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SanZ laid,	 fesZa qua verirén
Vet ad una festa que no decau,

que mantén any rera any la seva
vitalitat o, en tot cas, en recobra
cada vegada més. I no 4 s —creim-
que la invocació a Sant Antoni en
favor de les coses del camp sia
avui més fervent —per més que hi
ha motius de sobra de que sí ho
fóra— sinó que el caire popular de
la festa, amb tota la seva barreja
d'ingredients gentils, el fa especial-
ment atractiu i assequible al poble
senzill.

Ctirritxd
Tota la contrada, o be ha cele-

brat o celebrara d'immediat la fes-
ta del sant eremita i on gaudeix
sens dubte d'una més pregona tra-
dició es al llogaret d'Es Carritxó,
del patronatge del qual se'n gloria.

Alla, doncs, i malgrat el fred ex-
traordinari que feia la vigília de Ia
festa, va ésser molt concorreguda
la Missa major que presidí el Rec-
tor de Felanitx Mn. Bartomeu Mi-
guel, amb el qual concelebraren el
Vicari Mn. Gabriel Rebassa i el
Rector de S'Horta Mn. Andreu
Sbert. Va fer el panegíric del Sant
Patró Mn. Antoni Fiol. Al presbite-
ri hi haguA enguany la comunitat
d'Ermitans de Sant Salvador, ja
que tenen a Sant Antoni com el seu
fundador. El cor de S'Horta dona
relleu a l'Eucaristia interpretant
amb molt d'ajust els cants propis.
L'Escola de Ball de Ca's Concos
balla l'Oferta i tres infants d'Es
Carritx() amb el vestit de pages,
presentaren les ofrenes.

Al final de la missa En Pep Gri-
malt va fer la presentació dels
goigs o himne a Sant Bartomeu
d'Es Carritxó, compost fa cinquan-
ta anys per Mn. Bartomeu Guasp
i musicat per D. Bartomeu Oliver,
himne que va ser molt ben inter-
pretat pel Cor de S'Horta.

A continuació s'encengué el fo-
gueró i s'organitza la torrada, ame-
nitzada pels conjunts Armonia-Tres
(folklore espanyol i sudamerica) i
els «Sis Som». La gran fredolada
no impedí que la concurrencia fos
norrbrosíssima, sobre tot de jovent,
que s'ho va passar molt be. Hi
hagué rifes d'una porcella, ensaï-
mada, coca i botelles de xampany
i whisky. La sangria en abundancia
i gratuïta ajuda a fer fugir el fred.

El capvespre del dia de Sant An-
toni, les tradicionals beneïdes, com
de costum, varen ésser molt con-
corregúcles. Hi havia carrosses d'Es
Carritxó, Ca's Concos, S'Horta i
S'Alqueria. Més d'una dotzena, amb
els seus glosats a Sant Antoni...
i totes premiades. Alguns cavalls
muntats i molts d'animalets. D'en-

tre la gent que desfila, tres dones
cantaren cobles a Sant Antoni i
també varen obtenir el seu premi...
El primer premi l'aconseguí la
carrossa de S'Horta, el segon una
de Ca's Concos i el tercer una d'Es
Carritxó.

Collaboraren a la festa la Caixa
de Pensions, la Caixa Rural, la
Caixa de Balears «Sa Nostra», el
Credit Balear, la Banca March,
«Autorcparaciones Santueri Monse-
rrat-Huguet», el Celler Cooperatiu,
Destileries Valls, Sastreria Rossans,
Bartomeu Maimó Barceló, Jaume
Oliver, Miguel Maimó, Nicolau
Adrover, Bartomeu Maimó Garcia,
Antoni Barceló, Bartomeu Bordoy,
Maria Oliver, Pere Joan Julia, Bar-
tomeu Julia, un Toni, una carritxo-
nera i dos anònims donants.

La Comissió de festes els agraeix
de debó la seva collaboració i a
tots el que hi participaren la seva
assistência. Esperam la mateixa bo-
na acollida per l'any que vé, si Déu
ho vol.

La testa a FOP. - itx
A Felanitx la festa s'inicia el dis-

sabte dia 19 a vespre en el grandiós
fogueró de la plaça de la Font —co-
ronat per dos dimonis— amb una
torrada ben regada amb vins i san-
gria. El sendema, un horabaixa cal-
triers i estones solellat, emmarca les
beneïdes que foren presenciades per
una multitud que omplí la plaça i
escalera parroquial. Catorze carros-
ses, dos grups a cavall, tres coliec-
tius i més de ciunquanta participa-
cions individuals integraren la des-
filada. Les gloses i cançons, a la
segona volta, donaren el seu to
peculiarment jovial a la festa.

Un cop acabades les beneïdes i
mentre el jurat deliberava, En Ra-
fe! Roig, amb la seva gracia i bon
tremp, ens lliura la «glosada de
l'any», a la qual va passar un poc
el ram per tota la contrada, comen-
tant amb fina ironia tot el que ha
passat durant l'any.

Després, els alumnes de l'Escola
de Ball de Felanitx . S'Estol d'Es
Gerricó hal!aren al to del sonadors
de S'Estol i finalment .es repartiren
els premis, que foren atorgats de
Ia forma segilent:
CARROSSES
ler. Premi, 10.000 ptes. a la n.° 1
d'Antoni Adrover de Felanitx
2on. Premi, 7.500 ptes. a la n.° 3
de Miguel Calmés de S. Valls
3er. Premi, 6.000 ptes. a la n.° 2
de Ra fel Ba reel () de S'Horta
4rt. Premi, 5.500 ptes. a la n.° 12
d'Antoni Obrador de Felanitx

(Passa a la pàgina 5)

ia rod
la tv 3
Per si qualque lector no esta al

corrent de l'assumpte, començarem
explicant l'estat de la qüestió.

Resulta que a Catalunya, a més
de veure les dues cadenes de tele-
visió estatal, han aconseguit tenir-
ne una de pròpia, el tercer canal,
que com s'endevina emet en llen-
gua catalana. Segons diuen, es
una televisió modesteta, ja que no
compta amb els recursos de la de
Madrid; però fa una feina honrada,
eficient i va guanyant espectadors
de dia en dia. Se sol citar com un
dels programes que té molta accep-
tació la famosa serie «Dallas».

Doncs be. A Mallorca s'ha consti-
tuït una societat encaminada a ins-
tallar uns repetidors que permetin,
a tots els mallorquins que en ten-
guin ganes, captar aquest tercer ca-
nal de televisió, com ja ho poden
fer actualment alguns pobles del
nord de l'illa, que l'agafen directa-
ment.

La societat es privada, oberta a
tothom, perquè qualsevol pot esser
accionista. Sembla que el projecte
no ha de costar gaire doblers. En
tot cas, tot quant s'hi gastaril seria
capital particular; al contribuent,
no li ha de costar ni un cèntim. Al
ciutadà normal, si la cosa va enda-
vant, només li reportara que podrà
triar entre tres cadenes, enlloc de
dues com passa ara.

Plantejada així la qüestió, sem-
bla que no hi hauria de tenir res a
dir ningú, ja que ningú no se'n pot
sentir perjudicat. El qui no té ga-
nes de veure aquesta televisió, que
se mini l'altra i bona nit.

Però es el cas que ja han comen-
çat a sorgir els obstacles. A Madrid
no veuen amb bons ulls aquesta te-
levisió. Vivim dins una democracia,
pert)... I a Mallorca no falta qui se
sent molt molestat si arriba. Ja
hem dit que la televisió catalana,
cas d'arribar, no ha d'interferir per
res els .altres canals. Pere) així i tot
hi ha persones que troben que la
possibilitat de veure una televisió
en català a Mallorca no s'ha de con-
sentir.

Dia 18 darrer, o sia divendres de
la setmana passada, al «Diario de
Mallorca» va tenir Hoc un colloqui
sobre aquest tema amb la partici-
pació de N'Ignaci Ribas, president
de la societat que vol dur a terme
l'empresa, el senyor Emili Prado,
professor de la Universitat de Be-
Ilaterra i el conseller Gilet.

La posició de N'Ignaci Ribas es
clara: la iniciativa pretén donar
una oportunitat als mallorquins de
poder triar entre un canal més de
televisió, que suposarà una passa
cap a la normalització lingüística i
entén que no hi ha cap obstacle le-
gal que ho impedesca.

La posició del senyor Gilet ja no
va quedar tan clara. Que el projec-
te no li fa gracia, baldament no ho
confessi, s'endevina. Diu que ell vol
una televisió balear i que farà tots
els possibles per tenir-la. Respecte
de la recepció de la catalana, se li-
mita dir (pie no hi interferira. Els
vents que comencen a bufar-hi en
contra no són cosa seva, sinó de
Madrid.

Però senyors, no siem ingenus.
Darrera les paraules, les promeses,
les excuses, etc. hem de veure cla-
ra la qüestió. La televisió es una
força poderosíssima, sense prece-
dents en la història. Rebre un ca-
nal català suposaria una ajuda in-
comparable a la llengua i eficaç. I
per aquí no hi passen. Parlar de
normalització lingüística a base de
qualque anunci de tant en tant als
diaris, manifestacions folklòriques
i altres mostres que no han de ser-
vir per canviar res, ja els va bé;
pet-6 una actuació que promet te-
nir eficacia ja es sospitosa.

Durant el colloqui, els oponents
varen invocar les «modalitats». El
conseller Gilet també acostuma
omplir-se'n la boca, de modalitats.
Ara resulta que, si els mallorquins
veim la televisió catalana, les mo-
dalitats corren perill.

Aquests senyors, inclòs el conse-
Iler Gilet, ens haurien de dir que
feien ells, durant tots els anys en
què la llengua era prohibida, per
defensar-les. Jesús, Déu meu. No-
més s'han recordat de les modali-
tats quan comença a haver-hi
qualcú disposat a actuar amb efi-
cacia a favor de la llengua.

Per altra banda, tot el mal que
la televisió de Madrid puga fer a
les modalitats no els preocupa
gens. Ni en parlen. També és cert
que a Andalusia i a les Canaries te-
nen les seves modalitats, les seves
característiques pròpies del parlar,
i reben una televisió de Madrid i no
passa res. I d'això, no se'n fan pro-
blema.

Bé. Ja veurem com anirà. Serem
a temps de tornar-hi.

Pirotècnic

Ha



SANTORAL

D 27 Sta. Angela de Merici
L 28 Sto. Tomas de Aquino
M 29 San Valerio
M 30 Sta. Martina
J 31 San Ciro
✓ 1 Sta. Brígida
S 2 Present. del Señor

LUNA

C. Creciente el 29

COMUNICACIONES
AUTOCARES

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

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

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

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

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

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

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Domingos,
a las 7, 9, 1?,30 y 17,30 h.

Porto -Colom • Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16 y 18 h. Domingos,
a las 7,30, 9,30, 13 y 18,15 h.

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

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

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
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.

TAXIS FELANITX
Parada Mercado Te1.581922

Farmacias de turno:
Sábado y domin go:

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

TELEFONS DINTERES
Policia Municipal	 580051
Funerària	 580448 - 581144
Ambulimcies

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

FELANITX

Hassolucians sabre !as Alegacions
al Pia CloudFULA NITX

Sern:mario dr ntert-ses locales

Nfr
PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.

Provincias 1.100 Ptas.

(Continilació)

A continuación la Corporación
acordó por unanimidad desestimar
Ias alegaciones siguientes:

- Las n.° 214, formulada por
D. Miguel Roig Grimait, y la n.° 215,
por hallarse ya recalificados los te-
rrenos del recurrente y colindantes,
ello motivado por otras reclamacio-
nes en contraposición con las pre-
sentes, quedando calificado como
suelo rústico.

- La n.° 89 formulada por
D. Buenaventura Grimait Roig y
otros, por considerar que el traza-
do que proponen los recurrentes
adolece de una asimetría en conso-
nacia con las demás calles de la
zona, acordándose que el equipo
redactor del plan señale un nuevo
trazado de la calle de referencia en
el que se procurará lesionar el me-
nor número de intereses particula-
res, y que el solar del ambulatorio
quede situado en una esquina.

- Las n.° 183, formulada por
D. José Bonet Grimait, n.° 184, 185,
186 y 190, por considerar no proce-
dente la apertura del vial que seña-
Ian en dichas reclamaciones.

- Las n.° 326, formulada por
D. Lorenzo Mas Vallbona y las
n.o 327 y 328, por considerar que
aceptando las alegaciones n.° 96 :y
otras similares, dichos terrenos que-
dan recalificados como Zona Rús-
tica.

- Las n.° 329, formulada por
D.a María Isabel Serra Binimelis,
330, 331, 332, 334 y 335, por consi-
derar no haber lugar a indemniza-
ciones por la expropiación de terre-
nos, ya que la zona marcada por
los recurrentes queda calificada
como Zona Rústica.

- La n.° 29, formulada por
D. Javier de la Rosa Rosselló, por
considerar ser más factible lo con-
templado en el Plan General que
se revisa, que los puntos expuestos
por el recurrente.

- La n.° 380, formulada por
D. Baltasar Binimelis Amengual,
por considerarse inadecuado su
planteamiento.

- Las alegaciones n.° 40, for-
mulada por D.a Margarita Aguiló
Gelabert, las n.° 41, 42, 54, 71, 72,
73, 82, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 362, 363, 367, 368,
369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376,
377, 378 y 379, por considerar con-
veniente el mantenimiento del vial
objeto de reclamación.

- La n.o 114, formulada por
D. Jaime Manresa Adrover por exis-
tir un Plan Parcial aprobado.

- Las n.° 147, 148 y 149 formu-
ladas por D. Bartolomé Sitjar Bur-
guera por tener que sujetarse al
Plan Parcial aprobado en fecha 12
de abril de 1976.

Por unanimidad la Corporación
acordó aceptar parcialmente la ale-
gación n.° 365 formulada por doña
Juana Rosselló Coll y doña Pilar
Elena Rosselló, considerando acep-
table que se delimiten los terrenos
que realmente son forestales y los
que son agrícolas y desestimar el
resto de los puntos expuestos por
Ias recurrentes.

Con lo anterior quedó ultimada
la temática de la reunión de la Co-
misión Informativa de Ordenación
del Territorio del día 7 de noviem-
bre, pasándose a la lectura del
acta de la reunión de la misma
Comisión del día 9 del mismo mes,
proponiendo igualmente el Sr. Al-
calde la asunción por la Corpora-
ción en Pleno de los dictámenes
emitidos por la Comisión.

La Corporación acordó por una-
nimidad estimar las alegaciones si-
guientes, y, lógicamente, encomen-
dar al equipo técnico que introduz-
ca en el proyecto de Plan General
Ias modificaciones pertinentes:

- Las n.° 35, formulada por
D.a Juana Llinás Cans y la n.° 93,
por considerar que el solar que fi-
gura en el croquis presentado por
Ias recurrentes rectificado en el
sentido de que quede calificado Ex-
tensiva 400. . -

- La n.° 172, formulada por
D.' Catalina Taberner Togores y
Otra, por considerar procedente se
sitúe en el Plan General que se re-
visa el tramo de vial que falta de
la prolongación de la calle Asun-
ción hasta la Ronda Crucero Ba-
leares.

A continuación la Corporación
acordó por unanimidad desestimar
las alegaciones siguientes:

- La n.° 86, formulada por
D. Miguel Gardas Mestre, en pre-
visión de poder dar una mayor am-
plitud al vial donde se encuentra
situado el terreno objeto de recla-
mación.

En este momento se ausentaron
de la Sala los Sres. Boyer y Capó.

- La n.° 298, formulada por
D.' Dolores Collado Monserrat, por
considerar que el Plan General an-
terior y la actual revisión del mis-
mo establecen las mismas alturas.

- La n.° 107, formulada por
D. José Luis Forteza Artigues, por
estimar conveniente calificar el so-
lar del recurrente como Zona Ex-
tensiva 400.

Todos los presentes acordaron
aceptar parcialmente las siguientes
alegaciones:

- La n.° 6, formulada por D. Mi-
guel Adrover Barceló, or conside-
rar aceptable lo relativo a los terre-
nos de la Escuela, como ya figura
en otras alegaciones, se acordó la
ampliación de terrenos para la
creación de ocho unidades; en cuan-
to al arreglo de la carretera de Fe-
lanitx a Porto-Colom - está pen-
diente de que el MOPU ordene el
inicio de las obras. En lo referido
a los terrenos de Ca'n Gaya se acor-
dó la desestimación, por. no existir
Plan Parcial ni proyecto de urba-
nización aprobados.

- La reclamación n.° 106, for-
mulada por D. Mateo Mas Moll, es-
timándose lo referido a la califica-
ción de urbanizable programado
Extensiva 600 hasta el límite de 20
metros pasado el vial en proyecto
y denominado «Radio Faro»; por
el contrario se acordó desestimarla
en lo referido a la modificación de
la situación del vial mencionado an-

teriormente. Absteniéndose de vo-
tar los Sres. Antonio Nadal, Andres
Oliver y Miguel Riera.

En cuanto a la alegación número
132, formulada por D. Martin Xa-
mena Artigues, la Corporación es-
timó que si bien no sería aceptable
calificar como Zona Industrial los
terrenos en que está ubicada la in-
dustria de referencia, su subsisten-
cia y posibilidad de ampliación
quedarán perfectamente garantiza-
das a través de la modificación que
deberá hacerse de la norma 83-2.a
de las Normas Urbanísticas del
Plan General, que quedará redacta-
da en los siguientes términos: «los
usos públicos (comerciales - recrea-
ticos - etc.) y privados (residencia-
les o industriales) existentes en
suelo no urbanizable, no se consi-
derarán fuera de ordenación, aten-
dida su preexistencia, sino que
podrán ampliarse con cuantas ins-
talaciones sean necesarias o conve-
nientes para el adecuado funciona-
miento de la industria existente».

Vista la reclamación número 91,
formulada por D. Raimundo Mue-
las Obrador, los reunidos acorda-
ron que el vial ancho de la Ur-
banización Ca's Corso se prolongue
hasta la carretera de Cala Ferrera
sin suprimir ninguno de los viales
programados, así como dividir el
Polígono 12 en dos,..partes por el ca-
mino de Cala Marçal a S'Horta, que
se denominarán 12-1 y 12-2 deseti-
mando el resto de los asuntos ex-
puestos por el recurrente.

A continuación la Corporación
examinó la reclamación número
222, formulada por la Asociación de
Vecinos de Porto-Colom y los reu-
nidos se pronunciaron según SUS

criterios de la siguiente forma:
Punto 1."-En la nueva formula-

ción del Plan quedarán menos edi-
ficios fuera de ordenación que los
existentes en la actualidad.

Punto 2.°-Se admite, ampliándo-
se a todo el término, las normas de
protección propuestas.

Punto 3-Los terrenos califica-
dos en el proyecto de Plan General
como Suelo Urbano por consolida-
ción, quedarán calificados como
suelo urbanizable programado, a
menos que sus propietarios ofrez-
can ahora ya la cesión gratuita al
Ayuntamiento de los viales y zonas
verdes, salvo los situados en el ám-
bito del Polígono núm. 4.

Punto 4.°-Se admite en el senti-
do de que quede calificado S.U.P.;
igual calificación en lo referido al
punto 5.°. .

Punto 6.°-Se admite la reclama-
ción, existiendo ya un convenio pa-
ra el desarrollo de lo que interesan,
así como la aplicación de la escuela
de Porto-Colom en 8 unidades.

Punto 7.°-Se admite sólo la par-
te que hace referencia a los centros
cívicos.

Punto 8.°-Queda calificado
S.U.P. Extensiva 800.

Punto 9.°-Se acepta en parte, de-
sestimándose lo referido a la zona
semi-intensiva.

Se incorporan de nuevo a la se-
sión los Sres. Boyer y Capó.

Punto 10.°-Se acepta y se modi-
fican los Polígonos en el sentido de
que el Polígono número 1 estará
formado por la parte consolidada

(Pasa a la pew. 7)
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Avantatge dG flavors

Primera	 Trobakia lifailorquina a i'firgentina
precedida Ouna gran amhaixada... ¡a tés idssaða

(Cone/usi(i)

Un petit homenatge a Felanitx, baix de sa placa de la germanor, que
esta al cap de cantó de La Sala, i anàrem cap a l'església per a mostrar-
los «la nostra Seu» i explicar-los un poc s'histbria de San Pedro i des
mallorquins que la poblaren. Acabada sa ressenya, es visitants entonaren
una salve a Nostra Senyora del Socors, patrona de San Pedro, i aquí es
sentiment quasi em mata... Sa vertadera veritat històrica, bó serà que
ho diguem, fou que sa sobrassada la tastaren es primers 70 mallorquins
de s'Ambaixada, i quasi no tastaren es dinar, en canvi es mallorquins de
sa Trobada no tastaren sobrassada, a l'església cantaren «Sor Tornasseta»,
més nostre encara, i se menjaren un llamp en es dinar... Aix)! com els
altres havien ballat a La Sala, amb sos de sa Trobada es ball fou al
restaurant, començat p'En Joan i Na Catalina, quins si no... Entre ses
dues vegades forem més de quatre-cents es que enrevoltarem taules.

Arriba s'hora des rots... es discursos i ets obsequis. Ningú no podia
dir res, tothom estava rebentat d'emoció i de cansament. Mai se  podrà
repetir el que es va dir, perquè ningú segurament recorda res, més que
es renou i es nostre cor batega fort encara. No hi hagué gloses aquesta
vegada, ens faltava En Rafel Roig, perù pensant què hauria fet ell em
vaig atrevir a escriure un record que diu poc més o menys així, i si no ja
ho mirareu en es despatx d'En Toni:

Pals «AUTOCARES GRIMALT»
de N'Antoni Moliner,
creim que aniria molt be
que la mar tornas asfalt.

I que m'ho perdonin ets ecologistes, però si la mar tornas asfalt creis-
me que cada fi de setmana ens veuríeu arnés de quatre per alla, però
també Es Moliner tendria més autocars, i no seria sofridor... Una visita
als establiments de don Joan Gomila i d'En Sebastià Ginart, dona una
idea de sa força des treball en fruites i plantes des mallorquins d'aquí.

«Dices que no son tristes las despedidas, dile al que te lo dijo que se
despida...» aixi deia una antiga cobla castellana, pen) no es ver. Un sopar
«por too lo arto» dia 22 de novembre al l'Hotel Bauen de Bones Aires,
presidit pel Director de l'Oficina Nacional Espanyola del Turisme D. Aman-
do Barios, ens deixa el gustet agredolç de permetre que partissin els
mallorquins de la XXI AMBAIXADA TUR1STICA BALEAR, encapçalada
pel President de la Federació d'Hosteleria D. Pere Claret i el Delegat
d'Hisenda a Balears D. Jaume Bennassar Alcover, i de la que formaven
part distingits felanitxers com D. a Francesca Barceló Oliver, germana de
D. Gabriel, l'inventor de ses Ambaixades Turístiques; D. Josep i D.. Isabel
Llopis, sa tinta de s'impremta es pot eixugar, però ses llàgrimes d'una
plorada d'emoció no eixuguen mai (que no es ver Pep?); D.a Magdalena
Batle, qui admeté que ses ensaïmades d'En Joan Puig «Torres» nostre
eren tan bones com ses del seu forn d'Es Port, i En Joan no va dinar,
ni ella tampoc, per a dur-la a far més de 70 quilòmetres, fins a Perez
Millán, a visitar el seu tio En Pere Batle qui al punt farà 95 anys... i
encara li dura s'alegria, per molts d'anys!; i D.a Amparo, qui me perdo-
nara si no he retengut el seu llinatge, que es tan felanitxera com jo que
no som nat a Felanitx, i te un xalet en Es Port. Una gent meravellosa!!!
Tant com s'altra que no era mallorquina.
• Sa despedida de sa TROBADA MALLORQUINA A L'ARGENTINA, fou,

diria jo, un poc mes forta, si es que cal emprar aquesta expressió. Havíem
acudit a acomiad tr-los l'ex-governador de la província de Bones Aires,
Brigadier Miguel Moragues (son pare de Sant Joan, sa mare de Santa
Margalida), i el Canonge de la Seu, Mons. Antoni Fullana Moragues, també
de visita per aquí, i un grup d'Agrupació Mallorca «cómo no!». Corn que
En Toni Grimalt es home, quasi-quasi diria del «far-west» (o no ho es
del «far-west» La Ponderosa?) i com que ell era l'amo de s'avionada,
donà per fer sa despedida en «El Mangrullo» (equivalent de La Ponderosa,
en argentí). En Hoc de sopar, dinar, i ben estil argentí: «empanadas con
culito», dites així perquè en menjar-les de dret has de fer es cul de cap
arrera si no't vols sollar sa daventera; «parrillada», que no son llagostins
ni calamars com a Mallorca, sinó budells, de grossos i de prims; veria
negra i xoriço; i «bife de chorizo», un tros gruixat de cam de sa costella;
i per desembafar... un bon gelat... i per combatre es fred, un bon cafè.
Tot això, mentres uns allots cantaven coses del folklore argentí. Com per
no haver de plorar! i es que també hi havia qualque whisky... En Fran-
case Quesada Serra de «Viajes Interislas» devora En Toni Grimait dels
Autocars, me pareixien l'amo i es segon des truc. Qua voleu que vos digui,
amor a primera vista! Quan s'autocar partí cap a l'aeroport a poques
passes, just llavors repararem que n'havien quedat dos... i eren felanit-
xers! En Biel Barceló, nebot de «l'amo de sa barca» de «Viatges Barceló»
i En Toni Fiol Gomila, germa de N'Andreu que fa més de 36 anys que se
campa per aquí. Sort que En Biel partí dia 6 de desembre (i ara ho
lamentam), i En Toni... l'acomiadam anit, i Agrupació Mallorca també
despatxa l'any, i amb un sopar. No quedava ponedor per a poder fer altra
cosa més.

Hem acabat fins ses rialles... Tots han promes que tornaran, i sera
prest! També En Quesada i En Grimait han fet promesa: <l'any que vé
vendran a San Pedro amb tot S'Estol des Gerricó...» i San Pedro partira
cap a Mallorca pitjant darrera S'Estol!!!

Quina abraçada més tendra fou la que donarem a Na Francesca Bar-
celó Oliver, per ella, per bona allota, per a que la trametés al seu germa.
Quina abraçada més forta la d'En Toni Grimait i En Xesc Quesada, sen-
tfem que la Mare de Deu de Sant Salvador i la de Lluc ens empenyia un
cap a s'altre, i ens acostava més cap a Mallorca.

N'Antoni Fiol Gomila, el darrer mallorquí que ens faltava acomiadar
partirà demà deixant sa porta oberta. Ell vos dura aquesta nota, i si vos
conta res, igual que els altres que han passat per San Pedro, no les faceu
cas, ho contaran tan gros com Na Maria, En Sebastià i En Pep Fiol, En
Tomeu Salva i Na Catita, En Cayetano Ibáñez, En Toni Bosch, En Joan
Barceló «Raya», En Miguel Barceló Alzanillas i altres més, que jo trob
que ja haurien d'haver tornat. Als meus eosins Enginyer, Marina i Cor-
deilina, què voleu que vos digui... vos esperava, as ver. Peres per l'any
que vp vos esperam a tots, i si vos deim a tots, be sou tota Mallorca!

No tenim , es veritat, la pretensió
que vengueu tots, per?), es ben ver, vos enyoram,
en el pitjor d'aquest cas ens conformam
que ens envieu, almenys, S'Estol des Gerricó.

Allots, vos desitjam Molt Bones Festes! Un Bon Nadal i un Venturós
Any Nou!

San Pedro, 20 de desembre de 1984
MOLTS D'ANYS

Miguel Antoni Enginyer

Centro de Reconocimiento
Médico-Oftalmológico
Certificados permisos conducir

Chequeos

Horario: Lunes a viernes de 9'30 a 13 h. y
ðe16'30 a 20 h.

Siltzdos de 11 a 13 h.

C. iavellá, 26 - Tel. 582233 - Felanitx

REBAJÅS
LIQUIDACION RESTOS DE SERIE

Sastreria CER
Géneros de calidad, primeras marcas

Del 30 al 70 0 /. de DESCUENTO
.1•••••nnnn•n•n••

DR. HERRERO
Especialista Pulmón y Corazón

Comunica su nuevo horario de consultas,
en el Hospital «V. de S. Salvador»:

Lunes, miércoles y jueves a las 11'30 h.

Especialista de IMECO, MARE NOSTRUM,
SANITAS y ASISA.

OCASION vend piso

de 150 m2. Grandes facilidades.

Informes: Tel. 581633
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iNFORMACIÓN LOCAL
Tombats a la molsa

TELEVISIONS PERWER5ES
Quan el concepte de «l'estado de las autonomias» estava molt més

verd, però les idees autonomistes estaven molt més clares i vives, els
autonomistes de bon de veres pensaven que l'articulació de la televisió
en el futur tendria unes característiques especials, diferents de les que
fins aquell moment havien dominat la  política televisiva estatal i, natural-
ment, adaptada a la nova concepció d'un estat amb territoris  autònoms.

La millor alternativa al primer i segons canals de la TVE seria un
«tercer canal» descentralitzat, el canal regional, el canal de les comunitats
autònomes, administrat, gestionat, finançat i dirigit pel govern del respec-
tiu territori amb Estatut d'Autonomia. Les —posem per cas— TVB (tele-
visió basca), TVIB (televisió de les illes Balears), TVC (televisió catalana),
TVV (televisió valenciana), TVG (televisió gallega) i altres, completarien
la xarxa televisiva de l'Estatut espanyol, coordinada, en tot cas, i en pla
d'igualdat, amb la televisió estatal. S'oferiria d'aquesta manera al tele-
vident la possibilitat de completar o de substituir les ofertes de la TV1
i dela TV2 amb els programes de la TV3, la «televisió de casa, feta a
casa, i gestionada a casa».

Aquest va ser l'esperit que mogué la creació de la TV3 a Catalunya
i de l'ETB a Euskadi. Altres projectes s'anirien fent després d'aquest
exemple, projectes que, tanmateix, no s'arribarien a realitzar mai, com
és el cas de la TVV (televisió valenciana).

Quan la qüestió de l'oautonomia» començà a quedar més definida,
sobretot amb el seu descafeïnament, i la practica de l'«autonomia per a
tothom» segui l'aprovació de la LOAPA, la frenada d'algunes iniciatives
autonomistes (com l'andalusa) i l'estructuració del sistema autonòmic en
comunitats autònomes de dues classes, el concepte estructural de la tele-
visió també queda trastocat. Es veu que això de deixar en les mans d'un
govern de comunitat autónoma tot un canal de televisió, era massa arris-
cat com per dur endavant un «tercer canal» de titularitat administrativa
perifèrica, sobretot si aquesta comunitat autònoma tenia una cultura
pròpia i uns partits politics independents de la política centralista o
sucursalista d'altres.

Sens dubte la televisió es avui dia el millor mitja de comunicació de
masses que existeix, molt millor que la radio o la premsa. No es estrany,
que es vulgui mantenir la seva estructura centralitzada, molt especialment
ara que esta a punt d'entrar en escena la televisió privada, una televisió
que, sens dubte, tindrà un suport econòmic important per poder arribar
a competir amb la televisió estatal. Per això en lloc de les TVIB, TVV,
TVG de les quals en parlàvem abans, ens trobam amb les TVE (Balears),
TVE (Valencia), TVE (Galicia) que substitueixen els antics projectes de
les cadenes de televisió depenents dels governs aureinoms respectius. La
diferència entre un aspecte i l'altre no és sols qüestió de formes o qüestió
de sigles, sinò d'allà on es trobarà el centre de decisió, el centre adminis-
tratiu i de planificació de cadascuna d'aquestes televisions, d'aquestes
sucursals de la TVE a cada comunitat autònoma. En aquest organigrama
ETB i TV3 son dos casos excepcionals que quedaran sens dubte com a
tais excepcions, enfrontades amb la TV estatal amb la qual ja han tengut
nombroses friccions.

Una televisió estata i una dotzena de televisions
a utènomes es yeti que era una estructura
massa arriscada, almenys políticament. Pot semblar un anacronisme,
però en qüestió de televisió seguim pràcticament com abans, quan l'auto-
nomisme era un projecte, una idea, una illusió i el futur tenia un color
diferent al present que ara mateix vivim.

Ramon Turmeda

desembre 1984

Exposició de Mestre Oliver
Des de dimecres passat es troba

oberta a la sala de «Sa Nostra»
una exposició de pintura del nos-
tre paisà Gabriel Mestre Oliver.
Es tracta d'una mostra purament
d'exhibició —car els quadres no
estan a la venda— on hi figuren
teles que el proper mes de març
integraran dues exposicions simul-
tànies a Frankfurt i a Stuttgart.

Constitueix aquesta exposició un
exponent de l'excellent moment en
que es troba Mestre Oliver, el qual,
sense perdre els seus trets perso-
nalissims, ens ofereix un aspecte
sempre renovellat de la seva obra.

La mostra es clausurarà demà
horabaixa.

La nova junta Directiva

del Cede Recreatiu,
Dies passats va quedar constitifi-

da la nova junta Directiva del Cer-
cle Recreatiu, la qual s'integra de
la forma següent:

President: Mateu Nicolau Gri-
rnalt.

Secretari: Cosme Moden Gardas.
Tresorer: Joan Oliver Monserrat.
Comptador: Mateu Nicolau Veny.
Vocal Vice-President: Jaume Cã-

pó Sufier.
Vocal Vice - Secretari: Sebastià

Massuti Nicolau.
Vocal Bibliotecari: Mateu Maimó

Oliver.
Vocal ler.: Antoni Canaves Bor-

doy.
Vocal 2n.: Rafel Mas Nadal

«La Caixa » a les escoles
Dins la campanya «"la Caixa" a

les escoles», corresponent al curs
actual, la setmana passada varen
tenir lloc als collegis «Sant Alfonso
i «Joan Capó» sengles funcions de
Teatre, especialment dirigides als
alumnes de 1 er. a 4rt. curs, amb
l'actuació de l'Aquilino Maggi Cir-
cus (Els Aquilinos).

A principis de la setmana entrant
hi ha programada una altra sessió
teatral a ambdós collegis (dia 28 al
de «Sant Alfons» i dia 29 al «Joan
Capó») per alumnes de Se. a 86.
curs, amb l'actuació del grup «Trip
Trup Teatre» a l'espectacle «Stra-
tostbries».

Pel proper mes de febrer hi ha
programades diverses activitats re-
latives al Cinema, que s'aniran
alternant al llarg del curs amb
d'altres de tipus musical.

Concert de Tomeu Artigues i
J. Sbert a Cala Millor

Dissabte passat a l'hotel «Hipo-
campo» de Cala Millor i dins el
cicle «Un invierno en Mallorca»
varen oferir un concert de gui-
tarra, el nostre paisà Tomeu Arti-
gues i En Josep Sbert. Interpreta-
ren obres de Johnson, Schiffelholtz,
Bach, Thomas, del mateix Artigues
i de Sor.

L'Any Europeu de la Música
La Conselleria de Cultura del Go-

mm Balear, amb motiu de l'Any
Europeu de la Música, té en pro-
jecte editar un volum dedicat a

compositors de la nostra terra, el
qual sota el títol de «Quatre mú-
sics mallorquins» recollirà les bio-
grafies dels mestres Campllonch,
Torrandell, Thomas i Mateu i anirà
acompanyat d'una cassette amb pe-
ces d'aquests compositors. Sota la
coordinació del nostre coHaborador
Pere Estelrich i Massutti, enllesti-
ran les biografies així com l'anàlisi
de l'obra respectiva Joan Company,
Joan Moll, Joan Parets, Biel Mas.
sot i el mateix Pere Estelrich.

«Hateles Barcelõ» obrin un comple-

xe hoteler a la República Dominicana
El «Grupo Barceló» a trays de

Ia seva filial «Hoteles Barceló» ha
construït un complexe hoteler a la
famosa platja Bávaro de la Repú-
blica Dominicana, les característi-
ques del qual el fan la millor
installació del ram d'aquell país,
alhora que converteixen al grup
F3arceló en la primera empresa es-
panyola que du a terme inversions
a la República Dominicana.

El complexe hoteler, en la cons-
trucció del qual han intervengut
una quarentena de professionals es-
panyols, entre ells molts de mallor-
quins, s'ha muntat en el curt ter-
mini de nou mesos i ha suposat
una inversió de l'ordre dels 5 mi-
lions de dblers.

La inauguració d'aquest establi-
ment estava prevista pel passat dia
19 de gener i a ella havia d'assistir-
hi el President de la República Sal-
vador Blanco.

Margalida Obrador a lberjoya
Del 17 al 24 de gener s'ha cele-

brat a Madrid «Iber joya», la mos-
tra més important que dins el ram
de la joieria se celebra al nostre, .pats a la que han acudit vuit
joiers-artesans de les nostres illes,
d'entre els quals volem esmentar
la participació de la dissenyadora
de joies Margalida Obrador, del
treball de la qual en fórem testi-
monis els felanitxers a l'exposició
que munta el passat mes d'agost a
Ia sala de «Sa Nostra».

El fogueró del G.O.B.
Ahir divendres a vespre ,e1 GOB

Felanitx tenia organitzat un fogue-
ró a la plaça de Pax, en el qual
havia d'actuar, per deferencia de
la Caixa de Pensions, el grup mu-
sical Sis Som.

Hi havia d'haver llangonissa, bo-
tifarró i sardines per torrar.

Un aparcament de bicicletes al
carrer de l'Hospici

La setmana passada, l'Ajuntament,
responent a una petició llargament
reiterada per la Direcció del Colle-
gi de Sant Alfons, va installar en-
front del dit collegi, a la raconada
que fa el carrer abans d'estrenyer-
se per mor del temple teati i la
Casa Hospici, vint-i-quatre aparca-
ments per bicicletes, degudament
protegits per una barana metallica.
Aquests aparcaments faran molt
bon servei als alumnes del collegi
que s'han de servir d'aquest mitja
de transport.

VIII Cursillo de Socorrismo
Recordamos que del 18 de febre-

ro al 11 de marzo se celebrará en
nuestra ciudad un cursillo de so-
corrismo de la Cruz Roja Espanyo-
la, cuyas sesiones tendrán lugar de
8'30 a 9'30 de la noche, de lunes a
viernes, en el salón de la Caja de
Ahorros «Sa Nostra».

Para inscripciones e información
pueden dirigirse a: Carrer Pou de
la Vila, 13 - Tel. 581970, Carrer Cari-
tat, 5 - Tel. 581888 y Carrer Major,
50 - Tel. 580401.

Curs Stvdia
El proper dijous dia 31, a les 9'30

del vespre, al saló d'actes del colle-
gi de Sant Alfons, tindrà Hoc la
segona classe del Curs Stvdia. El
P. Antc,ni Oliver explicara el tema:
«Les grandioses trobades del pensa-
ment grec. L'art, la política, la Ilei,
la religió. L'home i els dais. Una

interprctació de la vida: HYBRIS-
HATE. PROMETEU I SISIFUS».

La Croada de l'Amor Diví convi-
da a totes les persones interessades
a aquesta lliçó.

Mutualidad La Protectora
JUNTA GENERAL

Se convoca a los señores mutua-
listas para una Junta General Ordi-
naria que tendra lugar mañana do-
mingo, dia 27, a las 3 de la tarde,
al objeto de proceder a la aproba-
ción del Balance y Memoria del
pasado año 1984 y Presupuesto de
Gastos de Administración para el
corriente ario 1985.

Acto seguido se efectuará la en-
trega de diplomas a los socios que
han cumplido cincuenta años de
pertenencia a la entidad.

SE DAN CLASES DE INGLES
INFORMES: EN ESTA ADMON.
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A quaranta anys de la mort de
D. Fidel Vich

Conversa amb D. Guillem Massot
La relació entre D. Rafel Vich i

D. Josep Massot i Planes apareix al
«Diccionario de la Música» de Jau-
me Pahissa i Climent Lozano. I és
que aquesta relació traspassa la
de simple alumne/professor: foren
amics.

A quaranta anys de la mort de
D. Rafel Vich, hem volgut conver-
sar amb un fill de D. Josep Massot.
Transcrivim, fil per randa la con-
versa, mantenguda a la seva casa
de 1'bl-to'.

P. —D. Rafel i el vostre pare, es
pot dir que foren amics.

R. —En efecte. A partir de les
classes de piano i d'harmonia que
el meu pare donava a D. Rafel,
s'establí una estimació mútua que
dura tota la vida.

P. —I quan D. Rafel anà a Còr-
dova?

R. —Continua la relació en for-
ma de carta, al manco unes quan-
tes vegades a l'any. Des de la Cate-
dral de Còrdova ens estrivia a
Mallorca, primer i després a Bar-
celona. Mira una anècdota: l'any
1939, quan a Barcelona no era
abundant el menjar, rebèrem un
cuixot, obsequi de D. Rafel.

Anys més tard, quan mon pare
es posa malalt, poc abans de morir,
també venia a casa.

P. —Com valorava D. Rafel la
tasca del vostre pare?

R. —Mon pare passa més de deu
anys anant d'un Hoc a l'altre re-
collint cançons i tonades mallor-
quines. En total n'arreplega més
de mil (1). Doncs bé, D. Rafel sabia
del treball musicar del seu amic, ell
mateix li havia facilitat tonades re-
ferents a la vila de Felanitx, i valo-
rava prou la seva importancia.

Quan mon pare morí, el 28 de

(Ve de la pàgina I)

5. Premi, 5.000 ptes. a la n.° 9
dels germans Perdió  de Felanitx
6e. Premi, 4.500 ptes. a la n.° 4
del Club &Espial «A lhada»
7i!. Premi, 4.000 ptes. a la n.o 15
d'Antoni 13ennsar de C. Concos
8è. Premi, 3.000 ptes. a la n.° 8
de Joan Huguet de Felanitx

S'atorga un premi més de 2.000
ptes. per la carrossa n.o 10 i cinc
premis de 1.000 ptcs per cada una
de la resta de carrosses partici-
pants.

El primer premi de les guardes
d'animals fou el n.o 1 (En Julia de
Ca'n Moix) i el 2n., fou desert.

Quant a animals sols foren pre-
miats:

ler. el n.° 7, cavall d'Antoni Ferre-
ro (2.000 ptes).

2on. el n.° 39, cavall de Ventura
Blanco (1.500 ptes.).

3er. el n.° 52, ca de bestiar de
Toni Mas (1.250 ptes.).

4rt. el n.° 13, bfstia junyida de
Miguel Soler (1.000 ptes.).

S'establiren tres premis més de
1.000 pessetes pels núms. 16, 25 i 9.

Els premis per colectius de cen-

maig de 1943, D. Rafei es presenta
a casa amb D. Joan M.a Thomas. El
meu oncle Mariano els hi entrega
les cinc cançons populars harmo-
nitzades dient: «Això no ha de
morir». Ho recolliren i el febrer
següent la Capella Clàssica els es-
trena al Saló Mallorca, en un con-
cert Massot-Bach (2).

També, quan un dia d'aquell ma-
teix 1944, D. Rafel vingué a dinar
a ca meva, li vaig deixar copiar
«Les set paraules» i «Plorareu, Ma-
re de Déu» ja que sabia que ell
havia apreciat el meu pare. Mesos
més tard, també la Capella Clàssi-
ca estrena l'obra «L'Encontrada»
de D. Rafel Vich, nascuda a partir
d'aquelles cançons (3).

P. —Així, vosté també tenia bona
imatge de D. Rafel...

R. —I tant! Era una gran perso-
na. Bo de veritat. Tots apreciàvem
la seva conducta educada i amable.
Quan morí l'any 1945, es trobaren
al funeral l'oncle Mariano i D. Pro
Fransoi. aleshores delegat de la Cai-
xa de Pensions. Aquest darrer co-
menta: «Mariano, això és la derrota
de l'optimisme».

Pere Estelrich i Massuti

(1) Una part del «Cançoner mu-
sical de Mallorca» de J. Massot i
Planes ha aparegut fa unes setma-
nes al mercat.

(2) El programa del concert fou
el següent: «Lo galant», «El qui
sega», «A la ciutat de Nàpols», «Vi-
da trista» i «L'enfant i la dida» de
Massot i el motet «Jesu meine freu-
de» de Bach.

(3) «L'Encontrada és una obra
coral basada en «Les set paraules»,
«Plorareu Mare de Déu» i «L'En-
terrossall».

tres d'ensenyament o entitats juve-
nils foren:

ler. al Club d'Esplai «Albada»
(5.000 ptes.).

2on. al Collegi «Sant Alfons»
(4.500 ptes.).

I 3er. al Collegi «Joan Capó»
(2.000 ptes.).

Cal destacar la bona organització
per part de la Croada de l'Amor
Diví.

Els números premiats a la rifa
foren els segiients:

Una porcella i una ensalmada, al
número 4.479.

Una porcella, al número 5.859.

La festa a Sot Negre
I demà li toca el torn a So'n Ne-

gre per celebrar la festa —també
patronal— de Sant Antoni.

L'Associació de Veïns ha prepa-
rat un programa en el que, com
cada any, ha posat tot el seu entu-
siasme. Sota el patrocini de l'Ajun-
tament la festa es desenvoluparà
de la forma següent:

Avui dissabte,a les 8 del vespre
hi haurà Missa a la que assistirà la
Corporació Municipal. Després s'en-

cendrà un FOGUERÓ on podrà
torrar tothom. Hi haura pa i vi de
franc fins que s'acabarà. Pel qui en
vulgui comprar hi haura porcella i
llangonissa. Durant la vetlada i per
deferència de la Caixa de Pensions,
actuara S'Estol d'Es Gerricó i se
rifara una porcella donada p'En
Marc Vadell i una ensaïmada.

Demà a les 3 i mitja de la tarda
començaran les BENEMES. S'han
establert els següents premis: ler.
una cuina de buta donada per Elec-
trodomèstics Ricart. 2on. 8.00 ptes.
3er. 6.000 ptes. 4rt. 4.000 ptes. 5è.
2.000 ptes. i 66. 1.000 ptes. Totes
les carrosses participants seran ob-
sequiades.

El fogueró de Sot Prohens
I per cloure ja aquest cicle anto-

nia de festa popular que dona tant
de si, el dissabte dia 2 de febrer
faran una vetlada revetlera a So'n
Prohens. Començarà, com pertoca,
amb una missa a les 8 del vespre,
a la qual assistirà la Corporació
Municipal i després s'encendrà el
FOGUER6 en el qual hi haura
torradissa i el seu entorn s'armarà

n bql /I pagés amenitzat per S'Es-
tol d'Es Picot de So'n Macia.

Patrocina la festa l'Ajuntament
de Felanitx i hi collaboren el Celler
Cooperatiu i Vi d'En Bernat.

de sociedad
PETICIÓ

Dies passats, a Ciutat, per D.a An-
tbnia Garcias Vda. d'Oliver i pel
seu fill Bartomeu, fou demanada
per casar a D. Antoni Berga Obra-
dor i D.a Maria Picó Julia, la seva
filla Maria Lluíssa.

Les noces se celebraran dins poc
temps.

NECROLOGIQUES

Dia 7 de gener pasa d'aquest
món a l'altre, a 75 anys, havent re-
but els Sants Sagraments, D. Mi-
guel Provenzal Artigues (Dimes).
D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la
seva família i d'una manera espe-
cial als seus germans D. Gabriel i
D.a Catalina.

Diumenge passat entrega l'anima
a Déu a Felanitx a l'edat de 87 anys
i després de rebre els sagraments,
D. Miguel Capó Valens. Al cel sia.

Enviam la nostra més sentida
condolència la seva esposa D.a Ca-
talina Obrador, fill Bartomeu, filla
política Rosa Juan i altres fami-
liars.

Cronicó Felanitxer
Apèn dix

per 1?anunz Rosselló

1522, 23 maig.—E1 Procurador Reial mana al batle de Felanitx faci
pagar als jurats el preu dels delmes reial sdels blats que es retengueren
per a les necessitats. Altra carta referent al fet: que els béns d'Onofre
Ferrandell han estat segrestats perquè eren debitors en moltes quantitats
a la Procuració Reial. Els blats i sementers van en mal recopte  perquè
dit Ferrandell és absent de la vila. Contesta el batle dient que Pere Ros-
selló, capita del castell, féu posar en segur l'ordi i forments, exceptuant
l'avena, de dit Ferrandell. (RP)

1522.—No hi hagué captes de diners ni forment per a les obres de Ia
Seu a causa de la Germania i del «morbo» (pesta). (Fa)

1523.—E1 bací de Felanitx per a l'obra de la Seu ha captat 5 lliures
i 7 sous. No hi hagué capta de forment a les viles «a causa de les grans
congoxes en que stava la terra per la reducció que poch havia se era
Jeta». (Fa)

1523, 30 abril.—E1 rei Carles escriu a tots els oficials del Regne de
Mallorca, Menorca i Eivissa, perquè facilitin i ajudin aquells qui predica-
ran a les viles les indulgències concedides pel Papa als fidels que facin
almoina al monestir de Montserrat, per a les necessitats dels monjos i
acolliment dels pelegrins pobres. (ACA)

1523, 3 juliol.—E1 Rei, atenent l'ofici de portador de cartes de Fela-
nitx es vacant per defunció de Pere Salamanya, ara el concedeix a Joan
Antoni Bartomeu el qual ha prestat bons serveis a Sa Majestat en la
darrera sedició del Regne de Mallorca. (Germanies). (LR)

1523, 10 juliol.—E1 rei concedeix l'escrivania reial de Felanitx a Pere
Ximénez, vacant per Obit d'Antonio Baya. (ACA)

1523, 23 desembre.—E1 Rei concedeix a mossèn Pere Isern un dels
beneficis eclesiàstics de patronat reial que hi ha vacants a l'illa, en aten-
ció dels bons serveis prestats en la custòdia i defensa del castell de
Santueri, el temps de la Germania, castell en poder dels rebels. (LR)

1524, 16 abril.—E1 rei nomena batle de Felanitx Pere Ramon. (ACA)
1524.—E1 bad de l'obra de la Seu ha captat una lliura, 6 sous i 4

diners; de forment 7 quarteres i 4 almuds. (Fa)
1525, 16 juny.—Es notifica a tots els batles de les viles que Pere Metge

ha obtinguda llicència per cavar i cercar or i plata a qualsevol lloc de
l'illa. (RP)

1525, 15 setembre.—La dona Miquela, muller de Joan Febrer, pagès,
coloca, per temps de 5 anys, el seu fill Joan amb la dona Joana, muller
de Joan Huguet, forner, perquè ii ensenyi l'ofici; el tendrà sa i malalt,
vestit i calçat, i al final el mestre li donarà, a més de dites coses, un
vestit nou. (AF)

1525, 24 agost.—E1 rei concedeix l'escrivania reial de Felanitx al no-
tari Andreu Gaia, de vida seva. (ACA)

Sant Antoni una festa...



Hoy sábado a las 9 y mañana desde las 3
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•Seguimos con nuestra carrera de grandes éxitos, para Vds.

GREYSTOKE
La leyenda de TAP/ZAN

A continuación:

¿CUANTO COBRA UN ESPIA?

Jueves dia 31 a las 9 noehe UNICO DIA 

Descubra Vd. mismo el misterio que se encuentra en:

EL JN SECRETO
A continuación:

Una película que siempre se recordará

La chica de las bragas transparentes

Viernes 1 y sábado 2 a las 9 y domingo 3 desde las 3

Los mismos creadores de «ATERRIZA COM() PUEDAS» nos

TOP SECRET!
Seguro que no ha visto nunca nada igual

Seguidamente:

SHEENA La reina de la selva

presenta n

Bar Restaurante INELORCA
(Antes Bingo Club Taurino)
P. R. [lull, 21 - Tel. 581631

Especialidad
CAMES y POSTRES FLAMBEADOS

MEW DEL DIA
Miércoles cerrado

,iMMn••n
1

Or. Julidn Ticoulat Mastro
PSIQUIATRIA

Consulta: C. Miguel Bordoy, 22-1°.

Miércoles de 4 a 8 tarde

Tels. 581518 y 581797

Seguros: ASISII, IMECO y MARE NOSTRUM

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

FELANITX
	‘1•113111111•=11.011111,

nil pai

e e leta
STRADIVARIUS

Quan ens parlen d'un «Stradiva-
rius» és ben bo de comprendre que
fan referència als violins famosos
construits per Antoni Stradivarius,
el gran mestre artesa, mort a Cre-
mona l'any 1737. La seva obra ins-
trumental esta espargida per tot
arreu i també, s'han descobert no-
tables falsificacions que, a vegades
han fet difícil la seva identificació.

La revalorització dels violins Stra-
divarius ha estat sempre creixent
i es pot dir que el posseïdor d'un
d'aquets instruments té una -fortu-
na en potència.

Adesiara sorgeix la notícia de
que algú ha descobert un nou Stra-
divarius i tot seguit comencen les
corredisses dels entesos, per com-
provar l'autenticitat de tal treta a
llum.

Fa vint-i-cinc anys hi hagué algu-
nes identificacions de Stradivarius
per Mallorca, una de les quals, a
Felanitx mateix.

Reproduïm la següent nota publi-
cada en el «FELANITX».

«En la mañana del pasado vier-
nes, llegó a nuestra redacción la
noticia de que al igual que en
Palma, también en nuestra ciudad
existía un ejemplar de los aprecia-
dos "Stradivarius". Poco después
nos encontrábamos en el domicilio
de D. Miguel Oliver, sito en la calle
Mayor, para la confirmación de la
noticia.

El Sr. Oliver nos explicó que

dicho violin procedía de Palma y
que hace bastantes años había per-
tenecido a una acomodada familia,
Ici cual, en su posterior quiebra, lo
regaló entre otros objetos a una de
sus sirvientas.

El instrumento presenta análogas
características que el encontrado
en la capital de la provincia y en
su interior, en una etiqueta de
papel de hilo, figura la siguiente
inscripción: "Antonius Stradivarius
Cremonensis Faciebad anno 17...".
En la misma, figura también un
escudo en el que se aprecian dos
circunferencias concéntricas, con
mayor espesor en la línea de la
exterior y la letra "A" y la "S", así
como una cruz sobre las menciona-
das letras.

De ser auténtico, cosa que parece
probable, tendría un valor aproxi-
mado superior al millón y medio
de pesetas ya que, a más de la
inigualable sonoridad de estos vio-
lines, sólo existen un limitado nú-
mero».
CINES
Teatro Principal

qGIGI», por Leslie Caron y
«Su desconsolada esposcw.

Protectora
«Habanera» por Lolita Sevilla y «Los

diablos verdes de Monte Casino».
REFRANYS

«Polles de Gener, ponen en es
panel- 0.

«Per Sant Sebastià, s'allarga el
dia una hora per cada cap».

Fins una altra si Déu ho vol.
D'ALLAVORS

SE OFRECE CHICA para trabajar
por horas, o atender a persona
mayor.
Inf.: C. Sol, n.° 12 - Felanitx

C.T. NATACION PALMA «B», 2
C. TENIS FELANITX, 3

Empezó la temporada tenística
balear con los campeonatos de Ba
leares por equipos en las categorías
de alevines, infantiles y cadetes. El
C. Tenis Felanitx participa con un
equipo de infantiles. En dicho cam-
peonato se hallan inscritos 12 equi-
pos distribuidos en dos grupos de
esta forma:

Grupo 1
U.D.Y.R.
C. Tenis Manacor
Las Palmeras de Alcúdia
C.T. Natación Palma «A»
C.T. Natación Palma «C»

• C.T. Es Fortí
Grupo 2

C.T. Natación Palma «B»
Sport Inca
Principes de España
Tenis La Salle
C. Tenis Felanitx
Mallorca Tenis Club

El pasado sábado se disputó la
1.a jornada, desplazándose el equi-
po‘cle Tenis Felanitx a Palma para
competir en las pistas del C.T. Na-
tación Palma «B», no pudiendo ser

mejor el resultado, ya que contra
pronóstico se impusieron por tres
victorias a dos, demostrando estar
a un buen nivel.

Los resultados que se dieron fue-
ron los siguientes:

Por el C.T. Felanitx jugaron: Cris-
tábal Bennassar que ganó a Miguel
Galmés por 6-0 6-2; Sebastian Capó
que perdió con Matías Sanchez por
4-6 4-6; Matías Cerdá perdió con
David Castillo por 4-6 4-6 y María
Francisca Capó que venció por 6-3
6-3 a María Fernanda Fuster.

Con estos resultados la partida
quedaba empatada a 2 victorias te-
niéndose que recurrir al partido de
dobles que lo jugaron C. Bennasar
y S. Capó imponiéndose con clari-
dad a la pareja Sánchez-Castillo
por 6-3 6-2.

Mariana domingo se disputará la
2." jornada, celebrándose en nues-
tras pistas del Campo Municipal de
Deportes la confrontación contra el
Tenis La Salle de Palma.

SE VENDE COCHERIA en
C. Padre Ault.
lai.: Tel. i80262.

OFICINA EN PORTO
COLOM:

INFORMES:	 e

Salustiano	 reno
CI. 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

Tenis

CLUB TENIS FELANFIX
Campeonato de Baleares por equipos infantiles

4
4

Con la maravillosa TANYA ROBERTS
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Hoy sábado a las 9 y mañana domingo desde las 3

Un gran reparto encabezado por ROGER NIOORE,
ROD STEIGF.R, ELLIOT GOULD y ANNE ARCHER en una
película de intriga basada en una gran novela de éxito
mondial.

A CARA DESCUBIERTA
En el mismo programa

CAZADOR DEL ESPACIO:
AVF.NTURAS EN LA ZONA PROHIBIDA

Interpretada por Peter Strauss.

Viernes 1, sábado 2 a las 9 y domingo 3 desde las 3

No sabia lo que era el amor hasta que descubrió a su tutor...

MY TUT
Una obra americana llena de picardia... y amor.

Completará el programa:

Los caballeros de la moto
¡Jinetes en caballos de acero! ¡Duelos titánicos y sangrientos!

SUPERHAMAS
OFERTA ESPECIAL

Queso mahonés 795 pts. Kg.
Tambor Lucil 5 Kg. 690 pts.
Mimosín 4 I. 265 pts.

No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618

FELANITX

Dissabte dematí, amb un dia que
acompanyava, va tenir Hoc a Ca's
Concos aquesta final escolar. L'or-
ganitzava l'Associació de Pares d'A-
lumnes i fou un èxit de participa-
ció: 170 atletes dels 10 coHegis de
la comarca que prenen part a les
activitats d'Esport Escolar. Els mi-
Hors atletes i equips de les ca-
tegories infantil i aleví quedaren
classificats per acudir a les finals
insulars que se celebraran dia dos
de febrer. Els resultats foren:
Infantil masculí
1. Mateu Obrador (Ca's Concos)
2. Mateu Bennàsar (J. Capó)
3. Sebastià Oliver (J. Capó)

(29 classificats)
Equips: 1.-Joan Capó

Infantil femení
1. Maribel Obrador (J. Capó)
2. Marisol Martin (J. Capó)
3. Consuelo Martin (J. Capó)

(20 classificades)
Equips: 1.-Joan Capó

Aleví masculí
1. Joan Pons (Sant Alfons)
2. Basilio Martin (J. Capó)
3. Sebastià Salva (S. Bonaventura)

(37 classificats)
Equips: 1.-Joan Capó

Alevi femení
1. Isabel Duran (F.J. Ballester)
2. Fatima Barceló (F.J. Ballester)
3. Maria Baron (Campos)

(24 classificades)
Equips: 1.-Campos
Benjamí masculí
1. Jaume Rigo (Ca's Concos)
2. Jaume Baron (Campos)
3. Guillem Obrador (J. Capó)

(27 classificats)
Equips: 1.-Campos

Benjami femení
1. Maria Albons (J. Capó)
2. Maria Ramal (J. Capó)
3. Antònia Adrover (J. Capó)

(11 classificades)
Equips: 1.-Joan Capó

Mini masculí
1. Joan Ramon Vidal (J. Capó)
2. Llorenç Páramo (J. Capó)
3. Santiago Monserrat

(Ca's Concos)
(12 classificats)
Equips: 1.-Joan Capó

Mini femení
1. M.a Antònia Rigo (Campos)
2. Antònia Obrador (Campos)
3. Catalina Bauza (Ses Salines)

(10 classificades)
Equips: 1.-Campos

Noticies d'Atletisme
ACTUACIO DE DOS ATLETES
DEL CLUB JOAN CAPO A LA
PENINSULA.

Diumenge passat Joan Manresa
i Joana Ramal, integrant les selec-
cions regionals juvenils de marxa
talètica i cross respectivament, ana-
ren a competir a Riudoms (Tarra-
gona) amb motiu de la Fase de
Sector dels Campionats d'Espanya.

Era la primera vegada que Ba-
tears enviava fora l'equip juvenil
de marxa i els allots compliren
molt bé. Joan Manresa conseguí el
Hoc 14è d'entre els 24 classificats.
Joana Ramal, que hi anava com a
reserva, substituí a la també fela-
nitxera Catalina López -lesiona-
da- i se classificà en el lloc 31è
de 44 participants.
CATALINA LOPEZ

Fa pocs dies foren proclamats a
la Federació Balear els millors at-
letes de la passada temporada. La
corredora del C. Joan Capó, Catali-
na, López, una vegada constatats els
resultats de les votacions, quedà
com a la segona millor atleta de
les Balears 83/84. La guanyadora va
ser Consuela Shafenberg d'Eivissa.
CROSS JOAN CAPO

Per dia 24 de febrer, el Club Joan
Capó prepara la II edició del Cross.
Recordem que l'any passat es cele-
bra per primera vegada, amb molt
d'èxit. Hi haura un «cross escolar»
per a tots els atletes d'EGB i el
«cross federat» amb proves per a
juvenils, júniors i sèniors.
INAUGURACIO D'UNA PISTA
D'ATLETISME A CAMPOS.

Unes proves escolars el dematí
i un control pels majors, organitzat
per la Federació, l'horabaixa, servi-
ren per a inaugurar el passat dia
12 a Campos une instaHacions
atlètiques, modestes però que han
congratulat a tots els aficionats de
Ia comarca.

jülià
AUTOMOVILES

P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX

AUTOVENTA

Estos son algunos de los vehí-
culos (le que disponemos.

Renault R-9 PM-V/
Renault R-4 Furg. PM-P
Renault R-18 PM-S
Opel Corsa L PM-Y
Ford Fiesta Gia 1.3 PM-M
Ford Fiesta N PM-X
Seat Fura PM-W
Seat 127 PM-J
Seat Ritmo PM-P
Citroen 2 CV
Peugeot 504 Diessel PM-0
Furgoneta Avia PM-P
Renault R-12 TS PM-J
y otros.

Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.

Facilidades de pago a convenir

4n1•12

Ressolueons sobre les...
(Viene de la página 2)

del Polígono 1-1, propiedad de don
Gregorio Obrador y otros, y el 2
por los terrenos propiedad de la fa-
milia Rosselló Coll.

Punto 11.°-No se acepta, ya que
se considera necesaria la instala-
ción del alcantarillado en cuanto
las circunstancias económicas lo
permitan.

Punto 12.°-Se admite que los
chflanes sean de tres metros.

Punto 13.°-Se resolverá de acuer-
do con el criterio del equipo técni-
co redactor del Plan.

Punto 14.°-No se acepta, por ha-
berse acordado anteriormente y
aceptado otras zonas hoteleras,, así
como el Polígono 29 de Cala Fe-
rrera.

Punto 15.°-Se admite la conser-
vación y restauración de los edifi-
cios existentes.

Punto 16.°-No se acepta, por
considerar que en vistas al futuro
debe mantenerse la misma anchura
con los viales ya existentes, que
formarán la vía de circunvalación.

Punto 17.°-No se acepta, por
existir calificada una zona entre
Porto-Colom y Felanitx.

Puntos 18.° y 19.°-Se estimaron
favorablemente.

Punto 20.°-Se admite, de confor-
midad a lo previsto en la vigente
ley.

Punto 21.°-4'arte primera.-No
se acepta, por considerar que el
tratamiento de las zonas intensivas
debe ser uniforme en toda la zona
costera. Aceptándose lo expuesto
en el segundo apartado por coinci-
dir con los criterios establecidos en
Ia zona intensiva de Porto-Colom.

Yel último punto, el número 22,
se estimó en su totalidad.

Finalmente y por lo que se refie-
re a la alegación número 121. for-
mulada por D. Jaime Bennàsar
Monserrat y otros, se deberá estar
al convenio establecido con el
Ayuntamiento aprobado en las se-
siones de fechas 11 de junio y 3 de
septiembre pasados.

Y, siendo las veinticuatro horas,
se levantó la sesión, acordándose
continuar el trabajo emprendido el
próximo lunes día 3 de diciembre,
a las veintiuna horas, de todo lo
cual extiendo la presente acta de
que, yo, el Secretario doy fe.

VENDERIA FURGONETA Citroen
AK 400. PM-E.
In f.: Tel. 580732

EN SUPERMERCADO Cala d'Or se
precisa carnicero-a para su sec-
ción carnicería y charcutería.
Inf.: Tel. 658179

SE VENDEN PISOS en estructura
de 190 m.2 en finca lindante con
3 calles. Facilidades de pago.
Inf.: Tel. 581211

SE VENDE RESTAURANTE MAR-
BLAU y un solar en Centro Co-
mercial Porto-Colom.

Informes: Tel. 575174 -575286

Esport Escolar

Final comarcal de Cross a Ca's Calicos



Tauler raservõ a Oliva y a
para al partido hanta ai At. Balanes

Costa de Calvii, 2- Felanitx,1

g •Vilna !II
...10'"ia ,i1.1

Piliqua! Capé Valus

morir el dia 20 de gener de 1985 a Felanitx, a 87 anys, havent rebut Os
sants sagraments i la Benedicció,ApostOlica

Al cel sia

La seva esposa Catalina Obrador Gaya; fill Bartomeu; Bila política Rosa Juan Nadal; lias
Miguel i Antoni; germana Catalina; germans politic Joan i Antoni Obrador Gayá i Maria Obrador
Huguet; nebots. cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Diu.

Casa mortuèria: Bellpuig,

FELANITX

fecurallacki artificial (fin vitro»

SE DEBIO PUNTUAR

C.D. Felanitx: S. Nadal (1), Acu-
ñas (1), Galmés (2), Valentin (2),
Santi (1), R. Nadal (1), Rial (1),
Muntaner (2, Seminario (1), Vacas
(2) y Vera (1).

En el descanso Miguel Angel (1)
sustituyó a Santi y en el min. 30
Garau (1) a Acuñas. Arbitró, sólo
regular, Trilla, mal ayudado en las
bandas.

En un partido jugado sobre todo
en el centro del campo, el equipo
felanitxer tuvo una ocasión muy
propicia para puntuar, ya que el
equipo local, con diez hombres des-
de eI minuto 33 se las vio y deseó
para defender su parcela, cosa que
consiguió al luchar con uñas y dien-
tes y también dando leria a diestro
y siniestro.

El encuentro comenzó con domi-
nio alterno y con juego muy brusco
por parte de unos y otros, sobre
todo por parte local, y sin ocasio-
nes claras de gol, sólo un forcejeo
salpicado de patadas en el medio-
campo ,fruto de ello vio la doble
amonesación la vedette del Calviá,
Kubalita, por una agresión a Mun-
taner. El Felanitx se acercaba mu-
chas veces al area pero Ilegaba sin
nitidez, por entonces el Calviá ya
jugaba solo al contragolpè por su
inferioridad numérica, fruto de uno
de los cuales llegó el primer tanto
local al filo del descanso; digamos
que fue gol «fantasma», más que
dudoso ya que dio en el travesaño

botó en el suelo cerca de la raya
de gol, pero lo que nos hace pensar
que no fue tan gol como creyó ver
el linier, que fue quien se lo indicó
al árbitro que se había quedado
clavado, fue el comentario del pú-
blico local que estaba detras de la
portería ya que muchos de ellos de-
cían que no la habían visto entrar.

Comenzó el segundo tiempo y
Tauler echó el resto, ya que quitó
a Santi, que no lo había hecho mal,
y sacó a otro delantero como es
M. Angel. El Felanitx se lanzó al
ataque en tromba y el Calviá achi-
caba balones y seguía jugando tre-
mendamente duro, quizás como
«vendetta» del partido jugado en
Felanitx, en el que debemos recor-
dar que quedó con nueve jugado-
res. Y paradógicamente, cuando
más apretaban los merengues, el lo-
cal Varela agarró un «zurriagazo»
desde 40 metros que entró por la
escuadra, lo que supuso el 2-0 y la
renuncia total al ataque por parte
de los «costeños».

Otro cambio en el Felanitx, con
entrada en juego de Garau en el
puesto de Acuas y faltando diez
minutos el 2-1, en un trallazo de
Muntaner que fue calcado al ante-
rior tanto local. Un golazo.

A partir de aquí, las marrullerías
de siempre por parte de los locales,
lanzando balones desde las bandas
al terreno de juego, perdiendo
tiempo con los cambios, echando
teatro en las caídas, todo ello bajo
Ia complaciente mirada del asusta-
do (por haber tenido que expulsar
al ídolo Kubalita) Sr. Trilla, fan ne-

fasto como siempre para el Fela-
nitx, que pitó incluso antes de cum-
plirse el tiempo reglamentario, no
sin antes haber apuntillado a los
visitantes en el último segundo pi-
tando una falta a Garau sobre la
línea de gol calvianense, porque
creía que el balón entraba. En re-
sumen, partido bronco, jugado con
fuerza y que debió terminar en em-
pate, vistos los méritos de unos y
otros.

JOR

2.' REGIONAL
SANTA PONÇA, 7 - CA'S CONCOS, 1

El Ca's Concos en el campo del Lí-
der, que ha marcado 62 goles en 17
partidos y sólo ha encajado 8, reci-
bió un severo correctivo.

3. REGIONAL
ARIANY, 1 - S'HORTA, 1

BUEN RESULTADO
Para el S'Horta que consiguió ara-

ñar un buen positivo y situarse có-
modamente en la tabla con 2 posi-
tivos.
FELANITX ATCO., 3 -

- MORATALLA,
PUDIERON SER MAS

Ante el colista se jugó un encuen-
tro de gran deportividad, y de acep-
table calidad. A los atléticos les fal-
ta más poder ofensivo para conse-
guir escalar peldaños en la clasifi-
cación de 3.a regional.

Marcaron J. A. González (2) y Al-
fonso de magnífico remate.

FELANITX ATCO.: Sebastián (3),
Obrador (1), Fiol (1), Caña (1), Ris-
co (2), P. González, (3), Cano (3),
Nico (1), Alfonso (2), Miriarro (1) y
Julia. (1). (Moyano (2), salió duran-
te el partido por Miriarro)

Arbitró el Sr. Adrover, bien pese a
algunos errores. Tarjetas para Nico
y al visitante Rey.

Jimmy
JUVENILES

MANACOR, 1 - FELANITX, 1
EXCELENTE POSITIVO

El Felanitx juvenil, que opta al tí-
tulo del grupo de su clasificación,
consiguió empatar en Manacor bajo
los focos. Arbitró el Sr. Mercader, el
que no ve ni «torta», pero que no

El 29 de setembre de 1949 el
Papa Pius XII deia en un discurs,
dirigit als metges catòlics, que la
fecundació «in vitro» fora i dins
del matrimoni «ha d'ésser absolu-
tament rebutjada». Igualment el
mencionat Papa l'any 1956 manifes-
ta que les fecundacions «in vitro»
són «immorals i absolutament

i que «la fecundació artificial
viola la llei natural i és contraria
al Dret i a la Moral».

Les raons són varies. En primer
Hoc la generació humana esta ma-
nada per Déu d'una forma perso-
nal. «Creixeu i multiplicau-vos», diu
el Gènesi; per això la fecundació
artificial «sobrepassa els limits que
els esposos han adquirit pel con-

tuvo problemas a no ser las cinco
tarjetas que enserió, ¡que ya esta
bien! Excelente resultado y partido
aburrido.

El gol felanitxer lo consumó Jaime
Julia (o Antich).

INFANTILES
FELANITX, 5 - J. SALLISTA, 1

BUENA VICTORIA
El pasado sábado los infantiles

realizaron un gran partido vencien-
do holgadamente, cual explica el re-
sultado que reza en el acta.

Goles de J. Gallardo, Risco, Aznar
y Uguet (2).

ALEVINES
SAN. JAIME, 2 - FELANITX,
En un partido sin tarjetas ni susti-

tuciones, el Felanitx perdió al no
conseguir marcar ningún gol, pese a
las ocasiones.

Benjamines
AVANCE DE ARTA, 1 -

FELANITX, 5
Cuatro goles de Basilio pusieron a

iC merenzues por delante en el mar-
cador en un partido de claro signo
visitante.

El FELANITX ATCO. tenía que ju-
gar contra el BADIA y hubo que sus-
penderse.

NOTA: Recordamos que el plazo
para el 1.0 TORNEO DE FUTBOL
COMARCAL para JUGADORES NO
FEDERADOS termina hoy sábado,
si bien parece que no hay muchos
equipos interesados lo cual obligaría
a los organizadores a su suspensión.

Jimmy

tracte del matrimoni», diu Pius XII.
Per altra part, si s'acceptas la

generació «in vitro» s'hauria de do-
nar com moralment bona la mas-
turbació, és a dir, el fi encara que
sigui bo, no justifica els mitjans, i
Ia masturbació és per sí mateixa
dolenta en qualsevol cas; mai se la
pot ensenyar com a normal. Exis-
teix també l'extracció de semen
per via artificial, però, qui no veu
que estam amb aquest cas reduint
Ia persona a una «cosa», el—matri-
moni a un laboratori?

Per això el matrimoni que solli-
cita un nin «probeta» compra un
objecte. La possible criatura, que
evidentment no té cap culpa, ja no
sera el fruit de l'amor huma, sinó
un resultat de certa tècnica. Marit
i muller hauran posat els ingre-
diens principals, per?) el fet dc la
fecundació dins un tub fa que no
siguin ells els pares vertaders; ells
ja no són procreadors amb Déu
condició indispensable de tota pa-
ternitat. Si s'accepta la fecundació
«in vitro», s'ha de declarar també
que el matrimoni es absurd. Què
direm doncs dels «úters llogats» o
dels individus clônics (possibilitat
d'autoreproduir-se? Exactament la
mateixa filosofia: la técnica vol cons-
truir una vegada més una «torre
de Babel», però aquesta envileix i

• fa l'home invisible. La persona
s'equipara a l'èxit d'una técnica
cada vegada més alienadora.

!Varas Torres Riera

A les juies que
mataren
Blanques i verdoses
que gens de mal enfilau
vingucreu per camins en pau
i trobareu escopetes ferotges.
Esclafits pel pla
esclafits pets turons
¡Ciència malaïda que surts dels

[canons
bellesa que cau per no tornar.
Homes! Per gué ho heu de dubtar,
per què reptau a mort la vida

[transparent
quan aquesta vola gojosament
fent-nos costat en el nostre

[caminar?

Bernat



Pagat tot el dude dei Count
Una gran 110 de vida cristiana i fe4initxera
El 27 de gener de 1981 es començaren a lliurar els títols de

la subscripció oberta per amortitzar el deute de la nova teulada
del nostre Convent.

I aquesta setmana, als quatre anys justs, la Junta d'Obres ha
tingut l'alegria de tornar la darrera quantitat endeutada als subs-
criptors. Així, amb la senzillesa i silenci amb que la vida fa el seu
curs, s'ha tancat un capitol de la nostra vida cristiana i felanit-
xera, que ens deixa profitoses lliçons.

Sobre tot per a mi ha estat una WO de fe i d'humilitat. Quan
vaig rebre les claus del Convent, ara ha fet cinc anys, vaig sentir
vertadera por. A més del servei del bisbe Hervás, que venia carre-
gat amb pesada creu, per fer les darreres estacions del seu Via-
Crucis, em tocava un altra tasca: pagar el deute de les obres de
Ia teulada tan encertadament acabada de renovar.

Devíem aleshores 1.195.430 pts. Per afegitó, només en interes-
sos del deute s'anaren aquell any 114.300 pis. No veia sortida d'a-
quell enterrosall obscur i sense finestres en que em trobava en-
clòs. No la veia, però n'hi havia. Aquí estava la gran lliçó.

Lliçó de fe i d'humilitat. «Home de poca fe, sembla que di-
gués el Senyor, igual que a Pere, ¿per que dubtaves?». El Convent
es de tots, s'havia dit. Els problemes de l'Església son de tots,
també es digué, no amb paraules, sinó amb fets. Els problemes
de l'Esgl %sia són de tots ei$ cristians, no una tasca exclusiva del
captIla. I al voltant d'un Rktor que no sabia fer comptes, s'alça
una Junta d'Obres, que sí sabia comptar, cavillar i merèixer la
confiança general. Fruit de les iniciatives d'En Pere Bennasser,
en Joan Obrador i n'Andreu Vidal, i gracies a que En Sebastià
Vaguer ha trespolejat la vila captant, pagant i venent loteria, en
cosa de vuit dies es feu un préstec per cinc anys sens interès d'un
milió cent deu mil pessetes, que un any abans del termini signa',
s'ha pogut tornar.

«Una hermosa lliçó d'amor al yell patrimoni que ens deixa la
fe dels nostres avantpassats. Una Iliçó del valor que comporta la
unió dels cristians de front a lo que lluitant separats seria impos-
sible» (Felanitx, 14 febrer 1981). Una lliçó, podem afegir ara, de
com els seglars incorporats a les tasques i responsabilitats de
l'Església, la fan avançar eficaçment.

Gracies a tots la fe de Fclanitx ha sostingut les voltes del
Convent. En retorn les voltes del Convent han de sostenir i nodrir
la fe del nostre poble.

Bartomeu Miguel, Rector

Mas sap greu que mos arrabassin

AL
DIRECTOR,

FELANITX

Ayuntamiento tie Mania

.es ben perdemés cridar si no
tens veu, és ben perdemés voler
córrer si no tens cames, és ben
perdemés esser pi a aquesta terra
on no hi ha Hoc per noltros. Mos
sembraren perquè de grans fèssim
ombra. Ara som grans i feim om-
bra, ara els que mos sembraren
són a l'ombra i ara justament no
és hora d'ombres. Ara no és qües-
tió d'ombra o de sol ,ara es qüestió
de fer molta de via i no tenir «no-
ses»=pins. Ara no hi ha temps (ni
capet) per admirar cent anys de pi,
cent anys que hi va entre un pinyó
a un pi esponerós i suggestiu.

Fa uns quants dies que senten
grinyolar orugues i no són proce-
sionaries, són orugues mecàniques,
desertitzadores, definitives.

Tenim por i aquesta por es ben
fonamentada, amics nostres han
tengut un final de destral, xorrec o
foc ben aprop d'aquí, sembla que
el cam!: del Port sigui per no 1 tros
el camí de la mort.

Al Port els pins que són públics
morim cada dia pel poder de deci-
sió d'un en particular, no són els
homes públics els que ens maten
alla, aquests no hi tenen res a dir,
ho aproven amb el seu silenci, amb
complicitat i ara són ells els que
ja han decidit la nostra mort, ara
que feim planta, ara que hem su-
perat els embats i qualque bufeta-
da. No és que maltrectem a ningú,

no es que travessem la carretera
sense mirar a cada banda, es que
hi ha gent que no sap anar pel
carrerany fet aposta i amb noltros
o sense noltros, seguiran sense sa-
ber-hi anar, sortiran de la carrete-
ra, però noltros ja no podrem tenir
Ia culpa.

Als països que els que comanden
els camins no són tant bèstie i ex-
peditius com aquí, ens respecten i
mos pinten una retxa blanca re-
flectant i així ens veuen be de dia
i de nit. Si el que mena no es cec
o hi va.

I això es tot, només ens volíem
despedir de tots els que sentiran
veure-nos amb les arrels per amunt,
creim que no meirexem agues final,
per) com sempre els que decidei-
xen no són els que tenen el capet
prou clar per fer:ho i si mai arri-
ben a ser-ho potser sigui massa
tard. Hem vist passar més de tres
generacions cap al Port a l'estiu,
ara qualque fill nostre que tengui
Ia sort d'arrelar a la distancia con-
siderada prudent pels «entesos»,
podrà seguir contemplant el que
fatalment noltros ja no podrem
seguir fent perquè a Felanitx, de
moment, un pi es una nosa.

Segueixen les firmes dels
143 pins que estan a les
cunetes de la carretera
del Port.

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
cie 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 extraordinaria celebrada
el pasado dia 17, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
iodos sus miembros, excepto D. An-
tonio Nadal Cerdá.

Se aprobó el acta de la sesión
anterior.

Se dio cuenta del escrito de la
Comunidad Auntónoma relativo a
Ia previsión de financiación de un
Centro Sanitario en Ca's Concos.

Fue por unanimidad aprobada la
Cuenta de Administración del Pa-
trimonio correspondiente al ejerci-
cio de 1983.

Se acordó aplicar a todos los fun-
cionarios municipales un incremen-
to del 6'5 % sobre sus retribucio-
nes íntegras del ario actual, así
como implantar el regimen de ple-
na dedicación para todos los fun-
cionarios de niveles retributivos 3
y 4.

Se aceptó la cesión gratuita de
unos terrenos para la ubicación de
Ia Estación Depuradora de Cala
Ferrera.

Se dejó sobre la Mesa el Pro-
yecto de Saneamiento de Cala
Ferrera, así como la solicitud de
subvención a la Comunidad Autó-
noma para dicha obra.

Fue aprobado el expediente de
Contribuciones Especiales a impo-
ner "por razón de las obras de pavi-
mentación asfáltica del Camino de
Ca'n Foguerada.

Se dio cuenta de las gestiones
realizadas encaminadas a la adqui-
sición de terrenos aptos para la
ampliación de la zona escolar y
campo de deportes de Porto-Colom.

Se acordó solicitar información
de varias empresas del ramo con
vistas a la contratación directa del
servicio de conservación de los con-
tadores de agua de esta Ciudad.

Se dio cuenta de la concesión a
este Ayuntamiento de sendas sub-
venciones para instalaciones en el
Campo de Fútbol de S'Horta y pa-
ra la construcción de un Campo de
Fútbol en Ca's Concos.

Por mayoría de votos se acordó
solicitar de D. Antonio Ramón Ge-
labert una prórroga del plazo por
él establecido en su escrito del 15
de noviembre conteniendo un ofre-
cimiento de acuerdo en relación
con la Urbanización «Sa Punta».
2.a Fase.

Felanitx, a 19 dediciembre 1984.

ANUNCIO
Se hace público que las listas

electorales, correspondientes a la
rectificación del Censo Fledl al
Ordinario y Especial referidas al

estarán en periodo de 'ex-
posición al público durante los dias
comprendidos del 22 de enero al 5
de febrero, en el Negociado de Es-
tadistica de este Ayuntamiento en
horas de 9 a 14, en cuyo período
podran ser comprobadas por los

interesados y en caso de irregula-
ridades, bien por no figurar o por
inscripción errónea, formular en
los plazos indicados, las correspon-
dientes reclamaciones.

Se advierte a todo el vecindario
Ia necesidad de su comprobación
ya que de ellas se deriva el poder
hacer uso del voto en futuras con-
frontaciones electorales.

Felanitx, a 18 de eneto de 1985.
EL ALCALDE

Pedro Mesquida Obrador

Benvolgut Tomeu:

A la crónica que publicareu dis-
sabte passat, referida a la sessió de
Ia Sala que va aprovar el pressu-
post de l'any 85, parlant de la meva
intervenció, amb la qual vaig qua-
lificar d'excessiu l'augment de la
partida destinada als sous dels re-
gidors, vos va escapar una inexac-
titud que voldria rectificar.

Deis que els regidors, enguany,
se repartiran 2.400.000 pessetes .en
Hoc dels dos milions de l'any pas-
sat. Doncs be; el pressupost d'en-
guany es de 240 milions de pesse-
tes. Hi ha hagut un augment d'un
20 per cent respecte de l'anterior,
que va esser de 200 milions. Com
que el sou dels regidors es el 2 per
cent del total del pressupost, l'any
passat es varen repaitir 4 milions
de pessetes, i no 2; i enguany se'n
rcpartiran 4.800.000, o sia, exacta-
ment el doble de la quantitat indi-
cada a la informació.

Desfet l'error, així mateix m'inte-
ressa fer constar que aquest va
esser un dels motius que em va
fer votar en contra del pressupost.
El Govern Central va decidir que
Ia puja dels sous seria d'un 6'5
per cent. Aquest es l'augment que
tendran els sous dels funcionaris,
guàrdies i operaris municipals, i jo
trobava que el dels regidors no te-
nia per que esser-li superior.

Qualcú dirà que la llei permet
arribar al 2 per cent del pressupost
per compensar als regidors pel seu
treballs, per) la llei no diu que s'hi
hagi d'arribar per força. L'Ajunta-
ment podia decidir repartir només
1'1'5 per cent o més poc i tot.

Jo esta be que els qui dediquem
un temps a servir les necessitats
del comú se vegin retribults: però
no se veu per que amb la democrà-
cia s'hagin hagut de disparar les
xifres en tal sentit.

Ben mirat, si del pressupost de
l'Ajuntament restam les partides
fixes o obligades (sous del perso-
nal, servicis, etc.), el capitol d'in-
versions queda reduït  a 24 milions
de pessetes. Per repartir una quan-
titat tan magra, no se veu per que
desset senyors se n'hagin d'embut-
xacar prop de cinc.

Miguel Riera Nadal
Regidor per la Candidatura
Independent.
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utocares

MALT

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 - FELANITX.

• Extraordinaria MUESTRA pic-
tórica de BIEL MESTRE OLIVER
en «Sa Nostra». Vale la pena con-
templar ese colorido, esa sencillez,
y ese poder de síntesis con que sabe
impregnar ese artista sus lienzos.
Unas telas que desprenden un mag-
netismo cordial, hasta incluso un
contagiante optimismo... ¡Que fres-
cura, amigos!

• MIQUEL BARCELO está que
no se puede «aguantar». El pobre
va camino de conseguir la misma
gloria que han conseguido los Miró,
Picasso, Matisse, Gris, Toulouse-Lau-
trec y hasta ... Andy Warhol. La
prensa mundial lo ha catapultado ya
hacia la fama definitiva, sus cuadros
son joyas valiosas que se las quitan
de las manos pagando burradas en
dólares ... El otro día lefmos en «LA
VANGUARDIA» sus últimas andan-
zas, en la revista «LAPIZ» una am-
plia entrevista, con varias de sus
rhás codiciadas telas fotografiadas,
tnabién el catálogo -a todo lujo-
que se editó con motivo de su últi-
ma exposición en MADRID en la
sala «JUANA AIZPURU». Algunas de
estas obras que nos hemos tenido
que conformar a ver en simple foto-
grafía pertenecen a las que pintó en
PORTO-COLOM este verano pasado.

• Quise llorar corno una Magda-
lena, fuí a ver (ÈLA FUERZA DEL
CARIÑO», que tiene «oscars» y pre-
mios a go-go. ¡Qué cosa más bonita,
madre! Un dramón como la copa de
tin pino, de esos que ya no se ter-
cian. ¡Ayy aquellos tiempos del Ama-
deo! Del Nazzari, se entiende. Ague-
lb también era llorar a gusto. ¡Cómo
está la señora Maclaine y la Debra
Wigner, esa! ¡¡Ayy!!

• Yo les recomiendo ir al cine
• ta semana. Hay que ver «A CARA
DESCUBIERTA», una gran película
de intriga y suspense de las que ya
no se estilan con el ROGER MOORE,
que está mejor que otras veces. Tam-
bién no deben perderse el último
il'arzán» «GREYSTOKE» del mismo
director de «Carros de fuego», aquí

«Tarzán» es mucho más humano

y asemeja mucho más al que escri-
bió el padre de la criatura Sir Edgar
Rice Borroughs.

• TIMONER sigue siendo noti-
cia, a sus sesenta castañas, piensa en
los MUNDIALES DE CICLISMO del
85. ¡La fe mueve montarias!

• Esta noche en «SO'N NEGRE»
ball de bot a càrrec de «S'ESTOL
D'ES GUERRICO».

• Sigue en marcha y por buen
camino ese HOMENAJE a DON MA-
CIA «TIBUS». Hay una tira de nom-
bres que se han unido al festejo. Los
organizadores JUAN ADROVER,
J. NICOLAU y J. FERRIOL bien ase-
sorados por SEBASTIAN MONSE-
RRAT están la mar de satisfechos y
pronto darán fecha y lugar. Allí es-
taremos.

• También continúa por el ca-
mino del éxito la organización de
ARGENTINA 85 que preparan AN-
TONIO GRIMAIT y S.M. «EL SAS-
TRE» (que cumplió ariitos estos
días). Esa formidable idea de pagar
una pequeña mensualidad puede ser
el motivo de que las cosas cuajen
mejor que la anterior expedición...

• Por entregas, la pasada sema-
na fue la primera, podremos leer en
este «SEMANARIO» de LA PRIME-
RA GRAN TROBADA MALLORQUI-
NA A L'ARGENTINA, que nos dará
una versión aproximada de los he-
chos acaecidos por allá, por la plu-
ma entrañable de nuestro estimat
ANTONI ENGINYER, que sabe dar-
le una sal y una pimienta tan espe-
cial, que es una santa pena que ten-
gamos que esperar con impaciencia
Ia próxima entrega. GI-Ades a tots,
es «sampedrins».

JORDI GAVINA

edén
AGENCIA MATRIMONIAL

Un amigo que les sabrá
encontrar su pareja ideal

C. Massanet, 3-1.° 1.a

(travesía Olmos)
Palma de Mallorca

VENDO SEAT-132. Gasolina. Inme-
jorable conservación.
Inf.: Tel.: 580134
(de 9 á 12 y de 4 á 6).

SE PRECISA CHICO-A para oficina
en Cala d'Or, con conocimientos
de inglés.
SE PRECISA LIMPIA COCHES.
Inf.: Tel. 581135
(Autocares GRIMALT)
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• Un ERROR TECNIC va ser el
culpable del desviament a territori
noruec i finlandès, d'un missil Ilan-
çat per un submarí soviètic. Agues-
ta es, almenys, l'explicació que donà
el govern soviètic d'aquest desagra-
dable incident.

• SHULTZ I GROMIKO han
arribat a un principi d'acord a la
ciutat suïssa de Ginebra, per trac-
tar en un futur més o menys pro-
per els temes del desarmament i
de la desmilitarització de l'espai
sideral.

• El PARTIT NACIONALISTA
BASC guanyaria les eleccions si
ara mateix es convocassin a Euska-
di. Així almenys ho afirma una en-
questa realitzada els darrers mesos
del 1984. Aiximateix l'enquesta tam-
be afirma que en aqueixes hipotè-
tiques eleccions guanyarien vots i
representació política els partits
abertzales d'esquerra, mentre que
AP i PSOE en perdrien.

• El BABLE ha sofert un retro-
ces important a Astúries del 1977
ençà, segons un estudi estadístic
realitzat. Sols un 6 % de la pobla-
ció asturiana parla aqueixa llengua.

• La mort violenta del dirigent
kanaka ELOI MACHERO a Nova
Caledónia presenta més incert que
mai el futur d'aqueixa colónia f ran-
cesa en el Pacific.

• CONVERGENCIA DEMOCRA-
TICA DE CATALUNYA ha celebrat
el seu VIIè. congrés a Barcelona.
El congrés ha servit per confirmar
Ia línia política d'aquest partit des-
prés de la seva victòria electoral i
per donar l'empempta definitiva al
projecte reformista organitzat per
Roca i Garrigues.

• CINC MIL MILIONS DE PES-
SETES serà el cost del trasllat de
les instai-lacions de CAMPSA prop
del moll de Peraires al seu nou
emplaçament de Son Banya.

• Les BAIXES TEMPERATURES
que ha hagut de suportar la penin-
sula Ibèrica i les nostres illes, han
perjudicat molt especialment l'agri-
cultura del País Valencià, on les
pèrdues calculades per la Generali-
tat Valenciana passen els vint mil
milions de pessetes. Les gelades
han provocat la pèrdua de tota
l'hortalissa i de la major part de la
taronja que encara quedava per
collir en els arbres. Molt probable-
ment el País Valencià i part de
Catalunya seran declarades pel Go-
vern Central zones catastròfiques.

• En contra del que horn pen-
sava la BENZINA no ha pujat en
aquest primer mes del 1985, tot i
que ho han fet alguns productes
derivats del petroli.

OOLEADORES
L	 quo patrocina

AHES CALDENTEY»

$,U4 eircUlationel

autocares

J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153

C. D. FELANITX

1.-RIAL con 8 goles.
2.-Vera con 6.
3.-M. A. Caldentey con 2.
4.-Covas, Vacas y Muntaner con 1.

FELANITX ATCO.

1.-J. A. GONZALEZ con 5 goles.
2.-Nicolás Juliá, con 4.
3.-P. Cano con 3.
4.-Miriarro, Gaspar y Alfonso

con02.

JUVENILES

1.-CRUCERA aGuindi» con 10
goles.

2.-Fiol y Antich con 6.

INFANTILES

1.-J. GALLARDO con 12 goles.
2.-Uguet con 7.
3.-Bennasar con 6.

ALEVINES

1.-MUÑIZ con 12 goles.
2.-Artigues con 5.
3.-Roselló con 4.

BENJAMINES

1.-BASILIO con 12 goles.
2.-Maimó con 4.
3.-Herrero con 3.
4.-Caña, y Esteban con 2.
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ENDEVINAIA
Sabem que una cosa hi ha
que té ales i no vola,
sembla una cacerola
i no serveix per aguiar.
Hi pens i hi torn pensar
i ja tenc es cap que'm rodola.

SOLUCIÓ A L'ANTERIOR

He vengut amb so carril
per arribar fins aquí
perquè te volia dir
que all?) que me vares dir
es s'agulla de cosir
amb devers un palm de fil.

Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Norio, 2 (en frente médico

Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:
Mañana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8

Viernes y sábado no cerramos al
mediodía.
Para su comodidad damos hora.

5i7rVt11_

Gran rebaixa en
carteres

20 % de descompte
Papereria «RAMON LLULL»

Tenim un lot de ¡fibres d'ocasió

C. Major, 25	 Tel. 580160




