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Entusiasta i emotiva acollida de la
Mare de Diu de St. Salvador.
El poble es va abocar al carrer

per homenatjar-la

La imatge de la Verge, en cotxe descobert, des de la Via Argentina, es
aclamada en el trajecte fins a la plaça de Sa Font.

BrAcies, Mare
Mare de Déu de Sant Salvador: gracies per l'alegria que heu

donat als vostres fills.
Gracies per la vostra baixada al pla de la vila, on hi corr la

suor del treball i on es fan grossos els altibaixos de les penes
i alegries.

Gracies perquè és bella la vostra muntanya i grandiós el pa-
norama que desde dal es contempla.

Gracies perquè la vostra casa, que de per tot arreu destriam,
fa ja sis-cents anys dóna sentit cristià a la nostra vida.

Gràcies perquè acceptareu la corona que els nostres majors
vos oferiren com a Reina i Senyora.

Gracies perquè enguany heu unit a tots al vostre voltant per
honrar-vos i fer-vos festa casolana.

Gracies perquè hem treballat per acollir-vos amb una iliusió
que ens desvetlava.

Gràcies per la bulla dels infants, la festa dels joves i el con-.
sol dels yells i malaltets.

Gracies pel vostre somriure davant les flors i els domassos,
el cant i les llàgrimes dels vostres fills.

Gracies, Mare, perquè ens heu robat el cor.

Bartomeu Miguel

Enmig de l'entusiasme de la multitud, la imatge de la Mare de Déu
arriba al peu de l'escalera parroquial.
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L'ARRIBADA
AI voltant de cinc mil, es calcula

el nombre de persones que diumen-
ge passat participaren de la jorna-
da mariana commemorativa de la
coronació de la Mare de Déu de
Sant Salvador. Un ambient festiu i
de devoció popular es respira gaire-
bé tot el dia dins el poble, que
s'endomassa i obri portals i fines-
tres de les llars i dels cors en un
gest d'acollida amorosa vers la
Verge estimada i els fills que de tot
arreu de Mallorca s'arreplegaren al
seu entorn per celebrar-la.

La pluja, que havia estat inter-
mitent tot el matí, talla tot just que
fou l'hora de l'arribada de la Mare
de Déu, i poc abans de la una del
migdia, la imatge portada pels seus
custodis els Ermitans, entrava a la
plaça de Sa Font —tota guarnida
de filet d'arbocer i flors—, en un
cotxe descobert entre els aplaudi-
ments d'una multitud xalesta.

Des de la Via Argentina, els es-

portistes amb en Guillem Timoner
al front i la banda de tambors d'En
Simonet, escoltaren la imatge i tot

creuant l'arc de benvinguda que li

feren els veins del barri, enfilaren

el carrer del Convent i per la Via
E. Mestre, plaça d'Espanya i carrer
31 de Març es dirigiren a la parrò-
quia.

Les comunitats Parroquial i de
PP. Teatins, entre cants, aclama-
cions i voladissa de coloms, a l'es-
calera de l'església —que resplen-
dia de flors—, a lui)  el concurs fes-
tiu de la Baud, reberen la Mare de
Déu i fou colocada en el taberna-
cle i traslladada a l'altar major del
temple. Des d'aquest moment, i al
llarg de tota la jornada, fou inces-
sant la desfilada de fidels davant la
imatge de la Mare de Déu, i excep-
cionalment interrompuda sols per
donar lloc a les celebracions pre-
vistes l'horabaixa —batiaments i
presentació dels infants a la Verge
i el cant de Vespres.

EL PONTIFICAL
Molt abans del l'hora assenyala-

da, la plaça de Sa Font registrà
l'afluència de fidels que prenien
seient als bancs disposats al peu
de l'ecalera. Precedida per les esco-
lanies i escoltada pels Bisbes de
Mallorca i Eivissa i una quarente-
na de sacerdots, la sagrada imatge
sorti pel portal de Sant Pere i pel
carrer Major i donant la volta a Sa
Font; fou portada al Hoc preparat
a la part esquerra del replà, al cos-
tat de l'altar de la celebració. En
Pep Grimait de Ca's Concos dirigi
a través dels altaveus la clamorosa
arribada de la Mare de Déu i intro- o
dula l'auditori a la celebració Euca-
rística, concelebrada pel nostre Bis-

be Dr. Ubeda, el Bisbe d'Eivissa
Dr. 6ea —que es trobava a l'illa
acompanyant la peregrinació d'eivis-
sencs a Lluc— i una quarentena de
sacerdots entre els quals es trobava
el Prior de Lluc.

D. Teodor Ubeda glosa a l'homi-
lia a Maria Reina i a l'ofertori l'es-
posa del Batle i en Guillem Timo-.
ner oferiren les sagrades espècies.
Una repi esentació dels Blauets de
Lluc feu també ofrena d'una palan-
gana de coure gravada aldusivament.
En Joan Maimó Vadell i na Maria
Adrover Oliver formularen la pre-
garia per tota la comunitat cristia-
na i tot el poble juntament amb la
Coral de Felanitx, coreja els can-
tics propis.

Més de tres mil fidels participa-

ren de la Comunió que fou distil-
buïda per nombrosos sacerdots per
tota la plaça.

Després de l'Eucaristia, en breu
parlament, el Batle Pere Mesquida
feu entrega al Prior do Lluc de l'es-
cut de Felanitx que havia estat ofe-
rit simbòlicament dia 19 de març a
la peregrinació de la comarca de
Felanitx, per esser collocat en el
cambril de la Verge.

EL RETORN
I entre càntics dels goigs i de

l'himne de la coronació, la imatge
de la Mare de Déu fou despedida
per la multitud i retornada al San-
tuari escoltada per una partida
d'automòbils. L'arribada a Sant

(Passa a la pagina 5)



SANTORAL

D 3 Sta. Paula
L. 4 Sta. Saturnina
M 5 San Doroteo
M 6 San Noberto
J 7 San Roberto
✓ 8 San Guillermo
S 9 N.  S." de Gracia

LUNA

Cuarto creciente el 6

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 - Portd!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 13 y 12'30 h.

Cala Artrtada - felanitx: Sólo
domingos, - a las 9 y 13 h.

Felanitx 	d'Or: Diario a
a las 7 •‘('etélapto 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 k excepto sábados,
domingos y fativos). Domin-
gos, a las 12 h.

Farmacias de turno:

Sábado .y domingo:

Lunes:
Martes:
Miércolès:
Jueves:
Viernes:

Amparo Murillo.
Catalina Ticoulat,
Francisco Pifia
.111elis Gaya'
Miquel-Nadal
Amparo Murillo.

TELEFONS D'INTEMES
Policia Municipal	 580051
Funerària 	580448 - 581144
Ambulàncies 	581715
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717

FELANITX

MAN UA
44-41

PRECIO DE SITSCRIPCION

Semestre 893 Ptas.
Provincias 970 Ptas.

Ayuntamiento de
Felanitx

Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del articulo
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.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el
pasado dia 7, tomó los siguientes
acuerdos, con la asistencia de todos
sus miembros:

Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.

Por unanimidad se acordó acce-
der a ia solicitud de D. Bartolomé
Monserrat Barceló y en consecuen-
cia, concederle la explotación tem-
poral de las instalaciones de la
Playa de Cala Mitjana por el precio
de 39.000 Ptas.

Se acordó por unanimidad con-
vocar el Certamen de Dibujo y Pin-
tura sobre Papel «Ciudad de Fela-
nitx, 1984» y el XV Concurso de
Fotografia del mismo nombre.

Se concedieron varias subvencio-
ries en base a diversas peticiones.

Se acordó por diez votos favora-
bles de Unió Felanitxera y la opo-
sición de los siete Regidores res-
tantes, aceptar la oferta de «Espec-
tculos Vicens» de celebración de un
recital durante las Ferias y Fiestas
de San Agustin a cargo de «La
Trinca».

Se acordó por unanimidad con-
vocar oposición libre para proveer
en propiedad una plaza-vacante de
Guardia Municipal.

Se acordó, por trece votos a fa-
vor y la abstención de los Regido-
res Socialistas y D. Miguel Riera,
contratar temporalmente a D. Juan
Obrador Barceló, así como facultar
a la Comisión Permanente para ele-
gir a las personas que estime más
convenientes para sox contratadas
temporalmente como Auxiliares de
la Policia Municipal durante la
temporada turística.

Se acordó la amor:ización de dos
plazas de Administrativos de Admi-
nistración General, así como la
creación y convocatoria de dos pla-
zas de Auxiliares de Administración
General.

Se acordó la amortización de una
plaza de Operario y la creación y
convocatoria de una plaza de Su-
bal terno-Conserje-Notificador.

Sc acordó sufragar el importe
del servicio de autocares en pere-
urinación a San Salvador desde
Ca's Concos, S'Horta y Porto-Colom,
para conmemorar el Cincuentenario
de la Coronación de la Virgen.

Se acordó la recepción definitiva
de las obras de la Pista Polidepor-
tiva del Campo Municipal de De-
portes de «Sa Mola».

Se acordó solicitar del Grupo de
Puertos de Baleares el dragado
de una zona de Porto-Colom.

Dada lectura al informe favora-
ble de la Conselleria del Interior
de la Comunidad Autónoma sobre
futura ubicación del Matadero Mu-
nicipal en la parcela denominada

«Son Herevet», se acordó encomen-
dar la urgente redacción del corres-
pondiente proyecto técnico a los
Ingenieros Sres. Grimalt y Rosselló.

Se dio cuenta del escrito del Con-
seller de l'Interior de la Comuni-
dad Autónoma sobre aprobación de-
finitiva de la Ordenanza Municipal
de los Servicios Urbanos de Trans-
porte en Automóviles Ligeros.

Se aprobó el Pliego de Condicio-
nes para la ejecución del Proyecto
de - Ampliación del Cementerio Mu-
nicipal, acordándose asimismo con-
vocar el correspondiente concurso
para dicha contratación tan pronto
como la Conselleria de Sanitat de
la Comunidad Autónoma emita su
informe favorable sobre el referido
Proyecto.

Se aprobó por unanimidad el pro-
yecto técnico redactado por el Ar-
quitecto D. Valentin Sorribas para
Ia construcción de un campo de
fútbol e instalaciones anejas en
Ca's Concos.

Se aprobó el proyecto técnico de
Vallado del Campo de Deportes
de S'Horta, redactado por el Arqui-
tecto D. Valentfn Sorribas.

Fue aprobado el Proyecto de Re-
forma y Ordenación de Ia Plaza
Mn. Cosme Baugá, o de Sa Sínia,
redactado por el Arquitecto Provin-
cial Sr. Sorribas, acordándose que
el Prwecto se ejecutará cuando el
Ayuntamiento así lo acuerde al ha-
bilitar disponibilidades líquidas a
dicho efecto.

Se aprobó la propuesta del Pre-
sidente de la Comisión de Obras
Municipales de dotar de pared se-
ca, a estilo mallorquín, a la carre-
tera entre Ca's Concos y Santanyí,
en lo que al Término Municipal de
Felanitx se refiere, a medida que
las disponibilidades municipales lo
vayan permitiendo, y más concreta-

mente de proceder a la contrata-
ción directa de la construcción de
unos 400 metros lineales de cerra-
mientos laterales de dicha carrete-
ra a base de pared seca, con un
coste total de 800.000 Ptas. apro-
bándose también el Pliego de Con-
diciones para dicha contratación. •

El Sr. Alcalde informó sobre la
conveniencia de adquirir un solar
en la población de S'Horta para la
ubicación de la futura Unidad Sa-
nitaria de dicha población, sonando
al mismo tiempo las doce, por lo
que se levantó la sesión.

Felanitx, a 8 de mayo de 1984

El Secretario

Filo. Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Filo. Pedro Mesquda Obrador

EDICTO

El Ayontamiento Pleno en sesión
celebrada el dia de aver a probe) el
Proyecto de Construcción de un
Ma ladero Municipal redactado por
los Sres. Ingenieros D. Sebastián
Rossett (') y D. Jaime Grilling.

Al objeto de presentación de ale-
gaciones, dicho proyecto se expone
al público en la Secrebiria de este
Ayuntamiento de Felanilx, por pla-
zo de quince días, a !milli de la in-
serción de este anuncio en el B. O.
de la provinei a.

Fein ni tx, a 22 de Mayo de 1984.
El Alcalde,

Pedro Mesqttida Obrador

HELADOS

MARTIN 

SANTIVERI  

ALIMENTOS DIEMICOS Y DE REGIMEN

C. Mayor, 14  

	"BMWS	                   

muniBuKticsoin
PICADERO

C. Rector Planas, 54 (cerca discoteca)  

ABIERTO TODOS LOS DIAS
a partir de las 12 de la mañana  

Hamburguesas
Perros Frankfurt
Hambur Francesa
IIambur queso
Pinchitos

Perritos
Pepitos

Hambur queso y jamón
Hambur jamón

Pollos asados   

Precios ECONOMICOS - CALIDAD
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Hoy sábado a las 9'30 y mañana domingo desde las 3	 Tel. 580111

En 1965 un periodista y una diplomática británicos v iven  un
romance muy tumultuoso.

El año que vivimos peligrosamente
Y de complemento

FELANITX	 3-

El primer any del segon Ajuntament democràtic
vist pel Batle Pere Mesquida

Ha transcorregut un any d'aques-
ta segona etapa i hem de recordar
que se va posar en circulació dia 8
de juny de 1983 la carretera a Ma-
nacor, obra que acosta al nostre
poble molts de ciutadans d'altres
pobles que tenen una millor facili-
tat pels seus tractes comercials
amb nosaltres.

Es va inaugurar dia 30 de juny
el Servici d'Urgències provisional
en el local de les monjes de la
Caritat del carrer Mateu Obrador,
que venia a palliar una necessitat
inajornable.

El Governador Civil, juntament
amb les autoritats provincials, va-
ren inaugurar el dia 16-1-84 el nou
ambulatori de la Seguretat Social i
el nou Servei d'Urgències, que es
va traslladar des del carrer Mateu
Obrador, al local de l'antiga Estació
Enológica, que l'Ajuntament cedi
per 50 anys.

En quant als serveis, n'hem de
destacar tres en particular, que vull
recordar de gust, i són: El servei
d'ambulància municipal, que és d'u-
na eficacia molt estimada, el servei
d'aigua potable, que durant aquest
any s'ha pogut mantenir perma-
nentment sense interrupció, i la de-
puradora, que ha fet possible el
millorament del mig ambent i ha
donat als pagesos tins adohs gra lulls
que tenen una gran demanda, em-
pleant el tonell que ha comprat
l'Aiuntament enguany per atendre
aquest servei.

Prossegueix a un bon ritme Ia
instalació de faroles a Ca's Con-
cos, S'Horta i el Port, acabant-se
aquests dies la segona fase.

Es va dotar a la Plaça Pax de
noves faroles, sense despeses per
part dels veIns , canviant radical-
ment la panoramica de la plaça els
vespres.

Amb l'ajuda dels veïns, s'han as-
faltat al Port part de carrers Mari-
na, Nort i Cuartel.

En quant a la docència, han fruc-
tificat les peticions de nous mestres
a les escoles i així, Ca's Concos ja
en té dos i Torto-Colom tres, havent-
hi habilitat una nova aula.

En quant a obres estatals, hi ha
unes millorcs a l'institut a la Sec-
ció de Formació Professional i a
l'Escola «Joan Capó».

Prossegueix a bon ritme la Ins-

tallació de noves línies telefòniques
a tot el terme per futures amplia-
cions, havent-se collocats molts de
nous telèfons a S'Horta i Porto-
Colom, millorant les comunicacions
de bon-deveres.

En quant a cabines públiques, se
va atendre la petició dels veins i la
Plaça Perelada en té una de nova,
a Cala Ferrera es va posar un nou
centre de la Telefônica que amplia
molt aquest servei pels turistes.

S'han concedit dues unitats sa-
nitàries a Porto-Colom i S'Horta.

La construcció de l'escalera a
Cala Marçal es una altra de les
millores fa temps esperada.

S' h an destinat dos milions per
la compra de terrenys esportius al
Port.

S' ha ultimat la compra de varies
finques al costat del Cementen, uns
15.845 m2 per la seva ampliació.

Se segueix la política de coloca-
ció de bordillos pel posterior arre-
glament de aeeres.

Ha prosseguit el canvi de nous
timbratges a fi de millorar el servei
de l'Aigua.

La segona fase del sanejament
del barri des Convent-Carrer Sta.
Catalina Thomas-Sant Agustí, de-
mostra que no tot son sols parau-
les, sinó fets per solucionar les
deficiencies dels serveis.

Noves línies elèctriques cap al
Port són una millora que era im-
prescindible, degut a tenir un sol
enllaç i per tant més temps sense
llum quan hi havia una avaria.

Com veis, les realitzacions són
nombroses i esperam, com sem-
pre, la collaboració ciutadana per
fer-ne més encara.

Prova d'això és el començament
de l'eixamplament de la carretera
de Santanyí a Ca's Concos, que esta
en marxa gracies a les cessions dels
veïns.

Dins els projectes que tenim en
perspectiva esta l'ampliació del Ce-
menteri, l'asfaltat dels carrers, la
darrera fase de l'enllumenament ima-
blic, si es posible un nou escorxa-
dor, començar es Camp d'esports
de Ca's Concos, nous asfaltats de
camins veinais, etc., a fi d'anar
completant el programa que ens
hem marcat per aquets quatre
anys.

Endavant
En aquests moments critics plens

d'inquietud en que no''llkalta qui,
mancat de sentit comú, dogrnal itza
sobre urbanisme amb mesquina ur-
banital des d'una catedra recolçada
únicament a uns interessos fami-
liars i gens ni mica en el bon gust
ni en l'amor del seu poble. En
aquests moments que a la joventut
li endossen adjetius que fan can-
viar la color i produeixen erupcions
a l'anima, blasmant-la d'irreflexiva
i de fogosa en el modo de fer i de
parlar, els joves de Ca's Concos,
essent promesa demostren esser
també una realitat present i viva,
singhlarment afectada pels proble-
mes del seu poble. Amb la seva
visió critica ens donen un bell
exemple, demostrant tenir un pro-
cés d'enteniment i de responsabili-
tat envejables i d'estar informats,
ben informats, pel que cal tenir-los
ben en compte a l'hora de les par-
ticipacions i decisions.

Quina lliçó la que ens donen
aguets joves! Quina veu més estila-
da la seva! Com aucells enfilats a
cap de brot i amb aquell ale subtil
que ho anima tot i dóna unitat
d'aspiracions, demostren esser el
signe i el designi d'una esperança
que neix de la fidelitat a la terra
i a l'esperit que hi plana al damunt.

Trempats d'amor pel seu poble,
amb plenitud de drets, amb cons-
ciencia de solidaritat, amb entu-
siasme collectiu, amb una visió
ampla, fitant enfora i posant els
peus a terra declaren, amb la ma
dins la ma, el sentit íntim de les
coses i donen una vertadera mostra
de serenitat i de bon seny.

Ells saben prou be el que volen
i el que convé pel seu poble. Han
assimilat les ensenyances rebudes,
saben que cal (re) formular un
humanisme a l'altura dels nostres
temps, baldament sia per medi de
l'apostolat estètic. 0, si més no,
repensar valors i ideals amb plena
consciencia. La seva unió, que es

les atxes
autentica comporta una avinença.
Esta fonamentada per un acord i
l'acord es incompatible amb la
força.

La força, que mata l'entesa, no
pot fer la unió. Es l'acord que fa
viva la unió j , aquesta unió, agues-
la solidaritat produeix la força que
mou muntanyes.

Endavant les atxcs! Vosaltres em
confirmau i consolidau la imatge
que de jovenet ja tenia de Ca's
Concos des Cavaller. Conservau-la i
que les petiteses no puguin, mai
per mai, tacar ni canviar el seu
aspecte.

JOAN MAIMO

HELADOS

MARTIN
SE ALQUILA LOCAL CENTRIÇO

apto para cualquier negocio,
oficina, etc.
Inf.: Tel. 580220

Se venden en
PORTO-COLOM

directamente del
constructor

PISOS
en C. Marina,
C. Mendez Núñez, 6
y Urbanización LAFE 14

50 0/. entrada y resto
20 años

Construcciones
PUIG-HUGNY

Tels. 575113-581749-575880

Acción y violencia

El Samurai del diablo

La decisión de Sophie
Y

1919 crónica del alba

SUPERHAIBAS
OFERTAS

Queso mahonés Coinga
	

695 pts. Kilo
Leche Molico
	

169 pts.
Nocilla
	

75 pts.

No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
(antes - de las 12 bores]

PROXIMA SEMANA Viernes 8, sábado 9 y domingo 10
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INFORMACIÓN LOCAL
Assemblea general del Club Nàutic

Dissabte passat a vespre, el Club
Nàutic va celebrar una assamblea
general extraordinaria a la qual, a
més de revisar les quotes, s'havia
de tractar de la possible compra
d'un immoble per a ubicar-hi la
seu social de l'entitat.

Sembla que aquest darrer tema
va resultar molt polemic i suscita
llargues discussions en les quals es
consumí el temps sense poder arri-
bar a uns acords ni passar a la dis-
cussió dels punts següents.

Per una altra banda, sabem que
el membre de laJunta Bartomeu
Estelrich, va presentar fa algún
temps la dimissió, propòsit que
sembla que respon a motius pura-
ment personals, per quant en ell
recauen una serie de càrrecs que
tal vegada generen, si més no, una
falta de disponibilitat per dedicar
a la seva funció.

Carrara escolar «Ca's Concos 84.
Organitzada per l'Associació de

Pares d'Alumnes de l'escola de Ca's
Concos amb la collaboració de l'As-
sociació de Veins, demà se celebra-
ra a Ca's Concos una carrera per
allots i nines en edat escolar per les
categories benjamí, aleví, infantil i
cadet.

Les proves començaran a les
10,15 del mati i es correran en un
circuit urbà de 600 .metres a excep-
ció de la de cadets masculí de 3.000
metres, que tendra un traçat més
extens.

Han collaborat en aquesta carre-
ra diverses entitats i firmes comer-
cials.

Les festes de S'Horta
Dissabte que ve comencen les fes-

tes de Cinquagesma de S'Horta. El
mateix dissabte a vespre hi haura
verbena i pel diumenge s'ha convo-
cat un interessant concurs-exposició
de bestiar oví, amb trofeus per tres
modalitats distintes. Pel dilluns dia
11 veim que hi ha tir al plat.

A la propera edició confiam de
poder oferir cl programa complet.

Les publicacions
d'En Ramon Rosselló

Acaba de sortir de la imprempta
una nova publicació del nostre colla-
borador Ramon Rosselló Vaguer.
Es tracta d'un treball d'investiga-
ció històrica entorn de l'església de
«Sant Nicolau de Portopí», que ha
duit a terme amb la collaboració
del també felanitxer Mn. Bartomeu
Bennassar Vicens, fins fa poc temps
rector d'aquella parròquia. L'opus-
de consta de 30 planes i quatre
fulles d'illustracions i porta un prò-
leg del mateix Mn. Bennassar.

I ja que hem parlat dels treballs
d'En Ramon Rosselló, volem fer
menció de l'aparició a la publi-
cació de l'«Instituto Español de
Cultura» de Roma «Pliegos de cor-
del» (Studia historica et philologica
in honorem M. Batllori) del treball
de Jaume Boyer «Bibliografia me-
dieval mallorquina: l'obra de Ramon

Rosselló Vaguer», on es ressenyen
tots els treballs històrics escrits
per R. Rosselló fins el gener de 1980
(hi figuren un total de 103 treballs,
tots publicats en forma d'opuscle
o be apareguts en forma d'articles
a revistes especialitzades).

Premis INESE de fotografia
Als certamens de fotografia con-

vocats per l'Institut d'Estudis Eco-
lògics i en la seva modalitat d'in-
fantils, veim que ha aconseguit el
segon premi per participants fins a
11 anys, el nin Pere Antoni Benna-
sar Albons (8 anys) i el tercer pre-
mi pel grup de fins a 15 anys, en
Francesc J. Rosselló Bennasar (15
anys).

Així mateix un dels premis per
grups collegials ha estat pel collegi
«Joan Capó» per unes fotografies
fetes p'en Cristòfol Piña Barceló i
Mateu Bennasar Albons.

Ens congratulam de l'èxit d'a-
quests joves aficionats, als quals
felicitam, així com al collegi «Joan
Capó».

«L'Arquitectura a l'escola»
El proper dimarts s'inaugura al

CoFlegi d'Arquitectes de Palma una
exposicio de maquetes i plànols
realitzats pels alumnes de 2on. i
3er. curs de BUP de l'Institut de
Batxillerat «Mn. Alcover» de Mana-
cor dins la disciplina de diseny que
dirigeix el nostre paisà Miguel V.
Sebastian, catedràtic de dibuix d'a-
quell centre.

Aquestes maquetes són d'edificis
de la nostra illa: la Catedral, el
castell de Bellver, esglésies de di-
versos pobles (entre elles la de Fe-
lanitx), algunes fortificacions...

A l'acte de presentació, que tin-
drà Hoc a les 19'30, els alumnes
autors de les maquetes donaran una
xerrada explicativa sobre la feina
realitzada.

Un grec de la Fundació Bauçà
De cara a la confecció d'un ampli

album fotogràfic de la festa del
Cinquantenari dc la Coronació de
la Mare de Déu de Sant Salvador,
la Fundació Mn. Cosme Bauçà
agrairia a tots els fotógrafs, tan
professionals com aficionats, que
tregueren fotografies dels distints
actes, que vulguin deixar els nega-
tius per tal de poder donar al tre-
ball la maxima extensió i qualitat.
Els negatius les seran retornats un
cop treta la còpia.

Es poden entregar a Mn. Pere
Xamena i a Gabriel Bennasar.

Cursets de Cristiandat
Ultriya extraordinària a Lluc

Dissabte dia 9 de juny, de les 7
a les 9 de l'horabaixa, se celebrara
al Santuari de Lluc una Ultréya-
Vigília de Pentecosta.

Per a informació es poden dirigir
als telèfons 58 05 01 i 58 03 63.

Colegio «I. Joan Cagó«
A partir del lunes día 4 de junio

quedará abierto el plazo de ma-
trícula para el curso 1984-85 para
E.G.B. y Preescolar.

Catequesis para adultos
El próximo martes día 5, a las

9'30 de la noche, en el salón de
actos del colegio de Sant Alfons,
habrá la correspondiente charla de
catequesis.

Documento Nacional de Identidad
El domingo día 10 de junio, de 9

a 13 horas, en el Ayuntamiento, se
admitirán solicitudes para la expe-
dición

-

 renovación del Documento
Naciona1 de Identidad.

Nuevo Presidente del Club Taurino
En junta general, celebrada el

pasado día 17, resultó elegido Pre-
sidente D. Sebastian Fiol Gomila,
quedando la Junta Directiva de la
forma siguiente:

Presidente: Sebastian Fiol Gomila
Vicepresidente: Bartolomé Estel-
rich Massutí
Secretario: Miguel Mas Cerdá
Vicesecretario: Miguel Capó Juan
Tesorero: Antonio Asensio Jimé-
nez
Contador: Bartolomé Fontcuber-
ta Picornell
Bibliotecario: Cristóbal Barceló
Vicens
Vocales:
Sebastián Roig Maimó
Bartolomé Méndez Morales
Francisco Páramo Olivares
Miguel Segura Garcia
Ramón Segura Garcia
Jose M. López Montañés

Croada de l'Amor Divi
Missa sufragi

Demà diumenge, a les 7 de la tarda,
a l'església de Sant Alfons, se cele-
brarà una missa en sufragi del
croat mort recentment, Nicolau Fe-
rragut.

Els PP. Teatins i la seva família
conviden als fidels a aquesta Euca-
ristia.

HELADOS

MARTIN

de sociedad
NAIXEMENTS

La llar dels esposos Mateu Mayol
Vicens i Catalina Mariano Bon, s'ha
vista algerada amb el naixement del
seu segon fill, una nina preciosa,
que en el baptisme rebrà el nom de
Catalina.

Na Maria Obrador Soler, esposa
d'En Guillem Grau Vallespir, ha do-
nat a llum el seu primer fill, una
nina preciosa, a la qual es posará
el nom de Maria del Mar.

Los esposos D. Juan Vicens Gri-
malt y doña Lucia Mendez Terro-
nes,han visto aumentado su hogar
con el feliz nacimiento de su segun-
do hijo, un robusto varón, que en
el bautismo recibirá el nombre de
Magín Andrés.

Felicitam als venturosos pares.

PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat horabaixa, a l'es-

glésia de Sant Alfons, varen rebre
per primera vegada la sagrada Eu-
caristia la nina Maria dels Angels
Garf Nicolau i els germans Jana,
Maria i Pasqual Tomás Medina.

El sendema de mati, a la mateixa
església la varen rebre els germans
Cati i Francesc Nicolau Vidal.

El mateix diumenge de mati, a
la parròquia del Carme de Porto-

celebraren la primera cornu-
nió els nins Catalina Roig Timoner,
Francesc Manuel Repiso Salom i
els germans Paquita i Joaquim
Cantos Perez,

El mateix dia de mati, a l'esglé-
sia de Santa Maria del Mar de Cala
d'Or, la va celebrar na Maria Antò-
nia Vicens Veny.

Rebin els nou combregants, així
com els seus pares, la nostra més
cordial enhorabona.



FELANITX.:

Entusiasta i emotiva...
(Ve de la pdgina 1)

Salvador resulta força emotiva. La
«gent de la rasa», coin qui rep el
familiar més estimat, esperava la
imatge al pati exterior i sembrà de
flors el trajecte fins a l'església.
Allà rebé la veneració dels presents
mentre s'entonava la Salve i Fermi-
Là Francesc la restitui al seu soli
del retaule major.
EL TRIDU I LA TROBADA
DE JOVENTUT

En el tridu maria que se celebra
a la parròquia del dimecres al di-
vendres, ocuparen successivament
Ia sagrada catedra el P. Antoni Oli-
ver, Mn. Teodor Suau i Mn. Barto-
meu Bennassar. L'afluència de f
dels, sense esser massiva, fou prou
representativa dels estaments de
mitjana edat per amunt, fent-se evi-
dent la minsa representació dels jo-
ves. No obstant, aquests si que res-
pongueren satisfactòriament a la
convocatòria de la trobada del dis-
sabte horabaixa a Sant Salvador.
Malgrat el temps insegur, l'església
fou insuficient per acollir el gran
nombre de joves que hi acudi.
LES EXPOSICIONS

La Fundació Mn. Bauça munta
dues exposicions ben interessants
relatives a Sant Salvador, una de
fotografies a Ca'n Sitger on es mos-
tra tot el procés de la restauració

Donatius per a les obres
del calvari

Pessetes
Suma anterior:
	 113.153

X.X.	 10.000

Benefici sorteig quadre de

Joan Maimó
	

111.848

Donatiu Caixa Pensions
	

100.000

Donatiu Edit. «Ramon Llull» 5.348

Llorenç Nicolau
	 500

X.X.	 2.000

Andreu Maimó
	

1.000

X.X.	 •
	 10.000

Francesc de S. Garau
	

1.000

Barbara Capó
	

500

Una devota persona
	 1.000

Gabriel Tauter
	 1.000

Total: 403.182
Les despeses pujen, de moment,

unes 250.000 pessetes, però queden
a pagar encara algunes factures. De
tot en donarem compte finalment.

de la imatge de la Verge duita
terme darrerament, i una altra a la
sala de «Sa Nostra», on s'exhibien
documents i objectes de valor his-
tèric pertanyents al santuari. Als
baixos de la Rectoria, els centres
d'ensenyament de la comarca expo-
saren els murals confeccionats pels
alumnes amb motiu d'aquestes fes-
tes jubilars.

Si haguéssim de sintetitzar aquest
esdeveniment, diriem que la comar-
ca de Felanilx va viure una jornada
inoblidable. El poble trenca el seu
ritme habitual per evidenciar d'una
manera molt expressiva un senti-
ment que du gravat gairebé per ata-
visme dins el seu si: l'amor i devo-
ció a la Mare de Deu de Sant Salva-
dor. La generosa col.laboració de
molta gent —Croats i d'altres se-
glars, religioses i clericat— i la res-
posta massiva de tota la comunitat
ho confirmen de deb?).

VENDO CASA EN PORTO-COLOM
parte de la Ig'esia.
Inf.: Tel. 580410

HELADOS

MARTIN

ENDE VINAIA
Vaig néixer just amb un punt
i amb un punt acab de creixer
si dins la meitat d'aqueixa
endevines es conjunt.
I aqui farem un tractat,
es qui ho vulga endevinar
que contesti en català
i li sortirà més exacte.

SOLUCIÓ A
S'ENDEVINAIA ANTERIOR:

Que no té peus i camina
no pareix que sia ver
provau de manejar-la
si teniu una cortina.

(Una cortina)

HELADOS

MARTIN

Coses d'Es Port
Amics de Portocolom, així com

quan a una casa s'ha de fer una
festa amb motiu de qualsevol esde-
veniment, se van preparant ses co-
ses, trien es dia, demanen es parer
d'ets amics i veïnats, que en aquests
casos tots s'aboquen a ajudar d'una
manera o de s'altra, noltros, s'Asso-
ciació de Veïnats, preparam en calla-
boració de s'Ajuntament i tots vol-
tros, ses FESTES DE SANT JAU-
ME 84, festes que volem que sien
populars. Populars en tot es sentit
de sa paraula. Populars perquè es
poble hi participi. Populars perquè
tots es visitants i convidats que
per aquestes dates tenim en Es
Port puguin passar uns dies agra-
dables. Per tant aprofitarem aquest
setmanari (que molta gent afectuo-
sament ii diu «es felanitxer») que
s'ha brindat a esser coHaborador
en lo que li toca: informar.

Ara preparam es programa de
festes. Encara hi som a temps a
afegir actes que, a qualsevol de
voltros ii paregui que poden esser
d'interès general, be sien culturals,
de diversió o entreteniment.

Com cada any, es comerciants
han estat es que amb sa seva ajuda
económica han fet possible dur a
terme ses festes. Enguany, amb
més motiu, hem de menester de sa
seva coHaboració, ja que tots ets
actes volein que sien de FRANC,
tant verbenes, com comedia, etc.
Lo que mos es impossible és visi-
tar-vos un per un. Si qualcú vol
ajudar, que es . posi en contacte
amb s'Associació de Veïnats o tele-
foni a qualsevol d'aquests teléfons
575094 - 575080 - 575688 - 575141 -
575110 - 575113 - 575327 - 575743 -
575683.

Un des deports que hi haura sera.
1 el «futbito». Per tant es qui vulguin

prendre part an es torneig se po-
; den apuntar. Tenen temps fins dia

1 20 de juny, per lo que s'han de
dirigir a la fusteria Adrover-Mar-
quetio, carrer Marina, 71 Tl. 575141.

En quant an es bar que hi haurà
a sa verbena, s'ha pensat en subhas-
tar-10. Ses bases estaran exposades
a la cartellera d'anuncis de s'Asso-
ciació de Veïnats, carrer de Cristò-
fol Colom, 49 (edifici de la Duana).

Gent d'Es Port

Peña Quinielistica C. D. FELANITX
Celta - Coruña 	lx lx lx	 x2
Rayo V. - Castilla 2 2 2 2
Elche - Cartagena x2 x2 2 x
Here. - Castellón 1 1 lx 1 2
Granada - Linares 1x2 x2 x2 x
Algeciras - Huelva 2 2 1 2 x
Huesca - Binefar x x2 1 2 1 2
Logrofiés - Sestao 1 1 1 1
Lerida - Andorrt 1 2 x2 2 x
Hospital. - Tarrag. 1 1 lx 1
Alcayano - Lorca 1x2 x2 1 2 1
C. Sotelo - Jaen lx lx 1 lx
Linense - Jerez	 1	 1	 1	 lx
Talavera - Badajoz 1x2 2 x2 x2

432A 128A 128A 64A

Patrocina

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

Tel. 581135-580246 FELANITX

GOLEADORES
%SW etraoraoroei

09'4

autocares

CALDENTEY, S. A.
Tel. 580155

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

goles,
4.° Bauzd, 4 goles.	 "•

FELANITX ATCO.
1.0 Cano, con 6 goles.
2.° Carias, 4 goles.
3 •0 Roman y Obrador II, 3 goles.
4.° Obrador I y Veny, con 2 goles.

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

INFANTILES:
1 Y Antich, 30 goles.
2.° Barceló, 11 goles.

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

RESULTADOS
MARGARITENSE, 4 -
FELANITX,

(3.a División)
FELANITX ATCO., 1 -
S. D. CA'S CONCOS,

(2.5 regional)
Gol de Cano a los 85 m. de juego;

diversas alternativas en un partido
de escasa calidad técnica. (Partido
jugado el miércoles dia 23 por la
noche en «Es Torrentó» ya que se
suspendió en su dia).
ATCO. VIVERO, 1 -
FELANITX ATCO., 1

(2.a regional)
Fue ganando el filial casi durante

todo el encuentro merced a un gol
de Tomeu «Rito». No tuvo suerte
pues el colegiado finalmente conce-
dió un gol a los locales en una
«melé» en la que hubo de todo,
menos lo correcto.

Pese a estos últimos dos buenos
resultados la suerte está echada y
el descenso es inevitable.

Alta peluquería señoras
y caballeros
manicura y estética

Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort

como en los mejores salones de
Palma

C. Horts, 2 (en frente médico

Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:

Mafíana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al

mediodía.
AVISO

Por asistir los dias 2, 3 y 4 de
junio al Congreso Internacional de
Peluquería Profesional dichos (Has
permatecerá cerrado.

Rogamos disculpen

Administración de Lotería
(Antes en Cóndor]

Les comunica su traslado, des del 1. 0

de junio, al local - de la misma calle de
Sa Plaça, número, 15

Para la OH (quiniela de caballos) en el
mismo local, C. Plaça, 15

Se ruega al poseedor de la quiniela n.° . B-0775028,
premiada con 251.615 pts. que pase por este despacho a
partir del martes dia 5 para su cobro.



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

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

DIA 10 DE JUNIO

Informes en el Circulo Recreativo

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

Horario: Lunes, martes y miércoles de 16'30 a 19'30 horas

(Pedir día y hora) Tel. 551008

Dr. César Mesón Legaz

6	 FELANITX

DEPORT ESCOLAR

Es clausuraren el passat diumen-
ge al poliesportiu «Príncipes de Es-
patia» de Ciutat els Campionats
Escolars de Balears 1983/84 que ha
organitzat la Direcció General de
Deports de la Comunitat Autônoma
i que s'han disputat durant el curs
escolar.

Els dies 26 i 27, dissabte i diu-
menge, competiren els campions de
Menorca i d'Eivissa i també els
primers classificats de Mallorca en
atletisme, escacs, natació, handbol,
bàsquet, voleibol i «futbito». El
Collegi Joan Capó de Felanitx esti-
gué representat en aquestes finals
per quatre equips, enquadrats en
tres deports distints, obtenint els
magnifies resultats que a continua-
ció es detalla.

ESCACS
L'equip femení, preparat pels

germans Canaves, obtingué la pri-
mera posició, derrotant al Joan
Mas de Pollença per 3-0 a la prime-
ra ronda, i al Montuïri per 2-1 a la
final. Les components: Lourdes So-
ler, Maria A. Ferragut i Aina M.a
Grimalt.

BASQUET
Excellent la campanya realitzada

pels nins. Al llarg dels Campionats
únicament han perdut un partit (el
dia de la final) dels 9 disputats.

A les semifinals venceren M Sa-
lessians de Ciutadella por 40-36 i a
Ia final foren derrotats pel Sant
Agustí de Palma per 55-33. Hem de
fer constar que en aquest darrer
partit els de Felanitx no pogueren
comptar amb alguns dels seus ju-
gadors importants que també for-
maven part de l'equip d'atletisme.
ATLETISME

De la mateixa manera que ocorre-
gué a l'anterior temporada, les ni-
nes s'adjudicaren el títol de cam-
piones i l'equip masculí aconseguí
Ia tercera plaça.

A més del primer Hoc coHectiu,

les nostres jovenetes pogueren apun-
tar-se cinc de les nou proves en
guanyar Júlia Sanchez (80 m. tan-
ques), Marisol Martin ( 2000 m.),
Margalida Sureda (1000 m. marxa),
Aina I. Adrover (alçada) i els relleus
4 x 80. Destaquem igualment el se-
gon Hoc, amb una sensacional mar-
ca, d'Antònia Pifia a 80 m. i també
la segona posició de M.a S. Luis a
pes. Completaren l'equip C. Oliver
Roig (disc) i C. Oliver Andreu (llar-
gada).

La classificació per equips fou:
1.-Joan Capó, 47 punts. 2.-Sant
Josep (Eivissa), 34. 3.-Sant Llo-
renç, 33'5. 4.-Es Castell (Menorca),
33'5. 5.-Sant V. de Paiil (Sóller),
27. 6.-Sant V. de Patil (Inca), 21.

És destacable també el fet de
que el Collegi Joan Capó duu qua-
tre anys participant a ratletisme
escolar, i a la categoria femenina
ha estat tres vegades campió i una
subcampió.

Dins la categoria masculina el
Ramon Llull d'Inca guanya de ma-
nera contundent (48 punts) i la
lluita es concentrà en l'obtenció del
segon lloc, que fou per Sa Gradua-
da (Eivissa) amb 36 punts, seguint
el Joan Capó (35), Es Castell, de
Menorca (31), Montission, de Ciu-
tat, (27) i tancant la classificació
l'equip de Calvià (19).

El conjunt del Joan Capó tengué
una actuació irregular en aquesta
ocasió, trobant-se alguns atletes
una mica apagats vora altres molt
brillants. D'aquests darrers cal men-
cionar les victòries de Narcís Fulla-
na (80 m.) i Josep A. Beas (2000 m.
marxa), com també les segones po-
sicions de Miguel Gamundí (80 m.
Tanques) i de l'equip de relleus
4 x 80.

HELADOS

MARTIN

ATLETISME

Els atletes del Club Joan Capó
obtingueren el primer Hoc per
equips a una classificació conjunta
de totes les categories, àdhuc comp-
tant amb l'absència d'atletes de
primera línia com són: Catalina
López, Marisol Martin, Antoni Peña
i Lázaro Sanchez, entre altres.

Els millors a cada una de les set
categories amb atletes del Joan Ca-
136 foren:

Benjamins

1.-Basilio Martin, 2.-Pere A.
Bennasar, 3.-Guillem Obrador, 7.-
Andreu Páramo.

2.-Maria Ramal, 4.-Guadalupe
Rincón, 7.-Maribel Fullana.
Alevins

3.-Joan Pons, b.-Tomas Almo-
clèvar.

Infantils

6.-Matcu Bennasar, 7.-Mateu
Obrador.

1.-Maribel Obrador, 6.-Conchita
Antich, 8.-Victoria Rincón.
Cadets

1.-Bartomeu Salva.
1.-Alfonsa López, 2.-Joana Ra-

mal, 3.-Aina M.a Ruiz.

Veterans

2.-Sebastià Adrover (Fidipides).

CARRERA ESCOLAR
CONCOS Si»

Recordam que aquest diumenge,
cija 3, tots els aficionats a l'atletis-
me hauran d'anar a Ca's Concos
on, a partir de les 10'15, es cele-
braran proves per a benjamins, ale-
vins, infantils i cadets.

Reparación y

venta de

persianas

venecianas

Cortinas todas clases
EXPOSICION Y VENTA:

ANDRES VADELL
Mar, 60 - 'I'd. 580359

HELADOS

MARTIN

FINALS TERRITORIALS DE BALEARS
Notable èxit del Col.legi «Joan Capó»

También:

III Gran carrera popular «Pollença 84»

CINE FELANITX -
0: 5812:11

Hoy sábado a las 910 noche y  mañana domingo desde las 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
PROXIMA SEMANA: Viernes 8, sábado 9 y domingo 10

Una aparatosa persecución que usted no pudo imaginar

DESMADRE CITY U.S.A.
Además:

TODOS AL SUELO
Fernando Estes° y Andres Pajares

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

Del 6 al 23 de junio.
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.



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, Sa Punta 2. 1 Fase
y Parcelación Ca'n Cirerol.

CONSTRUCCIONES,
r_	 URBANIZACIONES

4"1.,", mr E INVERSIONES(4,25t4nt,'
•? ,4-4.)",V	 a INMOBILIARIAS

Porto Co om

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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El último partido de Liga fue...

Para olvidar
Margaritense, 4 - Felanitx,

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

• FRANCISCO JAVIER BARCE-
LO, actual CAMPEON DE ESPANA
de tiro en la categoría junior, de-
fenderá su TITULO esta semana en
ZARAGOZA en el «Club de Tiro
Mon tesblancos».

Días pasados, el equipo balear
que acudirá a estos campeonatos
de España de foso olímpico, ha
'conseguido excelentes puntuaciones
en las pruebas realizadas en Petra,
Ciutadella, y Can Guidet. El fela-
nitxer logró un meritorio 4» puesto
con 187 aciertos de 200 platos. Los
cuatro primeros clasificados serán
los que defiendan a la provincia, si
bien F. J. BARCELO también lo
hará de su categoría.

—¡Suerte, Campeón!
• TIMONER que correra en

BARCELONA a finales de agosto el
CAMPEONATO del MUNDO tras
moto stayer en plan profesional, se
halla con una moral a prueba de
bomba y en una enwliable forma
física... Pero antes deberá correr
el campeonato de España, después
conseguir clasificarse en una de las
series, o, como mal menor, en la
«repesca». Pero seguro que TIMO-
NER consigue llegar a la final

—¡Sucrte Campeón!
• SEMINARIO estaba a punto

de FICHAR por el C. F. VALEN-
CIA a principios dc esta semana.
Las pruebas han resultado satisfac-
torias.

—¡Suerte, goleador!
• MESTRE, el felanitxcr del

CASTELLON, también estaba a pun-
to de FICHAR por el SPORTING
DE t; IJON, si bien había un peque-
ño problema, su club pide la frio-
lent dc 50 MILLONES or su tras-
paso. A ver si hay arreglo en bene-
ficio del jugador.

—¡Suerte, Torneu!
• ¡Por fin! se ha hecho justicia

v se han reconocido los méritos de
JOAN PONS. Nadie liabra lcho
más por el auta tie() deporte ba-
lear que este profesor del Colegio
«Joan Capó».

—Nuestra más sincera felicita-
ción.

• Por otra parte ayer en «LA
PONDEROSA» la DIRECTIVA del
C. D. FELANITX tenía claras inten-
c iones dc presentar la DIMISION
EN PLENO. Los motivos eran cla-
ros.. El FUTBOL en FELANITX está
en sus HORAS BAJAS.

El actual PRESIDENTE, el joven
JOSE LUIS FORTEZA, ha demos-
trado amar profundamente al club
felanitxer, ahí están sus éxitos, sus
logros. Ha conseguido mantener al
FELANITX en TERCERA DIVI-
SION, con taquillas inferiores a las
25 mil pesetas, lo que cobra un
árbitro, tener y mantener otros

cuatro equipos, que han dado paso
a una excelente cantera. Pero las
cosas no han salido lo bien que era
de esperar; la «AFICION» felanit-
xera no ha respondido, ha demos-
trado poco interés y mucho cansan-
cio. Los que vibraban con los goles
de su Felanitx han pagado miles de
duros para ver al REAL MALLOR-
CA, que les ha desilusionado mucho
más que el equipo merengue.

Esperamos lo mejor para el fút-
bol local pero...

—¡Jo, como está el patio!
e Esperamos vivamente una to-

tal recuperación para M.a ANTO-
NIA, la mujer del estupendo pintor
MESTRE-OLIVER, que ha sido in-
tervenida quirúrgicamente en una
clínica de Ciutat.

—¡Suerte, que la necesitas!
• Sigue el rodaje de «RECORDS

ESCOLARS» que promete ser la
mejor película de «L'EQUIP TUL-
SA». Mientras, el equipo quiere
rendir un GRAN HOMENAJE al
pueblo de Felanitx proyectando pa-
ra las fiestas de nuestra patrona
Santa Margarita una serie de doeu-
mentales: «EL DAVALLAMENT»,
«PROCESSONS DE SETMANA SAN-
TA», «CINQUANTENARI DE LA
MARE DE DÊU DE SANT SALVA-
DOR» etc... Completamente gratis
y en pantalla gigante para todos los
[elan I txers.

--¡A falta de televisión, buenas
son las tortas!

JORDI GAVINA

HELADOS

MARTIN

El primer tiempo terminó con
ventaja local (1-0).

ARBITRO: Sr. Gual, cobarde (0).
Sus liniers le equivocaron mucho
en los fueras de juego en que in-
currió cl equipo felanitxer. Dejó
sin sancionar un penalty monstruo-
so que hizo el portero Gabaldón,
cuando iba en 0-0 el marcador a
Seminario.

FELANITX.—Adrover, Mestre, Va-
lentin, Perelló, Oliva, Zamorano, Co-
vas, Nico (Bauzá), Seminario y Va-
cas (Vicens).

GOLES: 1-0, Minuto 35, Boby re-
mata a las mallas un córner botado
por Tino. 2-0, Minuto 48, penalty
sobre Tino que el mismo transfor-
ma. 3-0, Minuto 68, disparo de Tino
que se cuela por debajo de Oliver.
4-0, Minuto 70, bonita pared entre
Brunet y Boby, que finaliza con un
impresionante disparo de este Ulti-
mo, dejando al guardameta visitan-
te «clavado».

MIEDO
Pese a que el Felanitx podía ade-

lantar en la clasib.cacón al Marga-
ritense en caso de ganar, pronto se
vio que el público local no lo iba
a permitir, los incidentes en la con-
frontación de ida, determinarían y
sentenciarían un resultado a favor
de los locales, ante la pasividad de
un colegiado que estuvo más pen-
diente de lo que se gritaba en las
gradas'que de lo que sucedía en el
terreno de juego.

Covas, Seminario, Rial y otros
estaban más pendientes de sus pier-

nas que de otra cosa. Lógicamente
no querían una lesión a estas «al-
turas».

LOS BALONES
Lo cierto es que por el estado

del terreno de juego o porque los
balones estaban preparados, no ha-
bía forma de controlarlo... ¡Daba
cada bote...!

TAULER, DORMIDO
Tardó el «mister» Tauler en efec-

tuar los cambios, pues el equipo no
marchaba. Con los cambios se ganó
en ataque, pues Bauza (por dos
veces), Rial y Seminario estuvieron
a punto de marcar. Lo malo es que
Bauzá, especialmente, falló goles
cantados. Por contra la defensa
siguió haciendo «agua» por todos
los costados. ¡Vaya tardecita!

MAIKEL

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

Recubierto por uns capa de oro
es un aparato totalmente seguro
para la oreja y sumamente

EL INT R A-ORO le permjtirarkiffa
moor Fpnijacensióti.ejlegjnyi ..
gos, en . gl.0101pno.•frehle'a.
televrsion.	 - •	 .•

TESTS E INFORMACIONES
GRATUITAS EN NUESTRO

LABORATORIO ESPECIALIZADO:

OPTICA FLOLVD
CI COS, 12
MANACOR
TEL.  552877

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

SE ALQUILA PISO, CENTRIC°,
ideal para recién casados.
Inf.: Tel. 580130 ó en esta Admón.

SE VENDE SINFIN de 90 cm.
con motor de 7'5 HP.
Inf.: Tel. 580684

SE ALQUILA CASA DE CAMPO
INFORMES: EN ESTA ADMON.



bilitats de que l'infant i mestre
partissin de les seves pròpies expe-
riències i creassin. Perquè perme-
tia globalitzar nivells i àrees. I per-
que permetien comunicar-se amb
fora de l'escola. I tot a pesar de
l'inconvenient del temps que com-
portava que una escola s'hagi d'ela-
borar els seus propis llibres i ma-
terials, i sense oblidar d'emprar-ne
d'altres fets.

L'Exposició fou prou quantiosa
per a donar-se compte de les ganes
de treballar una escola en la nostra
llengua. I parallelament es projec-
taren simultàniament pellicules i
diapositives d'experiències de les
escoles participants.
DES DE DALT NO ES FACILITA
LA NORMALITZACIO

El darrer tema encetat i discutit
fou de com fer per a passar d'una
escola castellana (feta tot en cas-
tellà) a una escola mallorquina. Es
remarcaren aqui les dificultats i
retrassos que han tengut moltes
escoles en rebre el «vist i plan» de
Ia Comissió Mixta (Comunitat Autó-
noma-Ministeri d'Educació) i que la
Conselleria d'Educació i Cultura no
ajudava gens a agilitzar les peti-
cions de reconversió. S'apunta re-
petides vegades que les condicions
materials de les escoles no eren les
més òptimes i que els Concursos
de Trasllats i Oposicions havien de
preveure que el professorat esti-
gues preparat per a una escola
ma Ilorquina.(Que no passas com, a
l'escola (le Banvalhu r, que després
de ser declarada per a l'ensenya-
ment en català i hi funcionas, tor
nas treballar exclussivament en cas•
tella, per un canvi de mestre fet
sense previsions per l'Administra-
do).

La Trobada acaba amb la lectura
i votació de les Conclusions, acor-
dant-se enviar-les a una amplíssi-
ma llista d'entitats i persones, sent
elles l'inici d'un Projecte d'Escola
Maorquina iniciat a aquesta tro-
bada.

HELADOS

MARTIN

8	 FELANITX

Tombats a la molsa

Catalunya, comtat gran (Il)
«La victòria dels nacionalistes de dretes»

A Catalunya no ha guanyat les darreres eleccions la dreta, en general,
tal com s'obstinen en afirmar alguns diaris. Ha guanyat la dreta naciona-
lista, representada per Convergencia i Unió, que no es el mateix.

Convergência i Unió, el partit de Jordi Pujol, no es un partit com
AP, agrupació política representativa de la dreta espanyola. Entre els dos
partits hi ha unes certes diferencies que impossibiliten de vegades l'en-
teniment entre ambdós.

Les diferencies fonamentals que podem trobar en CIU, respecte d'al-
tres formacions politiques dretanes, es el seu deslligament total d'això
quo alguns mitjans de comunicació s'obstinen en anomenar «antic regim»,
i que nosaltres coneixem com «dictadura»; per altra banda una diferen-
cia fonamental es el seu nacionalisme catalanista, que es posa a la mateixa
altura que l'altre gran partit nacionalista de l'Estat espanyol: el PNB;
finalment rópció de C1U representa, sens dubte, una opció de dreta mo-
derada, europeista, podriem dir, en certa mesura progressista, i oberta al
diàleg amb altres formacions politiques properes al centre-esquerre socio-
lògic, o al nacionalisme. No vol dir això que CIU sigui el millor partit que
mai hagi hagut sota la capa del cel... ni pensar-lo! No hem d'oblidar que
és un partit de dretes, continuador en certa mesura de la históri a Liu
que té una ideologia política i económica ben determinada, la qual cosa
el fa actuar de vegades com un partit més de l'espectre politic de la dreta
universal (no hem d'oblidar la positura de CIU respecte de les centrals
nuclears, ni el seu vot en favor de la integració de l'Estat espanyol a
l'OTAN.

LeS'eleecions al Parlament català han donat uns resultats satisfactoris
per CIU que ningú no s'esperava, ni tan sols —pens— els mateixos diri-
gents del partit. La seva victòria aclapardora, aconseguint la majoria abso-
luta a la cambra legislativa catalana, arribant a 1.350.336 vots i passant
d'un 27 % de vots a les eleccions al Parlament català de! 1980 i d'un 22 %
a les generals del 1982, a un 46 0/0 en el mes d'abril d'aquest any, potser
ha estat un fet sense precedents en la história de la Catalunya autónoma
(recordem que la Generalitat de la II República espanyola estigué gover-
nada per ERC).

D'on han sortit tots aquests vots, emperò? Crec que no es difícil en-
devinar-ho. Procedeixen, en la seva major part, d'antics votants d'ERC i
del PSOE, sense oblidar alguns que potser procedeixen de l'extingida
UCD.

CIU ha aconseguit capitalitzar el sentiment nacionalista de Ca4alunya,
cosa ben difícil d'aconseguir, per altra banda, El «vot útil» ha estat la
norma en aquesta darrera consulta electoral, sobretot veient que la des-
unió de les forces nacionalistes sol podria afavorir al PSOE.

A nivell d'Estat espanyol la victòria de CIU ha reforçat el «centris-
me sociològic», donant de passada una empenta a aquesta fantasmagò-
rica «operació Roca-Garrigues» que segons sembla ja ha començat a ca-
minar.

Pens que a la nostra illa el partit més beneficiat per la victòria con-
vergent a Catalunya pot ser Unió Mallorquina. Els dos partits —CIU i
UM— tenen moltes coses en comú i entre ells es nota que hi ha moltes
concordancies de caracter politic, econòmic i cultural. Hi ha motius ob-
jectius per poder pensar en una progressiva consolidació d'UM a Ma-
llorca i, fins i tot, en la seva futura hegemonia al Parlament de les Tiles.
El seu caracter de partit moderat de dreta, el seu distanciament d'AP, la
seva gestió en el Consell Insular de Mallorca, el seu caracter de partit
mallorquí i mallorquinista, potser podrien ser els seus millor avalistes.
Pena UM també hauria d'aprofundir en el seu ideari «regionalista» pas-
sant a ser un partit nacionalista de Mallorca, deixant de banda l'adjectiu
Poe definitori, equívoc i porugós que ara mateix té.

El futur de Catalunya ara es troba en les mans de la dreta naciona-
lista. A Mallorca, a les nostres illes, potser qualque dia també s'hi troba-
rà. L'esquerra nacionalista encara no ha pogut trobar ni el seu lloc ni
el seu moment.

Ramon Turmeda
maig 1984

Novedades LOBELIA
GRANDES LIQUIDACIONES

Temporada Verano 83

Blusas señora desde
	

1000 pts.
Jerseys señora desde
	

700 pts.
Jerseys niño a
	

500 pts.
Pantalones cortos niño

	
800 pts.

En defensa de l'Escola Mallorquina

150 Mestres a Lluc
(J. Alberti) Dissabte i diumenge, 5 i 6 de maig, es doblaren les previ-

sions d'assistència a la Primera Trobada d'Escoles Mallorquines a Lluc.
Més de 150 mestres participaren en les activititats que organitzaven i
cxposaven les 9 escoles que actualment a Mallorca ja fan ensenyament en
català. Els Collegis Públics de Campos, Deia, Montuïri, Rafal Vell, Lloret
i «Gabriel Alzamora» de Palma; i els privats: «Teix», «Mata de Jonc» i
«Escolania de Lluc»; reberen l'ajuda de la C.E.N.C. (Coordinadora per a
l'Ensenyament i Normalització del Català).

TOTES LES ASSIGNATURES
EN CATALÃ

La Trobada consistí: en quatre
debats sobre normalització lingüís-
tica, en unes experiències dcls tre-
balls de les escoles esmentades, i
en uns esbarjos parallels. Totes
les activitats es feren a dependen-
cies del Monestir de Lluc i duraren
tot el dissabte i el mati de la jor-
nada del diumenge.

Informant de tots els debats, po-
dem dir que el primer fou el més
llarg, tal volta per a la incidencia
directa en la problemàtica. Norma-
litzar l'us de la llengua catalana a
l'escola mallorquina passa per in-
sistir que són absolutament insufi-
cients les tres horetes obligatòries
setmanals de l'assignatura de cata-
la, i que era necessari ampliar el
seu estudi, progressivament, a totes
les àrees de l'E.G.B., podent servir
les Ciències com a primera area a
envestir. També els mestres pre-
sents remarcaren l'absoluta necessi-
tat d'acceptar les normes lexiques,
ortogràfiques i morfo-sintàctiques
vigents en materia de Llengua Ca-
talana, i que s'hauria d'iniciar l'en-
senyament a partir de les varietats
orals dialectals de l'entorn més prò-
xim a l'escola. La majoria troba
necessari que la llengua estandard
catalana, tant a nivell oral com es-
crit, tos una eina de constant per-
feccionament.

MATERIAL D'ELABORACIÓ
PROPIA

Del segon tema; el de la introduc-
ció del castellà a les Escoles Mallor-
quines, es digué i remarca que la
llengua nostra era la catalana i que
per aquí s'ha de començar. Que la
castellana s'ha d'introduir quan per-
meti un bon treball amb les dues,
i sorgiren distints punts de vista
de com i a quin curs s'havia d'ini-
ciar el castellà.

Totes les Escoles Mallorquines
mostraren el material propi elabo-
rat per elles i coincidiren en la
necessitat i conveniencia de fer-lo
a la mateixa escola; per distintes
raons: Perquè mancaven llibres de
texte impresos en català adequats
a Mallorca. Perquè donaven possi-

- VEDAT SON MESQUIDA -
Por la presente se convoca a los Sres. Abonados a la Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo miércoles,
dia 6, a las 22 horas en primera convocatoria y a las 22 , 30 en
segunda, en los locales de la escuela de Son Mesquida. La Junta
Directiva ruega encarecidamente la asistencia de todos los seño-
res abonados, como asimismo de los interesados en serlo, debido
a que está previsto un cambio de autorizaciones para poder de-
sarrollar las actividades cinegéticas en los terrenos del Coto, para
de esta manera poder tener tiempo de confeccionarlas antes de
Ia apertura de esta temporada.

La Junta Directiva




