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Vist pel Bade Pere Mesquida
Ia rodella

Esteim a l'Ecuador del nostre se-
gon mandat i cal passar comptes a
lo succeït al llarg d'aquest darrer
any.

El nostre programa era ambiciós,
per lo tant, de difícil execució, però
comptant, com sempre, amb la vo-
luntat popular, tot és possible en el
nostre poble.

L'any passat per aquestes dates,
donarem compte del primer any;
ara ho farem del segon.

Se segueix mantenint el servei de
l'ambulància, amb uns resultats òp-
tims en quant a rapidés i servei, i
posam nous medis materials, com
una cadira plegable i una camilla
especial donada per «Sa Nostra».

S'ha aprovat el projecte cramplft- -

ció del Cementeni i aquesta obra
tan necessària se du ja a terme.

Així mateix, s'ha comprat una fin-
ca per donar una sortida des del
Cementeni cap al carrer de Jaume I
i per servir d'aparcament als vehi-
cles de les persones que visitin el
Cementen

En quant al nou Escorxador, s'ha
fet un esforç molt considerable per
Ia seva construcció, sense subven-
ció de cap casta i amb una inversió
exclusivament municipal de quasi
vint milions de pessetes.

De cara a l'estiu s'han contractat
quatre guai-dies auxiliars, dotant a
tots els guàrdies d'esprays eficaços
però menys perillosos que altres
armes.

A Felanitx ciutat, se disposa de
500 noves línies telefòniques, que
s'han cubertes en part, en una cam-
panya que ara ha fet sa Telefònica
installant les oficines provisional-
ment a l'Ajuntament per atendre
amb més facilitat als felanitxers.

Una millora molt enyorada pel
poble era la carretera Felanitx-Por-
to-Colom, millora ja començada gra-
cies a l'aportació de terrenys cedits
pels veinats.

Així mateix l'Ajuntament ha des-
tinat un milió de pessetes per la
compra d'un solar a Ca's Concos
per destinar-lo a Unitat Sanitaria,
havent-se rebut ja varies ofertes a
Ia baixa.

S'Horta disposa ja d'un solar es-
cripturat per la futura Unitat Sani-
taria, gracies a la despesa de pesse-
tes 1.500.000 que ha importat la
compra d'aquest solar.

En colaboració amb la Delegació
d'Educació i Ciència, s'han arreglat
noves aules a les Escoles de Ca's

Concos i Porto Colom, i poc a poc
va augmentant el nombre de profes-
sors a les escoles.

En quant a sanejament, s'ha do-
tat Cala Marçal d'una nova bomba
de caudal més potent i s'ha fet un
contracte amb l'empresa Seryman-
Sub, modificant l'emisari i fent, a

(Passa a la pagina 5)

M.' Antònia Caldentey,
campiona e Balears
de Gran Fons

Amb un temps de 39 minuts i 31
segons &mura un itinerari de 10
'qui ¡Omet res, 1-a ti eta fe la nit ernera M".
Antònia Caldenley es va proclamar
Campiona de Balears de gran fous a
una prova realitzada en el Port de
Sóller diumenge passat, sota l'orga-
nització del «Circulo Sollerense».

Hem de dir que en aquesta ocasió
M". A. taldentey aconseguir la
millor marca balear en aquesta dis-
tancia per h , que (lins una jornada
força propicia per la se\ tempera-
tura i pressió atmosfèric;

La visita pastoral del bisbe D.
Teodor übeda a l'arxiprestat de Fe-
lanitx, duita a terme els dies 18 i
19 de maig, ha respost a la seva fi-
nalitat específica de punt de troba-
da entre el pastor i el seu ramat,
de diàleg obert i contrastat entre el
cap de l'església mallorquina i un
sector fidel, al servei del qual esta
per la seva mateixa condició de suc-
cessor apostòlic. El Dr. übeda
—com va manifestar en diferents
ocasions— vingué a conèixer d'aprop
la realitat de la comunitat cristiana
de la comarca i a escoltar de boca
de la gent que treballa als distints
camps d'acció de l'església, relació
de les seves tasques i inquietuds, de
Ia seva problemàtica i dels seus an-
hels, i a donar el seu consell frater-
nal i, sobre tot, el seu encoratja-
rpent per prosseguir la missió pla-
nificada.

AMB ELS EDUCADORS

El primer contacte que mantin-
gué fou amb els educadors de tot el
terme: Ca's Concos, S'Horta, Porto-
colom i Felanitx. El prelat en pri-

Ia televisió 3
La qüestió de la normalització lin-

güística de la qual parlàvem fa poc,
en relació a una peça tan fonamen-
tal de la maquinària com es la tele-
visió, tenia una solució bona, fàcil i
directa: la connexió amb la televisió
de Catalunya, la qual, segons refe-
rències produeix uns programes ben
acceptables, en certs aspectes supe-
riors als de la televisió estatal, i a
més íntegrament en llengua cata-
lana.

Aquesta connexió, naturalment,
no estava barallada amb la produc-
ció d'espais propis, fets aquí, que
tractassin els assumptes directa-
ment relacionats amb la nostra rea-
litat, tal i com ja ho fa ara la te-
levisió estatal.

A Felanitx, sabem que la conne-
xió amb el tercer canal exigiria un
esforç econòmic ben escàs i perfec-
tament suportable. Qualque dia de
Ia setmana, la iniciativa d'un parti-
cular permet que bona part de la
població hi puga sintonitzar. A part
abc& l'Obra Cultural Balear, que hi
ha fet un estudi, ha assenyalat que
per veure tothom els espais de la
televisió catalana amb tota nitidesa
i perfecció tècnica bastaria un es-

mer lloc explica el caracter d'aques-
ta visita pastoral, distinta de la que
realitza anteriorment, d'un signe
més íntim, i dirigida especialment a
aquests grups d'acció de l'església.
Exposa tot seguit la importancia del
ministeri laical que pot exercir
l'educador des de la triple perspec-
tiva de l'assoliment de la fe (que
marca totalment l'existència huma-
na i, naturalment, es projecta dins
Ia dimensió professional); en el des-
vetllament dels valors humans i na-
turals; i en les tasques de contribu-
ció al progrés i a l'avanç socials, en
la mesura que totes les preocupa-
cions del món entren dins la tasca
de l'església (C. Vaticà II). Subrat-
llà la necessitat de considerar per
damunt de tot, dos grans valors: la
concepció de la dignitat humana
(l'home és l'element més sagrat de
la Creació), i el concepte de lo tras-
cendent: Déu, valor profundament
anclat dins l'essència de l'home.
L'educador ha d'ajudar a l'educat a
descobrir la presència de Déu, per

(Passa a la pagina 3)

forç fàcilment assumible.
— Doncs, si és tan senzill, què

passa? Per què no ho fan?
— Doncs passa que el nostre go-

vern dit autonòmic, ha estudiat l'as-
sumpte I ha decidit que volen ei.
seu propi canal-3. Així, almanco, ho
va anunciar el senyor Huguet, un
menorquí que, degudament assesso-
rat, ha decidit que s'ha de fer aixi,
tot i que tal cadena pi-Copia suposa-
rà unes despeses importantíssimes,
de centenars o milers de milions de
pessetes, de creació i manteniment,
perquè com sabem la producció
d'espais televisius es caríssima.

D'altra banda, el senyor Huguet
ha anunciat que els programes se-
ran bilingües, o sia, que n'hi haura
en castellà i en mallorqui;

— I vós, que en pensau?
— Jo vos ho dire: en principi

pens que la comunitat balear (i no
me referesc solament al govern) no

capacitat econômica per mante-
nir una televisió digna. Si la que
fan no arriba al minim de dignitat
exigible succeirà que no la se mira-
ra ningf.t. Ens falten professionals
de tota casta, ens falta material
huma j, sobretot, el suport econò-
mic basic, en el qual hi hem d'in-
cloure, com a plat fort, una publi-
citat que se pagui hé. Per si fos
Poe, l'anunciat bilingüisme m'acaba
de fondre els ploms.

— El senyor Huguet va dir que
el nostre pals es bilingüe.

— Ell si que ho deu "esser, bilin-
güe. Si volia dir que aquí hi ha
gent que parla en castellà, aquesta
ja va més que servida amb les dues
cadenes estatals que emeten moites
d'hores, amb programes de tota
casta, en castellà. Per si això no fos
Poe, ben prest tendrem cadenes pri-
vades que, naturalment, també par-
laran en foraster. Essent així, que
encara l'única cadena pròpia hagi
de retallar els programes per cedir-
los al castellà es com que fer lli-
mosna a la Seu. Es més, si el pro-
jecte del senyor Huguet prospera,
se produira una situació desconcer-
tant: l'emissora estatal de televisió
(TVE) que ara dóna una hora dia-
ria, de dilluns a divendres, i que
potser l'ampliarà, parlara íntegra-
ment en català. El canal autonòmic
ho farà en les dues llengües.

Davant aquest número, si els se-
nyors que dirigeixen la nostra auto-
nomia no duen les sabates girades
de peu, que em tirin d'una passa.

Pirotècnic.

La visita pasicrai
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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, 12,30 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
las 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 Tel. 581922

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

Catalina Ticoulat
Lunes:	 Francisco Pifia
Martes:	 Gayá-Melis
Miércoles: Miquel-Nadal
Jueves:	 Jaime Rotger
Viernes:	 Catalina Ticoulat

TELE:FONS WINTERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgències) 582200
Funerària 	580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències	 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
Tel. De dia 581385. Noche 564506

PTLANITX
lieslaslario d 	rdezes	 locales

War
PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.
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Ayuntamiento
de Feianitx

Extractos de acuerdos que se f or-
mulan en cumplimiento del artículo
6.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remision 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
z.2, tomó los siguientes acuerdos:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se aprobó la Certificación 2.a y
última de las obras de reforma y
acondicionamiento de la Unidad Sa-
nitaria de Porto-Colom, por un im-
porte total de 224.853 ptas.

A instancia 'de D.a Antonia Adro-
ver Adrover y once más, se acordó
la prohibición de ruidos producidos
por compresores, máquinas excava-
doras o análogos en las zonas turfs-
ticas de este Término Municipal de
Felanitx durante la temporada turfs-
tica comprendida entre el 1 de mayo
al 30 de septiembre, salvo durante
las horas de 9 a 13.

Se acordó por unanimidad colocar
discos de Ceda el Paso en la con-
fluencia de la c./ de Dameto con
Passeig d'En Joan Estelrich y c./
d'En Pelat con Mn. Gabriel Vaguer.

Se informó favorablemente la se-
licitud de instalación temporal de
dos escaleras desmontables para ac-
ceso al mar en la Aldea Ibicenca,
siempre y cuando sean de uso pú-
blico.

Se dió cuenta de la convocatoria
y bases del concurso de selección
del anagrama que represente el, de-
porte escolar.

Se concedió licencia a D. Antonio
Julia Rosselló, para adicionar dos
viviendas en el ,solar de la c./ Ma-
gallanes de Porto-Colom, con una
tasa de 98.140 pesetas.

Se concedió licencia a D. Gabriel
Carrió Estelrich, para adicionar una
vivienda en el solar sito en la R. C.
Baleares de Porto-Colom, con una
tasa de 34.928 ptas.

Se concedió licencia al Ministerio
de Educación y Ciencia para la rea-
lización de las obras de instalación
de calefacción y agua caliente sani-
taria para el instituto de B.U.P.
«Verge de Sant Salvador», estando
exceptuada de tasa.

Se concedieron 16 licencias de
obras menores a particulares.

Felanitx, a 24 de abril de 1985.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
29, tomó los siguientes acuerdos:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se aprobó por unanimidad una
relación de cuentas y facturas por
importe total de 8.670.011 ptas.

Se aprobó la Cuenta de Caudales
correspondiente al primer trimestre

de 1985, arrojando una existencia en
Caja de 90,635.176 ptas.

Se dejó sobre la mesa el expe-
diente de devolución de fianza a D.
Jaime Liompart Campomar consti-
tuída para garantizar la construc-
ción de accesos a la Playa de Cala
Ferrera, por falta de informe del
Aparejador Municipal.

Se acordó por unanimidad que
por la Alcaldía se cursen instruc-
ciones al Cabo de la Policía para
que adscriba el mayor número po-
sible de guardias al cursillo organi-
zado por el Instituto de Estudios de
Ia Administración Local.

Se dió cuenta de la Orden 21-2-85
sobre realización de obras y servi-
cios por trabajadores desempleados
y ulterior documentación recibida.

Se dejó sobre la mesa el examen
de una relación de solicitudes que
interesan reducción de la tarifa de
recogida de basuras para un mayor
estudio.

Se dió cuenta del escrito de la
Consellería de Agricultura sobre fi-
nalización del plazo para la cons-
trucción de un nuevo Matadero.

Se denegó la solicitud de licencia
de obras solicitada por D. Francis-
co, D. Antonio y D. Juan Grimait
Obrador, para construir un edificio
de viviendas en solar sito en la Ave-
nida Tamarells, s/n de Porto-Colom.

Se autorizó a Complejos Turísti-
cos Cala d'Or para modificar par-
cialmente el proyecto de construe-
ción del edificio 1-C-1 (C-11) ubica-
do en la parcela C del polígono 29
de Cala Ferrera, conforme al pro-
yecto presentado, con una tasa de
250.053 ptas.

Se concedió licencia a D. Antonio
Monserrat Julia para construir un
nuevo edificio destinado a viviendas
y anexos, en solar de la c/ Ancora,
esquina c/ Mar, con una tasa de
253.464 pias.

Se concedió licencia a D. Antonio
Gost Sodas y otra, para construir
un nuevo edificio aislado de dos
plantas, en solar n.° 150 de la Urb.
Lafe de Porto-Colom, con una tasa
de 67.490 ptas.

Se concedieron doce licencias de
obras menores a particulares.

Felanitx, a 2 de mayo de 1985.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

ANUNCIO

Para conocimiento de los posibles
interesados, ''se hace público que
hasta el día 29 del corriente mes,
sera tiempo hábil para la presenta-
ción de ofertas optando a la contra-
tación directa para la realización de
obras e instalaciones en el Campo
de Deportes de «Sa Mola».

Para una mayor información, po-
drán dirigirse a las Oficinas de Se-
cretaría de este Ayuntamiento.

Felanitx, 13 de mayo de 1985.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

VENDO EN PORTO-COLOM local
en calle Asunción, con aseo, apto
para comercio o garage.
Inf.: Tel. 575644

La nueva Dirección ðe1

Restaurante

ES P TADO E
CASA PEDRO

agradece a clientes y
amigos su gran acogida

Especialidad en

pescados frescos y langosta
Abierto todo el año

R C Baleares, s/n. - Tel 575171 PORTO-COLOM



FELANITX

La visita pastoral
(Ve de la pàgina 1)

be que ha de compartir aquesta
missió juntament amb la família i
la comunitat cristiana.

Després d'aquesta formulació del
Bisbe, Mn. Manuel Bauça, cap de
la Delegació Diocesana d'Ensenya-
ment, distribuí una fulla on es oe-
tallen les opcions per a les classes
de religió i moral catòliques en els
centres d'E.G.B., B.U.P. i Formació
Professional del terme, dades que
explica i matitza convenientment
Mn. Bauça. D'aquest informe en po-
dem extreure els details següents:
Dins E.G.B. el percentatge d'alum-
nes que assisteixen a les classes de
religió es del 99'76 % damunt un
0'24 % que segueixen les classes
d'ètica. A B.U.P. es del 70'9 % en
religió i un 29 % en ética, i a F.P.
un 88'5 % en religió i un 18'5 en
ètica.

Les 52 aules que integren els efec-
tius pedagògics de la zona, dispo-
se* totes actualment de professor
de religió i a 16 d'elles els precep-
tors han seguit cursets de formació
adients.

Els professors de religió de la
Secció de Formació Professional i
de l'Institut de Batxillerat tingue-
ren sengles intervencions tot expo-
sant diverses qüestions de la seva
comesa, de les quals tal volta po-
dríem esmentar l'observació de que
Ia practica religiosa, pel que fa al
sector juvenil i a nivell de comuni-
tat local, no esta. atesa. Aquesta de-
ficiência que el Sr. Bisbe reconegué
i que atribuí a la manca d'una per-
sona adequada per fer funcionar
una estructura d'atenció a la joven-
tud, es podria salvar momentània-
ment —digué el prelat— amb una
coordinació entre els educadors cris-
tians i amb la coHaboració entre les
families i aquells, potenciada a més
per uns intercanvis d'experiències.

AMB ELS GRUPS D'ACCIÓ SOCIAL

Després d'una reunió amb els pre-
veres de l'arxiprestat, a primeres
hores de la tarda del dissabte, el
Bisbe departí amb els qui treballen
dins el sectors de caritat i acció so-
cial, així com amb els integrants de
les juntes econòmiques de les par-
ròquies. Hi eren presents doncs, el
Secretariat Parroquial de Caritat
(Caritas), la Junta d'Acció Social,
de recent creació, les Conferències
de St. Vicenç i Dames de la Caritat
i les juntes - econòmiques parro-
quials de Felanitx, So'n Mesquida,
S'Horta i Ca's Concos.

Un cop donat compte de les ac-
tivitats assistenciais duites a terme
per aquests grups, així com de les
funcions que realitzen les juntes
econòmiques i d'altres cercles con-
tribuents al manteniment dels tem-
ples i ornaments, el Bisbe els ex-
hortà a seguir en llurs activitats,
manifestant que no hi ha tasques
petites, ja que totes tenen la seva
importancia dins el propòsit de fer
mancar l'Església. Subratlla la mis-
sió de Caritas, en la qual cal posar-
hi tota l'anima i coratge, car es el
rostre de l'Església que estima. Es
necessària una major mentalització
vers els deures socials que a tots
ens atenyerT, així com una amplia-

ció d'aquests grups per tal de fer
més gran la participació. Per últim,
el prelat demana que dins ells hi
fos sempre present una preocupació
pels qui no creuen, a qui s'ha de
considerar com a germans que es-
tan lluny de la casa del Pare, res-
ponent així a la inquietud missio-
nera de l'Església.
AMB ELS CAIEQUISTES

A mitjan horabaixa, al saló par-
roquial de la planta baixa de la rec-
tona, el Bisbe es reuní amb els ca-
tequistes, els d'E.G.B. i els de Con-
firmació. Fou el Rector Mn. Miguel
el qui comença, exposant el funcio-
nament de.les catequesis i assenya-
là el buit que es produeix de la ca-
tequesi d'E.G.B. fins a la de la Con-
firmació. Alguns catequistes exposa-
ren les seves experEmcies.

Llavors el Dr. ebeda exposa algu-
nes orientacions: La conveniencia
de distribuir les tasques, de consta-
tar experiències i contrastar meto-
des, per tal de dinamitzar les reu-
nions perquè esdevenguin més par-
ticipades, on els nins i els joves
sien els protagonistes en la recerca
de la vertadera dimensió existen-
cial. Pert, sobre tot —recalcà el pre-
lat— s'ha de dipositar una gran
confiança en els joves.

I fou el Sr. Bisbe qui tregué a
rotlo l'assumpte de la desatenció de
la practica religiosa dins el jovent.
Confesa la impossibilitat immedia-
ta d'aportar algún element de l'es-
tament clerical, tot invitant als ca-
tequistes i altres persones sensibi-

litzades a assumir aquesta tasca
suggerint uns contacLes amb altres
grups que tenen aquesta qüestió en-
carritaua. Proposa unes reanions per
l'estimut a la militancia, la partici-
pació i l'assumpció de i Lsponsabiti-
tats.

Ben aviat es geaerarcn diverses
intervencions que por aren a la con-
sideració d'unes celebracions on es
pogués produir un clima de major
participació i aprofundiment. El
Bisbe indica la implantació de ce-
lebracions paralitúrgiques o litúrgi-
ques no sacramentals. No sens aler-
tar del perill de considerar l'Euca-
ristia com a punt de partida en
comptes de la culminació d'un pro-
cés de vertadera conversió, que es
el que en realitat hauria d'ésser.

CONFIRMACIONS I VISITES
Fins aquí la part dedicada al co-

neixement i anàlisi de la situació
dins l'arxiprestat. Després el Bisbe,
a les 7'30 del capvespre, a la par-
ròquia de Sant Miguel, procedia a
la confirmació de 111 joves i aHo-
tes de Felanitx, en el curs d'una
Eucaristia molt solemne a la que
concelebraren amb ell el Vicari
Episcopal Mn. Joan Bauça —que
Facompanya durant el temps que
va permanèixer a la comarca—,
l'Arxiprest Mn. Bartomeu Miguel i
els vicaris Mn. Rebassa i Mn. Xa-
mena.

El sendema a les 10 del matí, a
la parròquia del Carme de Portoco-
lom, confirma quatre joves (tres
allotes i un jove) i després • al saló
parroquial va saludar i departir
amb els feligresos del Port.

Cap a les 12 tingué Hoc la troba-
da amb els joves a Sant Salvador.

Malgrat el temps plujós, foren uns
vuitanta els que acuuiren a escoltar
i a dialogar amb el Sr. Bisbe, qui
resta fins després de dinar en el
santuari, en companyia de la cornu-
ni tat d'ermitans.

L horabaixa rendí visita a l'Hos-
pital i als Germans Fossors i a les
8 del capvespre celebnt l'Eucaristia
i confirmà 32 joves a la parròquia
de Ca's Concos. Concelebraren la
missa, el Vicari General Mn. Barto-
meu Vaguer, el Vicari Episcopal
Mn. Bauçà, l'Arxiprest Mn. Miguel,
el rec:or de Ca's Concos Mn. Mi-
guel Lladó i Mn. Antoni Obrador.

Un canvi d'impressions amb els
confirmants i els seus mentors i fa-
miliars a la rectoria de Ca's Concos,
dona per closa la visita pastoral del
nostre Bisbe a l'arxiprestat de Fe-
lanitx.

LLIBRES
«MALLORCA I MONTSERRAT».

Ramon Rosselló Vaguer.
Dins la coHecció «Jovellanos»,

acaba d'spareixer un treball del nos-
tre coHaborador Ramon Rosselló,
intitulat «Mallorca i Montserrat. No-
tes històriques segles XIII-XVI».

En aquest treball Ramon Rosse-
116 aporta nombrosos testimonis
documentals de la vinculació man-
tinguda, a partir de la conquesta
catalana, entre els mallorquins i el
monestir montserratí. Es prou inte-
ressant la referência a la visita que
hi féu el rei Jaume III de Mallorca
pel setembre de 1344, quan despos-
seit del regne es retugi à en terres
peninsulars.

Hi queda ben palesa també la de-
voció que professaven els mallor-
quins a la Verge de Montserrat, amb
els innombrables legats, documen-
tats a les actes notarials dels refe-
rits segles XIII i XIV, així com per
les almoines que es recollien a les
acaptes per assistir les necessitats
del monestir.

El llibret, que porta el número 4
de la, coliecció, esta editat amb mol-
ta cura i s'obri amb una introducció
del pare Gaspar Mimar.

Es una aportació més que se su-
ma a la ja llarga bibliografia que
sobre qüestions històriques té al seu
compte el nostre company Ramon
Rosselló.

Ayuntamiento de Felanitx
PADRON MUNICIPAL
DE HABITANTES

Lai población de Derecho en 31 de
marzo de 1984 era de 13.326 habi-
tantes. Desde 31 de marzo de 1984 a
31 de marzo de 1985 se han produ-
cido 479 Altas y 322 bajas, quedando
una POBLACION DE DERECHO A
31-111-1985 de 13.483 Habitantes.

Aumento: 157 habitantes.
Felanitx, a 20 de mayo de 1985.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

VENDO BOTE 4 metros, motor
Diesel, completamente equipado.
In f.: Tel. 580410

SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.
Inf:. Tel. 580606

les comunicarnos

peapertuPa de la

Dliscoteent

SAMOA
con su nueva imagen y
Ia más actual selección

de música, que la convierte
en la mejor discoteca de

MANACOR

New look & New music.
CALAS DE MALLORCA



Coto privado de Cam - Ca's Concos
Hoy sábado dia 25 de mayo, a las 22 horas, habrá reunión de

socios y propietarios en el local social BAR TROMPE, para entre-
ga de carnets y elección de Junta Directiva.

La Gestora

cine
	 nnn 

icip a 1
Noy a las 9'30 noche y mañana domingo desde las 3 tarde	 Tel. 580111

Ir a perderlo... y perderse
Y de complemento

El mal contra la fuerza del bien

El retorno del Jedy
3 •' parte de la Guerra de las Galaxias

Jueves 30, sábado 1 a las 9'30 noche y domingo 2 desde las 3

La película que se mueve por la música

PULSACIONES
Además de

El poder de la espada... El poder maléfico

El último guerrero
NUESTRO PROXIMO ESTRENO

GRITOS EN EL SILENCIO
THE KILLING FIELDS

4
	

FELANITX

Les testes dd S`tIcrta
A S'Horta es troben de ple dins

les festes de Cincogema. Avui hora-
baixa a partir de les 4'30 hi haura
carreres a peu per diferents catego-
ries ï a les 8 inauguració de l'expo-
sició de flors a la plaça de St. Isi-
dre. A les 10'30 començarà la verbe-
na, amenitzada pels grups «Gam-
ma», «Lasser» i «Versuka Vamp».

Demà demati s celebrarà fira,
amb concurs-exposició de bestiar
ovi. A les 11 Ofici solemne i després
vi espanyJ1 al colIegi «Reina So-
fia».

A les 4 de l'horabaixa hi haura
futbol i a les 10 del vespre Revetla
i focs artificials.

Dilluns demati, activitats i jocs
escolars i compe:icions esportives
al collegi. A les 5 de l'horabaixa, par-
tit de futbol entre fadrins i casats

a les 7 jocs infantils.

Concert de la Banda del Govern
Militar

Pel diumenge dia 2 de juny, està
previst un concert a càrrec de la
Banda de Música del Govern Militar
de Mallorca. Aquest concert sera a
les 9'30 del vespre a la parròquia
de Sant Miguel i l'organitza 21 Pa-
tronat Local de Música, amb la col-
laboració de l'Ajuntament de Fela-
rtitx, sota el patrocini de la Conse-
!feria d'Educació i Cultura del Go-
vern Balear. •

Mañana, gran tirada al pichón

en Sillorta
Recordamos que mañana, a partir

de las 3 de la tarde, en el campo de
tiro de S'Horta Vella, tendra lugar
una interesante prueba de tiro al
pichón, quinta puntuable de palo-
mos zuritos del Campeonato de Ba-
leares Individual y por Equipos a
brazo mecánico.

Hay en juego 45 trofeos (dos de
oro y 20 en plata) y 15 premios en
metálico por un valor total de 80
mil pesetas.

La apertura de inscripciones y pa-
lomos prueba sera a las 2 de la tar-
de.

Exposició de Mique! Barceló
a Burdeos

Des del passat dia 10, es troba
oberta al Museu d'Art Contempora-
rd de Burdeus, una exhaustiva expo-
sició individual de pintura, del nos-
tre paisà Miguel Barceló, mostra
que restarà muntada fins el dia 8
de setembre.

Aquest museu de Burdeus, es una
institució de prestigi internacional
per la seva activitat en la promoció
i divulgació de l'art actual i aquesta
mostra de M. Barceló passara suc-
cessivament per altres centres artís-
tics europeus (Munich i Boston) per
arribar després a Madrid (Palacio
Velázquez).

A la propera edició inclourem un
article aparegut a «El Pais», signat
pr Francisco Calvo Serraller, en el

que dona compte de les darreres
activitats artistiques de Miguel Bar-
celó i fa un breu anàlisi de la seva
obra.

Final del mes de Maria
a Sant Salvador

El proper dissabte dia primer de
juny, com s'ha fet ja un costum, se
celebrara a Sant Salvador un solem-
ne mes de Maria corn a cloenda
d'aquest cicle maria de primavera.

A les 7 de l'horabaixa es farà
l'exercici maria i tot seguit se cele-
brarà Missa amb homilia que dira
Mn. Gabriel Rebassa.

Els PP. Teatins i les associacions
radicades a Sant Alfons, organitza-
dores d'aquesta festa, conviden de
tot cor als felanitxers.

Les aquareLies de Benjamin Smith
Es troba oberta a la sala de la

Caixa de Balears «Sa Nostra», una
mostra d'aquarelles de l'artista an-
gles Benjamin Smith. Hi figuren
quaranta dues obres integrament
dedicades al paisatge camperol o
costaner i unes poques a perspecti-
ves urbanes.

Sempre resulten grates aquestes
exposicions de B. Smith, perquè al
seu bon dfici de dibuixant hi apor-
ta aquesta fibra especial que li per-
met captar amb prou destresa la
lluminositat dels nostres paisatges.

La mostra es clausurara demà
vespre.

Pintures de M.  Antônia Noguer a
Ia Sala de «Sa Nostra»

El proper dissabte dia 1 de juny,
s'inaugurarà a la sala d'art de «Sa
Nostra» una exposició de pintura de
l'artista de Llucmajor Maria Antò-
nia Noguer. Es la segona vegada
que aquesta pintora exposa a Fela-
nitx, ja que ho féu per Nadal de
l'any 1982.

La mostra restarà muntada fins
dia 9 de juny.

El col.legi S. Alfons guanyador del
concurs de murals «La Comunitat
Autônoma de les Illes Balears»

Els alumnes del coliegi Sant Al-
fons d'E.G.B. juntament amb totes
les escoles de les Illes Balears han
realitzat un curset, sobre «La Cornu-
nitat Autònoma de les Illes Balears»
consistent en quatre classes grava-
des a cassette, d'una durada de 12
a 15 minuts cada una, que varen ser
seguides pels alumnes d'una manera
activa, mitjançant quatre esquemes
mutilats, preparats a l'efecte.

Després els alumnes varen realit-
zar una discussió d'aquelles qües-
fions que eren d'interès general so-
bre l'Autonomia i realitzaren uns
murals allusius al tema que foren
entregats a la Conselleria d'Educa-
ció i Cultura de les Illes Balears per
participar al concurs organitzat
an motiu d'aquestes classes.

El Collegi Sant Alfons fou el gua-
nyador del primer premi consistent
en material escolar per valor de
50.000 Ptes,

Tots aquests treballs foren dirigits

pel professor D. Guillem Bonet Vi-
cens i els murals guanyadors rea-
litzats pels següents alumnes:

Joaquín Ruiz Martin
Antoni Pascual ativer
Maties Roig Mari
Joan Gallardo Reche
Joan Cerda Bennasar
Jose R. Gutiérrez de las Heras
Joan Sebastià Picornell Gilart
Miguel Binimelis Vicens
Maria Antònia Artigues Fiol
Maria Antònia Barceló Covas
Maria Francisca Capó Fernández

Col.lecta «Mallorca Missionera»
Les col . lectes de la jornada «Ma-

llorca Missionera» a les 	 glésies de
Felanitx, foren les segfients	 •
Església Parroquial 113.220 pies.
Església St. Allons 2.350	 »
Església St. Agusti :4 437	 »

de sociedad
NAIXEMENT

Els esposos Gaspar Bonnin i Mar-
galida Roig, han vista augmentada
la seva llar amb el naixement del
seu segon fill, una nina preciosa que
en el baptisme rebrà el nom de Ca-
talina del Mar.

Felicitam als venturosos pares.

DIES 5 I 6 DE JUNY

XXXIX DIA DEL CREUAT

Creuat, tu i la teva familia
hi estau convidats. No hi falteu.

Pluviometria
La pluja registrada el passat mes

d'abril Os la següent:

Dia 5,	 0,4 litres.

Dia 14,	 2	 D

Dia 22,	 9,5

Dia 23,	 0,5

Dia 24,	 0,5

Dia 25,	 0,3

Dia 29,	 4

Total recollit durant el mes, 17'3

litres per metre quadrat.

Ayuntamiento de Felanitx
CONTRATA DE OBRAS

Para general conocimiento se
anuncia que hasta el próximo dia
29, del corriente mes de mayo, será
tiempo hábil para la presentación
de ofertas, optando a la contrata-
ción de las obras de construcción de
unos nuevos servicios en el Parque
Municipal de La Torre.

Felanitx, a 20 de mayo de 1985.

El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

XXXIX DIA DEL CREUAT

Festa de germanor i companyonia.
Creuat. no hi faltis amb la
teva familia.
Dies 5 i 6 de juny.

SE NECESITA CHICA O SEÑORA
en Porto-Colom, para cuidar
a partir de las 1830 horas. Posibi-
lidad dormir y cenar en casa.
Informes: Tel. 575644 (de 10 a 1
sábado, domingo y lunes).

INFORMACIÓN LOCAL

'
A les 10, revetla i fi de" festa.
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partir d'ara, les comprovacions per-
tinents vanes vegaaes cada any per
Ia seva conservacio.

S'ha aprovat cio manera inicial el
Pla Parcial de Ses Sivines d'Abaix
de Cala Serena.

Al camp d't,sports s'ina inaugurat
aquest any un nou Camp de lrutbo-
let, nous serveis sanitaris i nous ves-
tuaris i s'ha començat un local so-
cial per tots els esportistes.

El Consistori actual ha mostrat al-
tra Vegada les seves inclinacions es-

• portistes, adjudicant, a més de les
dites, les obres dels nous Camps ci,e
Futbol de Ca's Concos y de S'Hor-
ta; entenent que les in versions es-
portives son, pentura, les més ren-
dables, perque es dirigeixen tona-
mentalment a la nostra joventut,
que és el poble del futur,

Seguint amb aquesta política
dotar al Municipi cl'intraestructu-
res per l'esplai de la joventut, s'ha
ampliat al Camp Municipal d'Es-
ports de Sa Mola en uns 10.000 m2,
adquirits de la família Bauzà, de
Can Tacó, i 1.500 metws més que
s'han comprat a D. Santiago Andres
Hernáiz.

Tot això són inversions costoses,
que representen un cop fort de do-
blers, pen) que entenem necesaries
per donar oportunitats a la joven-
tut sense haver de sortir de cap a
Ia gran ciutat.

Són també remarcables les inver-
sions fetes a la xarxa viària, tant
urbana com rústica.

Així, s'ha aprovat un projecte
d'ampliació de part de la Carretera
de S'Horta a Cala Ferrera, havent-
se subscrit un conveni amb la Co-
munitat Autónoma Balear per sis
milions de pessetes, del qual espe-
ram prest la posada en marxa de
les obres.

També, hem envestit a millorar
els camins d'En Foguerada, d'En
Fred i, sobre tot, es des Torrent de
So'n Cifre, que s'ha eixamplat i as-
faltat, considerant-se una millora
important per So'n Prohens, que
s'acosta a So'n Nadal i a la Carre-
tera de Manacor sense fer cap vol-
tera.

Tampoc s'ha descuidat la xarxa
viària ciutadana, proseguint la polí-
tica de millorar els carrers, com es
veu amb l'eixamplament dels de la
Verónica i del Frare, que no sola-
ment prenen una nova configuració,
sinó que també possibilitaran una
circulació rodada molt més fluida;
l'asfaltat d'alguns carrers de S'Hor-
ta, amb la inestimable collaboració,
com sempre, dels veins.

Una millora de gran importancia
es l'adquisició de 24.000 m2 a l'en-
trada de Porto Colom per la insta-
Nació d'una Zona Verda Deportiva
que pot ésser el futur pulmó del
nostre Port, sia qual sia la configu-
ració que se li doni.

No sé si la nostra gent se'n dóna
compte de l'extraordinari esforç
que aquest Ajuntament esta fent per
augmentar el patrimoni comunal
amb finques que, fins ara destina-
des al ús privat, passen a ésser pa-
trimoni públic al servei de tots els
felanitxers per destins esportius o
d'esplai, tal com són les zones -ver-
des i els Camps d'Esports.

Cree que ia iiistuna local sabra
apt eetar • agues, estorg, luaigrat ies

cittiques que consiamment
publiquen ai nostre estimat set-

mallan «Felanitx», î que des de
sempre, escoltam i apreciam amb
el seu valor real.

L'urbanisme és un dels temes riles
centlictius, i alia on, posibiernent,
siguin més tortes les critiques i, pot
esser, més lundades. Aixi i tot, la
liostra política urbanística !,s ben
ciara: intentam millorar lo que hem
rebut, volem aonar al poble espais
naturals pel disfrut de la comuni-
tat, i aspiram a esser el just mitja
entre els afanys de progrés i els
dessitjos de conservar intacta la
Naturalesa; terme mig que sempre
donara hoc als atacs de les dues
bandes, però que entenem que és
l'únic criteri bó de veres en aquests
moments.

Un tema força dificultós ve essent
la revisió del Pla General d'Urbanis-
mé del Terme, del que en aquest
any l'Ajuntament ha resolt Jes 621
aNegacions formulades pels veïnats,
entregant les resolucions a l'equip
tècnic revisor per introduir les mo-
dificacions per tal de corregir els
errors detectats i millorar el treball
emprés.

Dins aquest ordre de coses, s'han
donat a l'Ajuntament uns terrenys
de 4.725 m2 per a l'ampliació de
l'Escola des Port, i segueixen fent-se
donacions de terrenys per a l'am-
pliació de la carretera de Ca's Con-
cos a Felanitx, cosa molt d'agrair,
ja que la nova entrada a Ca's Con-
cos se fa, pot dir-se, obrint una
nova carretera.

L'Ajuntament ha rebut, -Lambe, un
solar de 1.600 , m2 gratuïtament
aconseguit, per la urbanització de
COTUSA a Cala Ferrera.

S'ha procedit a un millorament de
Ia platja de Cala Ferrera, ampliant
Ia superfície d'arena i construint un
muret per a la desviació de les ai-
giies pluvials.

S'ha aprovat un projecte d'insta-
Ilació d'un camp de golf, lo que pos-
sibilitarà un turisme d'alta qualitat
al nostre terme.

Una millora important pel poble
és el nou aglomerat del ferm de la
carretera de Petra, que ens acosta
al centre de l'Illa amb una carrete-
ra molt millor.

Seguint la política de dotacions
infraestructurals, s'han construit
aceres als carrers Bartomeu Cal-
dentey, Passeig Ramon Llull, Roca-
bertí i Anglesola, i, lo que és més
important, s'ha substituït la xarxa
d'aigua potable per noves xarxes i
major timbratje als carrers de
S'Abeurador, Bartomeu Caldentey i
Bisbe Puig. abans de la seva pavi-
mentació.

Les continues millores que s'han
fet a la xarxa d'aigua potable, eli-
minant de cada dia més fuifes, ha
donat per resultat una pressió molt
més grossa per la ret instaHada a
tota la ciutat.

A S'Horta s'ha començat l'eixam-
plament de la corba del Cemented
a la carretera Es Carritx&S'Horta.

A l'entrada de la Carretera de
Manacor, més concretament a la
Via Argentina, Obres Públiques ha
donat una nova capa d'anlomerat.

S'ha eixamplat el local de la Uni-
tat Sanitaria de Porto Colom i s'han
fet noves obres, per lo que l'edilici
prt,sLnta un aspecte molt riles agra-
dabie.

Es ja un fet la iliuminaeió de la
part de l'Església de Porto Colom,
dins la tercera fase programada,
que se du a terme en aquests mo-
ments.

Hem comprat un camió per la
Brigada Municipal, que avui ja està
fent tema al Port,

A petició del Collegi de Sant Al-
fons s'han fixat uns aparcaments
per les bicicletes dels alumnes
d'aquest Centre.

A Ca's Concos s'ha adquirit Un
terreny per l'ampliació del solar de
l'Escola.

A la Casa de Cultura s'han acaba-
des dues sales d'exposicions, conti-
nuant les obres que esperam veure
acabades antes de finalitzar el nos-
tre mandat.

Han arribat ja algunes partides
importants de llibres per començar
Ia dotació de la i ura Biblioteca
Municipal.

En quant a l'aspecte musical, cal
resaltar l'èxit de la Setmana de Mú-
sica, així com l'activitat d'ensenya-
ment de l'Escola de Música, a on
acodeixen gran nombre d'allots i jo-
ves de la nostra ciutat.

Després de llarg temps de prepa-
ració, s'ha duit a terme la concen-
tració parcellaria de So'n Mesquida,
havent-se començat les obres dels
camins, que donaran una nova vida
a la barriada.

Finalment, vos vull dir que a la
Casa de la Vila funciona un nou te-
lèfon d'urgències, que es el 58.22.00,
i sols reb cridades de fora pel mi-
llor servei dels veins, estant, per
tant, sempre lliure.

Corn veis, procuram donar com-
pliment al programa electoral que
vos presentarem i va merèixer la
vostra aprovació. Ens trobam a mit-
jan camí i esperam culminar la tas-
ca.

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

Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:

Mariana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8

Viernes y sábado no cerramos al
mediodía.

Para su comodidad damos hora.

Tiro al pichón
El pasado sábado Of Ia tarde en

el campo de tiro de Jon Care, pa-
trocinaoo pur el Excmo. Ayunta-
miento de Pelanitx y organizado por
los cotos de So'n Pronens y So'n
Nadal y Armería Noguera se dispu-
taron tres pruebas de esta especia-
lidad.

Además de los organizadores cola-
boraron en la lirada estas casas co-
merciales: La Cerámica, regalos Ca-
sa Ramis, Aglomerados Felanitx
S.A., Sa Torre, Mobles Monserrat,
Sa Nostra, La Caixa, Autocares Gd-
malt, Tot Sportiu, Nou Sport, Bo-
dega Cooperativa, Licores LIMSA,
Foto Bennassar, Restaurante Ma-
llorca, Embutidos Blanco, Embuti-
dos Tejedor, Cuinart, Miguel Oliver,
Piensos Taiyo, Editorial Ramon
Llull, Banco de Crédito Balear y
Galerías Florida, a ias cuales la or-
ganización les agradece su colabora-
ción.

El tiempo acompañó, así como la
calidad de los pichves, lo que dio
brillantez a la tirada. Cabe destacar
la gran afluencia de público y de ti-
radores de otros pueblos de la co-
marca, los locales no participaron
en la medida que en un principio se
preveía. Dirigieron la misma los
Sres. Alfaro, Noguera y Vaguer.

Clasificaciones:
— Tirada Social: 9 tiradores,
1.—Biel Soler, 3/4, So'n Nadal.
2.—Pere Llompart, 2/4, So'n Na-

dal. Joan Surier, 2/4, So'n Prohens.
Guillem Orell, 2/4, So'n Prohens.
Tomeu Nadal Nadal, 2/4, So'n Na-
dal. Antoni Vaguer, 2/4, So'n Nadal.

— Primera «Pull»: 22 tiradores.
I.—Miguel Adrover, 6/6, Porto

Cristo.
2.—Joan Pont, 5/6, Porto Cristo.
3.—Pere Ribot, 4/5, Manacor. Pe-

dro J. Miró, 4/5, Campos. Francesc
Veny, 4/5, Manacor.

— Segunda «Pull»: 11 tiradores.
1.—Bernat Roig, 6/6, Porto Cristo.
2.—Pedro Mas, 5/6, Campos.
3.—Tomeu Binimelis, 4/6, 1/1,

S'Horta. Antoni Vaguer, 4/6, 1/1,
Son Macia. Miguel Adrover, 4/6,
1/1, Porto Cristo.

Tiro al plato
La tirada organizada por el Coto

de So'n Nadal, prevista para hoy
sábado día 25, ha sido aplazada por
Ia Federación hasta el domingo dia
2 de junio, a las 14 horas.

SE NECESITA DEPENDIENTA
para tienda en Calas de Mallorca.
Sueldo a convenir según aptitu-
des. Se valorará idiomas y expe-
riencia.
Informes: Tel. 573128 y 573540.

Confecciones SANTUERI
C. Plaça, 3

Gran surtido vestidos

PRIMERA COMUNION
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MIENTRAS OTROS ORDENADORES ESTABLECEN UNA LUCHA
DE PRECIOS, SPECTRAVIDEO ESTABLECE NUEVAS NORMAS

Mientras la guerra de precios y la confusión reinan en torno al mercado de la informática, Spectravideo trabaja
en establecer normas para los ordenadores personales, conjuntamente con otras compañías de estatura internacio-
nal, entre las cuales se puede citar Fujitsu, Toshiba, Sanyo, Hitachi, General, Oltc. MSX es el Ultimo ejemplo di
cómo Spectrayideo está afianzando —y configurando— la industria del ordenador personal.

64.500 ptas. o 2.112!ptas. mes

Ven a verlo en

TOTEMIC Rn Pza. Pay, 12-A

U (junto Barnomila) Tel.582326

CINE FELANITX 5812.31

Hoy sábado a las 9.30 noche. Mañana domingo desde las 3

¡Un mundo desolador que está en peligro de desaparición!

2019 tras la caída de Nueva York
¡Nueva York dominado por cazadores mercenarios!

E n el mismo programa:

Algo importante puede comenzar como una distracción..-.

FELANITX

II Torneoliniantil del C. A. Wankvini-i-eine
anys
enrera
EDICTE

Fullejant el «FELANITX» del 21
de maig de 1960, vaig llegir un ban-
dol municipal que deia així:

Próxima la época• de recolección,
que hace preciso dejar expeditas
las vías de comunicación, para que
las labores del transporte no hallen
dificultades, se concede un plazo de
quince días, a los propietarios de
fincas lindantes con los caminos
de este término, que tengan ramas
de árboles que obsNIculicen dicha
labor, para que procedan a su cor-
te, pues pasado dicho término, lo
efectuarán las brigadas municipales,
sin que quepa reclamación alguna
contra ello.

Felanitx, 13 de Meyo de 1760.—E1
Alcalde, Miguel ‘Antich.

Si, ho heu llegit hé: 13 de Meyo
de 1760 i signat pel Batle vigent.

Em va picar la curiositat informa-
tiva, consultant el mateix Edicte, a
la setmana vinent i, oh esperits fugi-
sers!, vaig comprovar que es publi-
cava amb el mateix texte, de docens
anys enrera i el Meyo corresponent.

Una vegada comprovat que no so-
miava, i recordant que la culpa nin-
ga la vol, vaig seguir el mateix pro-
cediment que es fa amb aquets ca-
sos: endossar la falta al «duende-
cilio de imprenta».
BALONCESTO LOCAL

Con motivo del XV Dia del Cru-
zado, enfrentáronse bajo los focos
del Patio de San Alfonso. el novel
equipo de S.D. Cruzados y el Juve-
nil Molinar, Campeón de Mallorca
de baloncesto.

El encuentro terminó con el re-
sultado de 42-39 favorable a los de
la Cruzada.

... Cabe destacar la actuación del

joven Lladó, quien ftie uno de los
mejores. Xamena, Bauzá, Vaguer,
Geli y Espín jugaron lo mejor que
podían, pero tuvieron poca suerte
en el tiro al aro. Pero se venció.

CONGRÊS EUCARISTIC
El 15 de maig de 1960, mentre es

feia la cloenda del III Congrés Euca-
rístic Comarcal d'Inca, al que assis-
tiren molts de felanitxers, el Bisbe
de Mallorca anunciava que l'any
1961, el Congres es celebraria a Fe-
lanitx.

L'Arxiprest Rebassa ho comunica-
va així als seus feligresos:

;Felanigenses! Sea este breve pero
sentido anuncio, el punto de parti-
da para concretar en realidades fe-
cundas las gloriosas jornadas que
todos presentimos...

Des d'aquell moment, les forces
vives del poble posaren fil a l'agulla
i tots recordam com Felanitx va fer
honor al seu propi Escut.

FIESTAS EN S'HORTA
Día 29 de Mayo, por el Grupo es-

cénico de la O.J.E. felanigense, se
escenificará la obra «Es fiastre des-
xondit» y actuación del Grupo cdmi-
co «Los Perenganes» y el Cuarteto
musical «Los Románticos».

Día 4 de Junio, Gran Revelia.
Día 5, a las 9 de la mañana, Misa

solemne con sermón.
Después de la función religiosa,

cucañas, juegos infantiles y carreras
pedestres. A las 4 de la tarde, ca-
rreras de «Mosquito» y seguidamen-
te Gynkhama motorista y carreras
de cintas.

A las 6, Gran Concierto de Masi-
ca, por la Banda Municipal de Fe-
lanitx. A las 8'30, discos solicitados.

Día 6, Gran tirada al plato, en la
que podrán tomar parte todos los
aficionados de España y del extran-
jero, disputándose valiosos trofeos.
Por la noche, Gran baile tradicional.

I es que es de S'Horta, quan s'hi
posen, no van de miques!

Fin una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS

¡¡44 Inscritos!!
Finalizó el 2.° Torneo infantil del

C.A. Felanitx, en el que se consiguió
un gran éxito por la participación
de jugadores nacidos en el ario 70 y
posteriores.

Para ver la magnitud de los ins-
critos diremos que en Palma, el tor-
neo escolar del Ayuntamiento de
Palma sólo consiguió 58 infantiles
de 90 colegios, así puede apreciarse
el interés de los jóvenes de Fela-
nitx por este deporte ciencia.

La clasificación del torneo fue la
siguiente:

Con 7 ptos. 1.° COSME SOLER,
2.9 Gabriel Huguet con 6,5 ptos. B.
Aloy y B. Fontcuberta; con 5,5 ptos.
M. Fernandez y Lourdes Soler, con
5 ptos. F. Barceló, J. Ruiz, J. Sán-
chez, J. Obrador, P. Vadell, A. Cal-
dentey, M.A. Ferragut, P. Gil, A.

Bellver, con 4,5 ptos.	 Bordoy y
J. López, con 4 ptos. G. Mas, M.A.
Obrador, J. Gomila, Gmo. Monse-
rrat, M. Fontcuberta, con 3,5 ptos.
B. Adrover, J. Gil, con 3 ptos, C.
Sanchez, J. Bordoy, Jr. Cánaves, M.
Vidal, F.X. Monserrat, J.J. Fernán-
dez, con 2,5 ptos. G. Rodriguez, J.
Ramón, B. Nicolau, B. Puig, A, Váz-
quez, S. Perales, con 2 ptos. M. Su-
fier, J. Far, F. Boyer, J. Vazquez, A.
Adrover, M. Roig, con 1,5 ptos. A.
Vicens y M. Vidal.

4
Siendo el primer alevin, A, Cal-

dcntey, y la primera fémina, Lour-
des Soler.

CANA VES,

V END() 0 1 BASPASO TIENDA
COMESTIBLES eu calle Juevert
1 n f.: 'rei. 580555

Juegos de guerra
...pero puede acabar aniquilando al mundo.

Viernes 31 y sábado 1 a las 9'30 noche. Domingo 2 desde las 3

¡No es su imitador! ¡No es su doble! ¡ES EL!

BRUCE LEE en

EL REAL BRUCE LEE
También verán:

De la gran novela de MIGUEL DELIBES...

...la gran película del cine español

aLOS SANT S INOCENTES»

Bar Restaurante MALLORCA
[Antes Bingo:Club Taurino]

P. , R. Llull, 21 - Tel. 581631- FELANITE

Hoy sábado noche y mañana domin-

go, permanecerá cerrado al público por

tener las plazas cubiertas.

Perdonen las molestias



PORTO-COLOM
PISOS C. Marina y Urb. Lafe.

APARTAMENTOS C. Trafal-
gar.

CHALETS ADOSADOS Urb.
Lafe.

Directamente del
constructor

Facilidades hasta 20 arios.

DESDE 3.300.000

Tel. 575113 - 581749 - 575880

no entran, terminaron en las redes
de Nadal, y es que cl pasado do-
mingo los postes jugaron a favor del
Alaior. Así es el fúbol.

N. Andreu

(Crónica servida desdo Menorca.)

2.6 REGIONAL

CA'S CONCOS, 1 - COLLERENSE, 2
PARTIDO DISPUTADO

Ante un «mítico» Collerense, el
Ca's Concos luchó lo indecible para
conseguir una mejor clasificación.
Los visitantes, que perdieron hace
algunas semanas toda opción al as-
censo a 1.a regional, jugaron un par-
tido practico y se hicieron con los
dos puntos, que de poco les sirven.

3.6 REGIONAL

FELANITX ATCO., 1 -
ATCO. SON GOTLEU,

«PÍRRICA VICTORIA»
Ante uno de los equipos peor cla-

sificados, que hoy sólo adelanta a
los felanitxers en tres puntos, el Fe-
lanitx Ateo. jugó para marcar más
goles, si bien su juego dejó mucho
que desear. El gol del triunfo fue
conseguido por Bmé. Ramón.

S'HORTA, 4 - SAN FRANCISCO, 4

MAS GOLES QUE FUTBOL

En un toma y daca el S'Horta
sólo consiguió empatar en su feu-
do frente a un temible San Fran-
cisco, que demostró su buena cla-
sificación, aprovechando las facili-
dades que otorgó el equipo local.

M.

COMPRARIA o alquilaria en Porto-
Colom, cocheria o solar apto para
construirla, en las calles com-
prendidas desde la entrada al
puerto por la Aduana hasta el
muelle, o calles adyacentes.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE VENDE PISO DE PROITC-
CION OFICIAL en C. Convento,
15 - Felanitx. 3 dormitorios dobles,
bario, aseo, salón-comedor, coeina,
lavandería y balcón.
P.V.P. 4.400.000 ptas.
Forma de pago, 1.700.000 entrada,
resto en 14 arios al 11°/ „ de interés
Inf. Tel. 552753 - 582146.

SE VENDEN 2 cocherías en el ba-
rrio del Convento.
Precio 550.000 ptas.
Inf.: Tel. 582146

FELANITX

El Felanitx, que hizo un buen partido,
terminó perdiendo frente al Alaior

Alaior, 4 - Felanitx, 2
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

• Terminó la temporada liguera
para el C.D. FELANI f X, que logró,
pese a todos los imponderables, sal-
var la categoría. El equipo que pre-
side SERGIO CANO, bien secunda-
do por un grupo de hombres —unos
con más experiencia que otros—
han conseguido con un bajo presu-
puesto mantener con dignidad el
club a nivel nacional. Ha fallado el
sector aficionado, que exige resul-
tados, pero que a la hora de pagar
se h4ce el sueco como un servidor,
sólo que yo pago con mis escritos.
La cantera ha desempeñado un pa-
pel importante, jugadores como AN-
TICH, ALFONSO; SANTI, JULIA,
T. BARCELO ... etc. han debutado
en 3.a división siendo JUVENILES.
Importante cosecha. Ah! me olvida-
ba de CRUCERA ... Jugadores que
.tienen mucho que aprender, Pero
para eso pido que se renueve a JAI-
ME VICENS, un hombre que sabe
mucho de tútbol, que puede ense-
riar, y que tiene que olvidarse de
una puñetera vez de los hombres
vestidos de negro, el hombre está
ya en una edad que no es la más
adecuada para meterse en • follones
de principiante. ¡Enhorabuena, a
todos!

• Terminó el rodaje de «RATA-
PINYADA» la película de MAIKEL
que ha contado con la colaboración
de JAUME «RAFAL», JAUME RO-
SELLO .. etc. Para saber más  ha-
brá que leerse los Wulos de crédito.
los responsabels me contaban el
domingo que las escenas últimas
han mejorado mucho la producción,
v que habiendo buen material pue-
de salir una divertida película, que

, esta en estos momentos en plan de
montaje en el «ESTUDIO PRO-7»
de INCA. El estreno sera el 14 de
aposto, si Dios quiere. Y la podrán
ver todos los felanitxers en el «CI-
NE PRINCIPAL».

e Y hablando de CINE tenemos
en CARTELERA una película recién
estrenada en PALMA titulada «PUL-
SACIONES», que va de eso, de rit-
mo trepidante y de juventud ansio-
sa por comerse el mundo. También
Ia tercera y última (de momento)
parte de la «Guerra de las Galaxias»
que lleva el nombre genérico «EL
RETORNO DEL JEDI», una reposi-
ción esperada. En otro doble pro-
grama tenemos «2019, TRAS LA
CAIDA DE NUEVA YORK», una cin-
ta que nos muestra un caótico mun-

idio que nos espera, y «JUEGOS DE
GUERRA», en la que vemos a un
inteligente niño que jugando con
una computadora está a punto a
desencadenar la «Guerra nuclear de-
finitiva», menos mal que al final to-
do se arregla, para más disfrute del

FELANITX: S. Nadal (2), Obra-
dor (2), Valentin (1), Galmés (2),
Acuñas (2), Muntaner (1), Garau
(2), Vacas (1), Crucera (1), Comas
(2) y M. Rial (3).

Barceló (-) por Muntaner y Vi-
cens (1) por Crucera.

ARBITRO: Doménech (2). Bien.
Tarjeta amarilla a Crucera.

GOLES: Min. 5 R. Huéscar 1-0.
Min. 15, Rial, 1-1. Min. 30, Garau,
1-2. Min. 51, Tiago, 2-2. Min. 67, Bien-
venido 3-2. Min. 88, Franz 4-2.

UNA BUENA 1.a PARTE
Pese a que pronto marcaría el

conjunto local, el Felanitx supo reac-
cionar y adueñarse del centro del
campo organizando peligrosos con-

espectador que suele gustar de fina-
les felices.

• A ritmo forzado se está ensa-
yando «JO SERE' EL SEU GEN-
DRE» la próxima obra teatral que
presentará el grupo teatral feIanit-
xer «GENT DE BULLA», que supon-
go estrenará con motivo de nuestras
fiestas. Una comedia nada fácil de
representar, según me cuentan al-
(-linos de los actores.

• Mientras se arregla eso de la
TELEVISION FELANITXERA, don-
de dio todo un curso de saber lo
que es entrevistar a la gente, le

tragolpes. La defensa merengue se
asentó y se mostró en esa primera
mitad inexpugnable; por contra, sus
delanteros Rial y Garau consiguie-
ron vulnerar la meta de Llambías
por dos veces, dejando un inquietan-
te marcador para los aficionados
menorquines de 1-2.

LOS POSTES TAMBIEN JUEGAN
Con el campo embarrado el Alaior

se adaptó mejor al terreno de juego
mejorando obtensiblemente en su
manera de atacar. El Felanitx cedió
algo, quizás hubo bisorie4 en algu-
nos de sus jugadores, pero la verdad
es que tampoco tuvo demasiada for-
tuna, porque dos balones que fue-
ron a los postes, que normalmente

hemos ofrecido a JOAN OBRADOR
las páginas del SEMANARIO, para
que haga por mediación de la pala-
bra escrita, «intervius» al personal
de la villa, o gente relacionada con
ella. Para empezar contaría con la
colaboración del Restaurante «Sa
Sínia», y el primer personaje podría
ser JOAN PLA, al que en su día le
hizo una de las más sabrosas en-
trevistas que hemos visto a través
de una pequeña pantalla, y que fue
censurada no sabemos a santo de
qué ... ¡A ver si te unes a la fami-
lia! ¡Anímate, tronco!

JORDI GAVINA

H1+1'1 "1
j—Trgort-1--t



AL
DIRECTOR,

Una sección que patrocine
«AUTOCARES CALDENTEY»

e4rzordionsi
con

autocares  

FELANIfx      

LA CREU DELS CAÍDOS

Sr. Director:

Segons sembla, el nostre Ajunta-
ment havia decidit canviar la ins-
cripció que figurava a la creu ano-
menada dels caídos i que fa refe-
rència als morts del bandai que
guanya la guerra civil espanyola.
Sembla que la intenció era substi-
tuir el text actual per un altre dedi-
cat, no als morts d'una de les dues
faccions que tan cruelment es dedi-
caren a matar-se durant tres anys,
sinó a tots els felanitxers que cai-
gueren en aquella lluita.

Doncs be; sembla que a darrera
hora el senyor Batle va decidir no
canviar el text i deixar-lo tal com

•està. Ës una llàstima. I ho es perquè
de totes les solucions possibles

. quant al monument en qüestió, era
Ia més ponderada. El símbol de la
creu no molesta ningú i des de la
'perspectiva d'un humanisme cristià
-s'ha de voler que aquest símbol si-
gui penyora de pau per a tots.

• Amb el monument dels caídos es
•Podien fer tres coses:

a) retirar-lo del tot
b) deixar-lo tal com esta
c) deixar la creu i canviar el text

'de la inscripció
Les dues primeres solucions

obeïen a plantejaments radicals i
podien molestar a algú. La tercera
era una opció per la conebrdia i la
pau entre tots els felanitxers .

-. El senyor Batle ha triat una so-
lució radical i partidista., Es una
llàstima. ¿O no és el batle de tots?

Un felanitxer

LA GUIA DE FELANITX

' Sr. Director:
", Somos unos extranjeros que in-

'
formados por una «Guía de Feia-
nitx» quisimos conocer el pueblo,

•sus bellezas y encantos.
Por la mariana queríamos com-

prar «souvenirs», por las calles ha-
bía unas tiendas y en la guía otras,
después había una lista de señores
en la guía que no estaban en las
tiendas.

Al mediodía queríamos comer y
•no había ningan restaurante en la
guía. Como no pudimos comer de-

O cidimos descansar, pero tampoco
había ningún hotel en la guía. Pen-
samos dormir bajo un árbol y
cuando cogíamos el sueño vinieron
unos señores que no aparecían en
la guía y cortaron el árbol.

Por la tarde fuimos a las tiendas
que no estaban en la guía, nos aten-
dieron muy bien. Vimos varios res-
taurantes que tampoco estaban en
Ia guía y pudimos comer, para lue-
go encontrar también sitios para
dormir.

Supusimos que la guía era anti-
gua a pesar de aquel señor joven
que hay en la segunda página.

Cualquier iniciativa para orientar
a los turistas en el pueblo de Fela-
nitx nos parece muy buena. Si no
es molestia podemos hacer una su-
gerencia, y es que actualicen esta

guia por si viene aigtu-i. Lie fuera.
Agradecemos Sr. Jr su in-

teres mostrado hacia nu..;stra preo-
cupación por las cosas bien hechas.

Frans, Hans Wirnmer y Sra.

LADRIDOS EN LA NOCHE

Señor Director del semanario «FE-
LANITX».

Muy señor mío:
Rogamos publique esta carta que,

como muchas que aparecen en esta
sección es, también de queja al
Ayuntamiento. Existen unos perros
de la zona de la Avenida Argentina
que ladran día y noche sin parar,
molestando a todo el vecindario.

En su día se avisó al señor Al-
calde, haciendo caso omiso al asun-
to, alegando que era como el que te-
nía un bebé que llora a todas horas.

Otra queja es sobre los coches
que pasan por dicha calle, sin lími-
te de velocidad, que si no ha habido
algún accidente hasta ahora, lo po-
dría haber.

Confiemos que en las próximas
elecciones seamos más los que no
votamos a unión Felanitxera.

Esperando que el señor Alcalde
lea este escrito, le saludamos aten-
tamente,

Unos vecinos

VISITA PASTORAL

Sr. Director:
Quan en el setmanari d'ara fa

quinze dies vaig llegir l'escrit del se-
nyor Rector damunt la visita pasto-
ral, he de confessar que em va pro-
duir certa iHusió i, com deia a l'es-
crit, ho vaig acollir amb fe i alegria.
Però una vegada que vaig haver Ile-
git el programa de la visita, vaig
quedar molt decebut, perquè per
més que vaig mirar, no vaig trobar
un sol acte n poder integrar-me.

Jo no som ni educador, ni jove,
ni catequista, ni form part de cap
grup de les associacions convidades,
som simplement un cristià que pro-
cur viure la meva fe en Cri st dins
Ia meva vida quotidiana i pens que
com jo es troben la majoria de les
persones del nostre arxiprestat. Per
que no es va programar una Euca-
ristia pels feligresos en general?
Pens que ha estat una vertadera Ilas-
tima que els fidels d'a peu hagim
estat tinguts tan poc en compte.

Joan

SA RONDAIA D'ETS AMICS

Senyor Director:

Vos agrairia que me publicassiu
aquest escrit:

Això era i no era, a un poblet, un
pintor que tenia dos amics en es
Consistori. Es primer amic li pro-
posa fer es cartell per a anunciar
ses festes des poble, es segon li pro-
posà fer s'inauguració d'un local pú-
blic per a exposicions que es feia en
aquell moment.

Passà es temps, s'asfalt se foradà,
es - pintor va pintar i ses obres des
local es varen acabar. Començaven
a sentir oronelles quan un bon dia
es pintor es topa amb el segon amic,
que li digué: —«Me pareix que
serà possible fer lo que havíem pen-
sat, perquè s'altre amic coneix un
pintor estranger molt famós que es
diu Picasso i que també farà es car-
tell de festes i, com te pots figurar,
si en podem dur un d'estranger amb

tant de renom...»
Es pintor, desconcertat i sorprès

per aquella notícia, es va haver d'as-
seure en terra. Va ésser llavors quan
va afinar es forats a s'asfalt i li cri-
dà s'atenció un, des que sortia un
brolladoret, i es digué per a ell ma-
teix:
«És entretengut anar per enmig,
sobre tot en aquest poble
a on sa gent es molt noble
i molt Inds es	 eus antics».

Pinoxo

ELS AVETS

Senyor Director:
A la sessió de l'Ajuntament de dia

15 d'abril, el senyor Francesc Adro-
ver va proposar a la Permanent l'ad-
quisició de catorze avets, a 8.500 cu-
ques cada un, per sembrar al cemen-
teni municipal. La proposta, natural-
ment, va esser aprovada. El senyor
Adrover hauria de saber que l'avet
es un arbre mono ic que pot arribar
als seixanta metres d'al taria, que es
un arbre típicament centreuropeu i
que, a Espanya, el poden trobar a
les zones d'alta muntanya, als Piri-
neus o llocs així,

Sembla que les possibilitats de
que els avets del cementeni prospe-
rin són' tan reals com l'aclimatació
dels pingüins del Polo Nord a la
zona equatorial. Ja sé que aquest'
escrit no aconseguirà cap resultat
possitiu, perquè (‹el que sabe, sabe»;
però el contribuent té dret a saber
que les experiències botaniques del
senyor Adrover, per començar, ens
costaran la friolera de 120.000 pesse-
tes, més gastos. Com es veu que no
paguen dels seus.

Un ecologista.

VENDO CASA en C. Caldentey, 24
Informes: Tel. 580313	 .

VENDO BICICLETA NIÑO-A,
A MITAD DE PRECIO.
EN PERFECTO ESTADO.

INFORMES: EN ESTA ADMON

GOLEADORES

Jw CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153

C. D. FELANITX
I.—M. RIAL con 16 goles.
2.—Vera con 8.
3.—Garau con 5.
4.—M. A. Caldentey y Vicens con

3 goles.
5.—R. Nadal, Vacas, Valentin y

Covas con 2.
6.—Muntaner, Seminario, Crucera

y Oliva con 1.
FELANITX ATCO.

1.—N. JULIA con 11 goles.
2.—J, A. Gonzalez con 6.
3.—Juanito y P. Cano con 4.
4.—Miriarro, Gaspar y Alonso

con 2.
5.—J, Barceló, «Pirri», Ian y

R. Ramón con 1 gol.

JUVENILES
L—CRUCERA «Guindi» con 20
2.—Antich con 13.
3.—T. Barceló con 9 goles.

INFANTILES
I.—J. GALLARDO con 20 goles.
2.—Bennasar con 11 goles.
3.—Uguet	 goles.

ALEVINES
1.—MUÑIZ con 16 goles.
2.—Rosselló y Artigues con 6.

BENJAMINES

1.—BASILIO con 12 goles.
2.—Maimó con 4.
3.—Herrero con 3.
4.—Caria y Esteban con 2.

Coticert per la Banda de Música
del Goverri Militar de Mallorca
Església Parroquial de Sant Miguel de

FELANITX

Diumenge dia 2 de juny

a les 9'30 del vespre
Organitza: Patronat Local de Música amb la col.laboració

de l'Ajuntament de Felanitx.

Patrocina: Consellería d'Educació i Cultura del G.A. de les
Dies Balears.

ANY EUROPEU DE LA MÚSICA

Coto de Caza Sot Prohens
Se convoca a los Sres. Socios, a la Junta General ordinaria,

que se celebrará el próximo jueves dia 30 de mayo, a las 10 de
la noche, en la escuela de So'n Prohens.

En la misma se podrán satisfacer las cuotas de la próxima
temporada de caza.




