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Sistut d'E3 Gerricii al Ji Festival
NaCi3112i de Folkiore

El gongits

Entrauista iamb
ER. iloyartp
Valverde

Per sengon any consecutiu, Es
Port acollirà, entre el 24 i el 28 de
setembre, el Congrés de Lógica Apli-
cada FISAL-84 que organitza la Uni-
versitat de Palma a través del seu
Departament de Matemàtiques amb
la collaboració del Grup de Lógica
Aplicada de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya. Per tal de recap-
tar informació de primera ma sobre
aquest esdeveniment ens hem adre-
çat, seguint les indicacions d'En Na-
dal Batle —Rector de la Universi-
tat de Palma— a un dels organ itza-
dors, el també felanitxer En Llo-
renç Valverde, doctor de Informàti-
ca i professor titular de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya. En-
cetam conversa amb una pregunta
que molta de gent es deu fer: que
vol dir FISAL?

—Són les inicials del nom del
congrés en anglès que, traduit, vol
dir una cosa així com Seminari In-
ternacional de Tardor de Lógica
Aplicada. Tal vegada hi ha qualcú
que pensa que això de batejar en
angles un congrés fet a ca-nostra i
amb una participació important de
gent del pals es, pel cap baix, sno-
bisme. Pere) jo li diria que es una
necessitat motivada per la projec-
ció internacional que el FISAL té:
enguany, a més dels comunicants de
l'Estat Espanyol, n'hi ha d'Alema-
nya, d'Anglaterra, dels Estats Units,
de França i d'Italia. L'única llengua
que entenem tots a la vegada es l'an-
glés. Per altra banda, jo crec que
comprar només s'ha de fer en ma-
llorquí (sempre que sigui possible)
pert) s'ha de vendre en la llengua
que es pugui, vendre més: sens dub-
te, la llengua més estesa entre la co-
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munitat científica mundial es l'an-
glès; per consegüent, la manera
d'obtenir més difusió pel congrés i
tot el que l'envolta es emprar agues-
ta Ilengua.

—El nom ja diu que el tema del
Congrés es la lógica aplicada pens),
podries donar —en poques parau-
les— una idea més entenedora de
que tractau?

—Ho puc intentar. Tal vegada el
que cridi més l'atenció sigui el te-
ma concret dels Sistemes Experts,
sobre el que enguany hi haura va-
ries comunicacions. En essencia,
un Sistema Expert es un programa
que permet a un ordenador fer part
de la feina d'un expert en un camp
concret del coneixement. Així, per
exemple, hi ha sistemes experts que
poden diagnosticar malalties com
fa un metge o, per esmentar-ne un
altre, la utilització d'un sistema ex-
pert ha permès trobar jaciments de
petroli que havien passat desaperce-
buts per a l'home. La Matemàtica, i
la Lógica en particular, intervé en
aquests sistemes en el sentit que és
l'eina que horn utilitza per a mode-
litzar els processos de raonament i
de relació que l'expert fa servir en
la seva feina. Però aquest no es un
tema exclussiu del FISAL, altres te-
mes sobre els que també hi ha co-
municacions són Representació del
Llenguatge Natural, Conjunts i Sis-
temes Difusos, etc... Per fer-ho pla-
ner es pot dir, amb totes les preven-
cions que horn vulgui, que els tre-
balls que es present2n incideixen
tots —des d'una perspectiva absolu-
tamente científica— en l'objectiu
d'aconseguir que els ordinadors
emulin el maxim possible de les

Després de quatre dies d'estada
per Andalussia, tornaren a Felanitx
els components del grup S'Estol
d'Es Gerricó. El motiu d'aquest
viatge era representar a Balears al
III Festival Nacional de Folklore de
Córdova, que com se sap ja s'havia
de celebrar el passat mes de maig
i que a darrera hora va sofrir un
ajornament.

Perfecte amb tots els sentits For-
ganització d'aquesta manifestació a
càrrec del «Centro Cultural Amigos
del Folklore» de Córdova, que
comptava amb el suport de la Dipu-
tació i Ajuntament tant pel que fa
a l'estada dels grups com del mun-
tatge i programa del festival. Els
felanitxers, d'acord amb el progra-
ma establert, el dia 7 a la nit ba-
Baren a la plaça Jardines de Luna i
en aquesta primera actuació ja
aconseguiren atreure al públic, que
va arribar a participar dels balls
mallorquins.

El dissabte, dia 8, després de la
desfilada dels grups hi va haver una
petita ballada a La Fuensanta, a on
de bell nou es va posar de relleu
l'acolliment dels andalussos que,
malgrat el sol —eren la una del mig-
dia— omplien de gom en gom tota
Ia plaça i moltes persones s'acosta-
ven als felanitxers per felicitar-los.
A la nit el pati del Palau de la Dipu-
tació fou l'escenari escollit per For-
ganització, a on es va muntar una
altra mostra amb la participació
d'uns quants grups, entre ells «S'Es-
tol», però fou el diumenge a la nit,
a l'acte de cloenda, a l'impresionant

funcions que fa el cervell humà, es
a dir, obtenir màquines més intelli-
gents pel servei de l'home.

—Sense voler pecar d'escèptic,
vols dir que no es un objectiu molt,
diguem-ne, ambiciós?

—Home, i per demanar que no si-
gui. Dit d'una altra forma, hi ha un
proverbi xinés que ve a dir —mes

manco— que si un vol ferir la
lluna amb una pedrada el més se-
gur es que no la feri mai pen!), si
ho prova moltes vegades , pot ben
ésser que torni el millor tirador de
pedres de tot el món. Dit això, tal
vegada el que convengui puntualit-
zar es que no es tracta de substituir
l'home per una maquina, sinó que

això ha de quedar clar— es trac-
ta de tenir eines cada vegada Ines
eficaces per ajudar-li en la seva fei-
na. Per altra banda, tot això de les
maquines es la component més en-
tenedora i llaminera de l'àmbit del
Congrès, per-6 no és l'única: el tema

escenari del «Teatro Municipal al
aire libre», —un teatre a l'estil

quan el grup felanítxer aeon-
seguia el major exit. Unes 4.000 per-
sones acompanyaven fent mansbe-
lletes les jotes i boleros mallor-
quins, al mateix temps que s'esfor-
çaven per entonar les melodies dels
nostres balls. Un llarg i espés aplau-
diment al final de l'actuació va po-.
sar de relleu la gran acceptació dels
balls de s'Estol per part de la gent
de Córdova. Un acte que va resultar
molt emotiu va ésser la missa en
honor de Sant Rafel, patró de Cór-
dova, a la que hi prengueren part
la majoria dels grups assistens al
festival. Múrcia, Andalussia i Aragó
feren les parts musicals, a l'Oferta
els mallorquins ballaren eis «bole-
ros vells» i un grup del País Basc
va fer una dança ritual a l'hora de
la consagració. S'ha d'esmentar la
hallada a Baena, petita ciutat a la
que l'organització va enviar S'Estol
com a representació del Festival.

A la recepció .oficial, feta al Pa-
lau del Reis Cristians, tots els grup
reberen com a record de la seva
estada al festival un artistic «Cordo-
ban» de cuiro repujat, mentre que
els nostres representants entrega-
ren una gerreta felanitxera.

El III Festival Nacional de Cór-
dova, ha resultat en definitiva un
nou èxit ben considerable per su-
mar a la ja llarga llista de S'Estal
d'Es Gerricó. Aquesta sortida es va

complementar amb la visita a Gra-
nada.

basic del congrés es la rnodelitza-
ció —per mitja de la Lógica— dels
procesos naturals de raonament i
d'aprenentatge.

—Parlar de tot això es molt en-
grescador, per-6 crec que convendría
analitzar altres aspectes del FISAL
que ens sonen més a prop. Sense
anar més lluny, quines raons hi ha
per fer-lo a Portocolom? Encara
més, quines avantatges té per a Por-
tocolom i per a Felanitx el FISAL?

—Crec que hi ha molt bones
raons per fer-lo a n'Es Port i que
això dura —en un termini mes curt
o més llarg— indubtables beneficis,
econòmics i d'altre classe; de fet ja
en duu. Per damunt de tat fer el
FISAL a Portocolom suposa fer-li
una promoció turística orientada
cap a un turisme de qualitat, i no
és una promoció feta només de bo-
ca en boca. Pensau que ha sortit —i
sortira cada any— una publicació

(Passa a la pagina 8)



SANTORAL

D 16 S. Cornelio, papa
L 17 S. Roberto Belarmino
M 18 Stas. Irene y Sofia
M 19 San Jenaro
J 20 San Dionisio
✓ 21 San Mateo, ap. y evang.
S 22 San Inocencio

LUNA

C. Menguante el 18

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.

Pahna - 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 - Felannx: 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, 17,30 y 20,15 h. DO-
mingos y festivos, a las 7, 9,
12,30, 15,30, 17,30 y 20,15.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45. Domin-
gos y festivos, a las 7,30, 9,30,
13, 16, 18,15 y 20,45 h.

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

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

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.

Farmacias de turno:

Sábado

Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:

y domingo:
Amparo Murillo
Catalina Ticoulat
Francisco Pifia
Gayá-Melis
Miquel-Nadal
Amparo Murillo

TELEFONS D'INTERPS
Policia Municipal	 580051
Funerària	 580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències	 580254
Gukrdia Civil	 580090
Bombers	 581717

¡Collegial, prepara tu
vuelta al cole!

No te pierdas la más extensa
exposicion de

CARTERAS ESCOLARES
PLUMIERS, PORTA-TODO

Ven a ver tus marcas preferidas

Ii erona con combinación
y alarma	 — Scala - Peache
[Mk-flyer - JHCI

Exclusivas	 BUSQUETS

con Tarta de fresa y los Osos amorosos

Editorial Ramon LluII
Major, 25 - Tel. 580160

¡ NO ESPERES A LO ULTIMO!
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 875 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
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
20, tomó los siguientes acuerdos,
con la asistencia de todos sus
miembros:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe total
de 3.409.080 pesetas.

Se concedieron ocho licencias de
obras menores a particulares.

Se concedió licencia a D.a Isabel
Mena Batle y D. Miguel Riera Bar-
celó, para construir un nuevo edifi-
cio aislado de una sola planta, des-
tinada a una vivienda unifamiliar,
en el solar número 138 de la Urba-
nización LAFE de Porto-Colom, con
una tasa de 39.800 pesetas.

Felanitx, a 21 de agosto de 1984.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 20, tomó los siguien-
tes acuerdos, con la asistencia de
todos los Concejales, a excepción de
D. Andres Oliver, que recientemen-
te ha contraído matrimonio y se
hallaba en viaje de novios.

Se acordó por unanimidad apro-
bar el acta de la sesión anterior.

Se acordó por unanimidad abo-
nar al superior de los PP. Teatinos
de esta ciudad la cantidad de pese-
tas 352.384, recibida de la República
Francesa por herencia de D. Isabel
Maria Huguet Obrador, así como
Ias cantidades que el Estado Fran-
cés entregará a este Ayuntamiento
anualmente hasta el año 1991, en el
mismo concepto, por ser el citado
Instituto Religioso su auténtico des-
tinatario.

Se acordó por unanimidad apro-
bar la liquidación definitiva de las
obras complementarias de la Casa
Consistorial y abonar al contratista
Construcciones Mendez S.A. su im-
porte de 216.515 pesetas.

Se acordó por unanimidad adhe-
rirse al programa experimental for-
mulado por el Director General de
Deportes de la Comunidad Autóno-
ma para la utilización de instalacio-
nes deportivas escolares por el pú-
blico.

Se dio lectura al escrito de la Di-
rección General de Puertos y Costas
expresivo de los criterios orientado-
res de la nueva política costera.

Por unanimidad se acordó la ad-

quisición de un solar en S'Horta de
propiedad de D.  Sebastiana Manre-
sa Adrover, de 200 m2. de superfi-
cie, con nueve metros de fachada a
la calle Cala Ferrera, pot- la canti-
dad de un millón y medio de pese-
tas.

Felanitx, a 22 de agosto de 1984.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mesquicla Obrador

EDICTO

El Ayuntamiento pleno en sesión
del día 3 de septiembre aprobó el
pliego de condiciones que ha de re-
gular la adjudicación, mediante con-
tratación directa, de la ejecuNún de
las obras del primer tramo cle la 3.'
Fase del Proyegto de Restauración
de la Casa de Cultura de Felanitx.

En virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 119-1, del Texto articulado
parcial de la Ley 41/1975, aprobado
por el Real Decreto 3.046/1977, de 6
de octubre, se hace público que di-
cho pliego de condiciones estará de
manifiesto en la Secretaría de la
Corporación, durante ocho dias há-
biles a contar del siguiente día al
de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la provincia,
dentro de cuyo plazo podrán formu-
larse las reclamaciones que se esti-
men oportunas, las que serán re-

sueltas por la Corporación, en la in-

teligencia de que, pasado el plazo

señalado, no será admitida ninguna

de las que se formule ‚
Felanitx, a cinco de septiembre

1984.

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

ANUNCIO

Este Ayuntamiento, en la sesión
Plenaria de día seis de los corrien-
tes, ha acordado adjudicar los nue-
vos solares para sepulturas, disponi-
bles en la Ampliación del Cemente-
rio Municipal que se está llevando
a cabo.

Las personas interesadas en la
concesión de algún solar para se-
pultura pueden presentar sus solici-
tudes en las Oficinas Municipales,
donde se les facilitara el impreso
adecuado para ello.

Felanitx, a 7 de agosto de 1984.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

Vendo piso en Porto-Colom
en 1." linea frente al mar o cam-

bio con solar buena situación.

Informes: Tel. 575213

SE NECESITA PERSONA para
cuidar niño y casa.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

MUJER BUSCA TRABAJO, por
horas. Horario a convenir

INFORMES: EN ESTA ADMON.

TENGO PISO PARA ALQUILAR,
completamente amueblado.
Panorámica inmejorable.
Informes: Tel. 570368.,
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Tombats a la molsa

1H M 1E
L'invent no ha collat, de la qual cosa me n'alegr, sobretot perquè...

ja esta 136 d'invents!
El cas es que com qui no tê feines se les cerca o se les inventa, aquest

estiu els nostres politics de lo Comunitat de Propietaris, vull dir, Autóno-
ma (de qui?) s'han encalentit una mica el cap amb la decisió d'adoptar
o no un himne que acabi de completar la simbologia autonomista. Cal dir
que tot això dels «himnes regionals» s'ha pres molt seriosament en segons
quines comunitats autònomes. A Astúries ho tingueren molt fàcil i per
decret el popular «Asturias, patria querida» passa a ser l'himne de la
regió; a Catalunya i Euskadi hi ha hagut problemes a l'hora de decidir
quin sera el definitiu himne de la comunitat autônoma respectiva; a Ga-
licia no sé com s'ho han fet en aquest aspecte, i a altres bandes em pens
que la qiiestió encara esta per discutir.

Aqui, a les illes, tot i que varem ser eis darrers en tenir autonomia
(administrativa) i serem els darrers en tenir competències (es curiós, te-
nim el continent j encara no tenim els continguts, a cinc anys de l'apro-
vació d- la Constitució espanyola), ja estam preocupats per aim') de l'him-
ne, quan encara hi ha molt per caminar en sentits molt més importants i
trascendents (competències en Educació, per exemple). El cas, emperò, es
que hi ha una certa preocupació per això de l'himne que de tant en tant
surt a la llum pública. L'himne inventat aquest estiu passat havia de ser
«l'himne del consens., per?) no ho ha estat... ni falta que fa. Passa també
que se li exigeixen massa cosses a aquest futur himne: que sigui «consen-
suat», que sigui popular, que estigui arrelat, que no pugui ser monopolitzat
per cap illa, ... massa coses per una comunitat tan petita com la nostra.
Per sort no hi ha hagut ningú que exigeixi endemés a aquest futur himne
que acompleixi les tres regles fonamentals: que no es mogui, que no tras-
passi i que no es faci de notar. Ja seria massa!

Com que el problema està en la popularitat i en l'arrelament d'aquest
futur himne, pens que es podria fer una mena de Festival de la Cançò,
emès per televisió en aqueixa horeta que la televisió estatal ens regala
diàriament, on hi comptas el vot popular. Es podrien fer fins i tot dos
grupets: cançons tradicionals de «lo nostro poble», i cançons més inter-
nacionalistes per allò de fer conèixer les Balears arreu del món (d'això hi
vivim!). En el primer grup, el de cançons populars, hi podria haver can-
çons com:

de Plaça.(La Catalina del Mercado)
— En Joan Petit quan balla (El Juan pequeño cuando baila)
— Volem pa amb oli (Queremos pan con aceite)
Totes elles en versió bilingfie, perquè tothom sap ja a hores d'ara que

vivim en un territori bilingüe on hi ha una Ilengua oficial i una altra que
no ho es tant.

En el segon grup, el de música més internacional, hi podria haver can-
çons com:

— Que viva España (Visca Espanya!)
— Bailemos el Bimbo (Ballem el Bimbó)
— El Baile de los pajaritos (El ball dels ocellets)

També en versió bilingüe per tal que aquells que sempre cerquen la
palleta no tenguin res que dir.

Amb una votació de caracter popular tendriem arreglat el problema i
punt-i-final a la qüestió. Tanmateix em pens que aquesta qüestió acabara
com les altres (la bandera, per exemple): amb un himne per Mallorca, un
altre per Menorca i un altre per Eivissa-Formentera, sense comptar el de
iota la Comunitat Autònoma, o sigui quatre himnes, quatre banderes, qua-
tre assemblees legislatives,

Personalment m'inclinaria per votar l'opció de «lo nostro» i la cançó
popularissima «Na Catalina de Plaça» i gaudir de l'emoció que em produi-
ria cantar allò del «Titiruriruri qua qua qua» en qualsevol acte de caire
politic que es celebras en aquesta terra. Seria massa, tu!

Ramon Turmeda
agost 1984

SUPERHAMAS
OFERTAS SEMANA

Aceitunas de La Española bote de 1/2 Kg. 97 pts.
Queso La Cabaña	 645 pts. Kg.

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

I tot gel teu idealisme
arribada cavalcant al món,

baixada vertical d'un estel,

caiguda a velocitat de la llum

d'un estel que se'n va

i no pots fer res,

ni plorar,

ni escoltar,

ni pensar

i l'únic que et queda

és esperar que la caiguda

no arribi ai fems, ni al blau

d'un paisatge oblidat

Pere

17 agost 84

SE VENDEN puertas, persianas,	 VENDO ESCOPETA AUTOMAT!-
vigas y tablones.	 CA «I3ERETIA» con boquillas de
Procedentes de derribo.	 polichoke en perfecto estado.
Inf.: Cl. Horts, 4
	

Informes: Tel. 57:5694



Curso de informática
De nuevo iniciamos los cursos el

próximo martes día 18
INFORMES:

«CAVALLETS» Pza. España, 16
Tel. 581554

Libros de texto BUP y COU
Pueden adquirirlos en las librerías de
Felanitx

1 BUP librería CONDOR
2 NP »	 RAMON [LULL
3 BUP	 OLIVER
COU	 KAFKA

FELANITX

INFORMACIÓN LOCAL
La Festa de Sant Salvador

Amb l'església replena de fidels,
es va celebrar dissabte passat hora-
baixa la festa de Sant Salvador, en-
guany en el 506 aniversari de la seva
institució, ja que, com sabeu la fes-
ta per excellencia del santuari es
des de l'any 1934 la que recorda la
coronació portifícia de la imatge de
la Mare de Deu, el segon diumenge
de setembre.

La solemne Eucaristia, que posa
el fermail al Cinquantenari, fou
concelebrada per quinze sacerdots,
.presidits pel Vicari General Mn.
Bartomeu Vaquer. Aq a ests foren, el
Pare Munar (M. SS. CC .) i els reve-
rends J. Ferrer, J. Prohens, B. Mi-
guel, M. Lladó, P. X amena, G. Adro-
ver, J. Bisellach, M. Lliteres, J. Sas-
:tre, A. Fiol, L. Martiáriez, J. Cerda
i J. Alzina. L'homilia fou a càrrec
del P. Jaume Prohens, C. R. i la Co-
ral de Felanitx illustrara musical-
ment la celebració.

El nou Superior de Sant Alfons
Dilluns passat va arribar a Fela-

nitx el Rd. P. Guillem Estrany, que
fou nomenat superior de la comuni-
tat teatina felanitxera en el darrer
consell provincial de l'ordre cele-
brat a So'n Espanyolet el passat
mes de juliol.

El Pare Estrany es natural de Vi-
lafranca de Bonany i al llarg de la
seva dilatada vida religiosa ha exer-
cit el càrrec de Superior del Semi-
nari teatí i resta un bon grapat
d'anys a les missions teatines del
Burundi. Ara darrerament formava
part de la comunitat del santuari de
«Ntra. Sra. del Castariar» de Bejar,
on tenia a cura el cor de l'escolas-
ticat.

Des d'aquestes planes donam la
benvingula al P. Estrany i li desit-
jam que la seva estada entre nosal-
tres li sia grata.

Mique! Maimó, ben classificat a les
regates d'optimist

A finals d'agost es va celebrar a
S'Arenal el «Dia de la Vela», regata
de caracter regional a la que el nos-
tre 'misa el nin Miguel Maimó Ben-
nasar es va classificar en segon Roc
de la categoria Optimist, classe C.

Així mateix al Premi «Ciutat de
Palma», prova de caracter nacional,
va aconseguir el 3er. Hoc en les ma-
teixes modalitat i categoria.

Ens congratulam dels exits d'a-
quest jove regatista.

Exposició de Batik de H. Schulze
Avui dissabte, a les 7 de l'horabai-

xa, sera inaugurada a la sala d'art
de «Sa Nostra», una exposició de
batik de l'artista Hildegard Schul-
ze, la qual en una altra ocasió, al
manco, ja havia exposat a Felanitx.

La mostra'restara oberta fins el
proper divendres dia 21.

Mostra de fotografia de
Manuel Sirer

El proper dissabte dia 22, a la
sala de «Sa Nostra», ens presenta-
ra una exposició de fotografies el

fotògraf local Manuel Sirer.
aquesta la primera exposició indivi-
clual que presenta a Felanitx En Ma-
nuel Sirer.

La mostra estarà oberta fins el
dia 30.

Hogar del Pensionista
EXCURSION

Para el próximo día 24 de setiem-

bre, se proyecta una excursión a

Palma, Cala Major, Illetes, Portals

Nous, Palma Nova, Magalluf, Santa
Ponsa, Peguera, Port d'Andratx, Es-

tellencs, Banyalbufar i Valldemos-

sa, con almuerzo en el restaurante

Es Grau.

Para más información, en el Ho-

gar del Pensionista.

Sorteo mensual
En el sorteo que patrocina «la

Caixa», celebrado el pasado mes de

agosto, ha sido agraciado el socio

número 2.520, D. Miguel Pomar For-

teza de la calle Eres, 25.

Croada del Amor Divi
MISSA SUFRAGI

El proper dissabte dia 22, la mis-

sa vespertina de les 7 sera en su-
fragi del croat recentment difunt

Cristòfol Rosselló Rosselló de Can

Firella.

Els PP. Teatins i els familiars del

difunt hi conviden els fidels.

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9'30 clel ves-

pre, a la capella de la Caritat hi

haura Vigília d'Adoració Nocturna
femenina.

Hermandad de Donantes de Sangre
El próximo miércoles dia 19, de 6

a 9 de la tarde, en la plaza del Mer-
cado, en la roulotte de la Herman-
dad de Donantes de Sangre de la
Cruz Roja se realizaran extraccio-
nes a los donantes voluntarios que
lo deseen.

de sociedad
PR1N1ERA COMUNIÓ

Dissabte passat horabaixa, a la
parròquia de Sant Isidre de S'Hor-
ta, va rebre per primera vegada
l'Eucaristia, la nina Apollbnia Maria
Piña Llaneras.

Li enviam l'enhorabona que leim
extensiva als seus pares.

NECROLOGIQUES

El martes día 5 por la tarde, des-
cansó en el Señor en el convento de
los Hermanos Fossores che la Mise-
ricordia del Camposanto, Fray Juan
Heredia Fernández, novicio, que
contaba 44 años de edad. Descanse
en paz.

Fray Juan era natural de Armilla
(Granada) y hacía unos seis meses
que había ingresado en la Congrega-
ción. Pasó a formar parte de la Co-
munidad felanigense el pasado mes

de junio.

Reiteramos nuestra condolencia a
Ia Comunidad de Hermanos Fosso-
res.

El passat dia 5, passa d'aquest
nión a l'altre a Portocolom, després
de rebre els sants sagraments i a
l'edat che 84 anys, l'amo En Pere Jo-
sep Pou Rosselló (Muntaner). D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la
seva família i d'una manera espe-
cial als seus fills D. Pere Joan i
D.  María.

Sección Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE LA DOLOROSA

Avui horabaixa, a les 6'40 se can-
taran Vespres a la Mare de Deu (en
llatí) i tot seguit hi haura missa
concelebrada amb sermó que dira
el P. Jaume Prohens, C.R. Es canta-
ra la missa «de Angelis».

Es convida a tots els fidels.

illiquet mestre Ramon

va morir a Porto-Colom, dia 12 de setembre de 1984, a 76 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

La seva esposa Aina M.  Obrador Mestre; fills Rafel i Isabel M."; nora Catalina Mestre; net
Miguel Lluís; germanes Antònia i Margalida; cunyats, nebots i els altres parents, vos demanen que
encomaneu la seva anima a Déu.

Casa mortuòria: Ca S`Hereu - Es Babo - Porto-Colom
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1229 Jaume I, finançat pels Tours Operators Vikings, conquesta
Medina Mayurqa, que llavors sera Ciutat de Mallorca.

1616 ,Els pirates berberiscs capturen els vaixells de pesca «Cala-
trava», «Llunaplena» i «Eduard», els quals són conduits al
port d'Alger, on són acusats de pescar en aigües jurisdic-
cionals musulmanes, amb xarxes iHegals i sense llicències.

1794 Robespierre afirma en públic que la Revolució Francesa no
fa altra cosa que donar-li mal-de-caps . Al dia següent es
guillotinat.

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

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

(Pedir dia y hora) Tel. 551008

Dr. César Mesón Legaz

BODEGA DE FELANITX, SDAD. COOP. LTDA.
Se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General

que tendra lugar el dia 15 de septiembre, a las 21 y 21'30 h.,
el los locales de la misma.

Felanitx, 6 de septiembre de 1984
La Junta Rectora

FELANITX

LA RODELLA I EN COLOM

Sr. Director:
Hem llegit «la rodella» de dia I

que parla del tema d'En Cristòfol
Colom. No tenc res a objectar a la
seva crítica de que en un moment
donat se servissin d'unes coses que
feien olor a veil per fer propagan-
da comercial, atribuint-les el naixe-
ment d'En Colom.

Altre cas ben diferent es que En
Gabriel Verd, cremant el seu temps
i la butxaca s'esforci cercant el
llenguatge dels fets i la seva concor-
dancia. Cosa que volem agrair-li
aquells que sense cap títol recone-
gut ni per reconèixer ens conside-
ram simples felanitxers, al temps
que agraïm en lo que val que en
Ramon Rosselló ens haja dit coses
que nosaltres pels nostres mitjans
no sabríem de la història de Fela-
nitx.

Personalment creim que la pos-
tura millor a adoptar es esperar a
que l'esforç d'altres indrets, sumats
i encaminats amb els que du entre
mans en Gabriel Verd vagin madu-
rant, al temps que ens alegram de
que, avui com avui, Felanitx sia un
dels pobles o EL POBLE que més
te a veure amb el Hoc i aires nadius
de Crisfòfol Colom, així com admi-
ran lesipspewerJoucte balciiii144111; a
cum les riles llargues i decidides que
va donar ELL més enllà dels nos-
tres horitzons. Mentre que el fet de
que en Ramon Rosselló no haja tro-
bat indicis de l'estada d'un príncep

a Santueri no vol dir forçosament
que no pogués deixar part del seu
ésser a alguna persona de la nostra
contrada.

Volem acabar recordant, a prop&
sia de «la rodella», un fet que va
succeir a una contrada marinera del
sud d'Espanya. Per aquelles saons
un avió Nord-America va sofrir un
accident i les bombes que portava
caigueren espargint-se per la mar.
Les trobaren totes manco una. Els
tècnics cercaren i recercaren... i res
trobaren fins que un simple home
de mar ja cansat de repetir lo ma-
teix els féu escoltar. Llavores, amb
un tres i no res, trobaren la bomba.
L'embull sobre l'infantesa de Cristò-
fol Colom es més subtil, pet-6 els fils
teixits per Gabriel Verd podrien es-
ser el Iligam-corda per arribar a la
contrada nadiva de Cristòfol Colom.

Uns felanitxers

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 medico

Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:
Mañana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y sabado no cerramos al

mediodia.

Des del Penya-Segat

No sabeu qualque acudit sobre el
Senyor Moran? Si, l'excellentissim
senyor ministre. Fins i tot ara pels
quioscos es ven un fullet on s'hi
troben facècies sobre l'esmentat
senyor algunes de les quals quan
ell era petit ja eren velles. L'estiu
passat, a les tertúlies portuàries, as-
seguts a la fresca, sovint se sentia
dir: no saps la darrera gracia d'En
Moran? Engtiany la cosa ja no cstà
de moda, pub ve aquest fullet a re-
cordar-nos-en una bona quantitat.
Una editorial ha pensat —i ben pen-
sat— que tendria una bona sortida,
millor dit, unes bones entrades cap
a la seva pròpia caixa o compte
corrent.

La meva llarga o curta vida
—això es relatiu— m'ha duit a ca-
villar el fet dels acudits. Temps en-
rera no es podia fer un acudit on es
ridiculitzas una persona política. La
revista «La Codorniz» va esser mul-
tada i clausurada uns mesos perquè
ho va intentar. A casa nostra per-
què un d'aquests pallassos de ver-
bena va ridiculitzar un dels pre-
bosts del poble ho va pagar un poc
car. Però ridiculitzar les personali-
tats politiques o religioseS es un
costum antiquíssim. I fins i tot pot
esser saludable. El poder, deia N'Al-
bert Camus, embruta la persona,
pot arribar a creure's un «intoca-
ble* i la crítica, a vegades, aquesta
'un poc jocosa, té unes facècies que
pareixen sortides d'infants o de be-
neits, i poden fer veure els limits
que té tota persona humana, encara
que porti una corona o tres.

Recordau els acudits de fa uns
quants anys que sovintejaven més a
Ia TVE?: la persona del pages, d'a-
quell pobre foraviler o de poble pe-
tit que arriba a la ciutat i fa el ri-
dícul. Això de fer el ridícul, també
es relatiu, com quasi tot. Un pages
a Ciutat, ho recordaran moltes per-
sones majors, sovint era motiu de
xiuladissa. Però, i un ciutadà a ma-
tances? Vull dir que el ridiculitzar
mitjançant acudits les persones es
dóna perquè les posam en una si-
tuació que desconeixen i els qui en
riuen, sí la coneixen.

Sobre aquest fenomen dels acu-
dits en trec unes quantes conclu-
sions. Els acudits més galindejats
pel públic, en general, són els que
fan referencia a una situació d'una
persona concreta que no sap desen-
volupar-se dins un medi o grup so-
cial determinat, que no agafa la co-
sa més normal, Ines be la més es-
trambótica.

Si aquests acudits els aplicau a
una persona qualsevol, que tan pu-
gui esser en Pere com en Pau, poca
gracia fereu. La gracia sera més elo-
qüent si l'aplicam a un grup social
determinat o persona concreta, amb
nom i llinatges.

Quins eren els qui més celebra-
ven els acudits sobre pagesos entre
els anys seixanta i setanta?; doncs
aquells que feia poc que havien dei-
xat la vila per anar a la ciutat. Les
sales de festes de Madrid, Barcelo-
na, etc. s'omplien quan hi anaven a

dabriel Julià A.

actuar aquells «cómics» que amb un
bastó i una boina imitaven els po-
bletans; aquests eren molt aplaudits
per la nova població ciutadana, que,
molts d'ells, encara duien fang per
les sabates.

Avui amb això del «cambio», amb
això d'una societat més oberta, més
liberal, el pages, a més de massa
vist, ja no es tan pages; en segon
Hoc: la nova societat ja no recorda
allò d'aquell temps que havia deixat
feia poc i odiava. (Ara, tal vegada,
ho enyora, perquè la vida pagesívo-
la té cert encant. Qui ho dupte?)
Ara el protagonisme dels acudits re-
cau sobre els politics o personali-
tats religioses. Heu vist TELE-
DEUM? Sí? Doncs poca diferencia
hi ha entre el ridícul d'un pages
d'antany a la ciutat o un d'aquells

prkbosts front a les cameres imagi-
naries.

La cosa és així encara que no
m'agradi: la gracia es més gracia
quan es desgracia dels altres. I so-
bre tot si aquesta gracia/desgracia
ve personificada en una persona
que tengui el front un molt o poc
alt.

Ens ha tocat viure a un país on
uns fan estàtues j altres les rom-
pen. •

I pensar i creure, i creure i pen-
sar que els derrocs, les runes no
fan poble! I qui diu poble diu Cul-
tura.

IN PACE VIVAT

D. Antonio Rosselló Adrover
INDUSTRIAL HERRERO

1-10-1892 — 22-9-1952

Y •

D. Juan Rosselló Lladó
Oficial 1.° Banca March, S. A.

5-9-1931 — 16-9-1979

Sus familiares y allegados,
agradeeeran a sus amistades
quieran encomendar a la mise-
ricordia de Dios el eterno des-
canso de sus almas, en las mi-
sas de aniversario que se cele-
brarán en la parroquia de San
Miguel, en la iglesia de San
Alfonso, parroquia de Porto-
Colori y capilla del Campo-
santo (le San José, los próxi-
mos días 16 y 22 del corriente
mes de septiembre.

ANDREU MAIMO
CLASES DE DIBUJO y PINTURA

Tel. 575103

Acudits, fackies gràcies i altres herbes



Naps
—Senyores i senyors i altra

fauna inconsiderada en els
mots primers d'aquesta frase,
tenc l'honor de participar-vos
que aquest és el primer Nap-
proveta.

—Qui es son pare? Son pare
és un pet «in vitro», un pet
conservat dins un tubet de
químic.

—I sa mare? Vaja pregunta,
«madre no hay Inds que una».

CUPON DE LA ONCE
VENTA en kiosco Plaza España

y LOTERIA
HORARIO: De 7'30 a 1030 y tarde de

5 a 7

CINE FELANITX-i..... 581231

Hoy sábado a las 915. Mañana domingo desde las 3 tarde

Oscar a la mejor adaplación musical

YE NIL
Producida, dirigida e interpretada por KBárbra Sireisando

Otra base en el mismo programa:

Organización Amsterdam
Jueves 20 y viernes 21, a las 9'15 de la noche

LA LOBA DE LA S.S.
;El Ultimo y mág'revolucionario cine KS»!

Complemento:

«ITALIA EN PIJAMA»

Sábado 2 .2 a las 915 y donitaifte 23 desde las 3.

«La gran ruta hacia china» y
«Los invasores del espacio»

FELANITX

vint-i-cinc
anys
enrera
LA FESTA DE SANT NICOLAU
A CA'S CONCOS

Les festes dins la nostra rodalia
no s'acaben —ni d'un bon tros!—,
amb les verbenes de Sant Agustí
perquè, entre altres raons, no sola-
ment de verbenes viu l'home. Tant
si mos agrada com nó, hi ha altres
sants de la Cort Celestial que no
desdiven gens ni mica i desitgen en-
vidar dins el joc de les festivitats
locals.

Aquest és el cas de Sant Nicolau
de Tolentí al qui cada any, pel mes
de setembre, els veïns de Ca's Con-
cos li fan festa i entorns.

Però que feren els concarrins per
honrar i venerar al seu Patró, ara
fa vint-i-cinc anys. Seis-vos cómoda-
ment i llegiu:

A las 10 de la mañana en el tem-
plo parroquial, adornado y decora-
do con gusto, el Rdo. D. Jaime Obra-
dor, beneficiado de la S.I. Catedral
de Ibiza, procedió a la bendición de
una imagen de San Nicolás. Fueron

padrinos D. Antonio Obrador y la
distinguida señorita María Artigues.
A continuació se procedió a la ben-
dición del artesonado, acto en el
que actuaron de padrinos D. Sebas-
tián Rigo y la Srta. Margarita Por-
tell. Luego fue bendecido un artís-
tico copón para el sagrario, que fug
apadrinado por los niños Juan Rigo
y María Julia.

Acto seguido se cantó solemne
Misa Mayor oficiada por el citado
beneficiado D. Jaime Obrador, asis-
tido por D. Antonio Obrador, ecó-
nomo de Villafranca y el Rdo. Don
Bartolome Vaguer, vicario de la
Parroquia de San Alonso Rodriguez.
Hizo el panegírico del Santo, el Rdo.
D. Antonio Roig, ecónomo de San-
tanyí.

Durante la ceremonia religiosa,
interpretó adecuadas composiciones

el Coro Mixto Parroquial dirigido

por el Sr. Ecónomo Rdo. D. Miguel
Vallespir.

Al final de la función, los nume-

rosos asistentes fueron obsequiados

por los padrinos con un espléndido

refrigerio servido en la Casa Rec-

!oral.
Fins una altra si Déu ho vol.

D'ALLAVORS

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

• En el «CAFE MERCADO»
(Bar Ca'n Rosa), el pasado viernes
el grupo teatral «LOS MONGOLOS
DE LA MUERTE» interpretaron su
espectáculo «¡PON A ENFRIAR EL
MONO!». Una obra muy digna, de
propia cocción, inspirada en escri-
tos del malogrado JULIO CORTA-
ZAR. Este grupo marginal, indepen-
diente, anarquista, altruista, ha
puesto en escena este vehículo por
diferentes puntos de la isla con
igual éxito del que tuvo en tan re-
ducido recinto. Sólo unos pocos, se
enteraron del evento. Hay que decir
a JUAN MANSILLA, director del
grupo, a LOLA etc... que cuando
hay ideas, imaginación, ilusión, to-
do sale bien.

• El pasado domingo ANGEL
LEIRA MARTIN, que consiguiera
UN ROTUNDO TRIUNFO en la pa-
sada NOVILLADA DE SAN AGUS-
TIN, también TRIUNFO en PALMA.
Si aquí cortó cuatro orejas y rabo,
allí no se quedó corto. TRES ORE-
JAS en la City. ¡Vaya, que el chico
huele a fenómeno!

• La empresa que patrocina esta
sección me facilita una copia de
una carta procedente de la mismí-
sima ARGENTINA, de SAN PEDRO
¿de dónde sinó? Dirigida a ANTONI
GRIMALT senior, de la que me hago
eco con infinito placer. La idea sur-
gió en esta misma columna. Un po-
sible viaje a la Argentina felanitxera
el próximo mes de noviembre. Allí
suplican, a ser posible, que este vue-
lo «charter» se adelante al 12 de oc-
tubre, día de la AGRUPACION MA-
LLORCA, de allá, celebra su fiesta
anual, para evitar desplazar esta ce-
lebración. Yo creo que con buenos
deseos todo es posible, y más tra-
tándose de felanitxers. También es-
tá previsto, que si va TIMONER en
Ia expedición, haya una carrera de
bicicletas en honor a nuestro eterno
campeón. ¡Abrazos a toda la Agru-
pación desde estas páginas!

• «S'ESTOL D'ES GERRICO»
ha viajado a la peninsula, a COR-
DOBA, para dejar la esencia del fol-
klore mallorquín por aquellas tie-
rras.

• Y hablando de lo nuestro, hay
que promocionar este fabuloso dis-
co de los «SIS SOM», que parece no
tener el apoyo necesario por parte
de los medos informativos. Un gru-
po del que forma parte nuestra can-
tante «folk» FRANCESCA ADRO-
VER, una voz extraordinaria... ¡Es-
cuchad y veréis como os gusta!

• El inconfundible RAFEL «SI-
MONET», que ha tenido un apreta-
do verano dirigiendo si BANDA DE'
TAMBORES Y CORNETAS, va a po-
ner la guinda con dos memorables
actuaciones. El día 29 van a CALON-

GE y el 30 van a calentar todo CA-
LA MILLOR... ¡Y es que RAFEL y
su banda es un «aperitivo» impres-
cindible en cualquier fiesta!

• Tras el «impasse» que impone
todo verano, vuelve a la carga «DIS-
COTECA CLASS». La única disco le-
Janitxera que no ha recibido las
atenciones que merecía, si quere-
mos que siga para bien en benefi-
cio de todos...

• Puede que sea en «SA SfNIA»
donde se rinda UN GRAN HOME-
NAJE a TODOS LOS CICLISTAS
FELANITXERS. Desde TIMONER,
pasando por SIMON FEBRER, sin
olvidar a los MASCARO, TONI TI-
MONER, POU... etc... La idea se
está cociendo desde hace tiempo,
falta tan sólo ponerla en practica.
Se lo merecen de verdad.

• Y... ¡por fin! le llega otra opor-
tunidad a SEBASTIAN GARRIDO,
alias «el Butanero», el del «BUTA-
NO SPORT». Esta vez de la mano
de TOLO GUELL. La PROEZA con-
sistirá esta vez en ir desde el «BAR
GUELL» hasta LLUC con la botella
sobre sus resistentes espaldas. Algo
increíble a primera vista, pero este
señor no tiene nada imposible. El
pasado jueves en cl «Bar El Cruce»
dc Vilafranca había reunión y se te-
nían que ultimar detalles. Esta vez
el atleta felanitxer contará con to-
dos .los medios informativos a su
favor y de multitud de firmas co-
merciales que quieren patrocinar su
hazaña. ¡A ver si entre todo se saca
para gastos, Sebastián!

JORDI GAVINA

Cámara Agraria Local
SUBVENCION PLANTACION
DE CITRICOS NARANJO,
MANDARINO,
LIMONERO, POMELO

Los agricultores que deseen lle-
var a cabo la reposición de faltas,
o la replantación en huertos afecta-
dos por la «tristeza», así como ague-
llos que vayan a realizar nuevas
plantaciones, podrán optar a las
ayudas para la adquisición de plan-
tones de cítricos, procedentes de vi-
veros autorizados, previa solicitud
de tales ayudas antes del 1 de oc-
tubre de cada año.

Para más información dirigirse a
esta Camara Agraria Local en horas
de oficina.

Felanitx, agosto de 1984.
El Secretario.

Pedro Llompart Bosch



Ven a vernos y encontrarás lo más
nuevo en MATERIAL ESCOLAR.

Gran variedad de carteras (alarma,
combinación), plumiers, porta-todo, rotu-
ladores, material de dibujo, manualidades,
etc.

Sección especial dedicada al peque-
rio escolar.

Y además AHORA por la compra de
tu cartera te obsequiamos con un bolí-
grafo, lápiz y goma.

CONDOR
Carrer de Sa Plaça, 6

¡CHA
nuevo curio!

VAL prepara t
• u

cine principa
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El Club Deportivo Felanitx jugó
su primer encuentro en su campo
de Es Torrentó con una primera
parte de buen fútbol, donde reinó
Ia mala suerte, ya que por tres oca-
siones el balón se estrelló en la ma-
dera visitante, cuando el público
cantaba el gol.

El Felanitx durante el primer pe-
ríodo hizo un fútbol muy alegre,
jugando al pirmer toque, —lo que
entusiasmó al público asistente—,
derrochando energía, lo que motivó
que en el segundo tiempo el equipo
bajara su rendimiento, pues el Club
Deportivo Calviá se encerró en su
area y se dedicó durante el primer
período a defenderse como pudo, lo
que provocó que en la segunda mi-
tad, con el empate que campeaba en
el marcador, a los jugadores visi-
tantes les diera moral para intentar
sacar algo positivo, pero las afor-
tunadas intervenciones del guarda-
meta Nadal lo impidieron.

Creemos que nuestro equipo tal
como esta jugando debe hacer una
buena campaña, porque la realidad
es que practican un fútbol ágil y sin
complicaciones, presionando muy
bien el centro de campo y abriendo
el juego por los extremos. En resu-
men haciendo un fútbol practico.

En el capítulo de destacados po-
demos nombrar al portero Nadal,
el cual, aparte del incidente que mo-
tivó su expulsión estuvo muy acerta-

do, Oliva que cumplió muy bien en
su marcaje y subió bastante por
Ias bandas abriendo pasillos, el ju-
venil Antich, el cual cada día se
afianza más en su puesto ¡bravo por
este muchacho! creemos que tiene
un gran futuro dentro del fi:11pol,
gran labor la realizada por el cen-
trocampista Muntaner que realizó
un gran encuentro con muy pocos
fallos, también las genialidades de
Martin Rial ¡que gran jugador es
Santi!, la regularidad de Valentin,
un hombre que no esta jugando en
su sitio pero que cumple a la per-
fección la labor que le ordena el en-
trenador ¡ánimo Valen!, también
hay que citar el derroche de facul-
tades de M. Angel, con un gran gol,
y las de Biel Garau. Y felicitar a
Covas y Muntaner que han estado
a la altura de sus compañeros, en
definitiva, felicitar a todos los ju-
gadores así como a su entrenador
para que sigan en esta línea de su-
peración ¡ánimo muchachos!

La alineación presentada por el
C.D. Felanitx fue la siguiente: Na-.
dal (3), Valentin (2), Covas (2), Mun-
taner (3), Galmés (1), Oliva (3), An-
tich (2), Vacas (1), M. Angel (2),
M. Rial (2), Garau (1) (en el minuto
46 Torregrosa sustituyó a Garau).

El gol fue conseguido por M. An-

gel en el min. 80 de fuerte chut cru-

zado, un gran gol.

PUBLICACIONS
«EL TERME DE FELANITX
A LA REINA DE MALLORCA»

En Pep Grimait i Vidal de Ca's
Concos, acaba de treure un nou tí-
tol dins la collecció de fullets «Co-
ses nostres». És la crònica de la dia-
da de la comarca de Felanitx a Lluc

Infantiles

Olímpic de Menacer, 1
C.D. Felanjtx,

Partido muy entretenido el juga-
do el sábado en Na Capallera, con
bastante público.

Una primera parte de poder a
poder donde los felanigenses de-
mostraron que están físicamente
bien y pueden hacer un papel real-
mente digno en su categoría, ya que
el Olímpic se considera el equipo
más potente del grupo.

Digamos que si hay que destacar
a algún jugador es el portero Sure-
da y al central Uguet, sin menospre-
ciar a sus compañeros que de ver-
dad sudaron la camiseta.

Hubo un penalti que el señor co-
legiado se lo comió o no quiso ver,
que quizá hubiera sido el empate
merengue y las cosas hubieran po-
dido cambiar.

Para el próximo sábado día 15, el
Felanitx recibe el España de Lluc-
major a las 5 de la tarde.

El Felanitx alineó: Sureda (3),
A. Gallardo (2), Beas (2), Uguet (3),
Algaba (2), Luciano (2), Risco III
(2), J. Gallardo (2), Rodríguez (2),
Aznar (2), Pascual (-), Bennasar (-),
Barceló (-).

J.V.

del passat dia 19 de marc, on s'hi
recolleixen tots els parlaments i les
pregaries adreçades a la Mare de
Deu per les distintes parròquies que
hi assistiren.

L'opuscle consta de 36 pagines i
esta iflustrat amb quatre fotogra-
fies de diferents moments de
diada.

Aquest es el número 6 de la col-
lecció, que fou iniciada pel setem-
bre de l'any 1980.

«LA TRAPA DE S'ARRAU)»

Ha sortit el segon títol de la sè-
rie de monografies dedicades a
«Monuments de les illes balears»
que edita l'Institut d'Estudis Balea-
rics. El seu títol: «La Trapa de S'Ar-
racó. (Aproximación al estudio his-
tórico-arquitectónico)».

El treball es deu als investiga-
dors Jaume Coll Conesa i Andreu
Ramis Puiggròs.

L'obra conté unes síntesis geogrà-
fica i històrica de la Trapa, així
com una descripció i anàlisi de les
restes arquitectòniques d'aquests
edificis que aixoplugaren una cornu-

nitat trapense des del juny de 1810

fins a l'octubre de 1820. Finalment

du uns apéndix amb la descripció

de la ceràmica de l'època trobada

entre les runes, un inventari dels

béns de la Trapa realitzat pel Rec-

tor d'Andratx l'any 1828 i una re-

lació bibliogràfica sobre el lloc.

EXTRAVIADA CARTERA SRA.
conteniendo efectos personales.
Sc gratificara su devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Tel. 58011

III División

Primer partido de liga en Es forrentó
C.D. Felanitx, 1 - Costa de Calviá, O

Jueves 20 a las 9'30 UNICO DIA

Hoy &Idaho a las 9'30 y mañana domingo desde las 3

SUPERGIRL
El rival femenino de Superman ya está en marcha

y de complemento

ERIC, oficial de la Reina

Infierno entre rejas
Brutalidades, sadismo, sexo,...

En el mismo programa:

Mundo dulce y cruel

Viernes 21 y sábado 22 a las 9'30 y domingo 23 desde las 3

Lo adelantamos y agni está

Tras el corazón verde
Batiendo récords en las mejores pantallas

Y de complemento:

MI AÑO FAVORTO
Con Peter &Toute
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El Congrés de...
(Ve de la pagina

amb les comunicacions presentades
en el FISAL. Aquesta publicació es
distribuieix —t'ho puc ben assegu-
rar— arreu del món: des del Jape,
fins als Estats Units i des de Fin-
landia fins a Australia. Hi ha molta
de gent que o be només ha sentit
parlar de Mallorca com un lloc tu-
rístic massificat o' be ni tan sols
això: no n'ha sentit parlar mai i,
sobre tot, molts pocs saben que exis-
teix un lloc anomenat Portocolom:
gracies al FISAL sabran que a Ma-
llorca es poden fer altres coses, que
hi ha llocs prou bons com per a LIM-

llir un congres internacional i que
aquest lloc es Es Port. A més, n'hi
ha d'altres d'avantatges i, per no
allargar-ine massa, te posare un cas:
no fa gaire —rally 1982— vaig assis-
tir a un congres internacional de
Lògica a París. Jo no crec 'que París
necessiti gaire promoció tUrística:
tothom la coneix. Per  te puc ben
assegurar que institucions alienes
al congrés —com l'Ajuntament— es
var, mostrar molt interessades en
ell, fins el punt que el mateix batle
de París ens va oferir una recepció
exclussivament pels congressistes.
No crec que ho fés perquè Ii cai-
guessim especialment be o- perquè
li sobras temps. I te podria esmen-
tar altres exemples. Veritablement,
com a felanitxer, crec que hem ten-
gut molta de sort en que Es Port
sigui un lloc inmillorable —un marc
de luxe— per a fer congressos de
les dimensions del FISAL i, Sobre-
tot, de que el Rector de la Universi-
tat de Palma En Nadal Batle, així
com el Vice-rector, N'Antoni Ben-
nassar, pensasin amb Es Port i que
fessin les pases necessaries --que
no varen ser poques— per dur-hi
aquest Congrés.

—Vols dir que hi ha, o hi ha ha-
gut problemes per fer-lo a Porto-
colom?

—No, no crec que hi hagi grans
problemes, però organitzar un con-
grés no es fàcil. s molt important
el suport d'altres institucions, com
el de la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern de la Comunitat
Autònoma o el de Sa Nostra, que
va fer i fan possible la realització
del FISAL; però la coHaboriació i
entusiasme de l'Associació de vei-
nats d'Es Port va ésser decisiva per-
què el congrés fos a PortocoHom i
no a un altre indret de Mallorca.
L'Ajuntament també hi té la seva
part, encara que Paris no es Fela-
nitx. I ja que esteim amb els agraï-
ments, he de dir que, en general,
l'acollida que l'any passat se'ns va
dispensar per part de tothom va es-
ser immillorable: tots els congres-
sistes se'n van anar molt satisfets
per tot: resultats del congrés, tracte
rebut als hotels, etc... Prova d'això
es que, gairebé tots, tornen en-
guany.

Fins aquí arriba la conversa. Pot-
ser hem deixat al tinter algunes co-
ses, però tampoc voliem ésser ex-
haustius. Tal vegada sigui interes-
sant remarcar que, entre els cornu-
nicants al FISAL-84, hi f tort el Pre-
sident del «Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas», professor
Enric Trillas, i que estan previstes
una trentena de comunicacions a

càrrec de catedràtics i professors de

les unversitats de Dortmund, París,

Paderborn, Marsella, Nàpols, San

Francisco, Toulouse, Turin, Politéc-

nica de Catalunya, Autònoma de

Barcelona, Granada i, naturalment,

la de Palma de Mallorca que hi con-

tribuirà amb tres comunicacions,

una d'elles a càrrec del Rector, Na-

Véalo en

dal Batle. Per acabar, nomes ens

resta expressar el nostre desitg de

que aquesta edició del FISAL ten-

gui el mateix —o més— exit que

l'edició de l'any passat, tant des del

punt de vista científic corn per to-

tes les altres coses que hi estan re-

lacionades.
Tomeu Pou

lene-

frwita
del
telinp8

FELANITX ATOMIC

No crec jo que a Felanitx tenint
unes autoritats humanistes i cris-
hones existeixi el penh dc l'am,ma-
ça nuclear. Es-que-no-pot-ésser-mai.
Enguany ni hi haura, diuen els ex-
perts, una bona verema, càstig .-;ens
dubte enviat des del Cel a la Vila
de Felanitx amb el vist-i-plau clel
Sant Pare i del President de la Co-
munitat Autònoma (1) com a peni-
tencia d'algun pecatet molt venial i
molt consistorial. Perú les nuclears,
les bombes atòmiques no. Tinguem
fe, en el moment del pet atòmic una
immensa barrera protectora s'ext ca-
dra sobre el terme de Felanitx de
tramuntana a migjorn i de llevant
fins a ponent i poderosos represen-
tants de les flies altes esferes celes-
tials custodiaran els quatre punts
cardinals de la Vila com els quatre
angelets que vetlen a cada cornal6
del Hit dels infants. (2) Felanitx,
poble elegit, segon Israel, lliure de
pecat i de crisi econòmica no siguis
antinuclear, no et cal, tu seras l'arca
de Noe en el diluvi radioctiu, tu,
poble de pobles, conservaras dos
exemplars de cada partit politic per
a la reconstrucció i re-urbanització
d'un món sense pecadors. Torriant
a una escritura profana, realment a
Felanitx tot aim') dels míssils ni ens
ve ni ens va, que es pugui destruir
set mil vegades la terra amb lar-
marnent mundial actual comparat
amb l'alegria que hem heretat dels
nostres avantpassats per a organit-
zar unes bones Festes de Sant Agus-
ti no es res.

—Anem.
—Amen.

Notes:

(1) Observi's el respecte a tot en
l'ús de les majúscules: Vila, Fela-
nitx, Cel, Sant, Pare, President, Co-
munitat i Autònoma.

(2) La nota dos no es aprovat
car la minima exigida es de cinc.

Nicolau Barceló
1117••••• 0...1111••• *IrtIll.IINMNIMM..•••n••n•n••n••nnnn•••••••••n•••••n•••••••••••••••

ENDE VINAIA

•

Quin arbre es que fa sa fruita
més petita que un ciur5,
primer, es verda llav6 es groga,
Ilav6 es negra just carbó;
eis allots a temporades
se n'omplen es butxacó,
la xupen i Havel tiren
es pinyol amb un canó.

SOLUCIÓ A L'ANTERIOR

Sa meua sabicluria
ara l'he d'aprofitar
i per això vull contestar
que ix5 es sa nit i es dia
i messions posaria
que ningú em quantradirà.

(Sa nit i es dia).

automóviles
Passeig Ramon Llull, 12 - FELANITX 	

También en vehículos usados procedentes de cambio,
mos un extenso surtido a su disposición.

iVISITENOS!

GRAN PROMOCION DE TEXTOS PARA

INFORMATICA
- Iniciación programador de

ordenadores

- Lenguajes

- Cassetes de programas

Expuesto en:




