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de Un de Sant Salvador

Peticions a la Mare de !Mu

Moites són les coses que en les circumstancies actuals cai que
tots encomanem a la tutela de la benaurada Verge Maria i al seu
patrocini i poder suplicant. Els fidels demanin en primer Hoc
que cadascú ajusti cada dia més, com hem dit, els seus costums
als preceptes cristians, amb l'auxili de Ia gracia divina, ja que la
fe sense obres es cosa morta i ja que ningú pot fer res que con-
vengui al bé comú, si abans ell mateix no es un exemple de vir-
tut per als altres.

Demanin amb insistència que la joventut, generosa i gallarda,
cresqui pura i íntegra I no permeti que la flor esponerosa de la
seva edat s'infeccioni amb l'aire d'aquest segle eorromput ni es
mustiï amb els vicis; que els seus desigs desenfrenats i els seus
ardors impetuosos siguin governats amb justa moderació i, apar-
tant-se de tota insídia, no es girin cap a les coses danyoses i des-
honestes, sinó que s'elevin a tot lo que es bell, amable i excels.

Demanin tots en Ilurs oracions que l'edat viril i madura es
distinguesqui particularment per la seva bondat i fortalesa cris-
tiana; que la llar clornestica resplendesqui amb una fe incontami-
nada i floresqui amb una descendencia santament i rectament
educada, que es fortalesqui per la concórdia i l'ajuda mútua.

Demanin, finalment, que els ancians gaudesquin dels fruits
d'una vida honesta, de tal manera que quan arribin, a la fi, al
terme de llur vida mortal, no tenguin res a tèmer i no siguin tur-
mentats amb cap remordiment o angoixa de conciencia ni tenguin
res de que avergonyir-se, sinó que se sentin segurs perquè van a
rebre dins poc temps el premi de llur llarg treball.

Demanin, a més, amb llurs súpliques a la Mare de Déu
per als famolencs, justícia per als oprimits, la patria per als des-
terrats, aixopluc acollidor per als qui manquen de casa... i que a
tpts els qui estan dividits entre si per l'odi, l'enveja i la disait -dia,
els obtenguin, mitjançant llurs súpliques, la caritat fraterna, la
concòrdia dels ànims i aquella tranquillitat fecunda que es
colza en la veritat, la justícia i la unió mútua.

I ja que encara no ha brillat sobre les animes i sobre els
pobles una pau sólida, sincera i tranquilla, maldin tots per acon-
seguir-la plenament i eficaçment i per consolidar-la amb llurs
súpliques piadoses, de tal manera que, així com la Benaurada
Verge Maria dona a llum el Príncep de la Pau, ella també amb el
seu patrocini i tutela unesqui en amigable concòrdia els homes
que sols poden fruir d'aquella serena prosperitat que es possible
obtenir en aquesta vida mortal quan no estan separats entre si
per les envejes mútues, estripats miserablement per les discòr-
dies i empesos a lluitar entre si amb designis amenaçadors i terri-
bles, sinó que, units fraternalment, se donin entre si Ia besada de
la pau «que es tranquilla llibertat», i que sota la guia de la justí-
cia i amb l'ajuda de la caritat es forma, com cal, de les diverses
classes socials i de les distintes nacions i pobles una sola i con-
corde família.

(De l'encíclica Fulgens corona, que el papa Pius XII publiea
l'any 1954 per commemorar el I centenari de la proclamació dog-
màtica de la Immaculada Concepció de Maria.)
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Tut a punt per tebre la
Mare de
Déu de
Sant
Salvador

El poble es troba a punt per
rebre la imatge de la Mare de Déu
de Sant Salvador, que sera baixada
demà a migdia per a rebre el testi-
moni de veneració dels fidels amb
motiu del 50 aniversari de la seva
coronació

L'esdeveniment sembla que ha
d'assolir una dimensió prou impor-
tant dins la comunitat cristiana de
la comarca, car els preparatius llar-
gament gestats i perfilats així ho
fan pensar. Sols . manca que el bon
temps es vulgui associar a la festa
i es pugui celebrar tranquil.lament,a
la plaça de Sa Font així com està
previst.

Durant la setmana un bon grapat
de seglars han visitat totes les ca-
ses del poble, portant el programa i
la invitació verbal per assistir a la
festa. I avui dissabte els sacerdots
havien de portar l'Eucaristia a tots
els malalts i impedits que amb mo-
tiu d'aquesta commemoració ho ha-
gin sollicitat.

Avui horabaixa Sant Salvador serà
escenari d'una trobada de joventut
que consistira bàsicament en una ce-
lebració de la paraula amb interven-
ció directe dels joves en lectures,
càntics i ofrenes. La concentració
del jovent esta prevista a les 6'30
del capvespre a Sa Capelleta i cap
alla les 7 l'inici de la celebració a

Carta a la Mare de Déu de
Sant Salvador

Estimada mare:

Demà, com a fet excepcional, vos
tendrem entre nosaltres. Els felanit-
xers hem pujat moltes vegades a
visitar-vos i ara ens tornau la visita.

Ben mirat no se pot dir que si-
gueu molt passejadora. 8s natural;
la vostra condició i la vostra situa-
ció vos permeten estar al corrent de

l'església del Santuari. S'espera que
Ia joventut respondrà generosa a la
convocatòria i acudirà a retre el seu
homenatge sincer a la Mare de Deu.

Pel que fa a la diada mariana de
demà, l'arribada de la imatge esta
prevista per a les 12'30, escoltada
pels esportistes. Seguidament serà

colocada a l'altar- major de la Par-
ròquia on restara exposada a la ve-
neració del fidels. Per a les 4 hi ha
anunciatIlosari i Mes& Maria,a les 5
Baptisme i presentació d'infants i a
les 6 Vespres cantades. Poc abans
de les 8 la imatge de la Verge serà
portada en processó, pel portal de
Sant Pere i el carrer Major, fins a
damunt el Replà, on s'iniciarà el so-
lemne pontifical presidit pel bisbe
Dr. Teodor Úbeda.

Hi haura uns bancs reservats per
a la gent de més edat, per?) la ma-
jor part del públic haura de seguir
Ia celebració de dret, per la qual
cosa s'aconsella a tothom que en
disposi, que facin ús de les cadires
plegadisses. Un cop acabat el ponti-
fical la imatge de la Verge sera re-
tornada al santuari. Les pel-sones
que vulguin acompanyar-la en el seu
retorn en caravana automobilística,
hauran d'incorporar-se al seguici des
de les places de Pax o -Peralada.

Tres exposicions de tema mariii
restaran obertes aquests dies, una
als baixos de la Rectoria de treballs
escolars, una a la sala de «Sa Nos-
tra» entorn a Sant Salvador i la seva
história i l'altra a C‘an Siiger de Sa
Font de fotografies.

El poble de Felanitx, que porta
encara ben endins del cor la devo-
ció a Maria, de la qual n'es el sím-
bol més preuat aquesta imatge secu-
larment venerada al cim de la nos-
tra muntanya, donara testimoni una
vegada més del seu amor a la que es
l'Arca de Salvació, per mitja de la
qual arriba a nosaltres la Redenció.

com es la vida de la ciutat que te-
niu al peu de la vostra muntanya.

Que nosaltres sapiguem, fa cin-
quanta anys davallareu per primera
vegada per rebre l'homenatge de la
coronació.

Eren altres temps. De llavors en-
çà, el nostre poble ha canviat molt
i en tots els sentits: hi trobareu
més cases, però no gaire més gent.
Els carrers estan asfaltats, tenim
televisió en color i moltes altres co-
moditats pròpies de la societat de

consum. La gent es més gastadora,
més tudada; pet-6 això no vol dir
que sia pitjor.

A l'hora d'escriure aquesta ‘carte-
ta de benvinguda, no sabem com
sera la recepció que Felanitx vos
tributara. Podria esser que no fos
tan exultant com va esser la de l'al-
tra vegada. Potser no sentireu tants
de crits. Llavors el poble era més

renouer; però també —massa ho de-
veu recordar— era un poble dividit
per rancors latents que no se tor-
baren gaire a esclatar.

Ara tornam tenir democracia, pe-
rò creim, i posau-hi de part vostra
tant com podreu perquè sempre sia
així, que hem après amb el temps
i l'experiència, d'esser mes tole.

(Passa a la pagina 5)

Ia 

rodella



Ayuntamiento de
Felanitx

Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesiún
Ordinaria celebrada el pasado día
7, tomó los siguientes acuerdos;
con la asistencia de todos sus miem-
bros.

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se examinó la factura presentada
por el Sanatorio Juaneda S.A. por
estancias del Funcionario jubilado
D. Lorenzo Tortella Serra, quedan-
do el asunto sobre la mesa para un
mayor estudio.

Se acordó por unanimidad la ad-
quisición de una silla de ruedas ple-
gable para la ambulancia munici-
pal por el precio de 34.000 pesetas.

Se denegó la licencia para la yen-
ta ambulante al por menor de ropa
en Cala Ferrera, interesada por
D. Antonio Forteza Miró.

Se autorizó el cambio de vehículo
adscrito a la Licencia Municipal nú-
mero 1 del Servicio de Autoturismo
con conductor, cuyo titular es Don
Antonio Cabrer Manresa.

A continuación se acordó por una-

nimiclad comunicar al Gabinete de
Ordenaciónade las Telecomunicacio-
nes, las interferencias observadas
en la frecuencia de la radiotelefonía
privada municipal de este Ayunta-
miento.

Sc vio un escrito de la Compañía
Telefónica Nacional de España
comunicando la coexistencia de una
red telefónica con la de alumbra-
do público, acordándose por unani-
midad requerir a Hermanos Vicens
para que subsanen inmediatamente
las deficiencias observadas por la
citada compañía.

La Comisión quedó enterada del
escrito de la Consellería de Sanidad
sobre seguridad en farmacias.

Se autorizaron once licencias de
obras menores a particulares.

Se concedieron tres nuevos pla-
zos para terminar obras autoriza-
das.

Se concedió licencia a D. Bartolo-
n-lé Vicens Prohens, para construir
un nuevo edificio de dos plantas en-
tre medianeras, destinadas a una
vivienda en solar de la calle P. A.
Peña, con una tasa de 68.276 pese-
tas.

Se concedió licencia a D. Anto-
nio Antich Surier, para construir un
nuevo edificio aislado destinado a
una vivienda, anexa a la explotación
agrícola-ganadera, en la finca rústi-
ca sita en Ca'n Mola-Ca'n Goet, con
una tasa de 135.267. pesetas.

Felanitx, a 8 de mayo de 1984.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

Padrón de habitantes
Efectuada la rectilicación corres-

pondiente a 31 de marzo de 1984
del Padrón de Habitantes de este
Municipio, que se formó el 1.° de
marzo de 1981, queda expuesto al
público a efectos de reclamación en
las Oficinas Municipales por plazo
de quince días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el Boletín Oficial
esta Provincia, durante cuyo perío-
do podrá ser examinado y presentar

lugar.
Felanitx,

	a que hubiera

Felanitx, a 11 de mayo de 1984.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

Padrones de exacciones Municipales
Aprobados por la Comisión Muni-

cipal Permanente del Ayuntamien-
to, en sesión celebrada en el día de
ayer, los padrones del Impuesto so-
bre circulación de vehículos, del
ejercicio de 1984, quedan expuestos
al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por plazo de quince
días a efectos de reclamaciones.

Felanitx, a 15 de mayo de 1984.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

ANUNCIO
El Sr. Arquitecto Provincial Don

Valentin Sorribas Subirá ha redac-
tado los siguientes proyectos: •

Sobre Reforma de a Plaza
Moss&I Cosme Baaça de Felanitx.

2.° Sobre Obras e instalaciones en
el Campo de Futbol de S'Horta.

.3 •0 Sobre Campo de Futbol en
Ca's Conco.

Dichos proycetw;, 1111 -nl,a(t)s pot-
cl Avuntamiento Plc!() en sesión ce-
lebrada cl día 7 del corriente mes
de mayo, se someten a información
pública, por plazo de 15 días, a con-
tar de la insercián del presente
anuncio en el Boletín Oficial de es-
ta Provincia de Baleares, al objeto
de que cualquier interesado pueda
presentar alegaciones que estime
pert in c n tes.

Felanitx, a 16 de mayo de 1984.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

—Fer un Nap i fer un pet
són dues activitats que reque-
reixen intimitat i concentra-
ció.

—Si un dia vols, si un dia
tornes, deixaré els Naps per
abraçar-te.

—Primera llei de la Nap-
dinàmica: un Nap es més sa-
lat com més fada es la reali-
tat vital.

—Nap dedicat a tots els es-
tudiants de batxiller que sus-
penen les matemàtiques: Els
logaritmes neperians no ho
són tot en aquest món. Que
us serveixi de consol.

HCIMBLIRVESERICI

PICADERO
C. Rector Planas, 51 (cerca discoteca)

ABIERTO TODOS LOS DIAS
a bartir de Ia 12 de la mañana

Restaurante LOS PINOS
PORTO - COLOM

Comunica que se halla

ABIERTO AL PÚBLICO

C/. Almirante Cervera, 12	 Tel. 575023

Ilamburquesas	 Perritos
Perros Frankfurt 	Pepitos
Ilambur Francesa	 Ilaunbur queso y jamón
itambur queso	 Hambur jamón
Pinchitos	 Pollos asados

Precios ECONOMICOS - CALIDAD	 Naps

SANTORAL

D 27 S. Agustin Cantorberi
L 28 S. Justo
M 29 S. Maximino
M 30 S. Anastasio
J 31 Ascen. del Señor
V
	

San Ifiigo
S .2 San Marcelino

LUNA

Luna nueva el 30

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.

Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.

Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.

Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.

Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.

Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 11.

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30. Domingos y
festivos, a las '7, 9, 12,30 y 17,30
horas.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 (enlazan con Palma),
16 y 18. Domingos 7,30 (-Palma),
9,30, 13 y 18,15 (-Palma).

Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.

Felanitx Cala d'Or: Diario a
a las 7 (excepto sábados y fes-
tivos) y 17,50 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, 11,15.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7,45 (excepto sábados y fes-
tivos) y 18,45 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, a las 12 h.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Miquel-Naaal.

Lunes:	 Amparo Murillo
Martes:	 Catalina Ticoulat.
Miércoles: Francisco Piiia
Jueves:	 Melis Gayá
Viernes:	 Miquel-Nadal

TELEFONS D'INTERÉS

Policia Municipal
Funerária
Ambulàncies
Guàrdia Civil
Bombers

580448
580051
581144
581715
580090
581717

Fts-4:1-2skANITA

PRECIO	 SUSCRIPCION
Semestre 893 Ptas.
Provincias 970 Ptas.

FELANITX



Medicina Interna
Dr. Jose M. Orriols

Consulta particular:
Pasaje de las Sivinas sn. (Frente Bolera) - PORTO-COLOM.

HORARIO: Días laborables, lunes a viernes de 5 a 8
Tel. 575051

GINECOLOGIA
Nueva consulta: C. Bosch, 9 - 1.° (junto pastelería S'Illot)

Horario: Lunes, martes y miércoles de 16'30 a 1930 horas

(Pedir día y hora) Tel. 551008

Dr. César Mesón Legaz

Super oferta
C`AN MORAGUES

C/. Arenal, 65
El Caserío 8 porciones

	
77
	

Ptas.
Ginebra Gordons
	

525
Skip 5 Killos descontando vale

	
650

Cerveza Skol sin retorno
	

132
Vino Rene Barbier

	
170

Atún Dorna
	

68
Mayonesa Ligeresa

	
70

Galletas Siro 1 Kilo
	

124
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Fe-La-Nit-X, según la venerable tradición? sura de la campanya	 Caivari
El escudo del Cáliz con la Forma

y la corona representa la Fe del Pue-
blo Cristiano de Felanitx y las tres
veces dichoso por cobijarnos en su
seno y ser una familia más del Pue-
blo Santo de Dios.

El sentimiento religioso encarna-
do por condición humana en la vida
de los pueblos ha estado vinculado
en una fuerte determinante en la
vida local de la cual la historia del
Pueblo es fiel reflejo de esta in-
quietante preocupación. A buen se-
guro el escudo de la ciudad simboli-
zado por las Barras de Aragón y en-
cima de ellas el Cáliz de Consagra.
ción y la Hostia Santa así como el
prefijo Fe con que empieza el nom-
bre de la Ciudad de Felanitx ha si-
do reseñado por los historiadores
como testimonio del vivo sentimien-
to religioso que ha tenido arraigo
en la ciudad en la cual se ha profe-
sado siempre la Santa Religión
Apostólica sin brote alguno de he-
regía.

Fe-La-Nit-x
Fe: El espíritu de Cristo de los

Cristianos y de los Religiosos.
La: Nota musical para cantar

siempre las glorias de Dios y de la
Religión.

Nit: Noche del espíritu. Noche
oscura del alma que va por el De-
sierto de esta vida.

Sin Luz,
sin Agua,

sin Calor.

La vida critiana es así: Una no-

che oscura por la que hay que pa-

sar

sin parar avanzar,
sin retroceder y vivir,
sin morir hasta el final.

X: La Cruz al fondo, al final,

o de cada día.

«Vexilla regis»
«La bandera del Rey»

Es muerte pero es Resurrección.

Es dolor bañado en sangre de
amor.

Por la Cruz al reino de la luz.

Este es el significado "místico del
nombre de Fe-La-Nit-X y que un
servidor ha glosado como Dios
Nuestro Señor me ha dado a en-
tender.

Y no podemos terminar sin el
consuelo de las palabras de S.S.
Juan Pablo II a la Madre de Dios:
«Bajo tu protección nos «Refugia-
mos» Santa Madre de Dios».

Al pronunciar las palabras de esta
antífona con la que reza la Iglesia
de Cristo desde hace siglos, nos en-
contramos hoy ante tí, oh Madre!,
en el Año Jubilar de nuestra Reden-
ción y en el cincuenta aniversario
de la vostra coronació.

Por un hombre conternplativo

a 26 de mayo del 1984

Dissabte passat a vespre, la Croa-
da de l'Amor Diví volgué cloure amb
un sopar per tots els que hi havien
intervingut, la campanya de restau-
ració del camí i oratori del Calvari.
Així doncs a una sala del collegi de
Sant Alfons es reuniren prop d'un
centenar de persones, ja que a més
dcls que han aportat el seu treball
manual hi havia el Rector de la Par-
ròquia i el -Batle j , òbviament, el
Director de la Croada i superior de
St. Alfons P. Ambrès Cots i el Pare
Duran. També hi eren presents les
monges de la Caritat, tan lligades a
l'oratori i tan sollícites sempre a
l'hora d'acollir a la Bella Vista als
treballadors, així com una represen-
tació de les religioses Trinitaries i
Teatines. Les monitores del Club
crEsplai Albada, amb un gest molt
simpàtic, serviren el sopar als co-
mensals.

Cap a les postres En Jaume Oli-
ver dona compte de la tasca duita a
terme, molt més vasta per cert que
el que s'havia previst en un princi-
pi, i restituí les clans de l'oratori al
Rector, el qual en paraules d'alaban-
ça i agraiment les entrega al Pare
Duran, a qui dona el qualificatiu de
clavan. El Pare Ambrós regrecia a
tots la seva ajuda, als qui amb el
seu esforç físic personal havien es-
tat l'element decissiu de l'obra i als
qui d'una manera menys directe hi
havieri collaborat també, i destacà
sobre tot el caire de fraternal soli-
daritat que havia amarat l'empresa.
El Batle digué unes breus paraules
a les que es congratulà d'aquest fet
exemplar que havia protagonitzat la
Croada.

Fou molt celebrada la intervenció
de l'amo en Miguel Prohens, de So'n
Soler de vuitanta sis anys d'edat,

collaborador assidu de l'obra, el
qual recita la glosa següent:

Oh Ciutat de Felanitx,
oh ciutat sense murada,
tens sa muntanya arreglada
a on morí Jesucrist;
i sabem, perquè ho hem vist,
que ho ha arreglat sa Croada.

Es, Grimalts i en Lluís Bou
i el Pare Duran al front
han feta obra superior
i ha quedat més be que nou.

Croats de l'Amor Diví,
tots, estau d'enhorabona
havent fet obra tan bona
al Calvari i es camí.

Jo crec que tots podem dir,
noltres i es qui hi pujaran,
gracies al Pare Duran
que ho ha sabut dirigir
i també hi hem d'afegir
tots et st homes que hi ha aquí,
one han seguit vostres petjades.
Déu vos don a carretades
la glória, que no te fi.

Esta ben vist i provat
que s'unió fa sa força
i a noltres no mos fa tòrcer
llucifer ni es seu criat.

Un poble que resa unit
sempre té pau i alegria
perquè la Verge Maria
i el Bon Jesuset petit
estan vetlant dia i nit
per tota sa rodalia.

A.nims id6 germans,
units en fe i esperança
i tenint en Deu confiança
i en salut que no cansa
obrarem com) a gegants,

Peluquería AIS
(CATI y Ma. ANTONIA)

Comunica al público que ha sido abierta,
en la calle Asunción, s/n. de Porto-Colom

LES ESPERAMOS
Abierto de 9 a 20 horas.

Unión General. de Trabajadores
U. G. T.

Ofrece a sus afiliados el servicio de:

Asesoramiento y elaboración en la DECLARACION DE
RENTA DEL AÑO 1983.

SE RECUERDA:
Declaraciones en las que se deba ingresar alguna canti-
clad a Hacienda: El plazo termina el 10 de junio.
Para declaraciones con devolución: El plazo de presenta-
ción es del 10 al 30 de junio.
Todos los jueves y viernes de 5 a 8 de la tarde.
U.G.T. — Calle Nurio Sans, 8 — Tel. 58 16 02.

El Secretario General,

Guillermo Vadell Adrcver
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INFORMACIÓN LOCAL
El pinar de Sant Salvador

La setmana passada, una brigada
de ICONA va començar una neteja
del bosc de Sant Salvador a la seva
part més pròxima al santuari. Agues-
ta tasca consisteix en una esporga-
da dels pins i la retirada de molts
d'arbusts, sobre tot dels yells i de
constitució llenyosa per tal d'aclarir
cis baixos i allunyar tot el possible
el peril! d'incendis. Sembla que
aquesta tasca continuarà a altres
zones zones del pinar del Santuari.

Per una altra part hem de donar
compte de que aquestes darreres
ventades han esqueixat una altra
branca del- gran pi de Sa Capelleta,
deixant-lo ,en un estat de desequili-
bri en el brancatge certament peri-
llós per a la seva supervivència i
per l'estructura veinada de Sa Ca-
pelleta. Tal vegada seria convenient
orocedir a una poda molt ben estu-
diada per tal d'alleugerir les zones
més carregades i allunyar el perill
de que una altra ventada provoqui
el que ningú no voldria. Els tècnics
tenen la paraula.

En Joan - Pons, nomenat persona més
relevant per la Comunitat Balear

La Comunitat Balear va donar a
conèixer la setmana passada, el no-
menament de les persones més re-
levants de les illes, les quals s'han
distingit en alguna faceta dins el
camp cultural durant l'any 1983.

Amb gran satisfacció veim que ha
estat objecte d'aquesta distinció el
nostre paisà Joan Pons Adrover, pro-
fessor del collegi «Joan Capó», el
qual s'ha fet creditor d'aquest mèrit
per la seva tasca en el foment de
l'esport.

Ens alegram de debò d'aquest no-
Menament, que consideram molt
just i pel qual felicitam a l'amic
Joan Pons.

Sta aprovat el projecte tècnic del
nou escorxador

A la sessió plenaria extraordina-
ria que Celebrà dilluns passat el nos-
tre Ajuntament, s'aprova per una-
nimitat el projecte tècnic per a la
construcció d'un nou escorxador als
terrenys de propietat municipal de
So'n Herevet. El pressupost d'a-
questa obra es de 18.907.684 pesse-
tes i sembla que la seva viabilitat
esta condicionada a que les obres
s'inicien dins el proper mes d'agost.

Entre d'altres assumptes que se
tractaren en aquesta sessió, cal es-
mentar la comunicació de la Prefec-
tura Provincial de Carreteres entorn
a la propera repavimentació de la
carretera de Vilafranca a Felanitx,
així com la subscripció d'un conve-
ni amb el Consell Insular, entorn al
Servei de Previsió i Extinció d'In-
cendis i de Salvament que suposarà
una aportacier del nostre Ajuntament
de 2.050.000 pessetes.

Nova directiva de la Llar del
Pensionista

El dijous passat es constituí la
nova Junta de Govern de la Llar del
Pensionista, integrada per represen-

tants de l'Administració i pels repre-
sentants del socis recentment ele-
gits.

Durant la reunió, tal com preveu
Ia normativa, cis representants del
socis elegiren d'entre ells el càrrecs
seg-uents:
President: Barbara Palou Mestre
Vicepresident: Jaume Oliver Oliver
Secretari: Antoni Bordoy Capó

El Club Albada, a la VIII Mostra de
Cançó Infantil

El grup musical infantil «Petita
Gent de Bulla» pertanyent al Club
d'Esplai Albada, participa diumenge
passat de matí a la «VIII Mostra de
Caneó Infantil», organitzada pel
GDEM (Grups d'Esplai de Mallor-
ca), que se celebra en el Teatre Prin-
cipal de Palma i a la qual intervin-
gueren una vintena de grups d'a-
questa mena.

El grup felanitxer, integrat per
dotze elements, interpreta la cancó
«Globoso, !Tetra original de Cartes
Marín, el qual interpreta la part so-
lista juntament amb Maria Antònia
Covas.

Carrara Escolar .Ca's Concos 84.
Pel diumenge dia tres de juny,

l'Associació de Pares d'Alumnes de
Ca's Concos prepara una carrera per
allots i nines d'edat escolar amb les
categories de benjamí, aleví, infan-
til i cadet.

Les proves tendran Hoc a Ca's
Concos i començaran a les 10,15 ho-
res.

Inauguración del servicio de mho-
rante en el muelle de Porto-Colom

Con notable animación y concu-
rrencia, por parte del vecindario y
toda la marinería, tanto de pesca
como de recreo y en compañía de
Ias autoridades locales, se inaugura-
ron las tan esperadas instalaciones
del servicio de Gas-Oil en la misma
orilla del mar, o sea encima del
muelle, para poder abastecer todo
tipo de embarcaciones tanto de pes-
ca, dc tráfico y de recreo al igual
clue barcos de gran tonelaje.

El servicio está regentado por el
Sr. Artigues al igual del del otro 'la-
ck> de la calzada, los dos pertene-
cientes a C.A.M.P.S.A. (en el muelle
Gas-Oil y en el otro Gas-Oil, gasoli-
na Super y todos sus derivados en
lubricantes).

El Sr. Artigues para festejar el
acontecimiento invitó a todos los
asistentes a desayunar de «coca de
verdura» y vino mallorquín en el
mismo muelle, recibiendo la felici-
tación de todos por su eficaz labor.

Pluja
La pluja, abundosa i intermitent

des de fa uns quinze dies, ha estat
motiu del comentari de la gent, per
lo avançat del temps i també perquè
uns llargs anys de secada ens te-
nien gairebé desacostumats a aquest
fenümen. S'ha donat el cas curiós de
que a algunes botigues d'alimenta-
ció s'exhibien alhora cireres, níspe-
ros i esclatassangs! Sí, esclatassangs
mallorquins.

Ara vosi oferirem les dades pluvio-
mètriques dels mesos de març i
abril, les quals no us haviem oferit
encara.

La pluja recolhida el mes de març
Os la següent:
Dia
	

Litres
1
	

0'3
3
	

1'8
4
	

0'5
8
	

5'
9
	

4'5
13
	

7'8
14
	

8'8
15
	

13'6
17
	

4'
19
	

3 '
20
	

13'
22
	

4'5
28
	

2'
31
	

0'2
Total recollit durant el mes, 69 li-

tres per metre quadrat.
I la registrada el passat mes d'a-

bril es la següent:
Dia 1:	 0'2 litres
Dia 4:	 0'3

Dia 15: 32'6
Dia 29: 0'3
Dia 30: 5'1
Total recollit durant el mes, 38'5

litres per metre quadrat.

La Cruz Roja agradece
La Asamblea Provincial de la Cruz

Roja agradece a toda la población
de Felanitx su generosa respuesta
con motivo de la celebración de la
Fiesta de la Banderita el pasado día
13 de mayo, en la cual se recauda-
ron 27.537 pesetas. También quiere
expresar su más viva gratitud a to-
das las jóvenes que se prestaron a
llevar a cabo la cuestación.

Associació de pares de l'Institut
de Batxillerat

Convocam amb molt d'encariment
a tots els pares a una assemblea Ge-
neral extraordinaria, el proper di-
marts dia 29, a les 21'30 a l'Institut,
a la qual entre d'altres, es tractarà
l'important team
«jornada escolar continuada».

Fundació Mossèn Cosme Bauçà

EXPOSICIÓ

SANT SALVADOR
i la seva història

Dies 28, 27, 28 i 29 de maig
Sala d•exposicions de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pleat

i Can Shier - SA FONT

CLUB DEPORTIVO FELANITX
AVISO

Se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General que ten-
drá lugar el próximo viernes día 1 de junio, a las 21'30 horas,
en la barbacoa «La Ponderosa».

A continuación habrá cena y entrega de trofeos.
Venta de tickets para la cena en el Bar Raiill.

Aviso importante para los Productores de Ganado
Porcino del Municipio de Felanitx

Para el próximo día 31 de mayo a las 21'30 horas y en los
locales de la Caja de Ahorros «SA NOSTRA» de esta, tendrá lu-
gar una REUNION-CONSULTA a todos los productores de por-
cino de Felanitx, que está organizada por la Asociación Provin-
cial de Productores de Ganado Porcino de Baleares, al objeto de
recabar su interés para la formación de una Agrupación de De-
fensa Sanitaria en Felanitx, ya que ello tiene muchas ventajas pa-
ra ellos.

Agradecemos la asistencia de todos los productores e intere-
sados.

ASOCIACION PROVINCIAL DE PRODUCTORES
DE GANADO PORCINO DE BALEARES.

Club Tenis Felanitx - IV Torneo Social
(SOLO PARA SOCIOS)

Del 6 al 23 de jupio. 	 •
MODALIDADES: INDIVIDUAL

Masculino
Femenino
DOBLES
Masculino
Mixto

PLAZO DE INSCRIPCION: hasta el 3 de junio, en Joyería
Coral. Tel. 58 15 96.

Campo Municipal de Deportes y Círculo Recreativo.
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C. Mayor, 14

SUPERHAIBAS
OFERTAS

Sopas «La Familia» y Nomen	 paquet. 33 pts.
Arroz Nomen 2 Kg.	 175 pts.
Queso ala Cabaña» 1 Kg.	 675 pts.
Lejía Coli-Colé 1 litro	 20 pts.
No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618

(antes de las 12 horas)

FELANITX

Carta
AL
DIRECTOR,

LA PL kCA DE CS CONCOS

Sr. Director:

En contestació a l'escrit aparegut
el passat dissabte en aquest sema-
nani —signat amb les segles T.R.—,
que s'oposava al projecte de la pla-
ça de Ca's Concos, un grup de joves
concarrins, després d'haver meditat
les distintes variants de resposta
que fossin adequacies a l'escrit, hem
decidit, amb una aplastant majoria,
fer-ho amb els següents termes:

JA, JA. JA.. JA...
Aixi mateix li desitjam, a l'autor

del dit escrit, que conservi per
molts d'anys aquesta gràcia i sentit
de l'humor de que fa gala i el con-
vidam a que es planteji, molt serio-
sament, la possibilitat de deixar les
seves activitats periodístiques per
dedicar-se profesionalment al món
dels espectacles públics, on està
mostrant tenir unes possibilitats fo-
ra mida en el difícil art de fer riu-
re als altres.

Suposam que comprendra que tal
resposta no vol dir res més que els
disbarats que hi diu superen tan
ampliament els pocs encerts, que
hem considerat que el vostre escrit
no mereix altra mena de contesta-
ció.

No ens agradaria que interpretàs
el nostre com una falta de desig de
rnantenir un dialeg seriós damunt
un tcma de tanta trascendència, si-
nó tot al contrari, d'ensolcar-lo cap
a un diàleg lògic i raonable conser-
yant sempre un minim de serietat.

Un grup de jovençans

(Retirado de la edición anterior)

Coses d'Es Port
Així com estava previst, dissabte

dia 12, a l'església del Carme i pa-
trocinat per l'Associació de Veins de
Por:ocolom, eis Nins Cantors de
Sant Francesc, alegraren amb el seu
cant als nombrosos assistents.

Tots els comentaris que se sen-
tien una vegada acabat l'acte eren
els mateixos: d'admiració per als
Nins Cantors i el seu director Fra
Antoni Riera.

Aquesta vuitena setmana de mú-
sica a Felanitx ens ha tornat deixar
un bon record. Des d'aqui volem fer
arribar als organitzadors la nostra
mes sincera enhorabona i aprofitar
per animar-los i que l'any que vé es
torni repetir (al manco) el mateix
exit.

Gent d'Es Port
(Retirada de l'edició anterior)

Ayuntamiento de Felanitx
AVI

Para general conocimiento se ha-
ce público que la Jefatura Provin-
cial de Carreteras procederá a dar
un tratamiento asfáltico superficial
a la carretera PM. 511, tramo Vila-
fi-anca-Felanitx.

Lo que se informa públicamente
al objeto de que, por parte del ve-
cindario, se realicen urgentemente
cuantas canalizaciones se pretendan
realiar, ya que una vez realizada la
obra no se concederán permisos pa-
ra zanjas durante un plazo de cin-
co arios.

Felanitx, a 22 de mayo de 1984.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

SE VENDE PISO de protemión
oficial, en calle Convento (3.° De-
recha). Precio 4.300.000.
Inf.: Tel. 580947

Ia roddia,
(Ve de la pagina 1 )

rants. Sense anar més enfora, fa
uns quants anys no vos hauriem po-
gut escriure públicament aquestes

Hi trobareu nova gent. Hi ha una
nova joventut que, segurament, mar-
cara la diferència més notable que
observareu. Es dificil sebre fins a
quin punt li ha arribat el missatge
del vostre fill, que al capdavall es
l'únic punt que a vós vos interessa.
La culpa no deu esser seva. Potser
som nosaltres els qui no els l'hem
sabut explicar. També es possible
que l'hagin entès més be que no
ens pensam, i que siguem nosaltres
els qui ens enganam davant actituds
que no comprenem simplement per-
què són distintes de les que apren-
guèrem i practicam obstinadament,
aferrats a fórmules caduques.

¡Dui sap si ells, els joves, possei-
xen unes virtuts que no sabem va-
lorar, obcecats com estam amb les
que crèiem que havien d'esser les
nostres, més encaminades a guar-
dar les formes exteriors que a mos-
trar-nos tal com som amb sinceri-
tat.

No hi mancara, pensam, un fer-
vor i un entusiasme exteriors. Son
fàcils d'improvisar, al capdavall; pe-
re, no serviran per amagar la reali-
tat. Es fàcil enganar un Sant Pare,
amb manifestacions de deliris collec-
tins; però a vós no vos enganarem
perquè sabeu Ilegir en el fons de
cadascú.

Voldríem que aquesta curta esta-
da entre nosaltres vos fos, enmig de
tot, agradable. Heu vengut perquè
els felanitxers vos hem reclamada i
seria molt trist que vos poguéssiu
sentir d'alguna manera incòmoda,
més feta servir que servida. Perven-
tura no sempre heu fet el viatge de
gust. No podem oblidar que en fé-
reu un a Ciutat, segrestada, força-
da a assistir a la celebració d'una
victbria;' , quan devïeu pensar més en
els vostres fills felanitxers que per
aquella causa, de cada banda, ha-
gueren de morir victimes de l'odi.

Poca cosa flies vos direm. Sabeu
benissim quines son les moltes ne-
cessitats del nostre poble perquè
les vos hàgim de recordar una per
una. Posau-hi remei, vós que podeu;
i sobretot concediu-nos sempre la
'ostra pau i que la gerrnanor sigui
entre tots els felanitxers, que tots
són igualment fills vostres.

Pirotècnic

SE VENDEN CACHORROS
DOBERMAN. Excelente pedrigre.

Inf.: Tel. 581448

NAIXEMENT
A Ciutat, la liar dels esposos Ber-

nat Monserrat Bennassar i Francis-
ca Adrover Pou, s'ha vista augmen-
tada amb el naixement del seu se-
gon fill, una nina preciosa, que en
el baptisme rebrà el nom de Maria
Antònia.

Felicitam als venturosos pares.

PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat varen rebre la

primera comunió a la parròquia de
Sant Miguel els germans Marcelino
i Javier Izquierdo Perez.

A l'església de Son Mesquida, el
matek dia la reberen els germans
Eduard i Margalida Muñoz Nicolau.

I a la parròquia de Sant Isidre de
S'Horta la reberen els nins Miguel
Enric Binimelis Adrover, Fritncisca
Grimait Puig i Joan Binimelis Amo-
rós.

Enviam l'enhorabona als novells
combregants i la feim extensiva als
seus pares.

NECROLOGICA

El pasado dia 3, falleció en nues-
tra ciudad, a la avanzada edad de
92 arios, después de recibir los san-
tos sacramentos, D. Juan Obrador
Ramis, de Ca'n Ramis. D.e.p.

Reiteramos nuestra condolencia a
su familia y de un modo especial a
sus hijos D. Antonio, D. Jaime, Don
Juan, Sor Margarita (R. Teatina),
D. Miguel y D. Salvador.

Alta peluquería señoras
V caballeros
manicura y estética

Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort

como en los mejores salones de
Palma

C. Horts, 2 (eu frente médico
Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:
Mariana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerrarnos al

mediodía.

AVISO

Por asistir los dias 2, 3 y 4 de
junio al Congreso Internacional de
Peluquería Profesional dichos días
permanecerá cerrado.

Rogarnos disculpen

Círculo Recreativo
Excursión combinada Barco-Autocar.
Visitando: Pto. de Wier, Sant Tem, Sa Dragonera,

Pto. Andratx, Peguera, Camp de Mar, Illetes.

DIA 10 DE JUNIO

Informes en el Circulo Recreativo

de sociedad •
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Aquest escrit no es més que una cópia de l'allegació al PGOU de Fe-
lanitx presentada per unes quantes persones interessades pels proble-
mes que suposaria aprovar aquest Pla, els vuit anys de vigencia que
tendría,

La revisió del 136011 de Felank; e! que mostra

Que hi ha un desconeixement ac-
centuat de l'espai físic del terme
de Felanitx, que ja queda manifest
dins la fase d'anàlisi i dades que
s'han fet, dades que són les eines
emprades per la gestió del Pla.
Exemples d'aquest desconeixement
referits a Felanitx ciutat són: ex-
cloure al manco dues illetes de sòl
urbà al polígon-4, també queden ex-
cluïdes les construccions del Cantó
d'En Massana, manquen els edificis
de la teulera de la carretera del
Port (So'n Suau), manca el carrer
que va al camp d'esports. Aquests
són uns quants details del casc de
Felanitx, sense analitzar els altres
nuclis urbans tot i que tampoc no
s'ha fet cap estudi dels llogarets de
So'n Valls, So'n Negre, So'n Mes-
quida i So'n Prohens.

Hi ha un desconeixement de la
realitat, quan es qualifiquen zones
com a ríttiques quan de fet son casc
urbà consolidat (Cantó d'En Massa-
na). Zones intensives es qualifiquen
com a E-400 (Part de la Duana a
Porto-Colom). Zones extensives es
qualifiquen com a Intensives
(S'Horta). Zones E-400 que passen
a extensives 800, quedant uns solars
no construïbles (Cala Marçal). Es
Carritxó, que de fet Cs intensiu, a al
nou sed es qualifica d'E-400.

Hi ha un desconeixement de la
realitat tipológica qua es dona el
mateix tractament a la zona del
Riuetó, Babo, Bassa Nova i Pla
Sa Sínia. Igualment es ignorar la
realitat tipològica el fer una norma-
tiva general d'alçades referides a
l'amplada dels carrers. Hi ha zones
i/o illetes que mereixen una atenció
especial i que el Pla contempli
aquestes zones i les qualifiqui més
detalladament segons consoliclació,
entorn i pre-existències ambientals.

Hi ha un desconeixement de la
topografia de Felanitx quan hi ha
tres vials que trevessen le
corbes de nivell atapaït (carrer Bur-
ges, Polígon-4, protecció del vial del
MOPU, a més de concórrer parallels
dos d'ells de, al manco, 20 m.). Ai-
x?.) suposa un absurd, com també es
absurd calcar el Polígon-4 i no es-
tudiar cap tipus d'enllaç amb la
resta del casc.

Hi ha un desconeixement de l'Ins-
titut de Felanitx, quan queda sepa-
rat totalment del poble pels vials, i
no considera un accés peatonal o
un passeig d'enllaç, quan a la sor-
tida de Felanitx de cap a Porreres,
hi proliferen tres passejos parallels
que acaben no se sap com.

Hi ha un desconeixement de Fe-
lanitx, quan contempla l'enllaç del
MOPU de les carreteres de Manacor
amb la de Campos, quan les de Por-
reres i Vilafranca s'ignoren.

Hi ha un desconeixement del ter-
me de Felanitx, quan el Pla delimi-
ta una zona «Histbrico-Artístico»
sense to ni so i oblida els conjunts
de Sa Mola, les timbes de Sa Creu
Nova. els edificis representatius
(Modernistes, per citar-ne uns
quants), l'escorxador, el Celler Coo-

peratiu,... És a dir, fa falta un ca-
tàleg i una normativa pels espais,
edificis, conjunts i zones d'interès
Histórico-Artístic (art. 12i 18 LL S).

Hi ha un desconeixement de la
tipologia d'entremitgeres, que que-
den en un 90 °,t) fora d'ordenació
amb la normativa proposada.

Hi ha un desconeixement del ter-
me de Felanitx, en quan tots els nu-
clis de població estan tractats de la
mateixa manera i es zonifiquen amb
els mateixos criteris, quan de fet s'ha
mester estudiar cada nucli en detall
i, fins i tot, cada sector d'un mateix
nucli i, a partir d'aquest estudi, pla-
nificar-lo.

Per tot això queda ben clar que
són massa els oblits i massa repre-
sentatius i es ignorar la realitat que
hauria de ser el punt de partida per
fer possible la transformació del ter-
ritori que, se suposa ha de tenir un
Pla d'Ordenació que ha de complir
l'article 1 de la Llei del Sòl. Agues-
ta falta de detall que fins ara s'ha
apuntada i demana l'article li es-
mentat, arriba a ser tan generalitza-
da que fins i tot no preveu els ser-
veis socials, d'ensenyament i sanita-
ris que suposaria els desenvolupa-
ment del Pla.

EL QUE NO S'ENTEN

Aquest estudi es refereix quasi ex-
clussivament al casc de Felanitx i
un poc a Porto-Colom perquè les
condicions per treure les dades han
estat difícils, per les dificultats que
han sorgit a l'hora de treura la in-
fcrmació a l'Ajuntament, i això no
s'entèn, eorn tampoc s'enten:

Per què dibuixen totes les zonifi-
cacions amb una mateixa textura?,
que suposa no poder seguir els li-
mits de cada agrupació perquè es
perden els traçats amb la grisor ge-
neral de les còpies exposades. Sen-
se encarir els costos es podia fer
més entenedor el material.

Per què es redueix el solar de l'es-
cola del Port, quan es parla d'am-
pliació?

Per què queda fora d'ordenació
Ca'n Cirerol i no es declara urbà,
quan es preveu una zona urbanitza-
ble programada E-2000 aferrada a
una zona Industrial?

Per que Ca'n Gaia tampoc es qua-
lifica com urbana, si com urbanitza-
ble suposa haver-la d'empenyorar i
també legalitzar totes les edificacions
existents?

Per que no es preveu una zona
industrial per possibles petites indús-
tries que no precisin d'allunyar-se
de la població i en canvi es tripli-
quen els polígons industrials per in-
dústries malsanes?

Per que es cita una 7ona Hotele-
ra ai Pla i no figura a la normati-
va? I a ales, no es contradictori citte
Ia zona hotelera estigui a una E-2000,
quan això suposa una edificació bai-
xa i un coeficient m2/m2 i per
afegitó Porto-Colom es una zona de-
clarada saturada?

Per que el plànol 2-2 d'«Usos Glo-
bales» posa els polígons 31 i 32 amb
una zona Intensiva i una E-600, i al

piano] 2-3 de «Polígonos» aquests es
claineixen com a i 32 i al quadre
de superfícies no apareix cap zona
Intensiva?

Per què la norma urbanística 36
lixa la profit nditat d'o-
cupació 13 m. quan aquesta mida no
correspon ni a dos ni a tres aigua-
vessos, que serien 10 o 15 m.?

Per que no es pot viure a planta
baixa als carrers Intensius de més
de 12 m.? Tot el Passeig ha de pas-
5ar a pis?

Per que no hi pot haver comerços
a un pis als carrers més estrets de
12 m.?

Per que s'ha de dotar de clavegue-
res Sa Punta, Ca's Corso,..., quan ja
esta resolt aquest problema?

Per què el fet de que el case ur-
ba de Felanitx cresqui 1/3 suposa
augmentar un 150 'v.) la població d'a-
quest casc? Com s'explica?

Per què no hi ha estudi d'alinea-
cions i rasants de la xarxa viària del
sett urbà? (art. 12-e LI. S.)

Per quê no hi ha tina nor-
mativa clara i especifica
que definesqui els materials
i característiques estètiques de les
noves construccions? (art. 12-f LI. S.)

Per que es fa una normativa que
deixa fora d'ordenació la generalitat
de les edificacions del terme?

Per què es fan les zones verdes pít-
bliques comptant 5 m2/habitant amb
unes previsions de 42.000 habitants
per nucli de Felanitx i se sap que
els 196.380 m2 del P.U. de Sa Mola
no les podran expropiar el primer
quatrieni i s'haurà de canviar de Hoc
i qualificació aquest P. U., amb to-
tes les conseqüències que això su-
posa? S'ha de tenir en compte que
si als cinc anvs i tres mesos no s'ha
iniciat l'expedient es pot fer com-
prar per força a l'ajuntament (art.
69 LI. S.)
ANALISI DE L'ESTUDI ECONOMIC

I FINANCER
L'estudi econòmic i financer de la

Revisió del PG01..! de Felanitx pre-
scn tat jun tamen t amb el Programa
d'actuació, suma una extensió de set
fols mecanografiats, pc; unes actua-
cicns de 3.914 milions de pessetes.
És una mica poca aquesta extensió
de raonaments per justificar agues-
tes despeses j, també massa poc per
cumplir els minims que exigeix la
Hei.

Aquest estudi econèrnic hauria de
justificar la viabilitat económica de
les actuacions que programa el - Pia,
per, això té molta d'importància
aquest apartat, perquè si les actua-
cions són inviables econòmicament,
e! Pla Cs inviable, i no té sentit fer
tin Pla que no es pot fer.

Perquè fos viable haurien de con-
córrer les següents circumstancies:

— S'haurien de detallar unes pre-
visions d'ingressos i- de despeses
equilibrades, que corresponguessin
exactament a les determinacions con-

tingudes a l'ordenació urbanística
que estableix el Pla.

— L'assignació d'inversions als di-
ferents agents responsables fia d'es-
tar fonamentada i contrastada amb
els	 criteris	 inversors	 d'aquests
agents i assumida amb, totals ga-
ranties per aquests.

— Els terminis establers, als que
s'han d'atendre les accions previs-
tes al programa d'actuació s'han de
poder cumplir per part dels agents
responsabilitzats de cada actuació.

Si analitzam els punts anteriors
contrastats amb l'estudi ecooètnic
presentat veim que no s'ha, realitzat
una previssió dels recursos dispo-
nibles que suposadament s'haurien
d'aplicar a les actuacions previstes
al Pla. Tampoc s'especifica el des-
glosament dels costos de cada ac-
tuació; es a dir, no sabem d'on
treura l'Ajuntament els quasi 408
milions que l'estudi li assigna com

(Passa a la pagina 7)

También:

CINE FELANITX g: 0812.t1

Hoy sábado a las 9'30 noche y mañana domingo desde las 3

Una deliciosa obra donde lo intrascendente se
convierte en irama

CLASS
Complemento:

«Llámame Mr. Chat,»
PROXIMA SEMANA: Viernes 1, sábado 2 y domingo 3

La lucha por el amor y la supervivencia

Adán y Eva
(LA PRIMERA HISTORIA DE AMOR)

Imagine que su miedo pudiera ser realidad

AULLIDOS
Un estremecimiento continuo



SORDOS
NnV EDAD

EL INTRA-ORO, hiperminiaturi-
zado, practicamente invisible, se
ubica integramente •en el con-
ducto auditivo y es fabrica do a la
medida exacta de su oreja.

Recubierto por una capa de oro
es un aparato totalmente seguro
para la oreja y sumdmente fiable.

EL INTRA-ORO le permitira una
mejor comprensión entre ami
gos. en el telefono rente a la
television

TESTS E IN FORMACIONES
GRATUITAS EN NUESTRO

LABORATORIO ESPECIALIZADO:

OPTICA FLORIDA
CI COS, 12
MANACOR
TEL.  552877

Coto de Cam de SON PROHENS
Se convoca a los Sres. Socios, a la junta general or-

dinaria qut- se celebrorá en la Escuela de So'n Prohens, el.
próximo miércoles día 30 de mayo, a las 10 de la noche. En

la misma podrán retirar las correspondientes autorizacio-

nes para la práctica genética en la presente temporada. 

princtí. alcine  

Hoy sábado a las 910 y mañana domingo desde las 3	 Tel. 580111

Seguimos nuestra carrera para conseguir los mejores títu-
los y esta semana nos lucimos, para que el público de Fela-
nitx pueda presumir de buen cine.

En el mismo programa

HARRY «El Sucio» vuelve a la acción en

IMPACTO SUBITO
Dirigida, producida e interpretada por el n.° 1 en acción

CLINT EASTWOOD

Y

Avispita Ruinasa
Una película tan reciente que aquema»

¡Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia! ¡JA JA!

No dejes para ver mañana lo que puedas ver hoy,
puede que se agoten las localidades.

FELANITX

Deporte escolar
Cuando los Campeonatos Escola-

res están llegando a su fin son to-
davía plena actualidad para los Cen-
tros de Felanitx porque intervienen,
o han intervenido, en diversas fina-
les insulares y territoriales.

AJEDREZ
El equipo ma sculino de E.G.B. de

Sant Alfons rue 2.° de uno de los
dos grupos de 4 Colegios de la final
de Mallorca, acabando la competi-
ción imbatido.

El equipo femenino del Joan Ca-
pó celebrará, el sábado 26, la fase
final insular.

BALONCESTO
Las chicas del INB de Felanitx

han ocupado el tercer puesto de
Baleares ya que en la Final Terrfto-
rial celebrada el pasado fin de se-
mana sucumbieron ante el represen-
tante menorquín y el San Jose de
Palma.

Los días 26 y 27 tiene que estar
en la Fase Final de Baleares el equi-
po masculino del Joan Capó junto
al San Agustin palmesano y a los
campeones de Menorca e Ibiza.

ATLETISMO

Los equipos masculino y femenino
,	 del Joan Capó, Campeones de

Mallorca
También el sábado se disputó la

final insular de atletismo para
alumnos de E.G.B.

Completísimo éxito del Colegio
Joan Capó que fue el vengpdor tan-

to en la clasificación masculina co-
mo femenina, ganándose con ello el
derecho a estar en la Final Terri-
torial el domingo día 27. En dicha
final participarán los cuatro prime-
ros equipos de Mallorca y los ga-
nadores de las fases de Menorca e
Ibiza.

En esta jornada actuó un equipo
representante de Sant Alfons, que
fue 5».

Individualmente los atletas del
J. Capó se apuntaron 7 victorias de
las 18 pruebas de la final. Narciso
Fullana y M.a Antonia Pifia en 80
metros lisos, Miguel Gamundí y Ju-
lia Sanchez en 80 m. vallas, Jose
A. Beas y Margarita Sureda en mar-
cha y el equipo femenino de rele-
vos 4 x 80 m. fueron los vence-
dores.

Destacar también el triunfo en
lanzamiento de disco del atleta de
Sant Alfons, Juan C. Julia.

Estas fueron las clasificaciones:

Masculinos:

1.—Joan Capó
	

57 puntos
2.—Montesión (Palma) 57 puntos
3.—B.R. Llull (Inca)

	
51'5 puntos

4.—Andraitx
	

49 pun tos

Siguieron 4 equipos más.

Femeninas:

1.—Joan Capó
	

66 puntos
2.—S.V. Paúl (Sóller)

	
45 puntos

3.—S.V. Paúl (Inca)
	

43 puntos
4.—Sant Llorenç
	

39 puntos

Hasta 8 clasifiçados.

La revisió del PGOU...
(Ve de la pagina 6)

a recursos aplicables al finançament
del Pla.

Tampoc queden justificats pe'n
lloc els costos totals de cada una
de les actuacions, ja que no hi ha
les partides detallades dels costos
per m2 o ml. de cada una de les
actuacions. Només hi ha les de cla-
vegueres, i un pla d'Ordenació no
és un Pla de clavegueres.

En referència a la finançació que
s'assigna a l'Administració (Estat i
Comunitat Autónoma) l'article 42-3
del reglament de Planejament pres-
criu que l'estudi econòmic i finan-
cer ha d'incloure: «La determina-
ción del carácter público o privado
de las inversiones a reatizar para la
ejecución de las previsiones del
Plan General... con suficiente espe-
cificación de las obras y servicios
que se atribuyen al sector público
y privado, e indiención, en el pri-
mer caso, de los Organismos o En-
tidades Públicas que ASUMEN el
importe de la inversión».

El Reglament diu ben clar que
«ASUMEN», i aim') vol dir preveure
fil per randa la quantitat acceptada,
no aventurada. I si l'estudi assigna
prop de 1.240 milions, a les entitats
Públiques, aquests han d'estar in-
closos amb antelació als plans d'in-
versió dels Organismes que hagin
d'aportar-los, i també han de que-
dar determinats els terminis i les
quantitats.

L'antiga Hei del maig de 1956 (art.
9-e-2 LL. S.) permetia que els estu-
dis econòmics fossin possibilistes i
sense garanties reals de realització,
Ia nova Hei d'abril de 1976 preten
acabar amb aquestes suposicions
econòmiques i amb l'article 42-3 es-
mentat queda clar que les accions
a mig i curt termini han de quedar
garantides i això vol dir, que hi ha
d'haver un compromis clar del sec-
tor públic afectat per les determi-
nacions del Pla, fet que incompleix
i fins i tot manifesta aquest incom-
nliment a un dels pocs paràgrafs de
l'estudi econòmic-financer presentat
quan diu:

«Se asigna con las cautelas nece-
sarias en relación con el Estado y
Comunidad Autónoma, en caso de
no asumirlos dificilmente podrán
realizarse la .totalidad de los siste-
mas generales previstos...».

Lo que vol dir, que no han assu-
mit cap responsabilitat damunt
aquests 1.200 milions, és a dir que
aquest Pla funciona encara amb la
hei citada de 1956, fet del tot ille-
gal.

Als particulars se'ls ha atribuïts
2.303 milions sense haver-hi cap jus-
tificació detallada d'aquests costos
a les actuacions previstes, ni poder-
se garantir el desenvolupament del
Pla en els terminis previts (no hi
ha programa d'actuació, ni d'expro-
piacions,..) ni queda demostrat pe'n
lloc la possibilitat de treure aquests
recursos per dur-lo a terme.

CONCLUSIONS
Vista la impossibilitat econòmica

de dur aquest Pla a terme i vista la
irrealitat física del Pla que parteix
ignorant coin és el terme de Fela-
nitx avui, queda clar que aquest
Pla és inadmissible i està fora de

llei, i es per aixà que precisa de
canvis substancials per fer-lo viable

i es del tot necessari que
s'obri un nou periode d'informació
pública com preveu el Reglament
de Planejament a l'article 130 quan
diu: «...si dichas modificaciones sig-
nificasen un cambio sustancial en
los criterios y soluciones del Plan
inicialmente aprobado, se abrirá, an-
tes de someterlo a aprobación pro-
visional, un nuevo trámite de infor-
mación pública y audiencia a las
Corporaciones por los mismos pla-
zos».

Per totes aquestes raons exposa-
cies, esperam que aquest nou perío-
de d'informació pública estigui a
l'abast de tothom i sigui possible
la participació ciutadana, per evitar
d'aquesta manera els oblits que
s'han produit per desconeixement
tot això doni per resultat un nou
Pla d'Ordenació realitzable, a la mi-
da de Felanitx, de la seva realitat
i de les seves possibilitats económi-
ques.

Si vos sentiu alludit o afectat per
algun dels punts esmentats, encara
sou a temps de presentar allega-
cions a l'Ajuntament. S'acaba el ter-
mini el dia 28 d'aquest mes de maig.

tin grup de Felanitxers

SE ALQUILA PISO céntrico en
Felanitx, con tres habitaciones.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO CASA EN PORTO-COLOM
parte de la Iglesia.
Inf.: Tel. 580410
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Don
autocares En coches usados

RENAULT
tiene su ocasión.
COCHES DE
SEGUNDA MANO
En el Mercado Nacional
de Ocasión Renault.
encontrará coches a elegir
Cuire todas las marcas,
irnsikkdos y precios.

REVISADOS
PUNTO POR PUNTO
Cothes seleccionados. y
con la garantia de estar
revisados, punto por
punto por Renault.

FINANCIADOS
A SU COMODIDAD
con la forma de pago a
estudiar en cadi•caso.
Li quo meter se aciapte
a sus posibilidades,

CONCESIONARIO

FRANCISCO MANRESA OLIVER
C. Campos, s-n - Felanitx

Exposición abierta sábados todo el dia y domingos por la mañana

8
	

FELANITX

Se termini la temporada en «Es Torrent&
Felanitx, 1 - Artá, 1

FELANITX: Adrover (3), Mestre
(2), Perez (2), Perelló (2), Oliva
(3), Zamorano (2), Covas (1), Va-
lentin (3), M. Angel (3), Aznar (1)
y M. Rial (3). Gaspar por Covas y
Alfonso por Zamorano.

ARBITRO: Trilla (1). Tarjetas
amarillas para Gin.art, Amer, Zamo-
rano, Planas, M. , Angel y:' Ferreri
Tarjeta roja a Aznar. -

GOLES: Min. 17: Se pide penalty
en el área del Arta, continúa el jue-
go, centra Rial y se anticipa M. An-
gel, 1-0.

Min. 52: gran servicio de cabeza
de Rodriguez y Más en plancha con-
sigue el empate definitivo, 1-1.

COMENTARIO:
El Felanitx con un equipo de cir-

cunstancias ya que tenía muchos ju-
gadores en el dique seco y con Se-

GOLEADORES

J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 5801153

minario a prueba en el Valencia se
tuvo que conformar con el empate
ante un necesitado Arta.

A partir del gol local hubo aigu-
nos brotes de dureza pero que se
apaciguaron tras el gol visitante que
se dedicaron a aguantar el marca-
dor y a lanzar algunos contraata-
ques pero sin peligro.

Por contra M. Rial en los últimos
minutos remató dos balones a bo-
cajarro que salvó milagrosamente el.
portero Tõfol, cuando el gol ..yailé
cantaba.

Así que termina en «Es Torrentó»
Ia temporada, que finaliza de for-
ma oficial para el Felanitx el do-
mingo que viene en Santa Marga-
rita.

MAIKEL.

Cortinas todas clases
EXPOSICION Y VENTA:

ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580359

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

El pasado martes se desplaza-
ron a FELANITX las cámaras de te-
levisión de «INFORMATIU I» (Pro-
grama regional de T.V.E.) para gra-
bar unos momentos del rodaje de
«RECORDS ESCOLARS» la gran su-
per-producción de «L'EQUIP TUL-
SA». Un reportaje amplio que de-
bió emitirse el pasado jueves en el
estupendo programa que realiza y
dirige JOAN MARTORELL que lleva
el nombre genérico «LA SETMANA».

La cosa termit315 coo unas entre-
vistas a algunos miembros del gru-
po que tuvieron lugar en los «Estu-
dios Ricart».

• Vimos (algunos ya la habían
visto) «EL DIA DESPUES», esa pe-
lícula que se rodó para una cadena
de televisión norteamericana y que
se ha explotado en las salas comer-
ciales. No vamos a entrar en la cali-
dad de la cinta, pero diremos que
en caso de que hubiera una heca-
tombe nuclear de esta magnitud la

cosa sería mucho peor	 Por una
vez el cine se queda corto.

Pero a nadie parece preocuparle
lo grave del asunto, siguen fabrican-
do misiles a tutiplén... ¡Que mundo,
señor!

• Parece que el jugador felanit-
xer MESTRE actualmente en el
CASTELLON será traspasado
SPORTING de GIJON, que milita en
1.a división. Se habla de la friolera
de/ VEINTIOCHO millones de pelas.
Nada, una bagatela.

• Parece que la prueba que ha
hecho el VALENCIA C.F. al jugador
del C.D. FELANITX ha sido positi-
va. Según rumores, Manolo Mestre,
el técnico « che» ha quedado encan-
tado con el chaval. No seria, pues,
de extrañar que invernara el próxi-

año en la Ciudad del Turia.

• Desaparece de nuevo «FELA-
NITX SPORTIU». Al parecer por
motivos económicos y de orden téc-
nico esta semana se despidió de sus
lectores indefinidamente. JOAN RI-
BAS y JAUME VAQUER los respon-
sables de esta última andadura del
semanario mostraban últimamente
evidentes muestras de desdnirno y
cansancio.

Como recordarán «FELANITX
ESPORTIU» apareció hace algunos
arios, llegó al n.° 50 y estuvo algu-
nas temporadas sin salir hasta es-
ta última en la que ha salido por
espacio de 30 semanas. ¡Hasta la
próxima, colegas!

• El pasado lunes en «sa barbe-
ria d'en BERNAT d'es carrer d'es
Sol» ..rts...r.__AaLx2sIggpirm#40* .
4Vuencias e w
LARS». Tres barberos, tres, el re-
presentante catalan de «Chocolates
Juncosa», el limpiabotas, el pesca-
dor, el capellán, el alcalde, en %Mi-
guel s'embullós». «En farem d'em-
bulls per una pesseta...». Eran per-
sonajes recordados con sano humor
felanitxer.

JORDI GAVINA ,

Peña Quinielistica C. D. FELANITX
Castilla-Las Palmas 1	 1	 lx x2
Huelva-Palencia	 1	 1 2 1	 2
Celta-Oviedo	 1 1	 x x
Catellón-Rayo V.	 IL	 1	 1	 1 2
Algeciras-Hercules 1	 1 2 x x
Elche-Bilbao At.	 lx lx 1 2 x
Linares-Cartagena	 I	 1	 x 1 2
Granada-Coruña	 lx 1 lx 1
Barça At.-Santsancl. Ix 1	 1	 x
S. Sebastián-SeStaa 1	 x 1 1
Binefar-Sabadell 	1x2 1 2 x2 1
Alcoyano-Salvo S.	1x2 1 2 1 2 lx
Antequerano-Lorca x2 1 2 lx lx
Ceuta-Jaen	 1x2 x2 1 2 x2

Primera columna: 432 apuestas.
Segunda columna: 128 apuestas.
Tercera columna: 128 apuestas,
Cuarta eolumna:	 64 apuestas'.

Patrocina

Autocares GRIMM' S. A.
Autocares de lujo
Servicio Microbuses
Taxis

Tel. 581135-580246 FELANITX

VENDO CASA EN PORTO-COLOM .
con cocheria, en calle Tauler.
Inf.: Tauler, 55 - Tel. 575905

C. D. FELANITX
1.
1.° M. Rial, 15 goles.
2.° Seminario, 12 goles.
3.° Vicens y M. Angel Caldentey, 7

goles.
, 4.° Bauzá, 4 goles.

FELANITX ATCO.
1.0 Cano, con 5 goles.

•1.0 Cañas, 4 goles.
3.° Roman y Obrador II, 3 goles.
4 •0 Obrador I y Veny, con 2 pies.

t JUVENILES:
1.0 Cerro «Pirri», 15 goles.

Crucera «Guindi», 14 goles.
3.° Aznar, 8 goles.

INFANTILES:
Antich, 30 goles.

2.° Barceló, 11 goles.
k ALEVINES:

Gallardo, 35 goles.
2.° Pascual,, 18 goles.

RESULTADOS
FELANITX, 1 - ARTA, 1

(3.8 división)
Gol de M. Angel Caldentey. Lo

más destacado fue sin duda la ex-
pulsión del joven Aznar, que tendrá
que aprender a no cometer tonterías
en esa categoría.
FELANITX ATCO., -
S. D. CA'S CONCOS,

(2.8 regional)
Partido que fue suspendido el pa-

sado domingo a consecuencia del
mal tiempo. El partido tenía que
disputarse la noche del pasado
miércoles en «Es Torrentó».

SKORPIO

Reparación y

venta de

persianas

venecianas




