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de Pax, carrer Miguel Bordoy i Ma-
jor, plaça de Santa Margalida, car-
rer 31 de Març, plaça d'Espanya,
passeig d'Ernest Mestre, carrers
Guillem Timoner i Convent, plaça
de S'Arenal, carrers Antoni Maura,
Mateu Obrador i Anglesola i finalit-
zarà al parc municipal. En aquest
recinte i a partir de les 7 hi haura
ball de carnaval i a les 8'30 es farà
l'entrega de premis i ajudes als par-
ticipants.

Recordam que els premis esta-
b lers són els següents:
CARROSSES:

Ir. 100.000 ptes.
Zóri: 50.000 »
3er. 25.000 »

COMPARSES:
Ir. 75.000 ptes.
2on. 30.000 »
3r. 15.000 »

gtil irospren-117-67-tr3ea="1"11
15.000 ptes.; un que s'atorgarà a la
carrossa o conjunt que, a criteri del
Jurat, el meresqui per alguna par-
ticularitat determinada i l'altre des-
tinat a premiar la millor participa-
ció de cotxes antics.

Les inscripcions es poden fer des
d'ara i fins dia 3 a les 20 hores a
l'Ajuntament. S'ha de facilitar el tí-
tol de la participació i el nom i
nombre de carnet d'identitat de la
persona responsable. Per més infor-
mació es poden dirigir als telèfons
580050, 580080, 580365 i 582200.

SA RUA 89
Ja està tot perfilat per a celebrar

per segon any Sa Rua. L'èxit de
l'any passat ens permet pensar que
al manco, es mantindrà la tónica,
per bé que esperam que se supe-
rara.

Enguany no s'ha volgut excloure
el sector infantil i s'ha previst la ce-
lebració de SA RUETA el divendres
dia 3, la qual cosa permetrà agluti-
nar totes les iniciatives que es pro-
dueixen dins aquest sector.

Aquest carnaval de la gent menu-
da consistira en un cercavila i una
festa el parc de la Torre. Le desfila-
da dels nins disfressats sortirà a les
3 de la tarda del parc i seguira el se-
güent itinerari: carrer Bellpuig, pla-
ça de Pax, carrers Miguel Bordoy,
Major i Jordi Sabet, plaça de la
Constitució, carrer de Sa Plaça, pla-
ça de S'Arraval, carrers Mar i Sínia

ex, i retorn al Parc, on actuarà-eL
«Cucorba». Al llarg de la festa s'en-
tregare el premi del concurs de car-
tells al nin guanyador, En Pere Oli-
ver.
- SA RUA sere el 'diumenge dia 4 de
febrer i es regira segons l'ordre
—que ens han facilitat les entitats
organitzadores Llar de la Tercera
Edat i La Protectora—, i que sera el
següent:

A las 3'30 concentració de les car-
rosses i comparses al parc munici-
pal.

A les 4 començarà la desfilada,
que anirà pel carrer Bellpuig, plaça

BASQUET

De signe visitant

La residencia pels veils
Fa quinze dies varem prometre

que parlaríem de la residência pels
veils. El tema sempre es d'actuali-
tat, pen') ara ho es un poc més a
causa d'un debat que hi va haver a
Ia Sala, a la darrera sessió plenaria,
a instancies de l'oposició.

A la dita sessió varen quedar be
de manifest les dues posicions so-
bre el tema: L'oposició, que sollici-
ta repetidament que el punt sia de-
batut a una plenaria, i les poques
ganes del grup majoritari d'encaraF-
lo.

Ben mirat, el grup que ha gover-
nat duran els darrers deu anys ha
demostrat que no hi tenia gens d'in-
terés ni una mica pel tema de la
residencia. Que davant la insistência

l'opósició, el Batte digui que es-
peren resposta de la Seguretat So-
cial, una resposta que ja s'ha per-
llongat per sis anys, ho confirma.

De fet, efs prohoms de la Majoria
se varen omplir la boca parlant de
residencia un mes abans de les elec-
cions en que la U.C.D. (llavors duien
aquesta etiqueta) va perdre el go-
vern de l'Estat. El senyor Rodriguez
Miranda, que aleshores era ministre,
en una maniobra electoralista des-
carada, va prometre una residencia
per a la tercera edat, i l'Ajuntament
va cedir, per cinquanta anys, un so-
lar que no era seu perquè era de la
casa Hospici-Hospital. I aquest de-
sinterés per la residencia no s'expli-
ca en tant que l'estat d'opinió al res-
pecte es d'una unanimitat total en-
tre la gent del poble. I aixe, diu molt
poc a favor dels politics que tenen
majoria a la Sala perquè es propi

d'un bon politic sebre sintonitzar
amb els desigs dels governats.

Es ver que a Felanitx ja en fun-
ciona una, de residencia, a la casa
Hospici-Hospital, i l'Ajuntament se
deu pensar que amb la concesió
d'una quantitat anual, el problema
este resolt; però no esta resolt ni a
prop fer-hi.

L'Hospici, de fet, funciona com a
residência, pen!) té unes limitacions
massa evidents i est à molt enfora dc
cobrir plenament totes les necessi-
tats de tot el terme. D'altra bande,
l'entitat hauria de resoldre un pro-
blema que la majoria actual s'ha
negat decididament a encarar, que
és el de la indefinició de l'entitat
com a persona jurídica reconeguda
pel dret. L'estudi que a la fi va de-
cidir fer l'Ajuntament (i falta sebre
si se dura a terme) haure de con-
templar i definir aquesta situació,
com també haura de fer un pensa-
ment sobre l'edifici actual; no gens
adequat a la idea que un té avui so-
bre com ha d'esser una residència, i
encara la vinculació que hi haja
d'haver entre la residencia actual i
la que -se pugui crear de bell nou.

El tema, ja ho veis, dóna molt i
no l'hem de perdre de vista, si és
que realment hi ha voluntat per
part dels qui comanden de ti-
rar-lo endavant. Pensam que aquest
paper podria esser una primera
aproximació al tema i que les pla-
nes d'aquest setmanari podrien aco-
Ilir mena d'aportacions, opi-
nions i punts de vista per tal de so-
lucionar un problema important
que té plantejat la nostra població.

Pirotècnic

la rodella

RESULTATS
Cadets masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,
RAMON LLULL, 59
Juvenils masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 53
SANTANYI, 	 54
Júniors masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 48
SYRIUS PATRONAT, 	 73
Sèniors masculins:
C.A. POLLENÇA, 	 52
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 58
Juvenils femenines:
PENYA MALLORCA, 	 66
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 22
Sèniors femenines:
BONS AIRES, 	 47
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 76

COMENTARI
En els sis partits que jugaren els

Dos equips del Joan Capó varen
perdre el dissabte a Felanitx (juve-
nils i júniors masculins), però els
dos equips seniors el diumenge re-
cuperaren el terreny perdut.

Comença la jornada amb el par-
tit dels CADETS que confirmaren la
seva bona marxa i, amb aquest
triomf, son, a falta d'una jornada,
el segon equip del grup, la qual cosa
vol dir que, encara que perdessin
tots els partits que hauran de jugar
a partir d'ara, han aconseguit com
a minim, el quart Hoc de Mallorca
d'un total de 32 equips. Un exit com-
p let, per tant. En aquest darrer i
vital partit contra el Ramon Llull,
en tot moment fuo manifesta la su-

(Passa a la pág. 4)

Aquest cap de setmana la barria-
da de Son Negre celebrara la festa
de Sant Antoni, una festa que gau-
deix també de llarga tradició per
aquell indret.

Sota el patrocini de l'Ajuntament,
l'Associació de Veïns cuidarà de l'or-
ganització.

Vetadí el programa de la festa:
Avui dissabte dia 28 de gener, a

les 8 del vespre, missa a la que as-
sistira la Corporació Municipal Tot
seguit FOGUERO on podrà torrar
qui vulgui. Hi haura pa pages, vi i
porcella de franc fins que s'acabi.
Durant es fogueró s'armarà un ball,
animat per S'Estol d'Es Picot (pa-
trocinat per la Caixa Rural).

En el descans se rifara una porce-
Ila donada p'En Marc Vadell i una
ensalmada grossa. Dins l'escola hi
haura música pel jovent.

Demà diumenge, a les 3 de la tar-
da, se celebraran les tradicionals
BENEMES.

S'han establert els premis se-
güents:

lr. 10.000 ptes.
2n. 8.000 »
3r. 6.000
4t. 4.000
5e. 2.000
Les carrosses que no aconsegues-

quin premi seran obsequiades.
Tots sou convidats a la festa.

la festa de Sant Antoni a Son Negre
equips felanitxers hi va haver majo-
ria de victòries dels equips foras-

65 'ters (quatre).
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

•T■FT

Próxima apertura

Autolavado Felanitx, S.A.
Mecánica, accesorios, neumáticos

Tcambiosile_aceite_it engrases
,

Círculo Recreativo
Festival Infantil de Disfraces

Para hijos y nietos de socios

Domingo die 5 febrero, a ias 3'30 tarde

FELANITX

SANTORAL
Diu. 29 St. Pere Nolase
Dill. 30 Sta. Martina
Dim. 31 St. Joan Bosco
Dim. 1 Sta. Viridiana
Dij. 2 Present. del Senyor
Div. 3 St. Blai
Diss. 4 St. Andreu Corsini

LLUNA
Quart minvant dia 30

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

' '4-12alra	 resta-
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 Alcalá: 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
Gayk-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gaya-Melis

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

580448-581144
Ambulkncies

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

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LÀ

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 5, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos
sus miembros:

Se aprobó por unidad el acta de
la sesión anterior.

Se aprobó la certificación número
1 de la obra de mejora del trazado
y pavimentación asfáltica de los ca-
minos de Son Nadal y Es Pujol, por
un importe total de 5.740.284 pese
tas.

Se acordó contratar con Will-Kill,
S.A. el servicio de desratización en
este Término Municipal por el pre-
cio de 1.467.885 pesetas.

Se aprobó el proyecto y Pliego de
Condiciones para la contratación de
Ia pavimentación de qaminos, en
Valls.

Se tomó buena nota del escrito de
D. Javier Giner y D. Sebastián Ur-
quía sobre prioridades para mejo-
rar la infraestructura de la zona ho-
telera de Porto Colom.

Se acordó designar a D. Jose Bo-
net Grimait como coordinador con
la Oficina de Turismo para la for-
mación del folleto zonal de Porto
Colom.

Se aprobó la liquidación por la ta-
sa de ocupación de la vía pública
—mediante redes de alcantarillado
Porto Colom.

Se autorizó a los siguientes par-
ticulares para la apertura de zanjas
en la via pública: a D. Sebastián
Bennásar Barceló, a Marcos y Puer-
tas, S.A., a D. Miguel Bennásar Bar-
celó y a D. Juan Pedro López Do-
minguez.

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

Se informó favorablemente la so-
licitud de construcción de vivienda
rústica, suscrita por D. Guillermo
Rigo Barceló.

Se concedió licencia a D.a Nadia

Larrieu para construir una vivienda
rústica en la finca 160, 161 y 425 del
Polígono 37, con una tasa de 148.814
pesetas.

Se concedió licencia a Na Llatzer,
S.A. para construir una vivienda
rústica en la finca 107 Polígono 35
con una tasa de 101.051 pesetas.

Se concedió licencia a D.a María
Dolores Rosselló Coll para construir
un edificio de viviendas en los sola-
res 55 y 56 de la Urb. Sa Punta de
Porto Colom, con una tasa de 354.345
pesetas.

Se concedió licencia a D. Francis-
co Piña Picó para construir un edi-
ficio comercial de planta baja y dos
pisos en la calle Major, 49, con una
tasa de 84.956 pesetas.

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

a D. Bartolomé Manresa Adrover, a
Marcos y Puertas, S.A., a Rafael
Garcías Nicolau, a D. Jaime Balles-
ter Puigrós, a D. Vicente Blanco Mi-
ró, a D. Bartolomé Juan Mestre y a
D. Gabriel Bennasar Roig.

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 9 diciembre 1988.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

VENDO CICLOMOTOR YAMAHA
49 cc. en buen estado. Precio in-
teresante.
Informes, Tel. 581577.

Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

FEIS BULLA!

Participau en el Carnaval 89
Tot lo que necessiteu per

disfressar-vos ho trobareu a
Llibreria Ramon Llull. C. Major, 25

Maquillatges, laca pels cabells multicolor,
caretes, complements, capells, etc.

Animau-vos ï preparau la festa



URGENTE

Se necesita contable en Cala d'Or
con experiencia

Informes: Tel. 658033

Es necesita cuinera mallorquina,
a Porto-Colom

Inf.: A aquesta administració  

FELANITX       

Moita participació i expectació en les
Beneïdes de Sant Antoni

Festes de Sant Antoni en Es Carritxó

Malgrat cl temps amenaçant
—quatre gotes clares un poc abans
de l'hora de començar—, les Benei-
des de Sant Antoni congregaren a la
plaga de Sa Font una gran multitud.
La festa no decau i a la crida de la
Croada de l'Amor Divi sembla que
reprengui de cada any.

Tretze carrosses, un grapat de
comparses i una discreta represen-
tació de bestiar equi —cada dia més
escàs— així com una massiva con-
currencia d'espectadors, evidencia
el poder de convocatória d'aquesta
festa de tall netament popular.

El fogueró del vespre abans ja fou
un exit i estam segurs que en gran
part se degué a la presencia del grup
musical «Sis Som», que per engres-
car la gent es de lo milloret.

Cal destacar la participació de
S'Estol d'Es Gerricó que, amb mo-
tiu de complir 25 anys d'existencia,
es volgué sumar a les Beneïdes. Acu-
di amb el millor habillament, un
vertader mostrari de vestits mallor-
quins amb tota la seva riquesa i va-
rietat, rescatats dels fons de caixes
i cantzranos o escrupulosament re-
produits d'acord amb els documents
gràfics que hens ha legat el temps.
Una bailada magistral, com sols ells
ho saben fer, rubricà la seva presen-
cia i arrenca els aplaudiments del
públic. També cal esmentar la parti-
cipació per primera vegada del MI-
JAC, amb dues comparses, integra-
des per un sector de joven
tenta donar un estil característic a
Ia manera d'emprar el lleure.

Quant a les carrosses, n'hi hagué
una de Son Carrió d'una especial
singularitat, amb una artística re-
producció a gran escala del temple
parroquial d'aquella població. La
resta en general estaven ben realit-
zades, amb elements característics,
—pedres i brancams— representan
escenes de les tasques camperoles.

Les escoles, guarderies i d'altres
entitats relacionades amb els infants
aportaren, com sempre, una nota
molt simpàtica.

Mentre el Jurat deliberava l'esco-
la de ball del CoHegi de Sant Alfons
i la de Na Juanita i Na Francisca,
oferiren sengles exhibicions, que fo-
ren molt lluïdes, a les places de Sa
Font i de les Palmeres, i poc des-
prés S'Estol d'Es Gerricó, a la ma-
teixa plaça de les Palmeres, davant
Ca N'Ussola, munta una ballada que
fou seguida per un públic molt nom-
brós.

Vos oferim tot seguit la relació
dels premis atorgats pel jurat:
CARROSSES

lr. premi: N» 2 «Beneïdes a sa
placa» de Son Carrió, 15.000 pesse-
tes.

2n. premi: N» 7 «Sa font d'Es Ca-
nyar» de S'Horta, 10.000 pessetes.

3r. premi: N.° 5 «Pagesos del se-
gle XIX» d'Es Carritxó, 8.000 pesse-
tes.

4t. premi: N» 13 «Eines i feines
de sa nostra terra» de Petra, 6.500
pessetes.

5e. premi: N.. 8 «Es claper de sa
cova» de S'Horta, 6.000 pessetes.

6è. premi: N.° 1 «Feines casola-
nes» de MIJAC Felanitx, 5.500 pes-
setes.

7e. premi: N.° 12 «Ses completes
de Sant Antoni» de Vilafranca, 5.000
pessetes.

Premis de participació o estímul,
4.000 pessetes cada un:

N.. 3 «Sant Antoni i la mar», Club
d'esplai ALBADA, Felanitx.

N.° 4 «Sa Barraca» de Jaume Su-
nyer, Felanitx.

N.° 6 «Pagesets Joan Capó» del
collegi I. Joan Capó, Felanitx (Tres
carrosses).

N.. 9 «So pagesa de Cas Cumis»
de Son Mesquida.

N.° 10 «Sa tanca i ets sestadors»
de Can Gotlet de Son Valls.

N.° II «S'armada de Son Nadal»
d'Antoni Monserrat, Felanitx.
COMPARSES 0 GRUPS

ler. premi: N.° 1 «Temps de se-
gar», 15.000 pessetes, MIJAC Fela-
nitx.

2n. premi: N.° 9 «Cavalls de Can
Moix», 12.000 pessetes, Felanitx.

.Calivaibr-40-.000-•
pessetes, Collegi St. Alfons.

4t. premi: N.° 6 «Pagesos Joan Ca-
pó», 9.000 pessetes, Collegi «Joan
Capó».

5. premi: N.° 2 «Pagesos de Sant
Alfons», 7.000 pessetes, CoHegi St.
Alfons.

6è. premi: Núms. 4 i 7 escoles de
ball de Sant Alfons i de Juanita Pui-
grós, 5.000 ptes. cada una.

Premis d'estímul de 2.000 pessetes
cada un, als núms. 3 «Claper de St.
Antoni» del MIJAC Felanitx. Núm. 8
«Escoleta de St. Alfons» de la Guar-
deria St. Alfons. Núm. 10 Cavallis-
tes de Son Valls. Núm. 11 «Pagesos
de Portocolom». I núm. 12 «Pagesos
i pagesets de Felanitx i Manacor».
ANIMALS SOLS

Ir. premi: Cabriol de Biel S'Esco-
la, 5.000 pessetes.

2n. premi: Núm. 18, Pere Torteila,
4.000 pessetes.

3r. premi: Núm. 20, Caries Maties
Adrover, 3.000 pessetes.

4t. premi: Núm. 19, Andreu Bini-
melis, 2.000 pessetes.

5è. premi: Núm. 7, Oscar Nicolau,
1.500 pessetes.

6e. premi: Núm. 8, Rafel Adro-
ver, 1.000 pessetes.

El passat 17 dc gener se celebra
en Es Carritx6, la festa en honor al
seu Patró Sant Antoni. La nit abans
tingué lloc la concelebració de la
missa, a la cual hi assistiren els ca-
pellans veins de la nostra vicaria, el
rector de Felanitx, els ermitans de
Sant Salvador i Lambe molta gent.
Durant la missa va cantar el Cor de
S'Horta j al final ens va recordar
els «goigs a Sant Antoni» que estre-
naren l'any passat.

Després de la missa la gran torra-
da. N'hi hagué per tots els qui arri-
baren d'hora, ja que tot s'acaba ben
aviat. I es que, malgrat fos dilluns,
hi vingué molta gent.

Seguidament ball de bot a càrrec
de S'Estol d'es Picot i el grup Ordi
Broix, els quals animaren molt la
gent a ballar, fins que en tingueren
ganes.

El sendema dimarts, dia de Sant
Antoni, tingueren lloc les acredita-
des beneïdes. Abans va desfilar, per
primera vegada en Es Carritxó, la
Banda de Tambors, Cornetes i Ma-
jorets «Virgen del Carmen» de Por-
to Colom, que ho feren molt be i
donaren a les beneïdes un caire més
festós. Seguidament, les carrosses.
N'hi hagué devuit, i totes foren molt
guapes.

1 jurat ho tingué força dificil i al
final donà els premis de la següent
manera:

Primer premi, amb 17.000 ptes.,

premi, amb 11.000 ptes., a la carros-
sa «Els pescadors» de Ca's Concos.
Algunes de les carrosses qualifica-

ren així la festa d'Es Carritxó:

Noltres estam molt contents
per podcr participar
això no s'ha d'acabar
si en Es Carritx6 hi ha gent.

*	 *
Els qui estam dins sa carrossa
vos saludam amb bon gust
perquè noltros hem vengut
per fer sa feste més grossa.
(«Sa Font d'es Canyar») de S'Horta.

Sa sangria va esser bona
sa llonganissa també
per places i pel carrer
vos donan s'enhorabona.

* * *
Heu estat ben generosos
convidan-nos a sopar
per això tot ufanosos
vos volem felicitar.
Molts d'anys i fins l'any que ve.
(«Es claper de sa Cova») de S'Horta.

Per acabar, amb nom de l'Associa-
ció de Veins d'Es Carritxó volem do-
nar les gracies a tots els qui han
collaborat perquè es pogués fer la
festa i també a la gent que hi as-
sisti.

Fins l'any que ve i molts d'anys.

SE NECESITA DEPENDIENTA
.para carnicería, con carnet de
conducir.
Inf.: Embutidos Blanco
Tel: 58()053

SF: VENDE Furgoneta 11-4 F-(3
acristalada, PM-V
Inf.: Tel. 657218

a la carrossa «Pagesos del segle
XIX» d'Es Carritxó. Segon premi SE VENDE Furgón Ebro F-350

. 31,Fir-Trrnr.7"75,75....F,A. 6arlstrws..,44.600 K. a toda prueba.

font d'es Canya» de S'Horta. Tercer 
	Inf.: Tel. 	 7:113

«LADY VAP». La única máquina de vapor existente en el mercado es-
pañol con HOMOLOGACION INTERNACIONAL, avalada por su propia
fabricación, su ca!idad, su tint -an:fa de 2 años y su amplia red de yentas,
ouiere iveordarles que somos los únicos distribuidores de la misma en
Espana, no siendo responsables por tanto de las deficiencias .y problemas
que pwdan presentar cualquier otra máquina de vapor que les sea ven-
dida aprovechando nuestro nombre.

Para información y demostraciones, llamen a los Tels. 581080 y 580949



Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares I). SehastiO_Obritdor i
Virtudes Antímez; I). Joan Truyol i
I)." Nlagdalena LI ue.

Testi flea ren hie ta m atri m on ial,
pel ntivi Andrei' Adrover i M." Rosa
Cons i per la nuvia Antoni Gaya i
Francisca Rosais.

Després de la cerimônia, els con-
vidats se reuniren en un dinar en
el Moll d'En_Sopa i més tard, ..lunb
els companys de S'Lstol d'Es Gerri-
cc') s'arma un ball hen vitene.

Enviam la nostra niés cordial fe-
licitació als no' ells espos

Excellent actuació de
Miguel Maim° en el Tap
Nacional de Ve .a
«Copa Espafian

Els dies 3 al 7 de gener, es va dis-
putar a la badia de Palamós el Tap
Nacional «Copa España» per a em-

barcacions de la classe «Europa». El
guanyador d'aquesta prova fou el re-
gatista mallorquí Pere Llabrés del
Club Nàutic de S'Arenal.

D'entre els 79 vaixells partici-
pants, pertanyents a gairebé totes
les federacions territorials dc l'Es-
tat, n'hi havia 10 de Balears i 2 del
Club Nàutic Portocolom. Es tracta
de les embarcacions «Xalest» j «Jai»
patronejades per Miguel Maimó
Bennàsar i Bartomeu Maimó Oliver,_
respectivament.

Volem destacar el bon paper dels
regatstes felanitxers i sobre tot el
de Miguel Maimó, —el participant
més jove—, que queda en el Hoc 23
de la general (5e. dels mallorquins).
En Tomeu Maimó es classifica en el
37 iloc de la general i 7e de Balears.

TROFEU «REYES» DEL
C.N. DE PALMA

Per altra part, eis passais dies 19,
20 i 21, sota l'organització del Reial
Club Nàutic de Palma, se disputa el
Trofeu «Reyes» també per a embar-
cacions de la classe «EUROPA». En
aquesta prova en Miguel Maimó es
classifica en 3r. Hoc.

Mutualidad 	 Protectora»
La Junta Directiva convoca a los señores mutualistas para la

próxima Junta General ordinaria que tendrá lugar mañana do-
mingo día 29 a las 3 de la tarde, en las dependencias del Local
Social «La Protectora» según el siguiente orden del día.

Aprobación del Balance y Memoria del pasado ario 1988.
Aprobación del presupuesto para Gastos de Administra-
ción correspondiente al corriente ario 1989.

LA DIRECTIVA

De signe visitant
(Ve de la pàgina I)

perioritat local i els 6 punts del fi-
nal suposen una curta diferencia, te-
nint en compte que, a 5 minuts del
final, estaven 60-44. Destaquem la
força i encert d'Amengul, el tir ex-
terior de Llàtzer i les espectaculars
entrades de Toni Sierra.

AR JUVENILS el Santanyí els tor-
nh la derrota miiiima-a-durrariii-eic—raancra
Ia 1. a volta. Amb les excepcions de
l'avantatge inicial del Santanyi (0-8
o 11-19) i del J. Capó un poc més
tard (30-23), les alternatives en el
marcador foren constants a la sego-
na part. I sembla una injusticia el
que un partit d'aquestes caracterís-
tiques hagi de tenir forçosament un
derrotat.

Totalment lògic el resultat dels
JUNIORS. El líder Syrius que
comptava amb baixes d'alguns juga-
dors alineats amb el primer equip
seu aquesta jornada, demostrà un
gran ofici i destaca., especialment, la
velocitat de les seves accions, com
també el bon tir. Foren de l'agrad
del públic els 10 taps de G. Amen-
gual que també fou el maxim anota-
dor amb 16 punts.

El vent i el fred de Pollença no
frenà els SENIORS. El C.A. Pollen-
ça, equip ben classificat, era un te-
mible rival que només havia estat
derrotat una vegada a la seva pista
i duia un promig de 80 punts per
partit. Diferències curtes a favor de
Fun i l'altre durant tot el partit i
sprint final del Joan Capó que, una
vegada més, guanyà probablement
per comptar amb una banqueta més

completa que la del contrari. Els jú-
niors Perelló i Amengual foren l'eix
de l'equip i Sebastià Rigo va fer un
excellent encontre.

Les JUVENILS varen obtenir un
esperat resultat dins el camp del se-
gon classificat, Penya Mallorca. No-
vament tingueren nomes 6 jugado-
res, però aquesta vegada les faltes
personals les respectaren i pogueren
acabar amb tots els efectius.

El lCik1 elite més sorpren, de
agradable, es l'espectacular

tempteig de les SENIORS a la pista
del Bons Aires. Mencionem que, a la
1.a volta el partit de Felanitx havia
acabat 32-43. Els 76 punts són re-
cord d'anotació de l'equip en agues-
ta temporada. Després de l'equili-
brada primera part (25-29), el do-
mini, a la segona, fou aplastant (22-
47). Feia molt que A. Camarero no
anotava tant (23 punts); Cati López,
que va cometre les 5 faltes perso-
nals amb poc temps, en materialitza
17 i Cati Garcies, 13.

AQUESTA JORNADA
Desplaçaments difícils dels cadets

(Penya Mallorca, líder) i dels juve-
nils masculins (Espanyol «A») i més
assequibles dels júniors (Bàsquet
d'Inca).

Els altres equips juguen a Fela-
nitx. Les juvenils el dissabte, contra
el Santa Mònica. El diumenge ens
visiten les seniors de Ses Salines i
el primer classificat de seniors
masculins, Gesa Alcúdia.

El diumenge horabaixa, a Ciutat,
les juvenils han de jugar un partit
aplaçat contra cl capdavanter de la
categoria, el Jovent Sant Josep.

LARRY CISTELLESprincipal
Viernes 27, sábado 28, 9 noche y domingo 29 desde las 3

2 películas de mucho impact() y de gran actualidad

Sospechoso 	 Una novia para dos
Viernes 3, sábado 4, 9 noche y domingo 5 desde las 3

Frenético y 7 kilos en 7 días

FRAM fX

Pere Este!rich al front de la
gerència de la «Fundació Pública
per a la Música a les II les
Balears»

Sota els auspicis del Consell Insu-
lar de Mallorca, la Conselleria de
Cultura del Govern Balear i l'Ajun-
tament de Ciutat, s'acaba de crear
l'entitat «Fundació Pública per a la
Música a les les Balears», que ten-
drà com a fi•primordial la divulga-
ció dels coneixements musicals i la
consegüent habilitació d'una infra-
estructura adequada per a la conse-
cució d'aquest

Per a la gerencia d'aquesta entitat
ha estat nomenat el nostre paisà i
collaborador Pere Estelrich i Mas-
•utí.

Un dels projectes immediats de la
Fundació podria ser el de la crea-
ció d' una orquestra.

Ens alegram de la designació del
nostre company per a la gerencia
d'aquesta entitat.

La Coral de Felanitx, en el recital
de Donna Hightower avui a Ciutat

Dins el programa de festes de
Sant Sebastià de Ciutat hi figura un
tk.ital de la cantant Donna 111JI
tower, en el OM alternar amb una
serie cie corals de Mallorca.

La Coral de Felanitx és una de les
que acompanyaran la famosa can-
tant, hi ho farà amb les interpreta-
cions cl,el negre espiritual «Canta-
rem al Senyor» i en la famosa obra
de Sibelius «Finlandia».

Aquest recital sera avui dissabte a
les 9 del vespre a la Seu.

Rafel Roig, premiat per una Iletra
en el XVII Concurs de Nadales
de Porto Cristo

Hem sabut que el postre paisà en
Rafel Roig, fou mereixedor del pri-
mer premi com autor d'una Iletra
per una nadala, en el XVII Concurs
de «Villancicos» de Porto Cristo ce-
lebrat les passades festes de Nadal.
Es tracta de la composició «Anem,
correns, anem», musicada per
F. Ramis.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
TEATRE. — Se prepara l'assistèn-

cia a la representació de l'obra de

Artur Miller, «Todos son mis hijos»,
en el Teatre Principal de Ciutat.

Per a informació i inscripcions, a
Ia llar.

Curs Stvdia
El proper dimarts dia 31, a les

9,30 del vespre, a la "'gala d'actes del
collegi de Sant Alfons, el P. Jordi
Cassà explicarà el tema, «Educació
per a un temps nou».

Caritas agraeix
La Delegació d'Acció Social de

«CARITAS» dóna les gràcies als
collegis d'E.G.B. «Joan Capó» i
«Sant Alfonso, així com a totes les
families que aportaren donatius i
altres ajudes per a permetre passar
un millor Nadal' a '37 families:

Croa de	 mr
AGRAMENT

La Comissió organitzadora de les
Beneïdes de Sant Antoni, vol expres-
sar públicament el seu agraïment a
tot el poble de Felanitx per la bona
acollida dispensada a les Beneïdes i
d'una manera especial als partici-
pants, espectadors, Ajuntament, Cai-
xa de Pensions, l'empresa «Trevin,
S.A.», a D.. Antònia Obrador de Can
LIL —per la seva hospitalitat
any rera any—, als membres del ju-
rat, premsa, radio i televisió felanit-
xeres.

A tots moltes gracies i fins l'any
que ve, si Déu vol.

Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

PRIMERES COMUNIONS
El proper dilluns dia 30, a les 9

del vespre, a la parròquia, hi haurà
reunió per a tots els pares dels nins
que han de rebre enguany la prime-
ra Comunió.

vida social
NOCES

Dissabte passat a migdia, a l'esglé-
sia de Portocolom, N'uniren en ma-
lrimoni Lii Jau me Obrador Antúnez
i Na Lluïsa Truvol Line. Bendi
l'enllaç Mn. Mateu Galmés.

informació local



PIN TUR AS

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. S'Abeurador, 28—Tel. 582374

P°. J. Estelrich, 18 - Tel. 580645

Restaurante SES PORTADORES
(CASA PEDRO)

Ronda Crucero Baleares, sn. 	 Tel. 575171 	 PORTO-COLOM

SU RESTAURANTE DE CONFIANZA

Permanecerá cerrado todos los lunes
excepto festivos, por descanso

del personal
Se necesitan Camareras para todo el afio
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Reflexions postnadalenques (I)
Produir per consumir, consumir per produir, la consigna de la nostra

societat de iliure mercat sembla tenir més vigencia que mai, emparada
en les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis. Perquè Nadal, de fet, ha arribat
a convertir-se en la gran festa del consum i del balafiament, amb bene-
diccions de tothom, especialment de les multinacionals. Missatges de pau,
amor, solidaritat i germanor, es barregen amb les més variades formes de
reclam publicitari. Cal una reconversió, un redreçament en el entit de les
celebracions nadalenques, retrobar el seu sentit espiritual o, si més no,
tradicional.

De moment, emperò, Nadal es el que la societat consumista vol que
sigui. El Nadal del 88 ha estat dedicat per la publicitat a les  colònies, un
article superflu, accessori, innecessari, que defineix bastant be el carac-
ter consumista actual. Record que fa anys, la publicitat de la televisió es-
panyola —no n'hi havia cap altra— en les festes nadalenques, anava di-
rigida a l'anunci dels electrodomèstics, especialment aquells anomenats
de la Unia blanca, aquells que, dins les necessitats, podem considerar ac-
tualment com imprescindibles, tais com les geleres, rentadores de roba
o cuines. A mesura que el nivell de vida augmentava i, per tant, el nivell
adquisitu, els reclams publicitaris passaren a l'anunci dels electrodomès-
tics de l'anomenada Unia marró, es a dir, televisors, equips de música,
estufes, videos..., afegint-hi electrodomèstics petits, com batedores, pica-
dores, trituradores, secadors, maquines d'afeitar, depiladores, forns elèc-
trics, obrellaunes, torradores de pa..., sense oblidar les rentavaixelles, les
secadores de roba o les cameres de vídeo. Ara, emperò, sembla que els
fabricants d'electrodomèstics se n'han adonat que els seus productes es
compren durant tot l'any i que la gent ja no espera Nadal per canviar de
televisor o de cuina, i que tampoc no reserva per als regals de Reis la
'depiladora o el secador electric, per aim') els anuncis d'electrodomèstics
ha nanat deixant lloc als de colònia, roba o automòbils. Les colònies, tan-
mateix, han estat les autentiques estrelles de les dates nadalenques en
qüestió de publicitat televisiva: colònies cares, colònies franceses, colò-
nies colonials, colònies de marca, colònies per a totes les edats i sexes...
Estem colonitzats, sens dubte.

El nivell de vida ha augmentat i es nota en el vestit de lá gent. Nadal
es un moment adient per canviar la roba, per comprar més roba, per lluir
Ia roba nova..., a preus astronòmics en alguns casos, depenent de la sig-
natura, de la marca i cle l'etiqueta de la peça que es compri, una etiqueta
que, per cert, ara estA de moda–tftti-i-:--47a morta- i jo soin així, que en diria
algú. QuC hi farem! Les minifaldes i el color negre s'han estilat en els
darrers mesos del 88. Quina modernor! La minifalda, un producte oblidat
de la dècada dels seixanta, i el color negre, el color de la bohemia també
dels seixanta. Evidentment els dissenyadors tenen poca imaginació, o pot-
ser es que ja no queda molt per inventar.

Els llums de colors han omplit' els carrers comercials de les grans

ciutats. ¿Recordau aquell regidor de l'ajuntament de Ciutat que volia in-
vertir els doblers destinats a l'enllumenat nadalenc en faroles per a les
barriades que encara no disposaven d'enllumenat públic? La seva propos-
ta no tingué massa resso i va ser criticat molt durament.

Nadal es una festa, un esclat de colors, llums i soroll. Mentrestant
les organitzacions humanitàries han fet una crida a la solidaritat, com
cada any, tot intentant fent veure les greus desigualtats que tenim en
aquest planeta nostre, on n'hi ha uns que tenen de tot i uns altres que
no tenen ni all?) més imprescindibe.

RAMON TURMEDA

Fontanería ARTIGUES
ANTONIO ARTIGUES FLORIT

- Accesorios baño

- Riegos y piscinas

- Energía solar

- Saneamiento

- Instalaciones butano

- Calefacción

Nuevo domicilio: C. Siscórpera, 186 - Ca's Corso
PORTO-COLOM

EN FELANITX: Teléfono 581542



Ontoni pou illuntaner

va morir a Felanitx, dia 23 de gener de 1989, a Pedal de 80 anys,
havent rebut els sants sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al eel sia

' Els seus germans Pere Antoni, Maria, Joana Aina, Margalida, Bernat i Miguel; germans
polítics'Antoni Julià, Maria Valens, Maria i Margalida; fillola Joana; nebots, eosins i els altres
parents, vos demanen que el tengueu present en les vostres pregàries.

Casa mortuòria: C. Hospici, 22

Encomanau a Déu als nostres germans Socis de

LA PROTECTORA

FELANITX

Miguel Clar ha presentado sus
obras en Felanitx. Concretamente en
el local denominado vulgarmente
como «Gurugú». Un edificio con his-
toria a sus espaldas, desde abaste-

. oedor de aguas, sala de baile, mer-
cadillo comercial hasta sala de ex-

, Oosiciones. El inmueble se ha ade-
rcentadò convenientemente para mos-t -: trar el arte en todas sus magnitu-
des, dimensiones y facetas.

• Miguel Clar nació en Llucmajor y
Tieside en Felanitx mayormente, pe-
ro su estudio de pintura está en su
ciudad natal. Ha pintado muchos
arios en silencio, experimentando,

aprendiendo hasta dar este paso que
le lleva a motivar a los medios de
comunicación, tal vez porque nece-
sitaba eso, comunicarse, abrirse al
exterior.

—¿Pintor o simplemente artista?
—Primero soy artista. Como con-

secuencia soy pintor. Pero en mi no
hay limitaciones ni diferencias. No
me limito a la simple pintura por-
que en arte no se puede ser sólo un
medio de expresión. No se puede
clasificar la escultura con la escul-
tura, la pintura con la pintura, ni
Ia música como... Todo forma par-
te de unas inquietudes que tienen

alguna conexión, que tienen que ser
plasmadas para poder realizar una
necesidad vital.

—¿Felanitxer o llucmajorer?
—Llucmajor representa para mi

Ia tranquilidad, allí llevo una vida
ascética. Allí viven mis padres, es-
tán mis orígenes, tengo mi taller,
mi estudio de trabajo... Felanitx en
cambio significa Porto-Colom, el
mar, los amigos, la noche, las discu-
siones de café... Pero lo de menos
es el lugar donde uno habita, sino el
entorno, me gusta sentirme rodeado
de gente que tenga algo que decir,
con inquietudes, exactamente gente
que se mueva en propuestas intere-
santes, gente con imaginación, gen-
te que se sienta todavía motivada
nor el arte.

—En tu exposición hay diferentes
estilos, diferentes tendencias...

—Efectivamente es así. Soy inca-
paz de seguir una línea monótona,
pretendo evitar el hastío, no quiero
tener que abandonar por consancio,
me gusta investigar, estudiar nuevas
formas de expresión. Me ilusionan
nuevos resultados, emplear nuevas
materias, buscar nuevas soluciones,
nuevas sensaciones, encontrar nue-
vos colores, sombras... El arte es
una inevitable búsqueda, una bús-
queda interminable, la magnitud del
arte es infinita.

—¿Has expuesto anteriormente?
—Aquí en Mallorca nunca. Hice

una exposición en Suiza, en una ga-
lería privada, concretamente en
Berna, pero poco más... No es que
no haya tenido tiempo sino que he

tenido que vender mis cuadros por
alguna necesidad y no he consegui-
do reunir material suficiente para
llenar una sala de exposiciones. En
realidad acabar un lienzo me lleva
mucho trabajo, tiempo, a veces me-
ses. El acabado es fundamental a
mi juicio. Un cuadro precisa madu-
rar, sufrir algunos retoques para
perfeccionarlo a tu gusto y eliminar
los defectos de la espontaneidad, de-
jarlo a tu satisfacción.

—¿Vives de la pintura?
—Ahora mismo no hago otra cosa.

Pero cuando es necesario trabajo,
en verano estoy currando en la pla-
ya de oS'Arenalo de Porto-Colom,
que tiene su encanto. Me gusta ser-
vir copas, alternar con la gente, dia-
logar... Es un trabajo, pero en el
fondo tiene cierto atractivo para mí.

—¿Y la gente... Se interesa por
tus obras?

—Si. No me quejo en este aspec-
to, en absoluto. He vendido algunos
cuadros a raiz de esta exposición,
es cierto que antes tampoco tenía
dificultades para vender. Estoy con-

•• tent° porque ha habido,afluencia de
público para verla, cosa que en cier-
to modo me ha sorprendido ya que
no soy muy conocido todavía como
pintor. Sólo por algunos incondicio-
nales que me conocen de sobras,
que aman mi pintura, la aprecian
desde hace tiempo.

—¿Qué tal es «Gunigil»?
—Es un magnífico local. Felanitx

está de enhorabuena. Disponer de
una sala así no está al alcance de
todas las poblaciones. La Comisión
 'turn debería dedicarle un po-

quito más de atención. Tiene unas
dimensiones perfectas, sin columnas
molestas, es idónea para exponer
obras de gran tamaño.

—¿Has contado con alguna sub-
vención?

—No. Ninguna. Sencillamente me
han cedido el local, les doy las gra-
cias por ello. Pero he tenido que
pagarme los catálogos de mi propio
bolsillo, los gastos de publicidad y
Ia instalación de luces, que era in-
dispensable para poder visionar mis
cuadros debidamente. No entiendo
como es «Gurugú» no dispone de un
equipo de focos. Pero son cosas que
suelen pasar.

—¿Nuevos proyectos «in mente»?
—Hay algunos, siempre hay. Se-

gún tu me dices hay interés en Ma-
nacor por ver mi pintura. Sería in-
teresante exponer en la «Torre de
Ses Puntes».

Realmente Miguel Clar es un pin-
tor. Un artista. Su arte no puede pa-
sar nunca desapercibido, dará que
hablar, si no, al tiempo.

MAIKEL

SE NECESITA CHICO con carnet
de conducr, que sepa alemán y
con dominio de francés o inglés.
Informes, Tel. 580503, de 20 a 22
horas.

Ha expuesto estos días en Felanitx

Entrevista can 21 pintor Miguel Clar
«Pintar es realizar una necesidad vital»

Se venden apartamentos en
PORTO-COLOM

en la urbanización SA BATERIA
INFORMES: C4ndido Fernández, C/ Plaza de Toros, 17

Tel. 5.80628 --- FELANITX

R. I. P.
que han mort durant l'any 1988

SE ALQUILA APARTAMENTO en
Porto Colom. Zona Las Palomas.
Informes, Tels. 282493 y 575170.    

La missa que se celebrará avui dissabte dia 28 a les 8 del capvespre, a la  Parròquia
de Sant Miguel, serà en sufragi de les seves Animes

SE NECESITA CHICO con carnet
de conducir y nociones de mecá

-nica. Para trabajo en alquiler de
coches.
Informes, Tel. 581577.



NITX

Terra Iluenta

21 problema palestí
A L'i vaii del
Ripollès,.

A la vall del Ripollês, on s'hi
- barregen les fresques i remoroses
.aigües del Freser i del Ter, s'hi tro-
ba el bressol de la família catalana
i el Monestir de Santa Maria de Ri-
poll n'és una de les claus de la per-
sonalitat coliectiva de Catalunya.

A la comarca forestal i ramadera
.del Ripollès i just a la vora del ma-
teix Ripoll hi ha un bell poble d'an-
tiga tradició metalúrgica: Campde-
vànol, on hi havia hagut una farga,
Ia Farga de Campdevànol.

Josep Coll Bardolet, l'home bo,
l'amic del cor i admirat artista,
va nèixer a Campdevànol. «Els
seus pares —com diu Maria Dolors
Oliu— eren gent arrelada al Ripo-
llès, acostumats a Yalta muntanya»
i el fill, valga'm Déu, s'hi ha enco-
nat de del* «es home de muntanya
i en la muntanya féu el seu primer
aprenentatge» afirma Janer Manila.

Des de fa molts anys, cor-robat
per la meravellosa pau i per l'esclat
de Hum i do color dels paisatges
mallorquins, s'installa al recer de la
Cartoixa de Valldemossa, encastada
dins la Serra de Tramuntana de Ma-
Horca.

I Coll Bardolet, treballador infa-
tigable, s'ha entregat amb cor i Ani-
ma, amb amor i passió a l'Illa,
aconseguint que la seva obra, xopa
d'una entranyable poesia, amb pin-
zellada solta i segura, amb color vi-
brant i lliure i amb una clara trans-
parência, capti tot l'esperit i tota la
llum efímera dels diferents instants
que la roda del temps de Mallorca
ens ofrena.

La seva paleta es un festí de co-
br, de llum i d'optimisme: Blaus
lluminosos de les muntanyes i del
mar; grisos argentats de les olive-
res retorçudes que s'aixequen cel
amunt; grocs encesos de mimoses;
blancs de calç del silenciós claustre
de la Cartoixa; flames ardents de
les postes de sol valldemossines
en contrast de les suaus tonalitats
de la badia de Palma amb la Cate-
dral fantasmagòrica al fons, l'escla-
fit, la força cromàtica dels dansai-
res i dels rams de flors.

Enamorat de la música i dels
cants corals, Mallorca ha d'agrair-li
els memorables concerts del Tor-
rent de Pareis. Ell fou l'entusiasta
iniciador, continuador i mecenes
d'aquets miracle meravellós durant
els primers vint anys. Com home
cultivat, Coll Bardolet a més de
sentir cor endins la bona música,
coneix i estima els nostres poetes.

No cal oblidar que l'atracció que
sent envers la bellesa de l'Illa i l'a-
mor per les seves danses i manifes-
lacions populars i religioses li mar-
caren, des d'un principi, el ritme
dels dies i amb clara visió i amb
constant inquietud, ve dedicant els
millors anys de la seva vida a Ma-
llorca, que ha passejat i enlairat

per tot arreu.
Valldemossa, vivament agraïda, el

maig de 1987 s'honora declarant-lo
Fill Adoptiu.

Mes Coll Bardolet, malgrat tot i
de no haver viscut a Campdevànol
més que els c;eu,primers anys de la
seva vida (i que havien d'ésser els
més bells), mai no l'ha oblidat. Alla
va conéixer i estimar el paisatge, els
arbres, els rius i els seus ulls d'in-
fant s'embadaliren contemplant les
primeres Hums del dia, els vols
dels aucells, les flors camperoles...
Aquell impacte i aquell amor d'in-
fant es mantenen ferms i si les cir-
cumstancies l'allunyaren, sempre
l'ha recordat i ara hi ha tornat físi-
cament.

Fruit d'aquest amor es el magni-
fie regal que ha fet al seu poble
natal. Els seus paisans —ho he po-
gut comprovar— l'estimen també a
ell de bondeveres: «Jo sabia el molt
que us estimava —les deia— pen!),
mai no podia pensar el molt que
vosaltres m'estimaveu a mí».

El passat dia catorze a Campde-
vànol, el bell indret pirinenc situat
entre Ripoll i Ribes de Freser, en
un acte transcendental i memora-
ble, fou inaugurada la «Pinacoteca
Coll Bardolet». Aquest llegat mera-
vellós conté dues-centes de les seves
obres més representatives, cent sei-
xanta de les quals queden perma-
nentment a la pinacoteca i altres
quaranta per exposicions itinerants
de la «Caixa de Girona», la qual ha
fet realitat els desitjos del pintor,
amb la finalitat de divulgar no sols
l'obra de Coll Bardolet, sinó l'art
en general a traves d'un dels seus
millors interprets.

Aquest somni s'ha convertit delic-
ment en magnifica realitat no sola-
ment pel desprendiment de l'artis-
ta, sinó pels bons afers i la decisió
ferma d'uns homes, per l'estima i
sentiments de tot un poble i per
una entitat modMca que ho ha fet
possible.

Estic segur que la collaboració,
voluntat i alts sentiments no falta-
ran a Mallorca per rebre dignament
l'altre llegat que l'artista vol fer-nos
ofrena.

JOAN MAIM()

BUSCO COCHERIA en alquiler en
Felanitx.
Informes, Tels. 581672 y 581869.

Per quin motiu els Estats Units
han decidit canviar d'estratègia en
el problema palestí? L'administra-
ció republicana que en temps de Ro-
nald Reagan engega les primeres ne-
gociacions amb l'Organització per a
l'Alliberament de Palestina (OAP) a
Tunis, és la mateixa que fa poc més
d'un any tanca l'oficina de l'OAP a
Washington, la que demana el mes
de març de l'any passat a les Na-
cions Unides (ONU) que li fos reti-
rat a l'OAP l'estatut d'observador i,
finalment, es la mateixa administra-
eV) que no volgué concedir a Iasser
Arafat el visat necessari per a que
pogués entrar als EUA i parlar da-
vant l'Assemblea General de les Na-
cions Unides, amb seu a Nova York.
Tantes contradiccions en tan poc
temps són, evidentment, difícils
d'entendre.

Un cop Arafat reconegué l'Estat
d'Israel davant l'Assemblea General
de l'ONU, els EUA es mostraren dis-
posats a assouwe's, en la taula de ne-
gociacions. Després de vint anys d'a-
Ilunyament entre l'OAP i els EUA,
sols unes quantes paraules i unes
quantes bones intencions expressa-
des públicament, han servit per can-
viar la política nordamericana res-
pecte del problema d'Orient Mitja.
Que s'amaga darrera tot això? Res-
pon tot a una estratègia calculada?
La decisió de Ronald Reagan de ne-
gociar amb l'OAP va ser, simple-
ment un argument propagandistic
sense més trascendencia?

El problema de l'Orient Mitja es
complicat i, de fet, qualsevol actitud
o passa que pugui fer-se de cara a
solucionar-lo, es difícil i de resultats
imprevisibles. La trobada de les de-
legacions palestina i nordamericana
a Tunis ha estat qualificada pels
observadors de constructiva i, de
fet, ha estat molt ben rebuda pels
països Arabs moderats i pels aliats
dels EUA, i vista amb simpatia per
Ia Unió Soviética (URSS). Però la

unanimitat no és, ni molt menys, to-
tal. L'Iran, Siria i Libia no veuen
amb bons ulls l'acostament palestí
als EUA; com es natural cap d'a-
quests països comparteix amb Ara-
fat la intenció de reconèixer l'Estat
d'Israel, perquè precisament tots
ells han basat les seves respectives
politiques interior i exterior en el
rebuig a l'estat israelià i al seu prin-
cipal aliat, els EUA. Reconèixer ara
Israel i veure amb bons ulls l'entesa
entre nordamericans i palestins, su-
posaria per als països Arabs radi-
cals, renunciar als principis que han
mantingut durant anys i destruir el
mite d'un enemic exterior que, en
determinades circumstancies, sem-
pre resulta de gran utilitat.

La Unió Soviètica n'està interessa-
da en el moblema de l'Orient Mitja
i sens dub,te veuria amb bons ulls
una solució en un termini no massa
llarg, qtke serviria per normalitzar
les relactons diplomatiques amb Is-
rael i 4.teblir l'integrisme islàmic,
molt reforçat per Fantisemitisme,
que comença ja a quallar entre la
població musulmana de les seves re-
públiques asiàtiques..

Tal vegada la tdecisió dels EUA de
començar negociacions amb l'OAP
sigui simplement una maniobra pro-
pagandística sense més trascenden-
cia que la de quedar a l'altura de la
política pacifista i desarmamentista
que enceta la URSS amb l'era Gor-
batxev. També és possible que la de-
cisió nordamericana sigui producte
d'una maqiiinvMlica estratègia per-
fectament dissenyada, que ultrapas-
sa, evidentment, la capacitat d'ana-
lisi d'un 'simple observador. Final-
ment queda la possibilitat que les
negociacions de Tunis siguin, verta-
derament, el començament d'un pro-
cés que serveixi per dur la desitjada
pau a L'Orient Mitjà, després de
quaranta anys d'inestabilitat. El
temps ens donarà la resposta.

RAMON TURMEDA

CONSULTORIOS MEDICOS
C. Costa i Llobera 32-1r.-B -Tel. 582233

Felanitx

OCULISTA - Dra. Aibar
LUNES, DE 16 A 20 HORAS

DERMATOLOGIA - Dr. Escalas
LUNES, DE 17 A 20 HORAS

UROLOGIA - Dr. Pellols
JUEVES, DE 18 A 20 HORAS

REHABILITACION - L. Momtoya
MARTES Y JUEVES, DE 19 A 21 HORAS

OBESIDAD Y DIETETICA
DE LUNES A SABADOS, DE 9,30 A 13,30 HORAS

LASER Y ELECTROTERAPIA
DE LUNES A SABADOS, DE 9,30 A 13,30 HORAS
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ATENCION
aproveche el

REMATE
de nuestras

REBAJAS

Abrigos, cazadoras, pantalones, faldas,
vestidos, jerseys, chandals, camisas...

¡Todo a mitad de precio!
C/. de Sa Plaça, 12	 Tel. 581821

■ION/ OVi-LeiR
°WiONOCRO

B. PIZA. - B. VAQUER ECONOMISTES

C. Sol, 17, 2.» Tel. 582998 	 072(X) FELANITX   

ASSESSORAMENT FISCAL I COMPTABLE A PERSONES
FÍSIQUES I SOCIETATS

TRACTAMENT INFORMÀTIC DE LA COMPTABILITAT
ANÀLISI ECONÓMICA I FINANCERA

CLINICA DENTAL
Dr. José Luis Bennássar Nicolau

Calle Jaime I, 4 A - Tel. 583121
FELANITX

HORAS CONVENIDAS

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 58113s — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• El FELANITX con la sensible
baja de VALENTIN afrontó un se-
rio compromiso frente al CADE DE
PEGUERA. Al final TABLAS, que
no son buenas pero tampoco son
malas, sumar siempre es positivo.
El domingo en IBIZA en el campo
del HOSPITALET, se ene, se em-
pate o se pierda, se acaba la prime-
ra vuelta con positivos en el haber,
cosa que hace enorgullecer, a todos
los aficionados felanitxers;01! ,

• Si XISCO RIERA sigue en el
banquillo de la paciencia, cosa que
no discutimos, porque el entrenador
sabrá más que nosotros, lo bueno
del partido fue ver a su lado a JULI,
que reaparecía con la elástica blan-
ca tras tres meses de inactividad
por lesión. El chaval tiene calidad y
sitio en el equipo.

• En el LOCAL SOCIAL del equi-
po de BENJAMINES del C.D. FE-
LANITX, me refiero al «MR CRIS-
TAL», el pasado martesOmbo - una
«comilona» para los jctVencísimos
balompedistas. Algunos padres acu-
dieron al evento, que fue de total sa-
tisfacción para esa colonia de as-
pirantes a jugar con la, Selección
Nacional.

• Ha sido noticia estos días la
«vox populi» ... «Massa foguerons,
massa ...*.

• También lo ha sido el CAR-
TEL de «SA RUA 89».

• Igualito lo es el «TORNEO DE
TRUC» del «BAR CRISTAL», a pun-
to de comenzar.

• La PANTALLA GIGANTE del
«BAR S'ABEUREDOR», que estaba
siendo «ajustada» estos días para

, que los señoretes del «EQUIPO-A-»
puedan gozar de los partidos de
FUTBOL.

• Lo será también el día 5 de fe-
brero en el «CIRCULO RECREATI-
VO» para los peques familiares le
los socios, que podrán gozar de
UNA GRAN FIESTA INFANTIL,
con muchísimos REGALOS, atencio-
nes y ... La GRAN ACTUACION del
grupo «CUCORBA», que saben ani-
mar de lo lindo.

• (7Saben cuál es el nombre del
trencilla que arbitrará el HOSPITA-
LET ILLA BLANCA - C.D. FELA-
NITX? Pues SASTRE POU, ya me
contarán luego.

• VIDEOCLUB. — «SOSPECHO-
SO». Director: Peter Yates. Inter-
pretes: Cher, Dennis Quaid. Produc-
tora: RCA/Columbia Pictures. Dura-
ción: 117 minutos aprox. Género:
thriller. SINOPSIS: Durante las
fiestas navideñas en Washington es
hallado el cadaver de una mujer,
víctima de un crimen espantoso. El
caso es asignado a la abogada Ka-

theleen Rilley. Pero no se trata de
un crimen corriente, ni de un ase-
sino corriente. Se trata de un vetera-
no del Vietnam, mentalmente ines-
table y sor-lomudo, que niega con
insistencia que 61 lo haya hecho ...
COMENTARIO: Intrigante y emo-
cionante historia policiaca con Cher
en plan de gran estrella en un argu-
mento que mezcla el psicoanálisis,
el romance y el suspense con gran
habilidad, convirtiendo el filme en
un atractivo espectáculo.

• Debemos felicitar a GORI VI-
CENS por su labor deportiva en TE-
LEVISIO FELANITXERA, además
de filmar los más destacados actos
deportivos tiene tiempo de montar-
los debidamente y poner algún que
otro comentario... ¡Chapeau... ami-
go!

• Me comentan que JAUME
BARCELO ex-conseje de «SA RE-
CREATIVA» se marcha el día 26 ha-
cia SANTO DOMINGO en compañía
de su señora y su hijo Guiem. Otro

equipo de felanitxers que cruzará el
Atlántico este ario, aunque sea en
esta ocasión en plan mas que fa-
milial- .

• Y en el «CINE PRINCIPAL»
una película de mucha intriga con
un final demasiado sorprendente,
pero que gusta al personal. (Ver
sección «Videoclub»). Les vuelvo a
repetir lo de siempre: «Si quieren
gozar con una película vayan al ci-
ne, en vídeo las películas pierden
mucho. El cine en el ciñe, si es po-
sible».

Pasa que las escenas de noche no
se ve nada por la pequeña pantalla,
encima el cuadro original está cor-
tado por los lados...

De complemento «UNA NOVIA
PARA DOS» un título que nada tie-
ne que ver con el original «Surren-
der». Se trata de una comedia con
una actriz oscarizada y nominada
en varias ocasiones, SALLY FIELD.

JORDI GAVINA

PRONOSTIC

El primer número del «Felanitx»
del 7 de gener de 1939, seguia encap-
çalat amb el «3 T. Era Azul» refe-
rit, com tots sabem, a la guerra fra-
tricida que encara es vivia.

Curiosament, aquest setmanari
publicava unes manifestacions del
«Caudillo» en que pronostica que
«el ario 1939 sera el decisivo, que
nadie lo dude: en los venideros me-
ses de este año, la victoria militar
más rotunda, coronará todos los es-
fuerzos y alcanzaremos el triunfo
con la deseada plenitud. El año 1939
conocerá esa gloriosa realidad...

Aquest presagi es va confirmar
pocs mesos després. Ara sols n'he
fet memória, com a fet històric que
es.

CABALGATA DE LOS REYES
Se celebró con gran solemnidad la

Cabalgata de los Reyes, repartiendo
juguetes a la inmensa mayoría de
niños de Felanitx, para lo cual se
habían habilitado algunos espacio-
sos locales, donde se congregaban
los niños que, para tal fin, habían
sido previamente avisados...

Precedidos de una gran estrella y
Ia banda de cornetas de las Organi-
zaciones Juveniles de Falange, iban
los pajes acompañados cada cua' de
su séquito, todos montados en brio-
sos corceles, detrás de los cuales

1afi -carrozas repletas de juguetes y
la banda de música local...

El paso del regio cortejo fue pi e-
senciado por numeroso público que,
ávido por ver lo que hacía años no
habia presenciado, afluía de todas
partes.

Pero donde más culminó la gran-
diosidad y esnlendor del acto fué en
la explanada de la fuente y escali-
nata de la Parroquia...

Formados los pajes en dos hileras
y llevando cada cual una antorcha,
abrieron paso para que la regia co-
mitiva pudiera ofrendar al Niño-
Dios, oro, incienso y mirra...
SESION MUNICIPAL

En la del dia 19 de Enero, se acor-
dó dar cumplmiento a la Ley del 10
de Diciembre Ultimo sobre restable-
cer las antiguas tapias que siempre
separaron los Cementerios civiles de
los católicos.

D'ALLAVORS

CEDERIA JARDIN en aparcería, a
0,5 Kms. de Felanitx, con casita
de aperos y poblado de naranjos
en plena producción.
Informes, c/ Horts, 8.
Tel. 580436.

SE VENDE FURGONETA EBRO
F-275 PM-0441-P 1.300 Kgs. peso.
Reforzada de muelles.
Informes, Tel. 580339 (de 5 a 10
tarde).

SE NECESITAN OPERARIOS para
trabajo en CRISTALERIA FELA-
NITX.
Informes en la misma empresa,
Tel. 581289.



FUTBOL
3.a DIVISION

[In riexai de categoria
FELANITX, 1—CADE PEGUERA, 1

Nueva Dirección

Bodas, Banquetes
Comuniones y

fiestas en general
PARA RESERVAS, llamar a los Tels. 658033 y 575602

FunerarirfELANIBE-C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15- Tel. 580448 y la. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX

FELANITX
lirCZEMYSZIE11...IIML	

Partido que comenzó a las 5 de
Ja tarde. En la 2. parte fue necesa-
ria la luz artificial. Media entrada.
El frío caló en los huesos.

FELANITX —Parera (1), M. Riera
(2), Juan (2), Sagrera (1), Lull (2),
Gallardo (1), Teruel (1), Pont (0),
Mut (1), Rial (1) y Agustin (0). Feli-
pe (s.c.) salió en el min. 73 por Te-
ruel.

ARBITRO: Barea Garcia. Def
ciente. Amarillas a Pont, Juan, Peri-
cás, Carrasco, Navarrete y Riera, en
un partido que se jugó deportiva-
mente.

GOLES: (1-0) min. 35, Teruel lan-
za una falta y el disparo raso se cue-
la junto a la cepa del poste; (1-1)
min. 69, se saca una falta y Soria ca-
becea a la red.

COMENTARIO
El Felanitx no estuvo a la altura

de otras ocasiones, ante un equipo
que supo siempre estar bien situado
en el campo. El Felanitx acusó la
baja de Valentin y en muchas fases
del partido se vio superado por los
visitantes. El partido fue bastante
flojo y a decir verdad no hubo ex-
cesivas ocasiones de gol. El resulta-
do puede considerarse justo.

En la primera parte, hubo mayor
peligrosidad por parte del Felanitx
que empezó atacando, pero a la con-
tra, los visitantes dispusieron de
una gran oportunidad en el minuto
18, cuando Riera tuvo que sacar un
balón bajo los palos cuando el gol
ya se cantaba en los graderíos. No
obstante el Felanitx consiguió reti-
rarse a los vestuarios con ventaja en
el marcador.

En la segunda parte, el equipo vi-
sitante, con los dos cambios regla-
mentarios, se mostró bastante más
agresivo, obligando al Felanitx a de-
fenderse y a buscar el contragolpe.
Pero el contragolpe del Felanitx no
funcionó, tal vez perjudicado por el
flojo arbitraje del señor Barca, que
cosió a base de faltas a la tripleta
atacante felanitxera.

El público se lo recriminó cons-
tantemente y el Cade Peguera, am-
bicioso, bien dirigido por Crespí,
buscó siempre un mejor resultado.
Mientras, el público local exigía la
presencia en el campo del jugador
Xisco Riera, que gasta banquillo
desde hace ya una serie de partidos.
Debemos reconocer que el equipo
visitante se hizo acreedor a este po-
sitivo conquistado.

El partido comenzó con cierto re-
traso sobre el horario habitual de-
bido a las tradicionales Beneïdes de
Sant Antoni.

El próximo domingo finaliza la 1.a

vuelta en Ibiza: HOSPITALET - FE-
LANITX.

MAIKEL

2.• REGIONAL
S'HORTA, 1 - CAS CONCOS,

MERECIDA VICTORIA
Por la minima se resolvió el par-

tido de la «maxima» en 2." Regional.

En realidad hubo más emoción que
juego durante todo el partido.

En la 1.a parte el Cas Concos sa-
lió con muchos temores defensivos,
por lo que el dominio territorial co-
rrespondió al S'Horta, que no por
ell° creó claras ocasiones de gol. Tal
vez las más peligrosas fueran los
posibles penaltis en el área visitan-
te, que el colegiado no sancionó.

Cuando el resultado parecía que
iba a concluir con el cero a cero
inicial en este primer tiempo, llegó
el gol decisivo. Un impresionante
disparo de J. Piña sorprendió al
buen portero Huguet, un tiro que se
incrustó por la escuadra.

La 2.a fue el reverso de la moneda.
El S'Horta con la renta adquirida
replegó sus líneas y el Cas Concos
tuvo que arriesgar más para inten-
tar conseguir algo positivo, pero no
lo pudo lograr, porque los locales
se defendieron bien, marcando a los
hombres clave. Por contra al con-
tragolpe el S'Horta tuvo dos o tres
ocasiones de marcar en que pudo es-
cabullirse con rapidez del cerco del
Cas Concos, que siempre estuvo ro-
mo en ataque.

Much° úblico en «Sa  Lleona»,
que se comportó debidamente. El
Colegiado de turno estuvo bien en
líneas generales.

CAS CONCOS.—Huguet, Obrador,
Risco, B. Adrover, Uguet, Mayoral
(J. Julia), J. Barceló, Fiol, G. Adro-
ver (Roselló) ; Guidi y Lull.

S'HORTA.--R. Roig, Manolo, T. Pi-
ria, J. Piña, J. Antonio, Tolo, Gas-
par, Vacas, Juli, J. Ramón y Dino.
(Bennasar y M. Roig).

Una victoria que coloca al S'Hor-
ta en 5." lugar y al Cas Concos en 6.°
puesto. Si bien los últimos cuentan
con mejor coeficiente positivo. Am-
bos realizan una gran camparia.

PROXIMOS PARTIDOS: BARRA-
CAR - CAS CONCOS y S'HORTA -
BINISALEM, el líder.

J.

JUVENILES
FELANITX, 3 - S. FRANCISCO, 2
Los goles del Felanitx fueron mar-

cados por Simón, Borrás y Beas.
Un buen partido, jugado con mu-

chas ganas de conseguir la victoria,
es el que realizaron el pasado do-
mingo por la mariana en cl campo
de Es Torrentó. Una victoria que les
puede hacer alcanzar algunos luga-
res más en la tabla classificatoria y
acercarse al liderato de la catego-
ría.

INFANTILES
FELANITX, 5 - ALGAIDA, 0

Alineación.—Alex, Matas, Juanpe,
Pons, Acosta, Evaristo, X isco, Feli-
pe, Basi, Francis y Herrero. Cam-
bios: Galmés por Felipe, Matos por
Acosta, Marín por Xisco, Tomeu por
Herrero y Algaba por Juanpe.

Los voles del Felanitx fueron mar-
cados por Xisco (4) y Herrero (1).

Un aran partido el que realizaron

el pasado sábado en el campo de Es
Terrent6 los pupilos de J. Adrover;
un partido con claro dominio me-
rengue, en el que no faltaron los
goles, ya que consiguieron marcar
hasta un total de cinco. Los de Algai-
da también tuvieron alguna que otra
oportunidad de marcar, pero la fé-
rrea defensa local, impidió que así
fuese.

ALEVINES
FELANITX, O - RAMON LLULL, 3

Alineación—Lupa, Esteban, Risco
Peti, Cerro, Uguet, Miguel Angel,
Francis, Perelló, Estrella y Carlos.
Sustituciones: Uguet por Nico, Pe-
relló por Carias, Miguel Angel por
Porras.

En la primera mitad del encuen-
tro el dominio fue claramente supe-
rior por parte del equipo visitante.
En el primer minuto de juego el re-
sultado ya era desfavorable al Fe-
lanitx, ya que sólo empezar el en-
cuentro les encajaron el primer gol.
En la segunda mitad los dos equi-
pos salieron al ataque, pero los lo-
cales nada pudieron hacer para con-
seguir marcar algún gol.

BENJAMINES
FELANITX, 2 - CALA MILLOR, 6

Alineación.—Paco, Miguel, Javier,
David, Angel, Frías, Manolo, Paqui-
to, Vidal, Miró y Valentin. Sustitu-
ción de David por Esteban.

A pesar de jugar un buen encuen-
tro, nada pudieron hacer para fre-

nar la abultada derrota, ante uno de
los gallitos de la categoría. En el
minuto seis de juego ya perdían de
tres goles a cero.

DEPORTE ESCO 1, A R
FUTBITO INFANTIL

El pasado sábado en Llucmajor
tuvieron lugar las primeras jorna-
das de juegos escolares, organizadas
por la Direcció General d'Esports
de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en las cuales partici-
pa el colegio San Alfonso de Fela-
nitx en la competición de Futbito.
REY JAIME III, 1 - S. ALFONSO, 0

Alineación.—David, Joaquin, Ca-
no, Fuster y Gallardo.

COMENTARIO.—Dominio visitan-
te que no fue recompensado con los
goles, ya que el gol local fue mar-
cado en el último minuto de juego.

GORI VICENS

SE NECESITAN EN PORTO-CO-
LOM 2 CAMAREROS, de 18 a 20
arios, para servicio de comedor,
en restaurante.
Informes; Tel. 575174.

VENDO CARCASAS ANUNCIOS
LUMINOSOS, ESTANTERIAS Y
MOSTRADOR y géneros de souve-
nirs.
Informes, Tel. 573203.

NECESITO REPARTIDOR con car-
net de conducir.
Informes, Tel. 575945.



Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados.y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

OFERTA DE LA SEMANA

R 18 GTD Fain.
R 18 GTS
Ford . Fiesta
Supercinco
Supercinco GTL
R 9 (;TI)
R 21 TXE
R 6 GTI,
Dyane 6
Seat Panda

PM-Z
PM-0
'PM-V

PM-AT
PM-AF

PM-Z
PM-AN

PM-S
PM-K

PM-AB

F. MANRESA, S. A.
Concesio. Renault
C. de Campos, s-n.
Tel. 581984-85

EN PORTO-COLOM
VENDO APARTAMENTO

BIEN SITUADO. 3 dor-
mitorios con armarios empo-
trados, baño completo, cocina
amueblada y equipada con elec-
trodomésticos de calidad lava-
dora, salón comedor dos niveles
con chimenea, dos terrazas, apar-
camiento. 12.000.000 ptas. Acepta-
ría como parte de pago casa en
zona vieja o apartamento pequeño
en Porto Colom.
Informes, Tel. 575416 (a partir de
Ias 7 tarde).

mercado nacional de

ocasión
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Culoms a la Sala
UNA MOSTRA DE LES

RESPOSTES DEL BATLE A
LES PREGUNTES DELS
CIUTADANS I NOSTRES

A la famosa plenaria del mes de
novembre, el Batle «respongué» a
les preguntes que li plantejarem,
això es una mostra i hi ha un co-
mentariet nostre, que no ens deixa
fer. També segueix un trós de l'acta
d'on s'han tret les respostes, perquè
el Secretari no pogué fer la seva fei-
na.

—Demanam que a l'entrega de les
actes de les Comissions de Govern,
es signi la seva recepció, com acús
de rebut, degut a l'incompliment
per part del govern municipal de
l'article 113-b del Reglament, sense
anar més lluny, l'acta de dia 24 d'oc-
tubre a la data d'avul encara no
l'hem rebuda:

—Petició denegada. (1,

Gracies.
—Hem demanat darketament dos

documents: un pacte . ,urbanístic i
l'escrit de l'Associació de la Tercera
Edat de Portocolom; l'article 14-1
del Reglament diu clarament que
no ens podeu negar aquesta infor-
mació, per qué la negau? On són
aquests documents?:

—Son al seu puesto.
-No és cert. L'escriptura original

del pacte ha desaparegut.
—Feis comptes posar un celador

d'obres o que:
—Sí.

aix( 'fi avent-ht 20 limes pc
anar a Comissió de Gown/ no n'hi
ha cap? (29-8-88). Com aix1 no feis
comissions de govern cada dilluns?:

—Normalment se fan cada di-
Huns.

Per?) normalment no es tramiten
les obres. —

—Al programa de festes posàreu
que aprovàreu el Reglament de Nor-
malització Lingüística, quan feis
comptes aplicar-ho?:

—A poc a poc.
De moment, es «tradueixen els do-

cuments entrats en català i es pas-
sen al castellà.

—Quines mesures i responsabili-
tats s'han preses i demanades, con-
tra focs i neteja per a la pujada a
Sant Salvador d'enguany?:

—Les que calien.
—A la plaça per Celador d'obres

no es va presentar ningú, el plec de
condicions estava fet precisament
per això, no feis comptes contrac-
tar-ne cap mai i seguir vergonyós es-
ser ciutadà felanitxer davant els de-
sastres urbanístics que deixau fer?
Al suposat celador d'obres que te-
niu, ens agradaria veure els seus in-
formes fets d'ença el seu «nomana-
ment» al gener de 1988:

—No contest, perquè les pregun-
tes s'han de fer amb respecte.

Els fets són ben certs, i ja no es
troben excuses.

—Quin horari de feina tenen els
tècnics municipals i els assesors?:

—Els tècnics l'horari normal d'o-
ficina. Els assesors no tenen horari
fixe.

—Heu anat mai a Son Prohens?
Heu vist pel camí res sospitós de ser
una infracció urbanística greu?:

—No sé a què vos referiu.
Convendria posar més gruixa a les

ulleres.

Moltes vegades hem denunciat el
funcionament de la nostra Casa de
Cultura. Fins i tot varem anar expli-
cant a l'opinió pública els desastres
i embuils quan es va restaurar. Per()
d'això ja fa uns anys. El temps ha
passat i encara no s'ha posat en
marxa. Tret d'algunes exposicions
només ha servit per a les classes
d'adults i alguns actes més, que ben
be podriem haver-se fet en algun al-
tra Hoc.

I el que volem denunciar avui es
una «exposició» que hi ha en aquests
moments a les seves installacions.
En primer lloc no volem ofendre de
cap manera al senyor que ha fet l'ex-
posició sinó que volem amonestar
una altra vegada a l'Ajuntament de
Felanitx i especialment a la regidora
responsable de l'àrea cultural: la re-
gidora de cultura, la Sra. Catalina
Picó.

Ens ha semblat molt be l'exposi-
ció de fotografia però el que no vo-
lem admetre de cap manera es que
la Casa de Cultura serveixi com una
vulgar tenda d'electrodomèstics. En
aquest moment hi estan exposats
«radiocasettes» i equips de música.

Creim recordar que a les passades
festes de Sant Agustí ja va passar
un fet consemblant. S'exposaven ob-
jectes de pell amb marca determi-

cia.4untament amb una exposició
de pintura. Quan demanarem a la
regidora de Cultura el motiu de l'ex-
posició d'aquells articles comercials
ens respongué que li havien passat
un gol. I ara que ha. estat Sra. regi-
dora?

Encara podríem entendre que
s'exposassin objectes artístics i al
mateix temps es donassin a la ven-
da; pen) això sí, sense cap tipus d'a-
juda monetària per part de l'Ajun-
tament en aquest cas.

De persistir l'actual Ajuntament
amb aquests tipus de coses dema-
nam a tots els comerciants de Fela-
nitx que faein coa per anar a vendre
els seus productes: cervesses, panta-
Ions, enciam, regadores, etc. a la Ca-
sa de Cultura. Per què uns sí i els
altres no?

A més el nostre Partit ja té pen-
sat, si la cosa segueix així, que mon-
tarem uns «encants» per posar a la
venda objectes usats.

Com que creim que des de l'Ajun-
tament sabran rectificar només es-
peram que el més prest possible es
posi en marxa la Casa de Cultura i
aquestes coses no passaran.

Felanitx, a 25 de gener de 1989.

CONTESTA A
«UN AMIC DELS REIS»

Estimat amic: Persones que hem
format part de l'organització de la
festa dels Reis en Es Port, volem
recalcar que nosaltres ho varem fer
lo millor que varem saber, que no
formam part de cap partit politic i
que no ens varem barallar per res,
sinó que ho varem fer amb tota ar-
monia i iliusió. L'horari de l'arriba-
da va sortir en aquest periòdic el
dia 31 de desembre i de la cavalca-
da de Felantx aleshores encara no
en sabien l'hora, que la propaganda
del port va sortir al carrer el dia
30 de desembre i la de Felanitx el
dia 4. D'on ve doncs la mala fe?

A més a més te podríem explicar
totes les petites coses que s'han fet
durant aquestes festes, senzilles i
entranyables per a tota la gent del
port.

El dia 22 de desembre, l'Escola
Graduada Mixta, va cantar Nadales
a l'església del Carme i féu ofrenes
en el Pessebre.

El dia 24, a la sortida de Matines,
un grup de nins i nines cantaren
nadales per tots els carrers i la
gent va respondre amb la mateixa
alegria.

— El dia 4,- un Patga-cle-SS.. MM va 
recollir les cartes de tots els nins,
acompanyat per la Banda de Tam-
bors, Cornetes i Majorettes, donant
un caire alegre i infantil a la festa.

I el dia 5, ho deixam al criteri de
cada un. Per la nostra part creim
que va sortr molt be i esperam la
próxima vegada fer-ho millor.

Gracies a tots per aquesta festa.
FAR

LA CASA DE CULTURA
Senyor Director:
L'utilització de la Casa de Cultu-

ra com a local per exposar i vendre
mercaderies de tota mena es la cul-
minació d'una ja llarga cadena de
despropòsits.

Primerament foren els tres mi-
lions de la Mostra d'artistes felanit-
xers; després el número de l'exposi-
ció del senyor Forteza amb un regal
que ens ha costat prop de quatre-
centes-mil pessetes; ara l'exposició
de fotografies, videos i altres apa-
rells a la que suposam seguiran les
mostres d'electrodomèstics, flaça-
des, menudall i comestibles.

La campanya per a desprestigiar
la Casa de Cultura esta servida.

P.

Ajuntarant de Felanitx
ANUNCIO

Los varones nacidos en el año'
1971 que estén interesados en pres-
tar el Servicio Militar como volun-
tarios en el Puesto de Primeros
Auxilios de la Cruz Roja de Fela-
nitx, que está previsto entre en fun-
cionamiento a primeros de enero de
1990, deberán ponerse en contacto
con la Asamblea Balear de la Cruz
Roja Española llamando al teléfono
295000, de 9 a 13 y de 17 a 19 horas,
o dirigirse personalmente a la sede
de dicha entidad sita en la calle Ar-
quitecto Bennasar, 73 de Pama de
Mallorca, siempre antes del día 28
de febrero de 1989.

Felanitx, a 18 de enero de 1989.
El Alcalde:

Fdo. Cosme Oliver Monserrat

S'OFEREIX PERSONA DILIGENT
I RESPONSABLE, AMB MOLT
DE TEMPS LLIURE, per fer ges-
tions i encàrrecs. A Felanitx o
fora.
Informació, Tel. 580258.

Agrupació Socialista de
Fe!anitx

NEGOCIS
A LA CASA DE CULTURA

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)
Lunes y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cita).




