ques manies, no hem de fer vots,
no en feim collecció com altres
grups politics, ni tenim res a per-
dre, només volem demostrar que
les coses es poden fer ben fetes i
que el camí del PDP i de l'AP no
es el camí encertat. El paper de
l'oposició que nosaltres podem fer
només pot esser corrossiu, no po-
dem demanar amb beataries amb
els que ignoren tot el que els envol-
ta, són ells i ningú més i el fet que
una proposta dugui un colomet ja
es dolent, més que dolent, pesta.
Creis que les poden deixar tot sols
als d'AP, voldríeu córrer el risc?
Seria inconsciencia i nosaltres de
moment som conscients dels nos-
tres actes.

Esper que us hagi aclarit un
poquet el perquè de la nostra opo-
sició.

Bartomeu Obrador
portaveu de COLOMS
A LA SALA



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 Agustín, 19—Tel. 582302
Part : C. S'Abeurador, 28—Tel. 582374

P°. J. Estelrich, 18 - Tel. 580645

Patronat Local de Música de Felanitx
Avis a tots els estudiants de música de - Felanitx

Es convoca tots els estudiants de música interessats en pren-
dre part als concerts que pretén organitzar aquesta entitat, per-
què, abans del dia 23 de desembre passin per l'escola de música
«Pare Aulí», del carrer Mateu Obrador núm. 23 per a inscriure's,
així com per rebre més informació.

Restaurante L CALA
Comunica a sus clientes y amigos que

se halla de nuevo

ABIERTO
preparando ya las FIESTAS NAVIDEÑAS

Avda. Bélgica, 7 - Tel. 657004 	 CALA D'OR

FELANITX6

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Sigue la marcha imparable de
los «INTERMINABLES», esos fela-
nitxers que hacen música exportable.
Tras su sonado paso por «MENTA»
en Alcúdia el pasado día 25, tienen
ya en su agenda ir a PETRA el día
17 para dejar constancia de su bue-
na música en la disco «J.F.». Ya sa-
ben aquello de la ... «Historia inter-
minable» de Michael Ende.

• El BOXEO DE CALVIA fue
bastante provechoso para el deporte
balear, tras mucho tiempo de no te-
ner constancia de esta modalidad
deportiva. Lo negativo tal vez haya
que anotarlo en que muchos inte-
grantes de la -mtigua F. B. de Boxeo
no estuvieron presentes, tal vez por-
que no fueron invitados como es el
caso del «infatigable» JAUME
«RAÜLL»... Por otra parte espera-
mos que TOMEU SBERT, ex-presi
de la federación, se reponga de un
ataque cardíaco, que sufrió estos
días. Un abrazo, Tomeu.

• El pasado viernes estuviinos en
Palma en «Restaurante PortiXol» pa-
ra asistir a la entrega de «POPU-
LARS 88» que organizaba «RADIO
POPULAR». Una fiesta bonita donde
las haya. El «menú» superior . Perso-
nalidades como CA&ELLAS, TEO-
DORO UBEDA —obispo—, el CAR-
DENAL ARZOBISPO PRIMA DO
DEL PERU, GAGO —uno de los di-
rectores de la «Cope»— y otras per-
sonalidades estuvieron presentes.
Entre los merecidos distinguidos
con la famosa «P» cabe mencionar al
inevitable XESC FORTEZA y JOAN
de «S'AIG0». En suma, una fiesta
simpática que demuestra la buena
marcha de esta emisora de radio.

• CUATRO TIOS, 4 AMIGOS, 4
CACHONDOS, CUATRO AVENTU-
REROS de FELANITX van en BUS-
CA DE AVENTURAS. Partieron para
las Islas Afortunadas, concretamen-
te el destino .m-a TENERIFE, no van
en... «BUSCA DEL PLATANO PER-
DIDO»... Sino a ¡otra cosa maripo-
sa! Cuatro personajes para la histo-
ria: MANCHON, PEÑA, SIMON y
«POL». Cuatro eran cuatro, como
los mismísimos «Jinetes del Apoca-
lipsis». ¡Bon voyage!

• Ya saben, el día 5 de diciem-
bre... ¡Ahhh! Gritos, alaridos, páni-
co, terror... cn la «GRAN NOCHE
DEL TERROR». Una noche inolvi-
dable para los amantes de esos agra-
dables «seres» monstruosos, que ba-
bean repelentes sustancias verdes.
También una noche agradable para
los amantes de los espectáculos san-
grientos, amen del CONCURSO DE
DISFRACES donde se pueden ganar
un montón de billetes verdes. Ya sa-
ben, el lunes en el «CINE PRINCI-
PAL». A pasar miedo, tocan.

• VIDEOCLUB. — «EL ULTIMO
EMPERADOR». La obra maestra de
Bertolucci. Ganadora de 9 oscars de
la academia, editada recientemente
en vídeo, para mayor gozo de los
buenos cineastas. Nacionalidad: Ita-
liana. Director: Bernardo Bertolucci.
Intérpretes: John Lone, Joan Chen y
Peter O'Toole. Año: 1987. Histórica.
Versión de Bertolucci sobre la bio-
grafía del último emperador chino
que vivía en Ia Ciudad Prohibida
mientras su nueblo se convertía en
una República y triunfaba después
del maoísmo. Duración: 157 minutos.

• Esta semana en el «CINE
PRINCIPAL» tenemos una nueva no-
vela de AGATA CHRISTIE llevada a
la pantalla, «CITA CON LA MUER-
TED, una historia de Hercules Poi-
rot, encarnado por un actor ya expe-
rimentado con el personaje que no
simplemente le ha dado vida para la
pantalla grande sino también para
Ia televisión, me refiero al actor/es-
critor/director/magnífico, sibarita,
PETER USTINOV. Para complemen-
tar «PLANTON AL CIELO».

• El C.D. FELANITX descansó la
pasada semana pero el domingo ten-
drá quo poner toda la carne en el
asador para batir al FERRERIES,
equipo menorquín que nos rinde vi-
siat. Nada fácil se presenta el porve-
nir sobre el papel. Los de la isla ve-
cina, no marcan goles, pero tampo-
co se los meten así como así... Un
partido con muchas incógnitas; es-
peremos que 	 Felanitx las sepa re-
solver. El colegiado de turno es FE-
RRER BONET, un señor semi des-
conocido para la hinchada felanit-
xera.

La victoria debe ser para el ban-
do local si no se quiere aumentar la
cuenta negativa.

• Exito en MANACOR de la mues-
tra «ART AVUI» que se presentaba
estos días en la «TORRE DE SES
PUNTES». Los mejores artistas de
la ciudad vecina han colaborado, edi-
tándose un detallado catálogo sobre
su personalidad. Una aventura cultu-
ral que se ha visto coronada —como
ya he dicho— por el éxito.

JORDI GAVINA

RAF:11RK !a
ECECEit

motiu del IV Cicle d'ôpera des
de Ciutat várem tenir ocasió de
sentir una mostra del bon quefer
musical del vostre poble.

La Fonoteca pública torna obrir
les portes per oferir-nos la tercera
sessió del cicle —«De Monteverdi a
Gluck» per titol— celebrada el pas-
sat dijous, 24 de novembre, just
després de la diada de Santa Ceci-
lia, patrona de la Música.

En aquesta ocasió horn repassà
les aportacions barroques referides
a la veu humana, especialment les
relacionades amb l'epera. El segui-
ment de les diferents fites ens fou
facilitat per Pere Estelrich, a tra-
vés de documentats comentaris. Les
illustracions sonores, al viu, ens
arribaren gracies a les veus de la
contralt Sylvia Corbacho i del bail-
ton Gabriel Aguilera, ambdós acorn-
panyats al piano per Andreu Ben-
nássar, i de la Coral de Felanitx, di-
rigida, com tots sabeu, per Jaume
Estelrich.

Així doncs, com podeu veure, va
ser una espècie de diada felanitxe-
ra: Comentarista i Coral, de soca-
arrel; baríton, estiuejant del Port i
pianista del veïnat poble de Santa-
nyí. Qua més voleu?

La Coral ens va oferir tres peces
d'acord amb l'època i la temática
que es tractava: Exultent coeli, de
Claudi Monteverdi, i Vós sou Se-
nyor i Lluu l'estrella del mati, del
Gran Mestre d'Eisenach, Joan Se-
bastià Bach.

Des de l'òpera Euridice, de Mon-
teverdi, primera mostra coneguda
del seu g'mere des del seu naixe-
ment, vers el 1600, fins arribar a
Orfeo i Ettridice, de Gluck, pega
mestra anunciadora del naixent
classicisme, es seguí l'evolució d'a-
questa forma musical, tot passant
per Haendel, Vivaldi i el Mestre
Bach.

8s de desitjar que les properes
mostres puguin seguir la tônica
tant d'aquesta com de les passades
edicions. El fet d'incloure Música
coral, a més de la pròpia dels so-
listes, es una innovació digne de te-
nir-se en compte. I ha estat una Co-
ral del vostre poble que ha permes
veure'n els avantatges i assaborir-ne
el profit. No seria de més que el
vostre Ajuntament pogués preparar
una repetició de l'audició aprofi-
tant les trobades que periòdicament
tenen un grup d'aficiona,ts a l'Art
Musical des de l Casa de Cultura.
El resultat fou bo; la proposta que-
da a l'aire...

Biel Massot i Montaner

VENDO MOTO YAMAHA XJ-600,
casi nueva. 2.700 Kms.
Informes: Bar Industrial, Via
Argentina, 2.

VENDO PIANO clásico, marca
acreditada alemana.
Informes Tel. 657124 (marianas).

COMPRARIA 0 LLOGARIA POR-
TASSA, prop del Convent, Roca-
boira o Porteria.
Informes, Tel. 580363.
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ROTLET, 1 - CAS CONCOS,
CAS CONCOS. — Huguet, Cerda,

Risco (Zamorano), B. Adrover, Ros-
selló, Obrador, J. Barceló, Fiol
(N. Julià), Mayoral, G. Adrover i
Llull.

ARBITRE.—E1 Sr. Hernández Jo-
ver. Correcte, amb alguns errors
d'apreciació. Mostrà targeta groga
a J. Rosselló i vermella, per doble
amonestació, a G. Adrover, que
hagué d'abandonar el terreny de
joc quan mancaven deu minuts per
a la fi del partit.

GOL—Minut 61: errada a la línia
de migcampistes i tir des de fora
de l'àrea que desvia un defensa
i Huguet no pot aturar, tot i que
arriba a tocar la pilota.

COMENTARI. — Resuttat just el
registrat diumenge al camp muni-
cipal del Molinar. Els de Vilar, que
havien fet una primera part excep-
cional, afluixaren incomprensible-
ment quan començà la segona, cir-
cumstancia que aprofitaren els lo-
cals per a llançar-se a l'atac, amb
incursions molt perilloses sobre
l'àrea d'Huguet, on se succeïren
tres ocasions clares en deu minuts:
una primera, neutralitzada pel por-
ter concarrí en una intervenció de
merit, una segona, que G. Adrover
treu de sobre la ratlla i la tercera,
que acabà al fons de la xarxa.

S'estirà el conjunt concarrí des-
prés del gol, per?) els seus davan-
ters no aprofitaren cap de les oca-
sions per a empatar el matx. L'ex-
pulsió de G. Adrover i la lentitud
dels altres migcampistes del Cas
Concos ajudaren a què el resultat
no fos més positiu. Cinc córners
per banda i una dotzena de faltes
per a cada equip són la resta de la
història.

Diumenge, a les 15,30, partit molt
igualat: CAS CONCOS - PORT DE
SOLLER. Esperem que els con-
carrins no desaprofitin l'oportuni-
tat de tornar a collocar-se davant
els sollerics.

G.

S'HORTA, 4 - PUIGPUNYENT, 2
¡BASTARON 45 MINUTOS!

Alineación S'Horta: R. Roig, Gui-
item (Pau m. 63), C. Pinya Tolo,
G. Muñoz, J. Garcia, M. Roig, Benná-
sar (Rito m. 90), J. Pinya y Vacas.

GOLES.—(1-0), Tolo al saque de
falta. (2-0), M. Roig aprovechando
un barullo en el área. (3-0), M. Roig
resuelve una jugada de J. Garcia.
(3-1), fallo defensivo que ocasiona
marcar gol para los visitantes. (4-1),
Vacas logra asegurar la victoria.
(4-2), chut visitante desde fuera del
Area.

COMENTARIO
Sentenció el S'Horta en los prime-

ros 45 minutos, en un tiernno que
arrolló al equipo forastero.

En la 2. a mi tad el Puigpunvent
puso su mejor juego, tal vez debid
al relajamiento del S'Horta, que cc
el 3-0 a su favor de la La parte, est
ban convencidos de poder jugar s'
apenas correr.

Destacable la labor del Colegia ,

Sr. Barceló, que supo llevar las rie
das del encuentro por los cauces
glamentarios.

El próximo domingo el S'HORTA
se desplaza a CAMPANET, donde es-
peramos continue la buena racha
que llevan, seis partidos sin conocer
la derrota.

J.

JUVENILES
C.D. FELANITX, 1 -

PATRONATO «A», 4
Alinearión. — Sureda, Suñer, Ma-

teu, Roig, Luciano, Contestí, Beas,
Javi, Gallardo, Artigues, Borrás. Sus-
titución de Oliver por Contetí

El gol del Felanitx vino de manos
de Javi Muñiz de un fuerte chut.

COMENTARIO. — Jugaron un mal
partido el pasado domingo en el
campo de Es Torrentó, los pupilos
que dirige el mister Alonso, ante un
Patronato que fue superior en todo,
en ataque, en defensa, y en rapidez...
También cabe mencionar que hubo
bastantes cambios en la alineación,
jugadores que no suelen ser titula-
res, en este encuentro lo fueron.

Gori

INFANTILES
SES SALINES, 1 - C.D. FELANITX, 2

Jugaron un gran encuentro el pa-
sado sábado en el difícil campo del
Ses Salines, los felanigenses domina-
ron durante la mayor parte del en-
cuentro, y consiguieron encajar dos
goles que fueron marcados uno por
Xisco Maimó y otro por Herrero.

Gori

ALEVINES
C.D. FELANITX, O - ARENAL, 11
Alineación. — Lupa, Esteban, Pe-

relló (Porras), Peti, Risco, Nico
(Uguet), Francis, Cosme, Oscar, Es-
trella y Miguel Angel.

COMENTARIO. — Un equino muy
superior al local fue el que se pre-
sentó el pasado sábado en el campo
de Es Torrentó para disputar un en-
cuentro con los chavales de Toni
Prohens. En el primer minuto ya lle-
gó el primer gol al marcador Hubo
ciertos momentos en que el Felanitx
dominó el partido, pero éstos fueron
escasos y no oudieron encajar nin-
gún gol.

Gori

BENJAMINES
C.D. FELANITX, 1 - AVANCE, 2

INJUSTO ARBITRAJE
Alineación. — Acosta, Miguel, An-

Irés, David, Angel, Vidal, Manolo,
latas (Ribas), Frias, Valentin y Ja-
ier (Domingo).

Jugaron un excelente partido el pa-
ado sábado en el Torrentó, uno de
os mejores de la temporada, pero
mos cuantos fallos del colegiado de
urno, impidieron que los dos pun-
os quedasen en Felanitx. Los loca-
es jugaron un buen partido hasta
lue el Avance marcara su primer gol,
le penalty inexistente. A partir de
iquí siguieron dominando a ráfagas
/ sobre el minuto 20 de la segunda
larte, el árbitro dejó de señalar un
claro penalty a favor del Felanitx, y
ql cabo de unos minutos el Avance
marcaría el definitivo 1-2. El gol fe-
lanigense fue marcado por el juga-
tor David Frías.

Tia Puput y Gori Vicens

VENDO CASA en» Calle Riera, 31.
Informes, Tel. 582145.

RESULTATS
Cadets masculins:
RAMON LLULL, 	 53
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 39
Juvenils masculins:
CAMPANET, 	 57
J. CANS/AUTOC. GRIMALT, 	 66
Júniors masculins:
MARRATX1, 	 55
J. CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 	 51
Sèniors masculins:
SANTANY1, 	 30
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 62
Juvenils femenines:
BONS AIRES, 	 31
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,	 29
Sèniors femenines:
SES SALINES, 	 30
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,	 41

COMENTARI
Ens quedarem sense bàsquet a la

vila, però els nostres representants
a diversos indrets de l'illa, dugueren
uns resultats més que accentables:
tres victòries, dues derrotes minimes
i la pèrdua dels cadets per 14 punts.

Els CADETS varen conèixer el que
es perdre per primer cop, després
de jugar un partit no del tot en-
certat. La diferencia en el marcador
fou en tot moment més curta que la
final i no oblidem que el Ramon
Llull va encara imbatud.

La sorpresa de la jornada va estar
a punt de confirmar-se en el partit
de les JUVENILS derrotades única-
ment per dos punts en un encontre
que mereixien haver-se fet seu.

Els JUVENILS MACULINS conti-
nuen amb l'eficaç trajectòria i, mal-
grat les absències dels pivots R. Lla-
dó i M. Julià, superaren amb algu-
nes dificultats, això si, al Campanet.
Destaquem l'encert ofensiu de Fulla-
na (24 punts, tres triples) i de No-
guera (21).

La manca de punteria dels JU-
NIORS els condemna a perdre per 4
punts a Marratxí, en front d'un dels
rivals més directes a la classificació.
Només podem mencionar l'espec-
tacular actuació d'Amengual (30
punts, 26 rebots i 10 taps).

Afortunadament les SENIORS re-
cuperaren el terreny que havien per-
dut l'altre diumenge. Una diferencia
d'l 1 punts que sembla clara, pern
que arriba al final de l'encontre. Ara
han de rebre de forma consecutiva
als dos colistes i les victòries poden
fer pujar al Joan Capó que compe-
teix dins un grup molt nivellat, tal
com ja assenyalavem fa unes setma-
nes.

Els SENIORS MASCULINS tin-
gueren un diumenge calmat. El San-
tanyí es un equip format per un grup
d'«amiguetes», algun d'ells ben gran-
det ja, que els diumenges dematins
es .pen uns calçons curts i van a
«jugar» a bàsquet. Els 32 punts de
diferencia favorables als de Felanitx,
que jugaven a mitja marxeta, ho
diuen tot, així com els esquefits 30
anotats pels locals.

AQUESTA JORNADA
Amb l'excepció dels júniors als qui

correspon descansar, tots els altres
equips novament, juguen a Felanitx.
El dissabte hi haura la interessant
visita dels cadets del Peña Mallorca
(autors de 136 punts, la darrera jor-
nada), el Cide de juvenils femenines
i el Porreres de juvenils masculins.

El diumenge, les seniors pareix
que tindran un fluixet rival amb el
Xaloc, mentre que els masculins hau-
ran de lluitar de valent per tal de
superar l'Artà, equip situat just al
darrere dels nostres.

A la jornada festiva del dimarts
dia 6 hi haurà competició per tres
equips, els tres a camp contrari » però
a pobles de ben aprop: els juvenils
a Campos, els júniors a Sant Iloren;
i els seniors a Porreres.

LARRY CISTELLES

VENDO ORDENADOR AMSTRAD
CPC-6128.
Con impresora y monitor.
Informes: Tel. 581282

de 17'30 a 21 h.

BASQUET

No tornaren de bt it
ni els dos equips skiers ni els juvenils

Video Club RICART
C/. Major, 45 - Tel. 581658 - FELANITX.

TODAS LAS NOVEDADES EN VIDEO
UN ESPIA SUPER GUBY — Humor ROBOCOB — Acción
AGUAS PELIGROSAS — Aventuras E.T.E. — Ciencia ficción
CAMPO DEL INFIERNO — Bélica 16 VELAS — Aventuras
MASTERS DEL UNIVERSO — Fantástica
LA COSTA DE LOS MOSQUITOS — Aventuras
PROYECTO X — Cencia ficción NO HAY SALIDA — Aventuras

RESERVE SU PELICULA
A partir de hoy, abierto todos los sábados

por las tardes, de 6 a 9
RICART, lo mejor del cine en video
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Agrupació Socialista de FelanitxWow a la Sala
LA RESIDENCIA DEL SENYOR
TEJEDOR I ELS SEUS

Dimecres el senyor Tejedor va
mostrar el llautó.

Com sabeu fa tres mesos que
havíem demanat un Ple Extraordi-
nari per mirar d'INICIAR ELS
TRAMITS PER A LA CONSTRUC-
CIÓ D'UNA RESIDENCIA DINS EL
TERME DE FELANITX, aquest era
el punt de l'ordre del dia demanat.
Sabeu també que el Batle convoca
la sessió a les onze i quart de la
nit després d'una a les deu i mitja
i també sabeu el número que va
muntar. Entre altres coses va blo-
quejar que aquest punt es dugués
a la Plenaria.

Dimecres passat el senyor Teje-
dor havia convocat una comissió
Informativa on hi havia un punt
que era «RESIDENCIA D LA
TERCERA EDAT», mai 'ens hauríem
pensat que aquest punt fóra el que
havíem demanat nosaltres, tart,t.
així que el senyor Tejedor ens ho
va haver de dir i també va manifes-
tar que ell escriuria amb la llengua
oficial que volgués. Tots sabem que
ell estima molt la llengua espanyo-
la, el que es més trist es que no
sàpiga traduir de la materna a
l'estimada i faci unes traduccions
que no s'entenen ni són traduc-
cions.

Bé, després d'aclarir aquestes
menudències i dir-nos que l'any
1981 ells ja havien sollicitat fer-ne
una, passaren a votació la nostra
proposta que era la d'iniciar els
tràmits pertinents cotijuntament
tots els grups politics per tal de
construir una Residencia • pels yells
al terme de Felanitx. El resultat
de la votació ja no pot esser més
clarificador, COLOMS i PSOE a
favor, els d'AP de sempre en con-
tra i els d'AP d'ara s'abstengueren.
Tot seguit el senyor Tejedor féu la
proposta d'iniciar els tràmits ca-
dascú pel seu compte. La votació
va ser també clara, els d'AP mes-
tallats a favor de fer les coses en
exclussiva, tot solets, els altres
grups en contra.

Analitzem aquesta grolleria. El
senyor Tejedor consent que un
teme mportant no vagi a la Plena-
ria que sollicitavem. Després ho

duu a la Comissió Informativa amb
un titol traduit i que no fa sospi-
tar que sigui el que hem demanat.
Després s'oposa a que això es faci
conjuntament per tots els grups
politics presents a La Sala. L'argu-
ment es que en aquest cas AP fa
d'oposició, fent referencia a que
l'oposició fiscalitza al grup gover-
nant. Aquest argument demostra el
grau de confusió de les ments d'AP,
per a ells fiscalitzar es bloquejar
un altre intent de diàleg per part
de l'oposició, per a ells fiscalitzar
es aturar l'inici d'uns tràmits en
base a tenir ells el poder i supo-
sant que això es més que suficient
per fet j desfer sense miraments, ni
tenint en compte a res ni a ningú,
per a ells fiscalitzar es aturar una
cosa que no és, un inici de tràmits.
Pobrets! es poden fiscalitzar acords,
les idees no es fiscalitzen senyors,
la vostra actitud i manera de fer
les coses només mena al genocidi
de Felanitx i no hi podem fer res
per aturar-ho. Només cal no perdre
el coratge i mirar de limitar en la
mesura que poguem els desastres
que quotidianament ens ofereixen
en espectacle i de fet els senyors
d'AP.

Fa temps que no teniu noticies
d'obres que es fan sense llicència.
Sabem d'una obra major al carrer
d'Anglasola que no en té, el seu
propietari diu que té molt de bo a
La Sala, es del grup que governa.

També podem denunciar el que
tothom ja sap, totes les obres fetes
i que es fan a Can Gaià i Can
Cirerol.

ANUNCI
Es troba exposat al públic el

Projecte de Delimitació de Sòl Urba
del Terme de Felanitx. Això vol dir
que tothom que tengui uns terrenys,
amb aquest projecte quedaran defi-
nitivament classificats com a solar
o com a si51 rústic, o sigui que
convé passar per la Sala a aclarir-
ho i fer les allegacione necessaries.

Dissabte es dia de consultori i
estarem a disposició de la gent que
vulgui un aclariment sobre aquest
teme de dotze a una. Jo ho sabeu.

També volem anunciar-vos que
dimecres dia set hi torna haver
espectacle a La Sala, esperam que
l'actuació dels comediants no sigui
tant llastimosa com la darrera
sessió. Hi sou convidats.

I.—CONTESTA A N'EN MIQUEL.
El qui no entenem de cap mane-

ra es a vostè Sr. Miguel. A la breu
carta que ens dedica a l'oposició a
la Sala i més concretament a nosal-
tres, hi veim moltes contradiccions.
Per una part sembla que ha seguit
la tasca dels grups del nostre Ajun-
tament fins i tot a l'anterior legis-
latura i per l'altra es veu que no
té ni la més remota idea de com
s'ha de manejar un ajuntament:
nosaltres també ho sabem que hi
ha molta gent que compra coses
hipotecades, del seu pa ja en faran
sopes! Però Sr. Miguel, no ens faci
comprar d'aquesta manera a tots
els felanitxers, que som els que ho
haurem de pagar. I encara li hau-
rem de fer a saber que si l'ajunta-
ment ho compra ho farà illegal-
ment.

Perdoni que li diguem, per?) els
que muntem el «número» •i fan
teresetes són els que governen a la
Sala. 0 no heu assistit a les darre-
res sessions plenàries? El nostre
grup: el Grup Socialista de l'Ajun-
tament de Felanitx, només ha fet
Ia feina que ens varen manar els
qui ens votaren. Hem fet oposició
i ben sèria Sr. Miguel.
I no entenem aquesta mania de

dir que anam darrera els Coloms
a la Sala, en l'únic que coincidim
es que els dos grups estam a l'opo-
sició i a l'hora de convocar sessions
extraordinàries, amb tot els altres
casos sembla que no ens ha estu-
diat tant Sr. Miguel.

I per acabar, el seu darrer parà-
graf si que no l'entenem gens. Si
ho vol li explicarem nosaltres: A

l'Ajuntament de Felanitx governa i
amb ample majoria l'actual AP, el
nostre grup i el dels Coloms som
l'oposició, per tant els que poden
posar ma són els qui governen i
l'oposició ha de vigilar, entre altres
coses, que no hi hagi corrupció.
Per tant si nosaltres no tocam res
que afecti al nostre poble ens agra-
daria saber que vol dir tot això de
ser honests.

II.—LA UNITAT SANITARIA
DE CA'S CONCOS.

El dia de Sant Nicolau passat es
va inaugurar la Unitat Sanitaria de
Ca's Concos. Va aprofitar el Sr. Ca-
nyelles per fer la inauguració del
dia i menjar coca, mentrestant, no
veim que el Govern Balear pensi
més amb Felanitx.

Petit el motiu que ens ha duit a
publicar aquestes línies es perquè
a hores d'ara encara la Unitat Sa-
nitaria roman tancada.

Es només per la coca del Sr. Ca-
nyelles que es va fer el simulacre
d'obertura?

0 encara es per a beneficiar a la
ma innocent que fa guanyar elec-
cions que no s'obri?
III.—FESTES DE SON VALLS.

En aquest cas volem donar l'en-
horabona als organitzadors de les
festes de Crist Rei de Son Valls.
Creim que això si que són festes
populars i duites a bon terme per
Ia feina dels habitants d'aquesta
barriada. Es digne d'elogiar l'aperi-
tiu que serveixen a Son Valls, sem-
pre n'hi ha per a tots i encara en
sobra.

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 sábados por la
mañana (consulta previa cita).

Comercial MASCARO
C. Zavellá, 7 - Tel. 580621 - FELANITX

siempre a su servicio con su amplia gama de
EL ECTRODOM ESTICOS

Y para un mejor servicio, a partir del próximo día 8,
TRASLADAMOS nuestro VIDE CLUB
al mismo edificio de la calle ZAVELLA




