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Demà, dia de la primera fire, se fart la

FESTA DEL LLIBRE
La FUNDACIO MOSSEN COSME BAUCA
i l'EDITORIAL RAMON LIM

muntaran una taula de llibres en catalã a la
playa de Sa Font

Visitau-la	 10% de deseompte
	MINI nsrairrawa,	

«La Trinca», l'Escorxador
sulreencions...

I la rodella
L'organització d'un recital de «La

Trinca» dins el programa de les fes-
tes de Sant Agustí, suscita una viva
polemica entre el grup majoritari de
l'Ajuntament i l'oposició, a la dar-
rera sessió plenaria. La qüestió radi-
cava en si l'Ajuntament assumiria
l'organització i risc de l'espectacle o
be ho cediria per la suma de 250
mil pessetes a l'empresa «Espectá-
culos Vicens» de Ciutat. Malgrat la
insistencia i els raonaments dels
grups de l'oposició —sobre tot del
PSOE i la C. Independent— la qiies-
tió passa a votació j, naturalment,
guanyà la proposta de la U.F.

Un altre punt molt qüestionat pel
PSOE fou el de la contractació tem-
poral d'auxiliars per a la Policia Mu-
nicipal. Aquells proposaven com a
solució, juntament amb els altres
grups, la dedicació exclussiva, que
sembla que estarien disposats a
adoptar alguns membres de la poli-
da; però si be es votà flavorable-
ment un estudi d'aquesta qüestió,
s'aprova primer, amb l'abstenció del

Divendres dia 4, amb un concert
de flauta i piano, s'inicia. la 8.a set-
mana de música de Felanitx que pa-
trocinen la Conselleria d'Educació i
Cultura de la Comunitat Autónoma,
el Consell Insular i l'Ajuntament
amb la coliaboració de la Caixa de
Balears «Sa Nostra».

La nordamericana Lucy Diener i
en Joan Grimalt, català de nissaga
felanitxera (de Ca'n Rogues Blan-
ques), a la flauta i piano respecti-
vament, interpretaren als Bach (J.
Sebastià i Carles F.M.), Schubert,
Dvorak i Toldrà de forma magistral.
De plus, dedicaren a tots els Ro-
gues Blanques de Felanitx i S'Hor-
ta (i en especial a la tia Margalida),
uns acords del Copeo de Muntanya
i el Vou-Veri-Vou. La seva actuació
fou molt celebrada i aplaudida.

El diumenge, a la capella de la
Caritat, actua el duo de guitarra in-
tegrat pel nostre conciutadà Tomeu
Artigues i en Josep Sbert. El reper-
tori fou integrat per peces de Bach,
Sor, Castelnuovo-Tedesco, Joan M.a
Thomas, Pierre Petit i del mateix
Tomeu Artigues. Precisament hem
de destacar la sonata «Dualitat» de
Ia que es autor el nostre paisà. Dins

unes coordenades musical d'avant-
guarda, aquesta sonata d na testi-
moni d'una inquietud i u es facul-
tats ben evidents, per les quals el
felicitam i ens congratula alhora.

El dilluns a vespre, a a parrt,-
quia de Sant Miguel fou la Banda
de Música de Felanitx, s ta la di-
recció de Felipe Manchó la que
centra l'atenció dels aficionats. El
concert dona prova de 'exceHent
moment en que es troba I a nostra
banda. Per una part l' just que
aconsegueix donar-li el Di ector es
encomiable i per l'altra presen-
cia de tants d'elements jives dins
l'agrupació es encoratjado . El pro-
grama integra obres de '  Dorado,
P. Yoder, Leon M. Carti, p atra, Ca-
ballero, Penella i B. Sane is.

A l'hora de redactar aq esta nota
no podem parlar dels altre concerts
programats, però si podem emplaçar
als nostres lectors per a horabai-
xa a les 7, a l'església d Portoco-
lom, on donaran un conce els Nins
Cantors de Sant Francesc i per de-
ma vespre, a les 9'30, a l' sglésia de
Sant Alfons per escoltar I orquestra
de Cambra «Els solistes e Mallor-
ca».

El Pia General

El periode d'exposició dels docu-
ments relatius a la revisió del Pla
General d'Ordenació Urbana ens ha
donat oportunitat d'assistir a dos
colloquis públics que han contribuït
a crear una sensibilitat envers del
problema.

Aquesta classe d'actes haurien
dresser habituals, no esporfhdics i
convocats nomes en periodes electo-
rals, justament perquè tais periodes
no són gaire propicis a reflexions se-
renes i visions lúcides.

Del primer coNoqui no en parla-
rem perquè ja el comentarem quan
era fresc. Vastes ja recordaran que
el nostre judici no li va esser gai-
re favorable. Sembla que es tracta-
va de complir arnb l'expedient i va
sortir una cosa teledirigida, avorrf-
da, que més que aclarir va embu-
llar al personal i que va aconseguir
un resultat absolutament oposat al
que pretenien els seus promotors.

De la reunió que va tenir Hoc a
l'escola graduada convocada, de més

:o menys mala gana, per totes les
iforces politiques de la Vila, si que
:ho paga fer-ne una menció deta-
llada.
: Comencem constatant que la res-
posta del públic va esser ben favo-
rable, fins al punt d'omplir sense
,deixar redol la sala d'actes de la
graduada. Nomes això ja mereix una
nota ben elevada. Quan el nostre po-
ble més aviat sol oferir un aspecte
d'indiferència i abúlia davant els
problemes politics en general, i els
municipals en particular, que una
quantitat elevada de persones se reu-
nesquin Der plantejar un tema d'in-
teres públic i cadascú s'hi pogués
expressar amb Ilibertat, potser cons-
titueix un fet que no té precedents
en la nostra història recent.

Observem que l'actitud dels parti-
cipans va esser molt correcte i, si
be és cert que no hi va mancar
qualque nota discordant, també hem

de pensar que tais incidents són
previsibles i que al capdavall s'han
de considerar excepcions quasi ine-
vitables.

Els politics que guanyen les elec-
cions tenen la tendencia a creure
que el poble els ha estes un taló en
blanc que els permet fer i desfer al
seu gust durant quatre anys. Hi ha
una mica d'això, però no tot és ni
ha d'esser així. Per tant es bo, tant
per als politics com per al poble
mateix, que certes qüestions trans-
cendentals, com la que ara ens ocu-
pa, sien plantejades i se faça un in-
tercanvi d'opinions entre governants
i governats.

Dit això, hem d'assenyalar que va
quedar de manifest que la revisió
que se proposa no satisfà al públic.
Es- més.: no se va aixecar una sola
veu que la defensas o de qualque
manera intentas justificar-/a. I aixl)
es ben preocupant. D'altra banda te-
nim la impressió que lalloltició pro-
pasada es una gran desconeguda
dins el poble, fins i tot per part dels
qui l'han d'aprovar; situació molt pe-
rillosa perquè correm el perill d'a-
provar un pla que, a l'hora d'apli-

.
car-se, només servesca per provocar
descontents i també esguerros duff-
cils d'esmenar.

La política urbanística que du a•
terme el grup majoritari es mala
d'entendre i el silenci del Batle a /a
taula rodona davant ternes i acusa-
cions ben concretes, converteix en.
inquietud la millor de les disposi-..
cions. .

A la darrera sessió celebrada a la
Sala se va decidir prellongar per un
mes el termini d'admissió d'aHega-
cions; però aquesta no és ' la solu-
ció. El problema central se' manté
el pla no agrada, presenta molts
d'inconvenients, dubtes i foscors, per
dir-ho d'una manera fina i reclama
un remei radical de part de l'Ajun-
tament.

Piratecnic.

PSOE i CDI, la contractaci tempo-
ral de tres places d'aux liar per
aquest proper estiu.

En base a diverses sollic uds s'a-
provaren les següents sub encions:
100 mil ptes. per la Unive sitat de
Palma pel FISAL, 20 mil p r l'Asso-
ciació de Pares de Ca's Co cos, 50
mil per l'Equip Tulsa, 100 mil per
les obres del Calvari i 30 mil pel
grup Gent de Bulla.

La Comunitat Autónoma dóna en
un escrit el seu vist i pla als ter-
renys proposats per a la ubicació
d'un nou escorxador de cart cter mu-
nicipal, però al mateix te ps con-
diciona l'autorització a que es obres
estiguin començades el 5 d'agost.
Malgrat l'escassetat de te ps, s'a-
cordà encarregar el projecte als en-
ginyers Jaume Grimait i Sebastià
Rosselló.

Entre d'altres assumptes s'aprova-
ren els projectes del camp e futbol
de Ca's Concos (5.795.000 p es.) i de
millora del camp de S'Ho a (ptes.
1.500.000).

La VIII Setmana de Phisica



SANTORAL

D 13 Ntra. Sra. de Fátima
L 14 San Matías
M 15 San Isidro Labrador
M 16 San Victoriano
J 17 S. Pascual Bailón
✓ 18 San Felix
S 19 Sta. Ciríaca

LUNA

Luna llena el 15.

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 h.

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: SóIc
domingos, a las 9 y 13 h.

Felanitx Cab, 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:
Francisco Pilla

Lunes:	 Melis-Gayit
Martes:	 Miquel-Naaal.
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves:	 Catalina Ticoulat.
Viernes:	 Francisco Piña

TELEFONS D'INTERES

.-Policia Municipal
Funerária	 580448
Ambulàncies
Guàrdia Civil
Bombers

580051
581144
581715
580090
581717

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Juan Obrador Ramis
Vdo. de Antonia Ballester Estelrich

que falleció en Felanitx el dia 3 de mayo de 1984, a los 92 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R. L P.
Sus afligidos hijos Antonio, Jaime, Juan, Margarita (Religiosa Teatina), Miguel y Salvador;

hijas politicas Antonia Roig, Ana Serra, Isabel Juan, Catalina Heredia Vda. de Simón Obrador,
Apolonia Juliá y Damiana Prohens; nietos, biznietos y demás familiares, al participar a sus amis-
tades tan triste pérdida ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán
sumamente reconocidos.

Casa mortuoria: C. Rey Sancho, 19 1

FELANITX
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Semestre 893 Ptas.
Provincias 970 Ptas.

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
✓ 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 sesión
ordinaria celebrada el pasado día 2,
tomó los siguientes acuerdos; con la
asistencia de todos sus miembros.

Se aprobó por unanimidad la mi-
nuta del acta de la sesión anterior.

Se acordó por unanimidad contra-
tar con la empresa Pinturas Mar los
trabajos de pintado de los bajos del
Mercado Municipal, por un importe
de 392.150 ptas.

La Comisión quedó enterada de
las sentencias recaídas en juicio de
apelación interpuestas por D. Andrés
Fuster y por D.a María Sureda Sa-
lm, por diversos obstáculos en la
vía pública.

La Comisión quedó enterada de
la resolución por parte de la Mutua-
lidad Nacional de Previsión de la
Administración Local de jubilación
del Operario de esta Corporación D.
Cristóbal Rosselló Rosselló.

La Comisión quedó enterada del
escrito del Director Provincial del
Ministerio de Sanidad y Consumo
por el que autoriza que las vacuna-
ciones preceptivas puedan realizarse
en el Ambulatorio de la Seguridad
Social de Felanitx.

Asimismo la Comisión quedó en-
terada del escrito de la Universitat
de Palma de Mallorca por el que
ofrece una colaboración entre la Uni-
versitat y este Ayuntamiento.

Se aceptó por unanimidad el ofre-
cimiento del Ministerio de Trabajo
✓ Seguridad Social, INEM, de cola-
boración con las Corporaciones Lo-
cales para la realización de Obras y
Servicios por trabajadores desem-
pleados.

Quedaron cnterados de las Circu-
tares de la Comunitat Autónoma de
les Illes Balears n.° 1/84, 2/84 y
3/84 relativas a competencias y fun-

ciones en materia de Deportes, Po-
lítica Deportiva en cuanto a depor-
te federado y la preceptiva autori-
zación de la Dirección General de
Deportes, para la celebración de
PruLbas Deportivas Populares.

Se di6 lectura al escrito del Ins-
tituto de Biología y Sueroterapia,
S.A. comunicando los precios del
nuevo raticida Ibys «granulado»,
quedando enterados.

Por Ultimo se clió lectura al escri-
to de la Jefatura Provincial de Trá-
fiat) rogando la vigilancia de las re-
visiones técnicas de los vehículos de
alquiler sin cond,uctor, quedando la
Comisión enterada y conforme.

Se , concedieron doce licencias de
obras menores a particulares.

Vista la solicitud de obra presen-
tada por los Hermanos Francisco,
Antonio y Juan Grimait Obrador pa-
ra la construcción de viviendas en
la Avenida Tamarells de Porto-Co-
lom; esta Comisión Municipal Per-
manente, vistos los informes evacua-
dos por el Arquitecto Asesor de es-
te Ayuntamiento Sr. Sorribas, por
unanimidad se acordó denegar la li-
cencia solicitada .

Se concedió licencia a D.a María
Jaume Bauzá, para construir un nue-
vo edificio aislado de dos plantas
destinadas a una vivienda, en el so-
lar n.° 20 de la Urbanización «Sa
Punta» de Porto-Colom, con una ta-
sa de 90.236 ptas.

Felanitx, a tres de abril de 1984.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera.

El Alcalde.
Pedro Mesquida Obrador.

EDICTO

Formulada y rendida la cuenta de
los Presupuestos MUNICIPALES OR-
DINARIO y de INVERSIONES de
esta localidad correspondiente al
ejercicio de 1983, se hace público
que las mismas, con los documen-
tos que las justifican, se hallaran de
manifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento. por espacio de quin-
ce días a contar del siguiente al de
Ia publicación de este Edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, al
objeto de que cualquier habitante
del termino municipal pueda exami-
narlas y formular por escrito lo ,z re-
paros y observaciones que estime
pertinenles durante cl neriodo de
exposición y los ocho días siauien-
tes, de conformidad con lo clispues-

to en las disposiciones vigentes, en
la inteligencia de que transcurrido
que sea el plazo señalado, no se ad-
mitirá reclamación alguna.

En la Ciudad de Felanitx, a 3 do
mayo de 1984.

EL ALCALDE,
PEDRO MESQUIDA OBRADOR

ANUNCIO

En el tablón de Edictos de este
Ayuntamiento obra un anuncio so-
bre contratación directa de las
obras siguientes:

—Construcción de una nave para
talleres en el Centro de Formación
Profesional de Fclanilx, con presu-
puesto de 8.249.512 pls.

--Instalación calefacción en el
Institu to de Bachillerato de Fela-
nitx, e o n u n presupuesto de
7.052.143 pls.

Los contratistas inleresados pue-
den dirigir sus ofertas en el Registro
de la Dirección Provincial del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia,
hasta las 13, horas del dia 14 de
mayo del actual.

Felanitx, a 8 de 111:1V0 de 1984

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

SERVICIO DE ESTADISTICA
MUNICIPAL

Población de hecho en los distin-
tos ejercicios:

31 de marzo de 1981 12.573 hab.

31 de marzo de 1982 12.804 hab.
31 de marzo de 1983 13.153 hab.

31 de marzo de 1984 13.326 hab.
Felanitx, a 3 de mayo de 1984.

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

Cruz Roja
FIESTA DE LA
BANDERITA

Domingo 13 de Mayo en
Felanitx -

Sea generoso



Festa del Cinquantenari
Avang del Programa
DIUMENGE, 27 DE MAIG
12'30. Arribada de la Mare de Der' a la Plaça de la Font de Santa

Margalida.
La joventut esportiva acompanyarà el cotxe des de l'en-
trada del poble.

3. Del capvespre La sagrada imatge quedara exposada a la
veneració dels fidels a l'altar major de l'església parro-
quial.

4. Rosari i Mes de Maria.
5. Baptismes i presentació d'infants a la Mare de Déu.
6. Vespres cantades.
7'30. Processó d'acompanyament de la Mare de Déu al Replà.
8.	 Missa Pontifical concelebrada j presidida pel Sr. Bisbe de

Mallorca.
Al final de la celebració eucarística, la sagrada imatge de la Mare
de Déu sera tornada al Santuari de Sant Salvador.

Amb matin d'un cinquantenari

LLOAN6ES I AGRAIMENTS
«Mare-de-Déu-eta
de Sant Salvador;
Vós la germaneta,
de set, la major:
¡Celestial Mumareta
salvau-me, per favor!»

Eixa bella pregaria moltes vegades
em feien dir, juntes entorn del meu Bit,
Ia meva mare i germanes estimades,
estant greument malalt jo essent nin petit.

Aix( també per noltros era invocada
Nostra Senyora del Perpetu Socors,
a l'església de Sant Alfons venerada,
pregant a ambdós lo mateix amb fervor.

Les nostres súpliques foren escoltades
per les dites Verges i el Sant mencionat
i per tan bon conducte a Deu encomanades
gracies a Ell vaig esser de la mort salvat.

Ara que ja es parla del Cinquantenari
de la gran Pontifícia Coronació
de la Reina i Mare que aquest vesindari
estima i adora amb maxima devoció.

Corn fill molt agi-ait d'Ella i d'aquest poble,
des d'ara m'adheresc amb anima i cor
a la commemoració brillant i noble
que Felanitx registrara amb lletres d'or.

Benvolguts germans felanitxers:

¡Tant sempre com en aqueix Cinquantenari,
honrem Nostra Reina de Sant Salvador
no oblidant jamai el seu Puig i Santuari,
ni el seu diví influx, fort i benefactor!

Mallorca se'ns unira amb gran eufòria
perquè nostra Illa sap i sent de tot cor
quels dits Puig i Santuari tenen la glõria
de guardar i Iluïr tan bell i ric Tresor!

En l'oportuna data que sia fixada
per memorar-la dignament tots units,
sera immensa al nostre poble la trobada
de cors per religiós fervor enardits.

¡Matti-de-Déu de Sant Salvador, amada,
implorau per noltros del vostre Sant Fill
divins favors i que la Pau desitjada
resplendeixi arreu d'aquest món amb gran brill!

Marc de 1944.

Mateu Oliver Maimó.

Amb els «goigs» de Joan
Bernat Julia —que per
aconseguit una boníssi
ció entre la nostra gent-
ciat una série de publica
hauran vista la llum amb
Cinquantenari de la Coron
Mare de Déu de Sant Salv
han aparegut ja uns cart
festa, dissenyats per Joan
full amb el programa ofi
qual n'oferim avui un ava
tan a punt de sortir, un ful
planes que ha editat la Co
Cinquantenari per tal d
aspectes del Santuari, i u
ta de caracter escolar qu
tribuida als collegis del te

Maimó i
cert han
accepta-
s'ha ini-
ions que
casió del
ció de la
dor. Així
lis de la
ons i un
ial —del
ç— i es-
etó de 30
issió del
divulgar

a reviste-
sera dis-

e.

FELANITX

Maria i la rima
La lectura de les Sagrades Escriptures feta sota la influèi cia

de l'Esperit Sant i tenint present les adquisicions de les cien ies
humanes i les diverses situacions del món contemporani, me arà
a descobrir com Maria pot ser presa com a model de les espe an-
ces dels homes del nostre temps. D'aquesta manera, per a pisar
algún exemple, la dona contemporània, desitjosa de participar mb
poder de decisió en les eleccions de la comunitat, contemp ara
amb intima alegria a Maria que, posada a dialogar amb Deu, •ona
el seu consentiment actiu i responsable, no a la solució d'un •ro-
blema contingent, sinó a l'«obra dels segles» com ha estat dit mb
justícia de l'Encarnació d'el Verb; s'adonarà que l'opció de l' stat
virginal per part de Maria, que en els designis de Deu la di po-
saya per al misteri de l'Encarnació, no fou tancar-se a alguns aels
valors de l'estat matrimonial, sinó que constituí una opció valinta,
duita a terme per a aconsagrar-se totalment a l'amor de eu;
comprovara amb gojosa sorpresa que Maria de Natzaret, en ara
que havent-se abandonada a la voluntat del Senyor, fou quel om
del tot distint d'una dona passivament remissiva o de religio itat
alienant, sinó que fou una dona que no dubta a proclamar que
Déu es vindicador dels humils i dels oprimits i derrocà de lurs
sous els poderosos del món; reconeixerà en Maria, que sobrasurt
entre els humils i els pobres del Senyor, una dona forta que c irre-
gue la pobresa i el sofriment, la fugi 'a i l'exili; situacions otes
aquestes que no poden escapar a l'atenció del qui vol secu dar
amb esperit evangèlic les energies alliberadores de l'home i e la
societat; i Maria no se li presentara com una mare gelosame re-
plegada sobre el seu propi Fill diví, sinó com una dona que mb
Ia seva acció afavorí la fe de la comunitat apostòlica en Crist i la
funció maternal de la qual es dilata, assumint sobre el Calva i di-
mensions universals. Són exemples. No obstant, en ells ap reix
clar com la figura de la Verge no defrauda cap esperança pru fun-
da dels homes del nostre temps i ii ofereix el model perfect del
deixeble del Senyor: artífex de la ciutat terrena i temporal, •exit,
pelegrí diligent vers la celestial i eterna; promot T. de la ju ticia
que allibera l'oprimit i de la caritat que socorr el necessitat; en:),
sobretot, testimoni actiu de l'amor que edifica el Crist en lo pre-
gon dels cors.

(De l'exhortació apostòlica Manialis Cultus del papa Pau VI)

A tots els esportistes Publicacions ento n a
l'entrada a Felanitx la venerable

Dia 27, diumenge, a les 12'30 farà
 

Sant Salvador
Imatge de la Mare de Déu de Sant
Salvador. La seva arribada no ha
d'esser silenciosa. Tots els felanit-
xers que puguin hi han de d'esser.

La Comissió ha pensat que, en
nom de tots, l'acompanyin els es-
portistes vestits amb el xandal. Al
davant de tots el nostre campionis-
sim mundial Guillem Timoner, acorn-
panyat de tots els qui practiquin
qualsevol classe d'esports.

Diumenge qui ve donarem més de-
talls en aquest setmanari. Mentres-
tant tots els interessats se poden po-
sar en contacte amb en Guillem Ti-
moner, en Joan Pons (mestre) en
Joan Adrover (Tascó), na LI ucia
Hernández (mestre), na M.  Antònia
Caldentey (Institut), na ,Joana Pui-
grõs (F. Professional), en Joan Obra SE VENDEN CACHORR
dor (Judo) i en Pere Mayol (Caba- DOBERMAN. Excelente p

Inf.: Tel. 581448neta).

Medicina Interna
Dr. José M. Orriols

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

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

Cinquantenari de la coronació de la IV! re
de Diu de Saut Salvador

S
drigree.



Unión General. de Trabajadores
U. G. T.

Ofrece a sus afiliados el servicio che:

Asesoramiento V elaborac.-ión. CT/ la DECLARACION DE
RENTA DEL AÑO 1983.

SE RECUERDA:
Declaraciones en las que se deba ingresar alguna canti-
dad 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 Nufto Sans, 8 — Tel. 58 16 02.

El Secretario General,
Guillermo Vadell Adrover 

IMM

SUPERHANIS
OFERTAS

Sopas «La Familia» v Nmen	 paquet. 33 pts.
Queso «La Cabaila»	 Kg.	 625 pts.
Limpiador Domestos i'5 L [li 2 I. gratis) 127 pts.

No olvide encargar su pollo ai ast al Tel. 581618

SANTIVERI
ALIMENTOS DIETÉTICOS Y DE REGIMEN

C. Mayor, 14

Próxima apertura
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INFORMACIÓN LOCAL

Ha mort a Saragossa el Pare Joan M.  Barceló, C. R.

Festa del Sant Grist del Calvari
Demà diumenge, a les 6 del cap-

vcspre, sortira de la Parròquia la
comitiva que acompanyira la imat-
fie de la Mare de Deu de l'Enterros-z,
sail cap a l'oratori del Calvari a on
restara a la veneració . dels fidcls.

Arribats a l'oratori, se celebrara
l'Eucaristia amb humilia i després
se procedirà a la benedicció dels
fruits i cis camps. Tot seguit, vene-
raciú del Crisi del Calvari.

Es fara una coliecta per a les
obres que s'han realitzades alla d'alt.

Tot el noble de Felanitx hi queda
cOnvidat.

book festa de la bandereta
Demà se celebrara la tradicional

festa de la bandereta en favor de la
Creu Roja, a la qual es farà una col-
lecta per als fins d'aquesta humani-
taria institució.

Exposició col.lectiva de pintura a la

sala de .SeNostra.
Avui horabaixa sera inaugurada a

Ia sala d'exposicions de «Sa Nos-
tra», una mostra collectiva de pin-
tura integrada per obres de Vento-
sa, Miret, Vidal Sans, Carbonell,
Montejo i alguns més.

Aquesta mostra restara oberta fins
dia 20.

Rectificació de la carretera de
Santanyí

La setmana passada, un equip tec-
flic d'Obres Públiques va començar
Ia rectificació, eixampla i repavi-
mentació de la carretera de Santa-
nyí a Felanitx, des de la partió cap
a Ca's Concos, ja que la part . que
discorr per dins el terme de Santa-
nyí ja havia estat objecte d'aquesta
millora. Amb aquesta obra quedara
reformat tot cl trac-at de la carrete-
ra de Felanitx a Santanyí, la prime-
ra part del qual, des de la nostra po-
blació a Ca's. Concos fou reformat
l'any passat.

Celebram de bon-de-veres aquesta
mil lora.

Hogar del Pensionista
SORTEO MENSUAL

En el sorteo que patrocina «La
Caixa», celebrado el pasado mes de.
abril, ha sido agraciado el socio nú-
nlero 2.369, D. Antonio Perelló Lla-
brés, calle Rocabertí, 28.

EXCURSION

El lunes 21 se realizará una ex-
ciirsión combinada de autocar y a
pie a la Ermita de Bonany. Comida
individual.

ildoració Nocturna
El proper dimecres dia 16, a les

9'30 del vespre al Convent de Sant
Agustí, hi haura Vigília d'Adoració
Nocturna.

Adoració Nocturna Femenina
Avui clissabte, a les 930 del ves-

pre, a la capella de les GG. de la Ca-
ritat, hi haura Vigília d'Adoració
Nocturna femenina.

de sociedad
PRIMERES COMUNIONS

Dissabte passat, a l'església de
Sant Alfons, va rebre per primera
vegada la Sagrada Eucaristia el nin
Sergio Maestre Calle.

El ditqmenge dia 6, a l'església de
Carme de Son Mesquida, la va re-
bre la nina Catalina Soler Ginard.

Els enviam la Ines cordial enhora-
bona que feim extensiva als seus pa-
res.

Ayuntamiento de Felanitx
ANUNCIO

El Ayuntamiento de mi Presiden-
cia ha acordado contratar temporal-
mente cuatro personas durante la
presente temporada turística con el
cark . :er de Auxiliar de la Policía
Municipal y con sujección a la Legis-
lacián Laboral.

Los solicitantes pueden presentar
su solicitud en este Ayuntamiento
desde esta fecha hasta el día 18 de
los corrientes en horas de oficina.

Felanitx, a 8 de mayo de 1984.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

Alta peluquería señoras
V calnileros
manicura y estética

Rafa Rubio
proresionalidad - lujo - confort

cool° en los mejores salones de
Palma

C. Horts, 2 (eut frente médico

Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:

Mañana 9'30 a I - tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al

mediodía.

Dissabte de matí arriba a Felanitx
Ia trista nova de la mort sobtada, a
Saragossa, del nostre paisà el Pare
Joan M. Bared() Artigues, Rector de
l'església de Sta. Isabel i Sant (inieta
d'aquella Capital.

El P. Barceló, de Ca'n Corclella,
nasqué a Felanitx l'any 1922 i Un cop
cursats els estudis eclesiàstics a So'n
Espanyolet, canta missa a l'església
de Sant Alfons de la nostra ciutat,
al dia 7 d'abril de 1947.

Després de passar uns mesas a
l'escolasticat de Son Espanyolet, a fi-
nals de juliol del 47 fou destinat a
la comunitat teatina de Beiar i suc-
cessivament exercí Ll seu ininisteri
a Barcelona (fins el 1960), a Fein-
nitx (un any), a Madrid (fins el
1967) i darrerament a Saragossa, on
el Senyor l'ha cridat a gaudir
l'existència definitiva.

El Pare Barceló, al llarg deis 37
anys de vida sacerdotal, fou sempre
l'home actiu i emprenidor que no es
detura davant les dificultats i cis sos-
caires que el destí interposa ben so-
vint en el sender dels humans. El
caracter jovial i el despreniment fo-
ren gairebé sempre els seus com-
panys de viatge, els valedors a l'hora
de guanyar-li l'amistat sincera dels
consemblants i el seu magisteri gau-

clí de l'alianea inestimable de la seva
pr.a.lieació ciara i desimbolta.

El seu traspts ha tallat en sec la
scia tasca clins la comunitat cclesial
d 'aquesta importan t pa rrèq u ia de
Saragossa, on tenia dc deb) un Hoc
ben guanyat clins el cur dels seus
feligresos .

Descansi en pau el P. Joan M.a
Barceló i rebin la Congregació Tea-
tina i els seus familiars la nostra
més viva condolència.

Agradecimiento
La lamina Obrador-Ballester,

ante los innumerables testimo-
nios de pésame recibidos con
motivo del fallecimiento de don
Juan Obrador Ramis y en la
imposibilidad de agradecerlos a
todos personalmente, quiere
hacerlo por mediación de esta
nota.

A cuantos desde nuestra ciu-
dad y de otras localidades tu-
vieron el gesto de acompañar
nos en esta circunstancia, vaya
nuestro más sincero agradeci-
miento.

BOBONS
Xocolates j Ilepolies

«TE XUPARAS ELS DITS»
Major, 86
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LA PLACA DE CA'S CONCOS

Distingit Sr. Director:
Li agrairia que es dignas publicar

aquestes línies damunt el setmanari
que tan dignament dirigeix. Es trac-
ta d'una resposta a una carta signa-
da per Joan Maimó, que aparegué el
passat 28 d'abril.

La primera cosa que me causa es-
tranyesa es veure com es magnifi-
quen i canten les glòries d'un poble,
abans de saber el parer dels seus
habitants. is més, es suposa decidi-
da ja la plaça de Ca's Concos, la qual
esta dins un pla general encara no
aprovat definitivament, i es tracta de
ridículs els interessos particulars
d'un bon grapat de veïnats que hem
avalat amb les nostres firmes l'opo-
sició al projecte. No sembla massa
corecte, Sr. Maim& dedicar a un po-
ble els millors elogis mentres es ri-
diculitzen els legítims interessos dels
seus habitants.

Sens dubte, la primera passa serio-
sa respecte als que habiten un poble
i a les seves coses és escoltar-los, ex-
plicar-los amb claretat tot el que es
planifica entorn seu, sense que s'els
amagui res del que les pugui afec-
tar d'una o altra manera. Sobre tot,
no es pot parlar de meravelloses
obres, a vegades fetes a imitació de
les grans ciutats, sense que cada vei

que ha d'apoquinar a l'hora de
la veritat. Només aixi es pot prendre
una decisió de forma conscient i
amb coneixement de causa.

Les decisions d'un poble s'han de
prcndre amb seny i mesura, com diu
el Sr. Maim6, però amb el seny i
mesura dels quo, formen aquell no-
ble, han de disfrutar les seves be-
Peses i espais i han de nagar en de-
finitiva, amb els seus doblers tota
obra que s'hi faci. I molts de veins
de Ca's Concos intuïm que la piara
no serà tan poc costosa com cl se-
nyor Maim6, vol suposar. Que és di-
gui, d'una veada. quantos de centes
de mil de pessetes haurà de pagar
cada concarri per una cosa tan bon
concebuda!

És veritat que un noble té el deu-
re de procurar-se una estructura ur-
bana corn pertoca, la minor possible
per a les generacions futures. Però
també -17: el cleure d'oposar-se enèr-
gicament a tot el que es planifiqui
contra la seva voluntat i a tota
agressió injusta als doblers obtin-
guts amb la seva pròpia suor. Els
més i llustres amics d'un poble, se-
nyor Maimó, són els que defensen
els seus interessos. l'expressió de la
voluntat majoritària dels seus habi-
tants i creen les millors condicions
perquè el noble estigui el millor ta-
llat possible, encara que, per desgrà-
cia, els interessos particulars a l'ho-
ra d'un pla han estat a vegades tan
forts que algún carrer, que el se-
nyor Maimó ha utilitzat moltes ve-
gades per arribar al nostre poble, no
esta tart ben tallat com la majoria
del poble hauria desitjat.

Ès important somniar en pobles i
ciutats meravelloses. Tots desitjam
un poble de Ca's Concos cada vega-

da més agradable i en condicions
de vida millor. Però, alerta, que nin-
gú no es pot estirar més que el llen-

çol. En una paraula, que sens digui
clar si a la plaga l'hem de pagar els
concarrins i que ens toca a cada
un. Sinó, que ens digluin qui la pa-
garà i com es resoldrà dignament
Ia situació dels afectats, i així que-
darem tots tan tranquils i tan amics.

Un afectat.

Sr. Director:
Avui he anat a Ca's Concos a veu-

re la meva família. Alla vaig néixer
i passar-hi la meva infantesa: els
anys més entranyables de la meva
vida i, per tant, l'estim com a cosa
meva. Això, crec, que em dóna dret
a opinar damunt qualsevol fet que
en el meu poble es produeixi.

I, per cert, m'han donat a llegir
un escrit que porta el setmanari FE-
LANITX, referent al tema tan veil,
quasi be «pudent», (per llarg i no
resolt, encara) de‘la «plaça», ano-
menada de l'Església.

M'ha semblat tan superficial i poc
seriós que, quasi bé, no caldria fer-
ne referência si no afectas al bé del
roble i als drets d'unes persones
clue, en aquest cas concret, alguns
són familiars meus. Oblidar-lo seria
el millor servei a la prudencia i a
la sensatesa. Es veu que l'autor de
l'escrit, que dóna com un fet la pla-
ca per la necessitat que té el noble
de «places i vegetació», el coneix tan
sols de passada. Si Ca's Concos ne-
cessita de places i de vegetació... el
mar necessita d'aigua per nedar. Pel
qui no el coneix, sàpiga que tot ell
és un espai verd, i el camp on es-
ta immers ple d'esplendor de vege-
tació, en especial aquest temps de
primavera.

Per defensar una idea no cal insul-
tar a ningú, ni trepijar, tampoc, els
drets d'uns ciutadans que són fills
del poble com qualsevol altre. Una
persona, mínimament sensible i in-
formada no titlla de «ridícula» la de-
fcnsa dels interessos particulars
d'uns per defensar els interesos dels
altres o del poble, per molt dignes
i juts que sien.

Cap concarrí es planteja d'una
manera tan lleugera l'assumpte de

plaça. Molts no veuen la necessi-
tat ni, fins i tot, la conveniència; a
altres, sí, les agradaria; i altres (els
n-tés afectats) sols demanen que, d'u-
na  per totes, ¡'Ajuntament
decideixi i executi lo més adient i

lo que el poble realment vol.i ne-
cessita.

Es veritat que els interessats —els
qui tenen alla la seva vivenda, o el
seu negoci, o la seva propietat— de-
fensen lo seu, lo que han suat, o lo
que els dóna el pa de cada dia. Ells
paguen i han pagat moltíssims d'a-
nys la deguda contribució; ells han
pagat matrícula per obrir el seu ne-
goci; ells han fet una inverssió i vo-
len tenir una seguretat, i poden exi-
gir tot lo que de llei els pertoca. Les
edificacions que, un dia, es feren
gaudien de la deguda autorització
de l'Ajuntament. Crec que es lógic
que l'Ajuntament d'ara els defensi i
els protegesqui com a ciutadans que
són, i ells demanin —com ho han fet
en escrit legal i molt ponderat per
cert— lo just Î lo que, segons llei,
els pertoca.

Crec, honradament, que lo que ells
demanen no es injust; no van con-
tra el poble, ni les seves necessitats
o conveniències. Així, al menys, ho
diuen «las alegaciones» que han pre-
sentat a l'Ajuntament. Sols demanen
que es definesqui, i que es realitzi,
d'una vegada lo que fa un munt d'a-
nys es provisional i trepitja els drets
de qualsevol ciutadà. Així, al menys,
ho contempla la Constitució de tots
els espanyols. No pue entrar en de-
tails, analitzant «las alegaciones» que
han presentat a l'Ajuntament. Em
sembla que la simple lectura del do-
cument aclariria molts mals ente-
sos i evitaria que qualsevol persona
s'atravís a parlar tan lleugerament
d'un tema que fa més de 40 anys
que cueja.

Ningú de fbra, per molt lligat que
estigui al «petit vilatge» Os qui, per
dir si s'ha de fer la plaça o no. És

poble —tot el poble de Ca's Con-
cos— que ho ha de decidir, si, en
realitat, ha de pagar les despeses; o
en el seu lloc l'Ajuntament si no ha
d'agravar al poble amb uns impots
extraordinaris. I els interessats de-
manen que —atesos degudament els
seus drets— es faci lo que sigui, pe-
n') que es faci, ja.

Ara, parlar de que Ca's Concos ne-
cessita zones verdes, com si de Son
Gotleu de Palma (posem per cas) es
tractàs, és tan ridícul com absurd;
parlar «d'estructura urbana adient»
a Ca's Concos, denota un desconei-
xement total d'urbanisme. (A un no-
table arquitecte li parlaren, també,
d'una plaça a Ciutat, i ell contesta:
això no serà mai una plaça; això se-

rà sempre una «manzana» sense edi-
ficar). Que la «plaça» donaria pres-
tigi al temple parroquial, ningú ho
dubta; que embelliria al noble, qual-
Fevol cego ho veu. Com seria mera-
vellós que, entorn a la Seu de Ma-
llorca no hi hagués e4tp edifici i es-
tas enrevoltada de gespa, com per
exemple, la catedral de Pisa! Si les
pretensions dels concarrins són
aquestes, o semblants, «endavant les
atxes», també! Que ho digui el po-
ble, si ha de pagar! 0 que ho dema-
nin a aquest felanitxer —autor de
l'escrit—, que supós que te molts
de duros i no te,, per altra part, «ri-
dículs interesos particulars».

T. R.

EL CAMP D'ESP9pTS
CA'S CONCOS

Sr. Director:
Després d'una llarga temporada

fora del meu poble molt estimat,
que me va veure donar les prime-
res passes, en aquest temps que la
primavera ens mostra la seva belle-
sa en sos camps florits i els blats
que prometen una bona anyada, me
vaig trobar amb uns bons amics
companys de tota la vida i me dona-
ren noticia de les novetats que les
pareixien més interessants d'aquest
pOblet de Ca's Concos. Digueren co-
ses i algunes per mi són interessants
segons com se mirin, mirau iciò si
les hi trobau.

Contaren que una illusió de molts
de concarrins, com era un camp d'es-
ports, s'estava convertint en un clot
on podran fer «motocrõs» els allots
del -poble, perquè no se comprèn
que `.abans d'un avantprojecte del dit
camp l'Ajuntament hagi donat a una
empresa que se'n du la terra per fer
jardins a la vorera de mar i a al-
tres flocs. No s'havia vist mai que
l'Ajuntament regalas la seva terra
dessinteressadament r:Com canvien
els temps mare de Déu?

I a un company en la xerrada
que vos he contat, va ocorre la
següent poesia.

Ses apses poden canviar
mogudes per pala o «grua»
si per creure-ho teniu cap rua
s'Ajuntament s'explicarà.
Però tot dret no heu d'anar
a eltrnanar cosa imprudent,
basta mirar d'on bufa es vent
pesebre on cau es gra.
No volem cansar i fins a sa prò-

xima.
Boires de Llevant.

El Reverendo Padre

Juan María Barceló Artigues, C. R.
Rector de la Iglesia de Santa Isabel y San Cayetano de Zaragoza

falleció en aquella capital el pasado dia 5 de mayo, a los 62 años,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la bendición Apostólica

D.	 E.	 P.

La Comunidad de PP. Teatinos, sus familiares y amigos, al participarles tan sensible pér-
dida; les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir al funeral que se celebrará
el próximo martes dia 15, a las 9 de la noche, en la iglesia de San Alfonso, por todo lo cual, les que-
darán somatnente agradecidos.
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II Minim d'Activitats i Espectacles Populars
Les entitats i grups organitzadors

de Festes Populars, veritables pro-
tagonistes de la vida cultural del
nostre poble, iis troben amb no po-
ques dificultats a l'hora de seleccio-
nar els grups per a les activitats i
espectacles, a l'hora de treure la fes-
ta al carrer i de fer participar els
veins i fer-los sentir el goig d'estar
de festa.

El Centre de Cultura Popular
(CCP), fent-se ressò d'aquesta pro-
blemàtica, organitza l'any passat, el
mes de juny, una trobada d'anàlisi
de les Festes de Vestiu i realitza la
I MOSTRA D'ACTIVITATS I ES-
PECTACLES POPULARS, on hi par-
ticiparen una vintena de grups, tant
de la Part Forana com de Ciutat.
Posteriorment donarem a conèixer
els participants i la forma de' con-
nectar-los a través d'un fulletó

Degut a la favorable acollida que
es dispensa a aquest servei que el
CCP presta abans de les Festes de
Vestiu, hem dectidit enguany, des-
prés de dos profitosos debats da-
munt les Festes Populars, organit-
zar la II MOSTRA D'ACTIVITATS I
ESPECTACLES POPULARS.

Les finalitats que ens hem fixades
sen:

1.— Donar a conèixer els grups
d'animació i cercaviles, de música,
de teatre, de titelles i de tallers, que
existeixen a Mallorca, els quals ac-
tuaran durant mitja hora cada un el
dia de la MOSTRA.

2.—.Promocionar aquest tipusVac-
tivitats culturals que moltes - .);Tega-
des queden com amagades en elf seu
redol, sense Fallicient de poder ac-
tuar a altres indrets o sortir del seu
race.

3.— Potenciar un dels principals
elements que fan que les Festes sien
de veres populars: la participació
dels veins, protagonistes de la con-
quista del carrer com a Hoc més
idoni de la festa de tots.

4.— Ajudar a que els grups es
coneguin entre sí.

Per altra banda, aquesta II MOS-
TRA preten esser l'inici, l'obertura
de les Festes de l'estiu. 'Votdríem
que s'anas convertint en una espe-
cie de bote de mostra de la rique-
sa cultural i participativa del nos-
tre poble i de com es possible anar
lligant la nostra tradició i els va-
lors artístics i populars conquerits
al llarg dels segles, amb la imagina-
cie i la vitalitat de les noves gene-
racions, creant a més nous costums
de cultura popular i fent que els
mallorquins d'avui puguin viure ple-
nament la vida, el goig de viure,
com ho feren els nostres avantpas-
sats en les millors etapes de la nos-
tra cultura.

El dia de la Mostra repartirem un
fulletó amb les dades més impor-
tants de cada un dels grups parti-
cipants i la manera de connectar-los
de forma directa, sense intermedia-
ris. Hi adjuntarem també unes pis-
tes per aconseguir que les Festes
sien veritablement populars. Els 34
grups inscrits no sen tots els exis-
tents, malgrat la nostra voluntat
d'arribar a tots. Esperam que per a
noves edicions de la MOSTRA no en
quedi cap d'arraconat.

La II Mostra es farà dia 19 de
maig dissabte a la Plaça Major de
Ciutat i carrers peatonitzats de prop.

Començarà a les 10 del matí, dura-
rà tot el dia i a les 9 del vespre co-
mencara la verbena amb tots leis
grups musicals participants a la
Mostra.

A partir de les 9'30 del matí els
diferents grups d'animació aniran
actuant pels carrers que &men a la
Plaça Major per anar-hi entrant a
les 10 i inaugurar la Mostra amb la
Banda de Música de l'Ajuntament de
Ciutat.

El Centre de Cultura i tots els
grups participants l'hem preparada
amb illusie. Vos hi esperam. Ens ho
passarem molt bé.

CENTRE DE CULTURA POPULAR

die

anys
enrera
SETMANA SANTA, PASQUA I...

No ens entretendrem gaire comen-
tant la Setmana Santa de vint-i-cinc
anys enrera que, com podeu supo-
sar, va transcorre «en un ambiente
de gran fervor religioso», segons feia
constar el setmanari «Felanitx». Així
mateix, en fare un poc de memòria,
en atenció dels qui vulguin confron-
tar el que es feia antany i el que
es fa ara.

La Vigília Pasqual, comença a les
dotze de la nit a totes les esglésies
i les campanades del Glòria resso-
naren amb més força que mai, dins
el silenci d'unes tenebres ja esvai-
des que feien ressuscitar morts.

«Llegada la mañana del domingo,
tuvo lugar la tradicional «Encontra-
da», en la espaciosa Plaza de Santa
Margarita, en la que se vienen Ten-
niendo año tras año, un ingente nú-
mero de personas para presenciar el
encuentro de Jesús Resucitado con
la Santísima Virgen...».

El dia de Pasqua, a la Plaça de
l'Arraval tengué Hoc el tradicional
concert de la Banda de Música, di-
rigida per D. Nadal Albons. Dilluns,
segona Festa, a les 9 es va exposar
la Vera-Creu a la Parròquia i, acte
seguit, es celebra Missa solemne
amb serme. Dimars, a les 7 del ma-
ti, sorti la processe eucarística pel
compliment pasqual dels malalts.
Després començà el tradicional «Sal-
pas» en visita i aspersori a les ca-
ses. A l'església de Sant Alfons, el
mateix dia de Pasqua, es beneïren
dues noves i artístiques credences
per collocar-les al presbiteri, que fo-
ren esculpides pel nostre paisà D.
Miguel Martí. En foren padrins En
Cristòfol Mestre Manzanares, n'Anto-
ni Mesquida Ferrando, Na Catalina
Mestre Ramis i Na Margalida Pere-
116 Riera.

Aquest any es va beneir un nou
pas del Crist de la Confraria del
Convent de Sant Agustí  i lo nova
Confraria de la Germandat Cristia-
na Obrera.

«NUEVA URBANIZACION»

«La apisonadora del Ayuntamien-
to ha iniciado el afirmado de algu-
nas calles de la Nueva Urbanización
de Cala Barbacana y Sa Bassa No-
va, de Porto-Colom, urbanitzación v

parcelación promovida por D. Ga-
briel Obrador Valls de Padrinas».
CINES DE FELANITX

El mes d'abril de 1959, el «Prin-
cipal» va iniciar el primer progra-
ma de cine econòmic, amb aquestes
pellícules:

«INTRIGA EXTRANJERA. i
«FORT BRAVO», i els preus se-
güents:

Butaca 4 pessetes i General 2 pes-.
setes.

Amb aquest cost, es permetia en-
trar cacauets i vellanes i comentar
fort la pefficula!

FUTBOL
Clasificación final del VIII Grupo

de III División Nacional;

MALLORCA
	

54 puntos
CONSTANCIA
	

48 puntos
ATL. BALEARES
	

44 puntos
MANACOR
	

38 puntos
CIUDADELA
	

31 puntos
FELANITX
	

30 puntos,

hasta 16 clasificados

Alineación del Felanitx en el Ulti-
mo partido de Liga: Chilet, Miret,
Dot, Torres; Colín, Vanrell; Sansó,
Espín, Matemalas, Seva y lové.

Res més per avui. Fins una altra,
si Déu ho vol.

D'ALLAVORS

SE NECESITA CHOFER carnet de
I.' para Taxi.
Informes, Tel. 575745

VENDO SOLAR, 600 m2. Parte
edificada.
C. San Agustin Kesquina Sta. Ca-
talina Tomas)
Inf.: Tel. 5S0902

VENDO PISO en PALMA, C. Arqui-
tecto BennaShr.
Inn C. La Niña, 16 - Porto-Colom.

SE VENDE FURGONETA SAVA
J 400 Isotermo.
Inf.: Tel. 653519

CINE FELANITX 5S1231

Hoy sábado a las 9'30 noche Y mañana domingo desde las 3 
Un film de SAM PECKINPAH con BURT LANCASTER

CLAVE: OMEGA
El asesinato preparado por la mente y ejecutado por el poder

Además

('HANKY PANKY»
con Gene Wilder

SEMANA PROXIMA: Viernes 18, sábado 19 y domingo 20

Un arriesgado complot amenaza la estabilidad de Europa

La Salamandra Roja
Antháüy Quinn — Claudia Cardinale — Christopher Lee„	 Franco Nero

Coimplemenfd:

ePEPITO, MEDICO DEL SEGURO»

Restaurante LOS PINOS
PORTO - COLOM

Comunica que se halla

ABIERTO AL PÚBLICO

C/. Almirante Cervera, 12	 Tel. 575023



-Naps
VET ACI ELS
FINALISTES-

-Se podria posar línia aèria
entre Felanitx i Es Port i dei-
xar la «carretera» per circuit
de moto-cross.

-Si s'arreglás la carretera
d'Es Port no importaria am-
pliar tant el cementiri.

-Llogaria helicòpter que
me servís per anar a plaça els
diumenges.

Joan Oreig de Mar

NAP GENERAL
D'ORDENACIÓ URBANA

-Si... NAP	 tubercul
P.G.O.U.

-La revisió del P.G.O.U.?

NO!... Gràcies. Reputes nap-
grades!

Esta fet a nepades.

NAPardenyeta

ADIVII•lAPS

Em compr un NAP,
em menj un NAP,
em tir un NAP,
...Que re-NAPS serà?

Una familia NAP-aficionada

cine principal
Hoy sábado a las 9'30 yoleaana domingo desde las 3	 Tel. 580111

-Si vió la primera parte, no deje de ver la segunda.
-Si no vió la primera parte, no puede perderse esta.

Aterriza como puedas II parte
Y

TB rENO
PROXIMA SEMANA

Viernes 18, sábado 19 y domingo  20

El film nuis polémico de la historia
La película de hoy

EL DIA DESPUES

A TOPE

HELADOS MARTIN

ya está 4, abierto

FELANITX

Impresionante balance el que han
logrado los atletas del Club de Fe-
lanitx en el transcurso de los últi-
mos días. El martes estuvieron en
Montuiri con 38 corredores, el sába-
do en Campos con 44 y el domingo
en Manacor con 37. Por tanto 119
actuaciones en un total de tres jor-
nadas interviniendo en 27 pruebas
obteniendo la victoria en 16 de ellas.

Hay que hacer notar la gran me-
joría que se observa en la organi-
zación de estas pruebas. El Cross
popular de Montuiri estuvo perfec-
to, el Semi-Marathon de Campos
muy bien y el Semi-Marathon La Sa-
lle de Manacor mejoró mucho en re-
lación a arios anteriores.

Mucha participación en todas las
carreras, en especial en Montuiri. A
Ia cita de Manacor faltaron bastan-
tes corredores importantes por coin-
cidencia con otra prueba que se ce-
lebraba en Porreres (II Pujada a
Monti Sion). .

Habría que destacar a Muchos at-
letas ya que más de 15 han entra-
do en alguno de los cinco primeros
puestos en cada jornada. Lean las
clasificaciones.

Agradable ha sido el ver partici-
par de nuevo un grupo de alumnos
dc la Escuela de Ca's Concos én las
pruebas de Montuiri y Campos.

CLASIFICACIONES

V CROSS POPULAR DE MONTUIRI

Categoría mini.
Femenino:

2.- María Ramal
4.- Guadalupe Rincón

Masculino:
5.- Antonio Barceló

Categoría benjamín.
Femenino:

5.- Maribel Fullana
Masculino:

1.- Juan Pons
3.- Basilio Martin
'5.- Pere A. Bennásar

Categoría alevín.
Femenino:

2.- Marisol Martin
Masculino:

I.- Mateo Bennásar
4.- Mateo Obrador

Categoría infantil.
Femenino:

I.- Maribel Obrador
2.- Juana Ramal
3.- Alfonsa López
5.- Conehita Antich

Masculino:
6.- Lázaro Sanchez

Categoría cadete.
Femenino:

1.- Catalina López
Masculino:

1.- Miguel S. Perelló

V SEMI MARATHON «FIRA DE
MAIG», CAMPOS
Benjamines.

Femenino:
1.- María Ramal

4;.- Guadalupe Rincón

Masculino:
1.- Basilio Martin

Pere A. Bennásar
5.- Francisco Monserrat

Alevines.

Femenino:
5.- Maribel Fullana

Masculino:
2.- Juan Pons
Infantiles.

Femenino:
2.- Marisol Martin

Masculino:
2.- Lázaro Sanchez
3.- Mateo Bennásar
4.- Mateo Obrador
Cadetes:

. Femenino:
1.- Maribel Obrador
2.- Ana María Ruíz ,
3.- Juana Ramal
4.- Alfonsa López
5.-- Conehita Antich

_
Masculino:

1.- Antonio Peña
2.- Bartolbrrie Salvá

VI SEMI MARATHON «LA SA..LvE» -
MANACOR
Benjamines.

Femenino:
1.- Maria Ramal
2.- Guadalupe Rincón
4.- Azucena Perea

Masculino:
8.- Juan A. Fullana
Alevines «A».

Masculino:
1.- Juan Pons
2.- Basilio Martin
3.- Pere A. Bennásar
4.- Francisco Monser at
5.- Miguel Nadal
Alevines «B».

. Femenino:
1.- Marisol Martin
2.- Consuelo Martin

MasCulino:
1.- Mateo Bennásar
2.- Mateo Obrador
3.- Jaime Nadal
Infaroiles.

Femenino:
1.- Maribel Obradoc
2.- Conchita Antich
3.- Alfonsa López
4.- Antonia Obrador

Ana María Ruíz
Masculino:

1.- Antonio Peña
3.- Lázaro Sánchez

Cadetes.
Femenino:

1.- Catalina López
Masculino:

1.- Bartolomé Salva
3.- Miguel S. Perelló

NECESITO DEPENDIENTA para
tienda en Calas de Mallorea.
Inf.: Tels. 573128 y 573540

El campeonato de Truc
de Porto-Co!om

Finalizó el campeonato de Truc
«Porto-Colom 1984», disputado en el
Bar d'Es Moll, patrocinado por Li-
cores Mallorquines, S.A. (LIMSA),
Autocares GRIMALT y el menciona-
do Bar, con la colaboración de Co-
mercial VALLS, Comercial MASCA-
RO, Nou SPORT y Teodoro y Pedro.

La clasificación quedó establecida
de la forma siguiente:

I.° La pareja formada por Anto-
nio Díez y Paco Perez.

2.° Pedro Mascaró y Juan Fiol.

3.° Paco Garcia y Jose Prohens.

4.° Guillermo Adrover y Julián
Bordoy.

5." Antonio Juan y Andres Gomi-
Ia.

6.° Pedro Adrover y Bartolomé
Creus.

El pasado día 30, en el decurso de
una velada familiar que se celebró
en «La Ponderoso», con cena y bai-
le amenizado por la orquesta «Ma-
cao», los vencedores y clasificados
recibieron los correspondientes tro-
feos. La velada, organizada por el
Sr. Monserrat, resultó muy agrada-
ble y los asistentes emplazaron al
organizador para que el aria próxi-
mo vuelva a celebrarse. Finalizó con
unas palabras de gratitud del Sr.
Monserrat hacia todos los asistentes,
concursantes, -amigos y colaborado-
res. ,

Atletismo

Montuiri, Campos y Manacor:

16 triunfos absolutos para los atletas del
«JOAN CAPO»



JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722

NECESITAMOS:
Para alquilar o vender temporada 84:

APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS,
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.
PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E INGLATERRA.
VENTA EN EXCLUSIVA. EN URBANIZACIONES:
La Fe, Ca's Corso, Ski Punta 2. Fase
y Parcelación Ca'n Cirerol.

CONSTRUCCIONES,
URBANIZACIONES
E INVERSIONES
INMOBILIARIAS

Para informes: Nicolás Juliá, Salustiano Moreno,
Antonio Palmer

OFICINA EN PORTO-COLOM: C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34
	 .. •
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FELANITX

Con una buena victoria sobre el Pontmany, el
Feganitx se asegura prácticamente  la permanencia

Autocares lujo excursiones.
Serviplo Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

• Debános felicitar, a través de
esta sección, a los que han hecho
posible	 esta nueva edición de la
SETMANA DE MUSICA FELANIIT-
XERA. La octava, que no es moco
de pavo... Pues nuestra más cordial
enhorabuena y	 a pensar en la
próxima.

• Sabemos que «L'EQUIP TUL-
SA» ha recibido una subvención del
AJUNTAMENT felanitxer. Cincuenta
mil pelas, que han caído como agua
de mayo sobre las secas «arcas» del
grupo, que tras el «experimento» te-
levisivo se quedaron completamente
vacías.

• Por cierto que hoy esperaban
las cámaras de la Televisión Ba-

lear, que debía hacerles un extenso
reportaje sobre su última produc-
ción cinematográfica «RECORDS
ESCOLARS» que promete un «bom-
bazo» taquillero.

• Y esta semana estamos para
dar felicitaciones. Esta vez van para
la Guardia Municipal que han de-
mostrado tener ojos de lince al'des-
cubrir unos cuantos «cacos»- que
obraban con singular desparpajo,
limpiando tiendas y otras casas en

que conseguían colarse. Pero hay
tanto maleante, que vigilarlos a to-
dos es tarea casi imposible.

• Sabemos que cl jugador del
C.D. FELANITX, el bravo NICO,
colgara definitivamente las botas, en
plenitud de fuerzas y juventud. El
motivo es que uno debe asegurarse
el futuro, y cuanto más joven se es,
mejor. Así que se ha hecho cargo de
un céntrico bar en Felanitx. Habra
que pasar por allí y tomarse una
copa. Suerte, Nico.

• El viernes día li por la noche,
el cantautor mallorquín TOMEU
PENYA presentaba en el AUDITO-
RIUM de Ciutat las cançiones de su
Ultimo «clepé» t itulado «COVER:.
BOS». TOMEU que interviene en la
cinta «RECORDS ESCOLARS», se
ha hecho muy popular en Felanitx,
donde cuenta ya con un montón de
amigos. Iremos a Palma a aplaudir-
le, no faltaría más.

• Se tirarán del moño las chicas,
los chicos se van a liar a puiieta-
zos... Todo por conseguir los jerseys
que regala la discoteca «CLASS».
Una prenda que vendrá como anillo
al dedo de cara al verano. De mo-
mento sabemos que todos los com-
ponentes de «L'equip Tulsa» ya dis-
ponen de él. ¡Enchufados!

JORDI GAVINA

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

DESA PA REC IDO CICLOMOTOR
azul, marca DERBI placa 7421. -
Gratificaré información.
Pza. Pax, 17-2°. Tel. 580763

FELANITX, 2 -

FELANITX: Adrover (3), Mestre
(2), Valentin (2), Perelló (3), Oliva
(3), Nico (2), Covas (2), M. Angel
(3), Seminario (3), Vacas (-), y
M. Rial (3).

Cambios: Aznar (-) por Nico y
Bauzzi (-) por M. Rial.

ARBITRO: Sastre Amengual (3).
Tarjetas amarillas Nico y Angel, y
rojas para Vacas y Parra.

GOLES: Min. 22. Seminario cen-

GOLEADORES
3A44 e4Xtar4ion4

ant	 1*'4*— ‘
autocares

J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153

C. D. FELANITX
1.0 M. Rial, 14 goles.
2.° Seminario, 11 goles.
3 •0 Vicens, 7 goles.
4 •0 M. Angel Caldentey, 6 goles.
5.0 Bauzá, 4 goles

FELANITX ATCO.
1.0 Cano, con 5 goles.
2.° Cañas, 4 goles.
3.° Roman, 3 goles.
4.° Obrador I, Obrador II y Veny,

con 2 goles.
JUVENILES:

1.0 Cerro «Pirri», 15 goles.
2.° Crucera «Guindi», 14 goles.
3.° Aznar, 8 goles.

INFANTILES:
1.0 Antich, 30 goles.
2.° Barceló, 11 goles.

ALEVINES:
1.0 Gallardo, 35 goles.
2.° Pascual, 18 goles.

RESULTADOS
FELANITX, 2 - PORTMANY,

(3.a división)
Goles de M. Rial 8/ M. Angel Cal-

dentey.
ALARO, 2 - FELANITX, 3

(JUVENILES 2.3 regional)
Goles de «Pirri» (2) y Fiol. Par-

tido en que hubo cinco expulsados.
Tres por parte local y dos por parte
visitante. Al lesionarse Pizá, ambos
equipos terminaron jugando con 8
jugadores.

FELANITX, 2 - POBLENSE, 3
(INFANTILES:

COPA PRESIDENTE)
NOTA: Era jornada de descanso

para el FELANITX ATCO.

PORTMANY,
Ira a M. Rial que sc dei-hace de su
par y bate por bajo a Arco. l-0.

Min. 65, iu -an juaada de Seminario
y centro medido sobre M. Angel que
sin parar y a la media vuelta marca.
2-0.

COMENTARIO: A pesar de que el
Fclanitx se presentaba con induda-
bles bajas se impuso con claridad al
Portmany que no llegó a situarse en
el terreno de juego.

Los fulgurantes contraataques lie-
vados por M. Angel, M. Rial y Semi-
nario fueron la mejor arma de los
locales que pusieron en continuo
aprieto al meta ibicenco, que fue sin
duda el mejor de los suyos.

El Portmany intentó crear peligro
sobre la meta de Adrover, que de-

mostró estar en gran forma. Victo-

ria justa del Felanitx, que aumenta
muy bien la diferencia a su favor.

MAIKEL

A MISTOSOS

FELANITX, 4 - SANTANYI, 1
(INFANTILES)

FORTUNA, 5 - FELANITX, 1
(INFANTILES)

FORTUNA, 0 - FELANITX,
(JUVENILES)

Vencedor el equipo alemán por
penaltys.
SANTANYI, 4 - FELANITX, 1

(JUVENILES)
Estos partidos se disputaron a mo-

do de torneo en el campo del San-

tanyí.
Nota. — El partido FELANITX -

ATCO. INCA de categoria infantil
correspondiente a la COPA PRESI-
DENTE no se celebró por incompa-
recencia del equipo inquense. Se es-
pera fallo comité.

SKORPIO

Pew Qainielistica C.D. FELANITX
Castilla-Oviedo	 lx 1	 x2
Huelva-Vallecano	 1 1	 2
Celta ercules	 lx 1 2
Caste ón-Bilbao At.	 1 2 1x2 1 2
Algeci as-Cartagena	 1	 1
Elche-Coruña	 1 1
Linares-Santander	 x2 1 2 1 /
Granada-At. Madrileño 1 1 1
Barcelona At.-Tenerife 1	 1
Huesca-Lérida	 2 1 1
Binéfar-G. Tarragona	 x2 lx 1
Alcoyano-Jaén	 lx 1 2 lx
Antequerano-Albacete	 x2 lx lx
Portuense-Badajoz	 x2 1x2 x2

Primera columna: 256 apuestas.
Segunda columna: 432 apuestas.
Tercera columna: 64 apuestas.

Patrocina

Autocares GRIMALT S. A.
Autocares de lujo
Servicio Microbuses
Taxis

Tel. 581135-580246 FELANITX




