
MIKE RAMBO
Una vegada ja tinguérem oportunitat de qualificar el televisiu i vio-

lent Mike Hammer des d'aquestes mateixes planes, tot intentant posar
un punt d'atenció en el seu caracter violent i en la tendenciositat del seu
comportament i de la seva ética personal. Avui ens toca parlar per ne-
cessitat d'un parell de personatges, deslligats teòricament del detectiu
novaiorqués, que superen, si tant voleu, els guions i l'acció d'aquells episo-
dis del diumenge per la nit. Parlam de RAMBO, ACORRALADO, COM-
MANDO i de tota una serie de pellícules de la mateixa casta que tenen
com eix fonamental la violencia en el seu estat més pur i més primari.

Parlam, clar esta, de pellícules i, per tant, de personatges ficticis, peri)
la influencia d'aquests films entre nosaltres, sobretot per les respostes
que donen a unes situacions prefabricades, pot arribar a ser excessiva i
negativa front a unes determinades situacions concretes.

No deixa de ser significatiu que pellícules com les que hem anome-
nat arribin als 'loes més alts dels «ranking» d'acceptació per part del
públic, tot i que hem de tenir present que la influencia de la publicitat
en aquest cas es extraordinaria, fins el punt d'arribar a convertir un film,
RAMBO per exemple, en una pellícula d'obligada visió per part dels
espectadors, tot i que només sigui «per curiositat».

L'argument dels films es tan elemental que ell sol hauria de caure
en evidencia, però probablement per la seva primarietat la pellícula és
acceptada sense massa entrebancs davant d'un seguici d'accions violentes
que no deixen gaire temps ni per a la reflexió ni per a prendre una
actitud crítica. El personatge, qualificat ja des del començament del film,
es la víctima de Ia violencia salvatge i sàdica, i la seva reacció es igual-
ment violenta i sàdica vers els seus agressors. Aleshores la violencia dels
«dolents» esdevé l'excusa necessària per justificar la violencia del «bò» de
Ia pellícula, deixant en evidencia un argument tendenciós. La violencia
indiscriminada, el maniqueisme descarat, la força bruta sobre la raó, la
Nenjança, les reaccions primaries, esdevenen valors que són comunicats
al públic, a nosaltres.

Estam enmig del que s'ha anomenat la segona guerra freda i films
com aquests que hem comentat no són els més adequats per arribar a
aconseguir una societat més pacífica, més lliure i més  democràtica.
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Presetitacid a Manacov de H Congrés
I. de ia Mengua Catalana i homenatge

a Mn.
Diumenge passat, a Manacor, tin-

gué Roe un acte d'extraordinària
importancia i altament significatiu
per l'estament cultural de les illes i
pel de tota l'àrea lingüística catala-
ne en general. Es féu la presentació
pública del II Congrés Internacional
de la Llengua Catalana i es consti-
tuí el Consell d'Entitats Promotores
de les Illes, al temps que es reté un
homenatge a Mn. Antoni M.a Alco-
ver —coincidint amb l'aniversari de
Ja seva naixença—, promotor que
fou del I Co agrés ce.ebrat Wircel o-
na l'any 1906. L'acte palesa la cons-
ciencia d'unitat cultural que s'ha
mantingut gairebé sempre, amb més
o manco virior, dins el pobles que
reberen aquesta hermosa 'lengua i
que contribuiren a bastir una cultu-
ra prou significativa dins el gresol
de la civilització europea.

El Tcatre Municipal de Manacor
estava de gom a gom, amb repre-
sentacions de les entitats que for-
men part del consell promotor a les
illes,elpresident del Govern G t;:l
l ias, el del Parlament, els presidents
dels consells de Mallorca, Menorca
i Eivissa-Formentera, els Bisbes de
Mallorca i Menorca, bathes de molts
de pobles de Mallorca, els rectors
de la Universitat de Palma i de la
Central de Barcelona, el Prior del
monestir de Lluc i una llarga rela-
ció d'intellectuals i gent sensibilit-
zada per la cultura nostrada.

En Joan Miralles, catedràtic de
filologia catalana de la Universitat
de les illes, disserta sobre «Antoni
M.a Alcover, avui». En aquest parla-
ment repassà exhaustivament la tra-

Cadets masculins
PATRONAT, 30
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 38

Tenint en compte que a Felanitx el
Patronat ens havia guanyat de més
de 30 punts, aquesta fou una victò-
ria inesperada que, a la tornada, va
omplir l'autocar de bon humor i
per la que es precís donar l'enhora-
bona a Tõfol j als seus xavals.

Pocs canvis, joc lent, estones de
brusca i bassiots a rompre. Poques
personals i joc molt ben dirigit pel

jectõria de Mn. Alcover i les múlti-
ples facetes de la seva personalitat,
amb anecdotes i lectura de frag-
ments de la seva obra. Després
Isidor Mari, coordinador de 'l'arca
científica de lingüística social del
Congrés, toca el tema «Un Congrés
per al futur», i en ell posa de relleu
que, malgrat hagi progressat darre-
rament la presencia pública de la
nostra llengua, encara es troba molt
Iluny de la normalitat i apuntà la
necessitat d'aconseguir una cultura
de masses moderna i progressista.
Tot seguit Josep M.a Llompart, que
parla sobre «Viure en català, oberts
al món», i que fou el que arranca
els aplaudiments més enardits, di-
gué en un moment donat: «Així com
Felip Ve va proposar que, d'una
manera imperceptible, mañosamen-
te, s'arias costellanitzant tot, el
Congrés ha d'afavorir que d'una
manera lenta, constant, sense im-
posicions, sense traumes i amb la
mateixa traça, es reintrodueixi la
utilització del català». Per últim el
Dr. Badia i Margarit clogué l'acte
amb dues consideracions bàsiques
entorn al Congrés, el qual —digué—
«s'ha de destacar per la seva rigo-
rosa qualitat científica i per la pas-
sió que desperti en la societat cata-
lana la normalització de l'ús del
català».

A la Torre de ses Puntes fou
inaugurada una exposició antològica
sota el títol «Mn. Antoni M.a Aleo-
ver, mig segle després (1862-1932 ) »
a la qual es recolleixen documents
i publicacions referides a l'obra i
personalitat del Vicari General.

base Toni Obrador.
Sortiren al terreny de joc: Obra-

dor, S. Barceló, P. J. Fullana (6),
B. Maimó (14), B. Nicolau (7), B.
Monserrat (3) i J. C. Maimó (8).
Juvenils femenines
JOAN CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 49
ESPAÑOL, 43

Important partit que va mantenir
tot el temps l'esperança de guanyar
pels onze punts que feien falta, però
que en el final sols foren sis.

El marcador es va moure d'aques-

roatetts a la malsa

ta forma: 8-0 (minut 3), 16-8 (11),
18-18 (15), 18-23 (17), 25-25 (descans),
34-27 (25).

Destaquem que el públic felanit-
xer mereix un aplaudiment tant fort
com el que ell proporciona, pel fet
d'aguantar la intemperie que fre-
qüentment ens veim obligats a
patir.

Jugaren: Margalida Lladó (3), C.
López (6), Garcias (14), Vivancos,
Camarero (16), B. Reverte, I. Re-
verte (10).

Juvenils masculins
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 58
ESPAÑOL, 59

Pèssim estat del terreny de joc,
pluja durant el partit.

Un miracle fou el fet de que cap
jugador es lesionas.

En el primer temps els del Joan
Capó, tal com estava la pista, arris-
caren menys i els de l'Espanyol
obtingueren avantatges que foren
desissius (0-6, 6-16, i 21-30 en el
descans).

En el segon temps cada vegada
que els de casa s'acostaven al mar-
cador, ràpidament era l'Espanyol
qui augmentava diferencies, que
sempre li foren favorables. A la fi

S'Estol en el
programa
«Gente joven»

Dissabte passat a migdia, pogta, -
rem veure per la petita pantalla i en
el programa «Gente joven», l'ex-
cel.lent actuació de S'Estol d'Es Ge-
rrieO. A la seva primera intervenció
bailaren els «Boleros vells», «Jota
mallorquina» i jotes pageses. A la
segona part interpretaren la «Matei-
xa felanitxera» la a.tota dets enamo-
nds» i clogueren altra volta amb
jotes pageses.

Cal assenyalar que l'ajust tant
entre els balladors com entre aquels
i els sonadors fou perfecte.

inMEMMD.

del partit els de Felanitx estigueren
a punt de donar la volta del mar-
cador, amb Perelló de principal
protagonista, anotant els 7 darrers
punts i deixant en un sol punt una

(Passa a la pagina 4)

Basquet

l'agradable sorpresa deis Cadets.
Enlodó a Felanitx.
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Semestral:
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Semestr. a fora:	 1.225 Pies.   

PINTOR Manuel Tirado Rubio 

Pinturas en general - -Empapelados - Y colocación de moquetas
Presupuestos si n compromiso

Cala liguera, 6 , 1 - Tel. 582038
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Servei de Ports Litoral 
Se comunica a los usuarios de puestos de amarre en Porto-

Colom, que para regularizar los mismos de acuerdo con las nor-

mas oficiales, pueden pasar por este despacho, calle Pescadores,

shi., los martes y jueves, de 4 a 5 de la tarde, aportando el

DNI y características de la embarcación.  

Francisca Artigues Fiel
Vda. de Cler

FELANITX

SANTORAL
Diu. 9 Sta. ApollOnia
Dill .10 Sta. Escolástica

Dim. 11 Ntra. Sra. de Lourdes

Dim. 12 Cendra Sta. Eulàlia
Dij. 13 St. Benigne
Div .14 Sts. Ciril i Me todi
Dis. 15 St. Faustí

LLUNA

Lluna nova dia 9

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.

Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept. dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.

Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-

menges i festius, a les 8 i 19 h.

Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.

Felanitx - Portocolom: A les
7, 14,15 i 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.

Portocolom - Felanitx: A les
7,30, 16 1 18 h. Diumenges, a les
9,30, 13 i 18,15 h.

Felanitx - Cala Murada: No-
més els diumenges, a les 8 i
12,30 h.

Cala Murada - Felanitx: No-
més els diumenges a les 9 i
13 h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercal' Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

Dissabte i diumenge:
Gayb,-Melis

Dilluns:
	

Miquel-Nadal
Dimarts:
	

Jaume Ftotger
Dimecres:
	

Ticoulat
Dijous:
	

Francesc Piña
Divendres:
	

Gaya-Melis

TELÉFONS D'INTERÉS

Policía Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funereria 	580448. 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 • 580080
Servei medie crurgencies 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servoi de grue:
De dia 581385. Nit 5545506

lijuntament
de Folanitx

EXTRACTO DE ACUERDOS
DE LA COMISION

DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 23, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros:

Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe total
de 4.672.519 Pts.

Se aprobó el proyecto de reforma
de la Zona de Pescadería y Cáma-
ras Frigoríficas del Mercado Muni-
cipal, bajo el presupuesto de pese-
tas 3.026.872, acordándose asimismo
solicitar una subvención del 70% a
Ia Consellería de Comercio e Idus
tria de la Comunidad Autónoma.

Se designaron las fiestas de ca-
rcter local: en Felanitx, 19 de Mar-
zo y 28 de Agosto, en Porto-Colom,
16 de julio y 28 de Agosto, en Ca's
Concos des Cavaller, 28 de Agosto y
10 de Septiembre y en S'Horta 15
de Mayo y 19 de Mayo.

Se aprobó la relación de entida-
des y núcleos de población del Tér-
mino de Felanitx quedando como
sigue: Cala Ferrera, Cala Serena,
Ca's Concos des Cavaller, Es Carrit-
xó, Felanitx, S'Horta, Porto-Colom,
So'n Mesquida, So'n Negre, So'n
Prohens y So'n Valls.

Se dio el visto bueno a los traba-
jos preliminares para la renovación
padronal de 1986.

Seguidamente se aprobó la Certi-
ficación número 2 de las obras de
construcción de un bloque de ni-
chos en el área de ampliación del
Cementerio municipal, por un im-
porte de 2.668.516 pesetas.

Se aprobó la certificación única
de las obras de Saneamiento de la
calle Zavellá, por un importe de
915.000 pesetas. 

,

Se acordó suspender a D. Antonio
Adrover Mesquida y a D. Juan Ju-
liá Adrover de las licencias núme-
ros 9 y 17 respectivamente, del ser-
vicio de Transporte de Viajeros en
Automóviles Ligeros; así como de
sendos permisos locales de conduc-
tor por un plazo de 15 días, por
mutua agresión de la que ambos
conductores resultaron con heridas
de carácter leve.

Se autorizó a D. a Micaela Pou

Mateu para la instalación de un le-
trero luminoso en el local sito en
P. Ramón Llull, número 7.

Se concedieron las 'siguientes li-
cencias de obras mayores:

A D. Miguel Bennásar Barceló
para adicionar una vivienda en lo-
cal de la calle So'n Morei número
6, con una tasa de 35.245 pesetas.

A D. Matías Flexls Vich para
construir un almacén anexo a la ex-
plotación agrícola ganadera, en la
parcela rústica número 29 b del po-
lígono 32, con una tasa de 15.270
pesetas.

A D. Francisco Company Dalmau
para construir un edificio destinado
a aparcamientos y viviendas en so-
lar de la calle Gabriel Vaquer, es-
quina calle Santanyí, con una tasa
de 834.103 pesetas.

A D.. Juana Coll Bover para cons-
truir una vivienda aislada en solar
número 180 de la Urb. Ca's Corso
con una tasa de 45.184 pesetas.

A D. Juan Artigues Vidal para
adicionar una vivienda a un proyec-
to existente sito en calle Santueri,
34, con una tasa de 38.285 pesetas.

A D.  Antonio y D.a Antonia Oliver
Adrover para construir dos vivien-
das unifamiliares entre medianeras,
en :O solar de la calle Mare de Deu,
con una tasa de 186.350 pesetas.

A Avícola Mestre, S.A.L. para
construir una nave de 30 x 15 me-
tros destinada a centro de clasifi-
cación de huevos, con una tasa de
116.596 pesetas.

Se concedieron licencias de obras
menores a los siguientes particula-
res:

A D.. Apolonia Vidal Fiol, a don
José Llopis Barceló, a D. Antonio
Vicens Barceló, a D.. Francisca
Obrador Oliver, a D." María Garri-
do Linares, a Gas y Electricidad,
S.A., a D.. Juana Obrador Obrador,
a D. Bartolomé Nicolau Caldentey,
a D. Guillermo Mas Barceló, a don
Antonio Martínez López ; a D.  Ana
María Valls Fuster, a D. Antonio
Collado Monscrrat, a D. Andrés
Bennásar Monserrat, a D. Cosme
Adi-over Nadal, a D. Juan Pou Juan,
a D. Antonio Mas Grimalt, a D. Juan
Ramón Gil Santiago, a Hotel Las
Palomas, a D. Francisco Martínez
Alvarez, a D.  Francisca Pomar Fus-
ter, a D. a María Oliver Roig, a Fran-

cisco Tejedor García, S.A. y a don

Juan Picó Fuster.
Se concedieron seis nuevos plazos

para terminación de obras autoriza-
das.

Se aprobó la liquidación de las
obras del matadero municipal, por
un importe de 437.399 pesetas.

Se informaron favorablemente las
reclamaciones presentadas al censo
electoral.

Felanitx, a 30 de diciembre 1985.
El Alcalde:
Fdo. Pedro Mesquida Obrador.
El Secretario:
Fdo. Guillermo Juan Burgucra.

va morir a Felanitx, el dia 29 de gener de 1986, a 85 arlys, havent rebut els
Sants Sagraments i la I3enedicció Apostólica

Al cel sia
El seu fill Pere; tulla política Barbara Puig; gel manes Aplo1.1ônia i Maria; germana política

Agnes Alzamora; néts Quinti i Francisca; néts politics Francisca Porcel i Antoni Vicens; renéts
Pere, Miguel, Maria i Barbara, nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la
seva Anima a Dén.

Casa mortuòria: Sant Nicolau; 2 (Ca'n Pere Cler)
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PARROQUIA DE SANT MIQUETA

LB Calligariya colitra b fam
Denla diumenge dia 9 tindrà lloc a totes les esgl,;sies la collecta con-

tra la fam, que és una plaga dantesca que assota una gran part de la
humanitat deis països del tercer món. Aquesta collecta l'organitza l'asso-
ciació «Mans Unides» i vol ser una crida a la consciencia dels cristians
de pertot arreu, perquè amb la seva pregaria i amb els seus donatius
contribuesquin a aliviar un estat de coses que amenaça de mort a milions
de persones desemparades de qualsevol ajut material.

“4,
Només perquè el lector tengui una idea aproximada de la gravetat del

problema, bastara dir que cada dia moren de fam 100.000 essers humans,
i que iota l'assistència que reben les nacions pobres de part de les riques
nomes equival a lo que se gasta en armes durant 18 dies a l'any, una
xifra ridícula si tenim en compte que les despeses militars mundials són
del muntant de 117 bilions de pessetes anuals.

Davant aquest escàndol d'insolidaritat i d'egoisme, els cristians han
de reaccionar amb la generositat que exigeix la seva fe i han d'obrir Ia
ma i el cor al germà desvalgut que des del fons de la seva miseria li
demana misericórdia. La justicia més elemental crida contra aquest pecat
que ens atany a tots, perquè com va escriure molt bé Dostoyewski, el gran
novellista cristià rus: ¿<tots som responsables de tot», no hi valen evasi-
ves: Crist es entre aquells famolencs i espera que el nostre sentit de res-
ponsabilitat cristiana es desperti i s'aguditzi pensant en els qui moren
de fam.

Preguem en la diada de demà perquè es faci realitat com més prest
millor aquell desig que exposava el Papa Pau VI en la seva Encíclica
Populoram Progressio, que quan parla d'aquest gran drama paorós diu:
«No sols es tracta de vencer la fam, ni tan sols de fer retrocedir la po-
bresa: La Iluita contra la miseria, urgent i necessària, es insuficient. Es
tracta de construir un món on tot home, sense excepcions de raça, religió
o nacionalitat, pugui viure una vida plenament humana, emancipat de les
servituds que li tienen de la part dels homes i d'una naturalesa insuficient

ment dominada; un món on la llibertat no sigui una paraula vana

on el pobre Llàtzer pugui asseure's a la mateixa taula que el ric».

Confessem amb sinceritat penedida que estam molt enfora d'aquesta
meta i facem el propòsit de contribuir en la mesura de les nostres possi-
bilitats que el pa de cada dia arribi a la boca de tothom, altrament resar
el Pare nostre no tendria sentit, seria una profanació.

X. X.

cine pr" 1
Hoy sábado a las 9 noche y mañana domingo desde las 3 tarde

OFRECEMOS DOS BASES EN UN MISMO PROGRAMA

La furia de la naturaleza solo podía ser dominada por...

El amor de un hombre y la fuerza de una mujer

CUANDO EL 1310 CRECE
c in Mel Gibson y Sissy Spacek

Y el otro explendoroso estreno

El último western y a lo grande

SILVERADO
Cabalgue con ellos a la aventura de su vida

Viernes 14, sábado 15 a las 9 noche y domingo 16 desde las 3 tarde

Tanva Roberts - Grace Jones.- Pa trick Macnee y Christopher Walken

junto con ROGER NIOORE

Nos deleilaran con lo último de ALBERT B. BRICCOLI

JAMES BOND 007 en

Panorama para miar
¡Jaincs Bond encuentra al fin alguien de su talla!

Banda Sonora: JOHN BARRY; canciones: DURAN, DURAN

Ademas de:

EL IDOLO DEL ROCK

LSCQLA AVUI
6regori Iii Tliu

El psicòleg Gregori Mateu es prou conegut entre nosaltres,
tara per la seva tasca especifica des del gabinet de psicologia qug
regentà cri el convent de Sant Francesc d'Artà, com pel seu pro-
grama radiofònic «La aventura de vivir» que mantingué setmanal-
ment en antena a «Radio Balear» al llarg de mes de dos anys.
També vingue a Felanitx, creim que al manco en dues ocasions,
a donar conferencies.

És l'autor dels llibres «La aventura de vivir», «Es posible ser
feliz», ,<Caminos para la esperanza» i «Curolles d'un somniador».

L'any passai el P. Gori Mateu fou destinai, per l'Orde
Franciscana a que pertany, a Madrid, per a dirigir el conegi
«Raimundo Lidio», però rnalgrat aquesta circunzstancia, ell asegu-
ra que no abandonara Mallorca i que el contacte amb els amics
no es romprà. En prova d'aquest propòsit oferim avui aquesta
collaboració que ens envia el P. Mateu i que respon a una sollici-
tud del nostre setmanari que fou suggerida per algunes amistats
f elanitxeres.

Agraim de debe) aquesta collaboració que voldríem que no fos
rúnica.

L'escola aconseguirà una encerta-
da qualitat en l'educació quan aju-
di a l'alumne a aprendre a ser, més
que no pas a aprendre a saber o a
tenir. Per això, cal que atavoreixi
l'expansió i desenvolupament dels
educants per tal que esdevenguin
lliures, solidaris, originals i creatius,
oberts a la curiositat i comprome-
sos en la transformació del món.

Sovint les nostres escotes, vícti-
mes de la inercia i de la rutina, de-
terminen i condicionen les actua-
cions dels infants no deixant que si-
guin ells mateixos i que segueixin la
força de la seva espontaneitat. L'es-
cola necessita la collaboració dels
pares per tal d'intercanviar expe-
riencies, compartir illusions, plani-
ficar conjuntament, arribar a acords
comuns i assumir responsabilitats.

La justicia i la dignitat de les
persones hu inanes fa necessária led u
cació solidaria, emmarcada en un
clima de germanor i de felicitat. Per
això ha d'arribar un compromís es-
pecial que l'ad ben possible una
nova societat.

— S'ha de fer normal i fàcil la
integració en el Món e s Colar
d'aquells alumnes que tenen menys
possibilitats.

— S'ha de procurar la promoció
personal dels alumnes, al temps que
es promou el millorament collectiu
del medi social.    

Restaurante BONO
Algo, 10 - Tel. 580588 - FELANITX 

Mentí especial pels dissabtes a migdia: 
Entrant:

Plot de peix

Postres

Paella (minim dues persones)
o Sopa de la casa
o Plat de verdures
o Plat d'ensalada

o carn:
Revoles de pop amb maonesa
o Sardinetes torrades
o Costella de porc rebossada i patates
o Croquetes de la casa

Púding de poma
o Fruita
Pa, vi, olives i cafè   

Preu: 750 pts. mes 67. IVA: 795 pts.

i com sempre carta variada  

— S'ha de valorar equitativament
el treball dels alumnes d'acord amb
les seves possibilitats i esforç per-
sonal.

— S'han d'evitar els privilegis i
allunyar les discriminacions de les
nostres escotes, ja que tots tenim
els mateixos drets.

— S'han de facilitar els medis
oportuns per als infants .que neces-
siten una educació especial.

— S'ha de facilitar la reflexió cri-
tica sobti les realitats d'injustícia
existents en la nostra societat, per-
que els alumnes no es deixin mani-
pular.

Negar a la persona el dret a edu-
car-se equivaldria a negar-li el dret
a viure en llibertat. Les escotes són,
ara mateix, els llocs de recerca ago-
serada d'un món milor que el que
ens ha tocat. Els mestres no poden
esser uns simples medis de comuni-
cació de coneixements intellectuals,
sinó facilitadors d'un creixement in-
tegral de l'alumne. Tasca meravello-
sa que no ha estat degudament va-
loritzada.

Educar avui es un risc molt de-
licat i una aventura ben dificil. Per
aix6, tothom hauria de col-laborar
perquè la tasca educativa dels nos-
tres infants fos Inés creativa i va-
lenta i la societat canviaria positi-
vament amb molt poc temps.
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«No diguis dois- la revista
de ItIntitut

La setmana passada va sortir el
número 1 d'una revista que editen
els alumnes de l'Institut de Batxi-
llerat. Es titula «No diguis dois» i
en les seves 12 planes hi ha cola-
boracions de tota mena i en distin-
tes llengües —a les pautes que es
donen per a l'admissió d'originals
(Jiu que poden ésser escrits en qual-
sevol llengua—, però sobre tot el
que la caracteritza es el tarannà
divertit que sura per tot arreu de
les seves fulles. Hi ha una complida
secció de poesía amb les firmes de
Catalina Mas, Pere Uguet i Tomeu
Estelrich Rigo, narracions, unas fir-
mades i d'alires amb pseudònim,
cartes, passatemps, temes culturals,
una divertida secció d'«Hogar y mo-
da» a càrrec de Pere J. Fernández,
xistes, dois, anuncis i filo-and-sofa-
des, etc.

Acollim amb simpatia aquesta re-
vista de llastitut i esperam delero-
sos el segon número que anuncien
pel 20 de febrer.

Veim que la Caixa de Balears «Sa
Nostra» ha donat suport a la publi-
iagció.

Ha quedat constituida la nova
junta del Cercle Recreatiu

Després de les eleccions realitza-
des a la darrera assemblea general
d'aquesta entitat, la Junta directiva
ha quedat integrada de la forma se-
güent:
President:

Mateu Nicolau Grimalt
Secretari:

Gabriel Obrador Roig
Contador:

Mateu Nicolau Veny
Tresorer:

Joan Oliver Monserrat
Vocal Vicepresident:

Pere Vicens Fiol
Vocal bibliotecari:

Gabriel Mora Vaquer
Vocal ler.:

Andreu Bennasar Capó
Vocal 2on.:

Manuel Chilet Pelecha

.Fent camí», una nova
publicació escolar

Ha sortit el número zero de la
revista «Fent =ti», editada dins el
«Programa d'Educació Compensatò-
ria» del Ministeri d'Educació i Cien-
cia. La finalitat d'aquesta publicació
és la d'estar al servei de la comuni-
cació entre les escoles unitaries de
Mallorca, recollint les seves inquie-
tuds, assoliments i problemàtica,
així com donar a conèixer el seu
entorn i activitat. En aquest núme-
ro s'insereix la descripció i història
de cadascun dels centres que hi
participen, amb articles realitzats
pels mateixos alumnes. Les escoles
que comparteixen la iniciativa són:
«Es Fossaret» de S'Alqueria Blanca,
«Ses Marjades» de Sóller, la de Por-
tocolom, Deia, So'n Maci4, Ariany,
S'Aranjassa, Ca's Concos, ,c1'n Car-

rió, Biniamar, Valldemossa, Lloret
i Búger.

Dinamització cultural tie fes
biblicteques de la Caixa

DISFRESSES INFANTILS
Dins l'activitat «dinamització cultu-

ral de les biblioteques», amb cola-
boració de la Llar del Pensionista
j la Mutualitat La Protectora, avui
dissabte, a les 4'30 del capvespre hi
haura una festa infantil de disfres-
ses, animada pel grup «Cucorba»
amb el seu espectacle «Ansa per
ansa».

CONCERT PEL QUINTET
DE VENT

«CIUTAT DE PALMA»

I per dijous dia 13, dins la
mateixa parcela de ciinamització,
s'anuncia per a les 9'30 del vespre
en el saló d'actes del colegi de
Sant Alfons, un concert de música
clàssica a canee del Quintet de
Vent «Ciutat de Palma».

La festa de Sant Antoni
a So`n Prohens

Malgrat el mal temps que regna
tot l'horabaixa de dissabte passat,
Ia festa de Sant Antoni a So'n
Prohens es veié prou concorreguda.
Els organitzadors —que confiaren
molt amb Sant Antoni— prepararen
el fogueró i a sortida de missa Ii
pogueren pegar foc ja que el temps
s'estira i no plogué en tota la vetla-
da. El ball s'anima de debó i es
perllongà —amenitzat per S'Estol
del Picot»— fins devers la una de
la matinada.

Avui vespre vetlada teatral
a So'n Negre

Avui vespre, al local de l'antiga
escola de So'n Negre, el grup de
tatre «Sa Revetla» d'aquella barria-
da, amb la colaboració d'alguns afi-
cionats felanitxers, posara de bell
nou en escena l'obra de Pere Ca-
pella, «Sa Madona du es maneig»,
obra que com recordareu escenifi-
caren l'any passat amb un gran
exit.

El repartiment, excepció feta de
dos personatges, es el mateix, la
qual cosa es penyora de que la vet-
lada sera molt divertida.

La funció esta prevista per a les
9'30 del vespre.

Curs Stvdia
Dimarts dia 11, a les 9,30 del ves-

pre, al saló d'actes del colegi de
Sant Alfons, el P. Antoni Oliver ex-
plicara la ligó corresponent del
curs: «El cristianisme: L'home lliu-
re i senyor del món».

Sorteig «paga doble. de .Sa Nostra.
En el sorteig «paga doble» de

«Sa Nostra», corresponent al passat
mes de gener, va resultar premiat
D. Joan Barceló Serra, del carrer
Bartomeu Nicolau, 18, amb 22.035
pessetes.

Hogar del Pensionista
de la Seguridad Social y

Mutualidad «ia Protectora»
FIESTA INFANTIL DE D (SERA-

CES.—Para hoy sábado, día 8, a las
4'30 de la tarde, está anunciada
UNA FIESTA INFANTIL DE DIS-
FRACES, que tendrá lugar en el
local social. En caso de la
fiesta se celebrará a la misma hora
en los bajos del Mercado.

Por gentileza de LA CAIXA, la
animación de la fiesta correrá a
cargo del GRUP CUCORBA.

Agraimelit del Barri de So'n
La barriada de So'n Valls per

mitja de les persones encarregades
de l'organització de les passades
festes de Crist Rei i de Sant Antoni,
agraeixen l'assitencia al públic i
d'una manera especial lajut de tots
aquells que, tan econòmicament
com materialment collaboraren a
les festes, i d'una manera especial
a les entitats Caixa de Pensions «la
Caixa i la Caixa d'Estalvis «Sa
Nostra».

A tots, moltes gràcies.

vida social
NECROLOGIQUES

El passat dia 23 de gener descan-
sa en la pau de Déu a Felanitx, a
l'edat de 81 anys i després de rebre
els sants sagraments, D.a Magdalena
Cerda Serra, Vda. de Sagrera. D.e.p.

Reiteram la nostra més sentida
condolencia als seus familiars.

—
El diumenge dia 26 entrega l'ani-

ma a Déu, a l'avançada edad de 92
anys, després de veure's confortat
amb els sagraments, D. Onofre Va-
quer Adrover, de Ca'n Vell. Al cel
sia.

Enviam la nostra condolencia a
Ia seva familia i d'una manera espe-
cial als seus fills D. Onofre,'D,a Mi-
cuela i D.a Maria.

Secció Religiosa
RR. Trinitéries

Festa de la Mere de Déu de Lourdes
Dimarts dia 11, festa de la Mare

de Déu de Lourdes, a les 8 del cap-
vespre, a la Parròquia de St. Mi-
guel, se celebrara l'Eucaristia.

Les Religioses Terciàries Trinita-
ries, conviden a tots els fidels a
aquesta festa.

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

Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:

Mañana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8

Para su comodidad damos hora.

SE VENDE SOLAR en calle Miguel
Cifre.
Informes: Tel. 581889 (noches)

Bàsquet..
(Ve de la fx14ina

derrota que era de 8 en el minut
18 (49-57).

Jugaren i anotaren: Amengua' (2),
Sánchez, B. Oliver (4), A. Oliver
(10), Vicens (3), Perelló (16), Sagre-
ra (4), Fullana (2), Bover (17).
PER AVUI

Descansen les juvenils femenines
que a partir de la propera jornada
jugaran la fase final per als loes
5è al 8è.

Els cadets juguen a Felanitx con-
tra el Sa Pobla, un extraordinari
equip, amb característiques pares-
cudes al San José. Es tracta del
darrer partit de lliga d'aquesta fase.

Els juvenils masculins jugilen
dins el San José B. Un equip molt
rapid i que es creix molt dins el
seu camp. Partit amb gran dificul-
tat.

Rebot ofensiu,

BASQUET AhCION tDOS
ET SON MACIA CF, 27 - MODUL

UNIVERSITARI, 31.—Era de espe-
rar este resultado, pues las fiestas
han hecho bajar el rendimiento del
equipo cafetero, pero también hay
que destacar el bajo tanteo de am-
bos equipos. Jugaron por los cafe-
teros: A. Veny, S. López (9), S. Se-
rra (5), S. Galmés (2), A. Durán,
J. F. Torralba (6) y J. Binimelis (4).

ET SON MACIA CF, 61 - SA CI-
BONA SA BONA, 32.—Tras los ba-
ches sufridos la cosa empieza a ir
bien para los cafeteros que consi-
guieron vencer a Sa Cibona. Juga-
ron A. Veny, S. López (6), Pascual
(6), S. Serra (4), S. Galmés (6),
A. Durán (2), J. Binimelis (6), F. Ma-
yoral (21) y S. Rigo (10).

jai' a
ÁLJTOMOVILES

Servicio oficial OPEL
P.  Ramón Llull, 12 . Tel. 581521

FELANITX

Ocasiones que le ofrecemos esta
semana:

Renault R-18	 PM-P
Citroën 2CV	 PM-T
W. Golf D	 PM-P
Seat 132 2000	 PM-M
Renault R4 TL	 PM-T
Renault 5 TL	 PM-E
Ford Fiesta	 PM-AB
Ford Fiesta	 PM-Y
Seat Fura	 PM-AB

y otros.

Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.

Facilidades de pago a convenir

CIUDAD DE VACACIONES nece-
sita jefe de recepción. Itnprescin,
dible inglés y francés.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO COCHE R-6, Ittra E, en
buen estado. Buen precio. -
Informes: Curé	 Fe) ja.

Pza. España.



Garantizar los muebles es una buena seguridad
al adquirirlos en nuestro establecimiento, se los

GARANTIZAMOS DURANTE UN AÑO

MOBLES DE

UIAAII 	CUINA 1 BANY

PLACA D.ESPANYA, 16- TEL. 581605

Creamos los mejores ambientes en cocinas con
diseños muy propios.

Modelos totalmente exclusivos y de una refinadísima calidad

Oferta sólo hasta el 28 de febrero:
Modelos a partir de 13.000 ptas. in. 1. y para los más

exigentes, en madera desde 28.000 ptas. ni. I.

Madera roble a 30.000 ptas. m. I.

Estos precios son coa el IVA incluido.

Sastrería « ROSSANS »
Comunica a sus clientes y público en

general el haberse trasladado al número

43 de la misma calle Mayor.

Bingo Sala Imperial - Manacor
Abierto los días laborables a partir de
Ias B de la tarde.

Sábados y festivos, a partir de las
5 de la tarde.

FELANITX
MliMIIIIINNOYMACMINISUMIOMINE	

El concepte d'ecologisme o d'eco-
logista, sota el qual hem d'encabir-
hi el Grup Balear d'Ornitologia i de
Defensa de la Naturalesa, suposa,
entre d'altres qüestions, per?) basi-
cament, una defensa de la terra i
dels essers vius que l'habiten —en
particular i en conjunt— i una vo-
luntat de millora de la qualitat de
vida deis humans.

Amb un plantejament (o un ob-
jectiu) semblant són escasses les
«materias» sobre les quals els pos-
tulats ecologistas no hi tenguin res
a dir. Ara ens interessa una d'aques-
tes materias» en concret.

La defensa de la terra —de les
plantes, dels animals, de les perso-
nes— i la millora de la qualitat de
vida necessiten un element impres-
cindible per a avançar amb ferme-
sa: la . pau, la pau arreu del món i
en sentit ampli. La pau a Sud-Afri-
ca, la pau a Sud-Amèrica ,la pau a
l'Orient Pròxim, la pau a Etiopia i
Eritrea (i adi la pau vol dir ali-
ments) i a tantas altres patrs. Tot
aboa ultrapassa el sentit estricta-
ment polític i esdevé una qüestió
de solidaritat humana i si algú es
proposa de millorar aquests conflic-
tes, d'aconduir-los cap a una situa-
ció pacifica, aleshores fa ecologis-
me.

D'una forma global, com es pot
anar cap a la pau al món? Tal com
estan les coses, la passa que cal fer
és el desarmament, entes tan inga-
nuament comsevulla. De tan evident,
sembla impossible, però sense ar-
mes els conllictes ballics desapa-
reixerien. Aixe , és una part del cami
que condueix a la defensa de la
terra i a la millora de la qualitat
de vida. Una millor distribució de
la riquesa evitaria que milers de
persones morissin de fam: una al-
tra part del camí. Si els diners em-
prats en la fabricació d'armes es
destinassin a proporcionar aliments
i formes daconseguir-ne als països
pobres, es faria també ecologisme i
justicia. Horn ha dit que l'Estat
Espanyol ven armes a països que
actualment estan en guerra (per
exemple, a Iran i a Irak a la ve-
gada).

Efectivament, ara per ara, a l'Es-
tat Espanyol hi ha pau —en el sen-
tit que no hi ha una guerra—, però

és igualment palas el fet que tenim
uns exercits i una reserva d'armes
a l'aguait, disposts a entrar en con-
flicte quan se'ls digui. Per tant, pau
en el sentit d'nexistancia d'arma-
ment o d'impossibilitat de fer la
guerra no n'hi ha, i el bon camí
per a accedir-hi, tal com deim, as
el desarmament.

L'Estat Espanyol segueix per vo-
iuntat del Govern Central un sentit
contrari: la militarització del país
as creixent i si un dia el Govern
d'UCD ens va fer part de l'Organit-
zació del Tractat de l'Atlantic Nord
(OTAN), el Govern del PSOE ens hi
manta i ens hi vol mantenir. Real-
ment, la creació d'una indústria de
guerra com mai no l'havíem tengu-
da as obra seva.

El GOB, segons els principis
abans esmentats, creu convenient
Ia sortida de l'Estat Espanyol de
l'OTAN i la reducció fins a la su-
pressió de l'armament en el nostre
territori (armament espanyol o es-
tranger), ambdues coses molt mas
garantidores de pau que qualssevol
altres. La defensa de la terra i el
benestar de la gent són Inés facti-
bles amb voluntat de pau que no
amb predisposició per a la guerra.

De forma puntual, dia 12 de
març, als ciutadans de l'Estat Es-
panyol, se'ls planteja la disjuntiva
de votar a favor o en contra de la
permanencia a l'OTAN. Votar en
contra d'aquesta permanencia as
donar una oportunitat a la pau i
apostar per la neutralitat respecte
a la política de blocs, molt millor
camí cap a la pau al món que no
pas la militarització i l'estada a un
dels dos blocs militars que ame-
nacen la pau mundial. Es clar que
la sortida de l'Estat Espanyol de
l'OTAN no aturara les guerres del
món, pena és una patita passa cap
a la pau.

Per tot això el GOB collabora
activament amb la Plataforma Cívi-
ca per a la sortida de l'OTAN i amb
l'Assemblea per la Pau i el Desar-
mament a fi d'organitzar una cam-
panya que persegueixi no només el
vot en contra de l'OTAN sinó tam-
bé crear un estat d'opinió capaç de
fer complir la voluntat popular ma-
nifestada en el Referendum.

Agrupació GOB-Felanitx

PRIMERES COMONIONS
Són molts els pares i mares que estan treguent comptes i repassant el

calendari per preparar la Primera Comunió dels seus fills.
Són molts també, gracias a Déu, els catequistas que es preocupen de

disposar els nins per aquesta primera trobada sagramental amb Jesús
Eucaristia.

Per oferir ajuda i bon servei a la celebració de Primeres Comunions,
avançam ara un calendari:

Diumenge, 20 d'abril, a les 5 del capvespre.
Dijous, 1 de maig, a les 12.
Diumenge, 11 de maig, a les 5 del capvespre.
Dissabte, 24 de maig, a les 5 del capvespre.
Diumenge, 25 de maig, a les 5 del capvespre.
Aquests dies senyalats, a la Parroquia de Felanitx hi haura celebració

solemne de l'Eucaristia per nins de Primera Comunió.
Les familias que vulguin altres dies o altre horari, podran acudir a

les misses de torn que es diuen a les diferents esglésies.
En tot cas és necessari que els nins haguin rebut la preparació cate-

quística convenient i haguin obtingut el document d'admissió al sagra-
ment, que rebran de la Parròquia a través del seu catequista, i avisin
oportunament el dia escollit.

Felanitx, 28 de gener de 1986.
Bartomeu Miguel, Rector

NATURALESA I SOCIETAT

GOB: No a l'OH

ATENCION USUARIOS MSX!
Debido a la gran demanda que nos han venido haciendo los

usuarios (lei sistema MSX

TOT-MICRO
anuncia la formación del
s)vrw,t gtE cuun YIS X

Para más información:

TOT-MICRO Pza. Pax, 12 - Tel. 582326
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EL DARRER PLE ORDINARI
Ja que se'ns dóna un cert prota-

gonisme, al nostre Grup Municipal,
així com també ho alludeix aquest
setmanari, respecte al darrer ple
ordinari celebrat el dia 13 d'aquest
mes; volem explicar que no és per
voluntat propia, sinó que és a causa
del Sr. batle i el se u grup governant
—el PDP— i a la seva ineficacia.
Si no hi hagués problemes o tots
els ciutadans cstassin contents amb
l'actuació del consistori tal vegada
no tendrfem oportunitat de tenir
aquest protagonisme; del qual, de
totes formes, estam ben satisfets.

Es va començar la sessió llegint
algunes actes de plens anteriors, i
cpria és constant veim que no re-
flexen, en alguns punts, la realitat
del que va succeir, sobretot respec-
te a les afirmacions del Sr. batle; a
Inés nosaltres no tenim oportunitat
de llegir aquestes actes abans del
'pie.

El següent punt fou la delimita-
ció de zones de domini públic de

platges del nostre terme així
com l'aprovació del plec de condi-
cions per a l'explotació d'aquestes.
Nosaltres votàrem en contra, per-
què senzillament no havíem tingut
'cap tipus d'informació al respecte.

Més envant el Sr. batle proposa
l'adhesió del nostre Ajuntament al
II Congrés Internacional de la Llen-
gua Catalana, quan la majoria
d'ajuntaments ho havia fet mesos
abans i el nostre grup havia elabo-
rat una proposta al respecte, sem-
bla que lin.vors el Sr. batle reaccio-
na. Però una proposta nostra per a
que es concedís una subvenció al
citat Congrés fou denegada, ja que
el Sr. batle va afirmar que no veia
clar que fos una subvenció per al
nostre poble.

El següent punt era un informe
del Sr. Ballester, regidor encarregat
d'esports, sobre el camp d'esports,
el que havia demanat molts de me-
sos abans per un integrant del nos-
tre grup, l'informe que se'ns va
donar no fou per escrit, com havíem
sollicitat ni ens va treure gaire
coses en clar.

Pos teriorment s'havia de -rebre la
1.a fase del nou escorxador munici-
pal. Va quedar sobre la taula per-
qué el nostre grup havia avisat algu-
nes deficiéncies respecte al projecte.
El Sr. batle i els seus técnics sem-
bla que no.

Entre altres punts se'ns va mos-
trar un esbós de la «urbanització»
que es vol fer al camp de golf. El
nostre grup ja havia dit quê podria
significar el declarar d'interès social
un camp de golf.

El següent punt era una proposta
del nostre grup /sobre la creació
d'un gabinet d'informació a l'Ajun-
iament. Ja que afirmam que el
Sr. batle monopolitza la major part

- de la informació, que no es dóna
Ia suficient informació al ciutadà i
ni tan sols als propis regidors. Com
era de suposar la proposta fou de-
negada amb els vots favorables dels
rups Independent i Socialista.

' I el darrer punt, també, proposta
tostra, era l'aprovació d'un Regla

-ment Organic per a la nostra cor-
poració. El grup governant, el PDP
—molt després de l'entrada en vi-
gor de la llei del régim local—

encara no l'ha fet. Creim que és
molt positiu per al funcionament
democratic de l'Ajuntament, entre
altres coses, que es regulin les co-
missions informatives així com els
plens; a més d'afavorir la participa-
ció del ciutadà.

Finalment resta l'apartat de precs
i preguntes, al qual hi tenim opor-
tunitat una vegada cada tres mesos
si el rellotge de la Sala no ha tocat
les dotze. En aquest darrer ple que-
daren només 20 minutets per aquest
apartat i moltes preguntes dins el
tinter. •

Andreu Oliver Monserrat

Portaveu del Grup Socialista

(Retirat de l'edició (interior)

CONSULTORIO
C/. Bosch, 9, 1 0 MANACOR
(Frente Farmacia Pedro Ladaria

HORARIO]
Lunes, martes y miércoles
de 16,30 a 20 horas.
Horas convenidas.

TELEFONOS
1.-551008 (Gabinete)
2.-281313 (Urgencias)
3.—Servicio contestador

automático

Revisiones ginecológicas
Control de embarazo
Revisiones post parto
Planificación familiar
Sexología
Esterilidad

EL CIRCULO RECREATIVO

Sr. Director:
Ante todo quiero agradecer de

antemano a la redacción, la publi-
cación de esta nota.

Actualmente tengo una veintena
de arios y hace dos que soy socio
del Círculo Recreativo. Este- ario ha
sido el primero que he seguido con
cierto interés la Junta General, que
prometía ser interesante, por los
motivos que todos ustedes deben
saber. Pero he quedado decepcio-

AREAS QUIRURGICAS 
1.—Hospital Manacor
2.—Policlínica Miramar
3.—Clínica Rotger
4.—«Mare Nostrum»

COMPAIIIAS  PRIVADAS'
1.—«Mare Nostrum»
2.—«Asisa»
3.—«Previasa»
4.—«Imeco»

Citologia
Amnioscopia
Amniocentesis
Cirugía ginecológica
Patología mamaria
Ecografia

nado al ver las grandes injusticias
que en ella se han cometido.

Me es incomprensible como per-
sonas ya de edad, maduras y hechas
ya en la vida, como son los «hom-
bres» de la Junta Directiva, han
sido capaces de injuriar, insultar,
pisotear a ciertas personas que ni
siguieran estaban allí; se trata, co-
mo habrán intuido, de los herma-
nos Cánaves.

Una Junta General cohibida, 'bien
defendida por una autoritaria Di-
rectiva . f por ciertos socios ya vete-
ranos que abucheaban a unos pocos
que, mostrando su valentía, trata-
ban de defender a los hermanos, y
que aplaudían a un portavoz de la
Directiva, invulnerable y crecido al
tener las espaldas bien cubiertas.

Parece mentira que «personas
mayores» sean capaces de hacer
esto. Negando la asistencia a la
Junta de los Cánaves han demos-
trado su cobardía e inseguridad
ante todos los socios; necios han
de ser los que no lo vean así.

Una Junta Directiva que en su
«curriculum» sólo tiene fracasos;
recuerden la ya legendaria Vaquilla,
el gran campeonato de «Truc», la
gran reforma del billar, que actual-
mente está en serio estado de ruina
y si no se actúa con rapidez sólo
servirá para merendar o cenar en-
cima.

En pocas palabras: Señores So-
cios, la Recreativa se nos va, y si
siguen al poder estas personas no
durará otro ario, además si es ver-
dad que hay un pleito por parte de
los hermanos Cánaves, como ha di-
cho una de los «valientes» en la
Junta, se puede ganar y se puede
perder, si por cualquiera de los
casos —parece difícil por la confian-
za demostrada por la Directiva—,
se perdiera, lo pagaríamos todos
nosotros con nuestro dinero y los
xparchís» tendríamos que ir ha
hacerlos a otro sitio.

Un socio (pequeño, pero tan socio
como el que más).

L'HERBA FA RABIA
Sr. Director:
Doncs sí, sembla que l'herba fa

rabia. Quan tenim rabia volem fer
desaparèixer del nostre entorn tot
allò que ens molesta, i això es fa
amb l'herba al Port.

Els caminers de Portocolom cada
any dediquen una de les seves tas-
ques a fer desaparéixer l'herba, per
a la qual cosa disposen d'un camió
amb un dipòsit d'herbicida i esquit-
xen carrers, passeigs, places.. Clar
que el que fan és complir ordres.

A la Bassa Nova, entre altres
llocs, hi ha un ampla passeig que
l'únic del que disposa és de grava
de gran tamany sobre la qual és
difícil caminar-hi i on després de la
pluja hi neix herba, algunes flors i
nitres plantes salvatges que fan el
passeig menys desolat.

Als ciutadans els agradaria més
que enlloc d'esquitxar es creasin
jardins, passeigs carregats d'imagi-
nació, espais dissenyats per jugar
els nins, Hoes per poder-se asseure
a llegir el diari o a disfrutar del
bon temps, fer els passeigs per
això, per poder passejar-se.

A l'entorn de Portocolom s'hi
hauria d'invertir en imaginació en
comptes d'invertir-hi amb tòxics.

M.a Antònia
(Passa a la pàgina 7)

Gabinete de Ginecología y
Tocología

Dr. Don César Mesón Legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Gari

Magdalena Serra Puigros
Ayudante: Magdalena Febrer Adrover

Circulo Recreativo
ANUNCIA SU

Cena-Fiesta de Carnaval
para socios

Hoy sábado día 8 de febrero, a las 21'30
El baile estará amenizado por el conjunto LOS HITS

IV FESTIVAL INFANTIL DE DISFRACES
para hijos y nietos de socios

Mañana domingo día 9 de febrero, a las 4 de la tarde



mercado nacional de

ocasión
Nuestro Mercado Nacional de

Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

OFERTA DE LA SEMANt,

lienault 11-5 TI, PITY
11-II Turbo PM-AC
R-14 GTL PM-U

	II-6 	PM-(;
Talbot Samba PM-Z

	

»	 PM-Y
Ilorizón Diesel PM-Y

ii
	

PM-Y
Seat Panda PM-Y
Ford Fiesta PM-Y

PM-\V
Sabados y domingos abierto

por las mananas.

FACILIDADES DE PAGO

F. MANRESA, S.A.
Concesio. lienault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85

SE VENDEN PISOS en Felanitx. Di-
rectamente del constructor. En-
trada desde 700.000 ptas. Resto a
convenir.
Inf.: Tel. 581660.

Margalida Rigo Oliver (Madona tinca)
Vda. de Joan Adrover

va morir a Felanitx, el dia 1 de febrer de 1986, a 99 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

1 cel sin

Les seves fines Maria i Antònia; fills politics Antònia Llinàs i Rafel Sagrera; néts Jaume i
Joan Veyn Adrover, Joan Adrover Llinìms i Antoni Sagrera Adrover; nétes pontifiques, renéts,
nebots i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva ànima a Déu.

Casa mortuòria: Mateu Obrador, 57 .

FELANITX

Cronicó Concarri 	 Cartes al director
TEATRE

Per les passades festes nadalen-
ques varem tenir a Ca's Concos des
Cavaller dues funcions de teatre.

Per una part, la companyia El
Jou dirigida per Na Margalida Bor-
doy, que si bé amb distints ele-
ments, ja fa uns anys que ens detec-
ta amb alguna representació, ens va
oferir l'obra d'En Joan Mas Molla
feina i pocs doblers.

L'altra fou a cura d'un grup de
jovençans, sota els auspicis d'En
Pep Rotger i de Sor Francisca
Maiol i posaren en escena l'entre-
mès d'En Joan Obrador i Riera
Xamarrí, «Sa Sogra i sa Nora».

La primera va tenir lloc el dia de
Nadal amb el Saló Parroquial pie
de gom a gom i gent que no va
poder entrar per falta de lloc, mo-
tiu pel qual repetiren la funció dia
devuit de gener.

L'obra d'En Mas, sens esser una
peça mestra del teatre regional, es
entretenguda i les distintes perso-
nes que donaren vida als personat-
ges, en general, se'n desferen ben
be. Alguns era la primera vegada
que pujaven damunt un escenari i
per be, tant els uns com els altres,
no hauria d'esser la darrera vegada
que ho fessin.

La segona fou el dia de cap d'any
i, a més de la representació de
l'obra de N'Obrador, es féu la pre-
sentació de l'edició de la mateixa
que es conservava Medita i ara es-
crita amb Iletres de motlo dins la
conecció Coses Nostres, sota el pa-
trocini del Consell Insular. La pre-
sentació fou a càrrec de D. Miguel
Pons.

L'estrena d'aquest entremès d'un
acte i en vers, fou representat per
un grup de joves —molt joves des
de la nostra edat— i la veritat
que les sorti ben reixida. Per ésser
la primera vegada que interpretaven
un paper es poden donar bé per
satisfets.

Aquesta segona vetlada era a be-
nefici dc les obres de reforma que
s'han fet al rna tcix Saló i la con-
currencia, també molt nombrosa,
l'ompli fins a vessar.

Des d'aquí encoratjam a tots els
improvisats artistes a que continuin,
sempre que te nguin ocasió, amb
aquesta sana curolla de fer come-
dia, i als que cluen el cap davant
perquè no desistesquin en la seva
empresa, ja que a més de crear-se
un cercls d'amistat i participació,
tan escassa en el tcmps que correm,
ens fan passar una estona ben agra-
dable i, en que només sia per unes
llores, ens desferren de davant la
televisió, que lambe es d'agrak.

DEFUNCIONS

En deu dies hem tengut a Ca's
Concos la defunció de tres persones
d'edat avançada que, dit amb el
mes bon sentit, eren del segle pas-
sat i això que ja en queden ben
poques.

Dia 24 morí Na Catalina Obrador
Llambias, de Ca'n Pau, tenia 88
anys.

Dia 31 de gener fou Na Maria
Artigues Barceló, de Ca'n Butifarra
i tenia 98 anys.

I dia 2 de febrer ens deixà En
Joan Obrador Maimó, de Can Pere
Gran als 92 anys.

BALL DE DISFRESSES

Per avui dissabte l'Associació de
Veins ha organizat un ball de dis-
fresses al Saló Parroquial al qual hi
estan convidats tots el que tenen
ganes de fer bulla i de passar-s'ho
be.

Esperam que tendrà cl mateix
exit dels anys anteriors.

J.

(Ve de la pagina 6)

PUNTUALITZACIONS A LA CARTA
DEL SENYOR ROSIBASIC

Sr. Director:
En primer lloc vull donar l'enho-

rabona al Sr. Rosibasic perquè mai
havia vist tantes mentides en tan
poc espai.

Pas a enumerar-les una per una:
1.a No es precis sortir en defensa

d'aquest senyor perque 110 hi ha
res que defensar. 2. a Jo no dic res
injust (sinó no ho només
me limit a dir la veritat. 3." Pel que
\Toste diu no pot ser mai que hagi
presenciat gaire vegades l'incident.
4.a El preparador no demana ni una
vegada ni una altre als joves que
hi juguen que li deixin la pista, se
limita a treure'ls defora, en això hi
pos per testimonis tots els joves
que s'han vist en el cas). 6. a Hi ha
una frase que me fa molta gracia i
en deu fer a tots els que ho han
presenciat alguna vegada, es la se-
güent: «...y el bueno de entrenador,
a fuerza de pedir y suplicar infruc-
tuosamente, llega a perder la pa-
ciencia y acaba por levantar la voz,
muy a pesar suyo».

6.1 L'entrenador no demana ni
molt manco suplica, infructuosa-
ment, com ja he dit abans. 6.2 Com
pot perdre la paciencia si ni tan
sols ho demana. 6.3 La veu l'aixeca
totd'una, no sé d'on se treu allò de
«muy a pesar suyo».

Te tota la raó del món quan diu
que falten pistes de bàsquet, però
de moment no hi són i l'entrenador
oblida que aquests «jovencitos» te-
nen tant de dret com ell a utilitzar
Ia pista de bàsquet.

Jo no sé per que tenint una pista
de bàsquet al collegi «Joan Capó»,
han d'anar a privar als felanitxers
de jugar a bàsquet els pocs mo-
ments lliures que tenen.

Johnny «Il faceio»

TREIS EL FEMS
QUE JA FA OLOR!

Sr. Director:
Volem cridar l'atenció sobre un

fet comprovat, que molta de gent
no s'ha aturat a pensar.

¿Podríeu creu i pensar, i pensar
i creure, que a la nostra estimada
ciutat de Felanitx el grau d'analfa-
betització es digne d'un país tercer-
mundista?

Idò la major part dels felanitxers

jus just saben llegir, i pocs saben
escriure.

Les escoles i totes les institucions
públiques, de mes de dos-cents anys
ença, no han donat una passa per
arreglar aquest problema tan gros.

Per tot arreu de la nostra nació
aquest problema existeix, no es ex-
clusiu de Felanitx. Si feim aquesta
crida aquí i ara es amb la convic-
ció que per a solucionar-lo hem de
començar pel nostre redol.

Autoritats, educadors, • administra-
don,, subministradors i consumi-
clors de tota casta, amb una parau-
la, tots, hem d'obrir els ulls i ens
hem d'enfrontar amb això.

Tothom té una tasca a fer. Enda-
vant les atxes!

Lo xeremier del Torrentó,
tin voltor pensatiu,
i mestre Jaume Figuereta.

L'AM

Sr. Director:

Voldríem que vengués a bé a pu-
blicar-nos aquesta carta com a su;
plement de la publicada amb data
de 4 de gener, signada per «Uns
pares».

Com a pares també, d'alumnes
del C. P. Joan Capó ens feim un
parell de preguntes:

que ens serveix lenir uns
drets si tanmateix no els feim ser-
vir?

¿Per que som tan cabotes de con-
fiar els nostres fills a una gent que
ni tan sols coneixem?

¿De què serveix tenir una asso-
ciació de pares si en realitat no en
feim res? ¿De que serveixen els do-
blers que pagam?

I es que només ens donen infor-'
mació un pic cada any del que
passa en aquesta escola!

Per ventura, com va dir un pre-
sident d'una associació: «8s millor
resoldre els problemes entre pocs
que entre tots». Però jo pens que,
tal vegada, aquest sia un bon siste-
ma per a mantenir-ho tot igual i no
arreglar mai res.

Uns pares

SE NECESITA SEÑORA para cui-
dar casa con nifíos.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

TRASPASARIA HELADERIA C`AN
XESC en Porto-Colom.
In I. C. Asunción, s-n, Tel. 576040
Bar Oasis.
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FELANITX

vinit-i-eine
anys
enrera
APOTECARIES

En el mes de gener de 1961, hi
havia instaHades tres apotecaries a
Felanitx; curiosament, les tres al
carrer Major. Els seus titulars eren:
D. Joan Matas, D. Joan Artigues i
D. Julià Munar. Els dos primers
són morts i el Sr. Munar està en
situació de jubilat.

Actualment Felanitx té cinc apo-
tecaries, baldament es digui i repe-
tesqui que, val més menjar que
anar d'apotecaries.

COMUNICACIONS

Per les mateixes saons, funciona-
va, encara, la línia de ferrocarril,
atesa per automotors que feien el
trajecte Felanitx-Palma en una hora
i mitja. Normalment hi havia tres
servicis: el matí tres, i altres tres
l'horabaixa. En tan bones condi-
cions, la gent no hi feia massa
presses si exceptuam les monges i
ermitans.
AUTOCARS

Però la gent tampoc era afectada
de diligencies o de cotxes de San
Fernando. Jo no s'usaven aquets
mitjans de transport. Hi havia auto-
cars i bona feina que feien als seus
usuaris, especialment a les línies
cap a Ciutat. Eren les següents:

Felanitx-Palma, per Campos; Fela-
nitx-Palma, per Porreres, Felan'itx-
Porto Colom i Felanitx-Manacor.

4

UNIDAD CRISTIANA

Es quasi centenària la temptativa
d'unir les esglésies cristianes en el
món. Ja Lleó XIII, l'any 1895, insti-
tuia el novenari per estimular «la
obra de reconciliación de los her-
manos separados» i, encara ara, es-
tam en les mateixes.

Per aquest motiu i el de celebrar
aquest any el IV Congi es Eucarís-
tic amb el lema «UT SINT UNUM»
es varen celebrar diferents actes
des del 18 al 25 de gener incloses
dins la «Semana de la Unidad Cris-
tiana».

Con esta Semana, se iniciaba de
forma oficial el ciclo de actos pre-
paratorios del Congreso.

Els conferenciants que hi pren-
gueren part i explicaren temes
adients foren:

D. Gabriel Rebassa, Arcipreste,
P. J. M.° Barceló, teatino, D. Anto-
nio Roig, Cura de Santanyí, D. Bar-
tolome Bennásar, Rector del Con-
vento de San Agustín, D. Sebastián
Capó, Vicario de la Parroquia,
D. Gabriel Seguí, Cura de Ses Sa-
lines, D. Bernardo Julia, Beneficia-
do y P. Antonio Oliver, Teatino.

En el primer número de «UNUM»
Bolletí del Congrés, l'Arxiprest
Sr. Rebassa convidava als fidels de
la Comarca amb aquestes paraules:

Traspasado el dintel del año mil
novecientos sesenta y uno, quiero
compartir la alegría ya presentida,
de haber entrado en el año nuestro
y año de nuestro Congreso Eucarís-
tico Comarcal.

Del Congrés Eucarístic, i • de mol-
tes altres coses, en parlarem al
llarg d'aquest any que ara hem
encetat.

Fins una altra, si Déu ho vol.

Una vez concluido el campeonato
de N1911orca -por equipos, el C. A. La
Protectora ha obtenido un brillante
3." lugar en las categorías de Pre-
ferente y Primera, por detrás de
los fuerte equipos C. A. Casa Me-
norca y C. A. Polerio, lo que supone
mejorar el 4.0 lugar del pasado ario.

En 1. a categoría también se con-
siguió el 3." lugar, lo ckue da la
justa medida de lo que son capaces
los reservas del primer equipo. Del
equipo de 3. a categoría destaquemos
la labor de B. Rosselló, que incan-
sablemente se ha desplazado con
los jóvenes jugadores, para la for-
mación de los valores del club,
C. Soler, B. Aloy, B. Fontcuberta y
G. Uguet de los cuales alguno de
ellos puede ser un gran valor para
defender los tableros del Club.

En preferente destaquemos la la-
bor de M. Sierra, como 2.0 tablero,
al haber conseguido 6 victorias, 5
tablas y solamente 2 derrotas, con

jugadores superiores a él, J. Gaya.
con 8 victorias, 3 tablas y 2 derro-
tas, J. P. Cerrato, + 4 = 6 — 3
J. rorteza, + 5 = 4 — 4, J. A. Ber-
naldo, + 7 = 1 y A. Fiol + 4 — 3.

En 1. 3 jugaron J. Cánaves, L. Cá-
naves, F. Lorenzo, M. Estelrich y
A. Cánaves, de los cuales cabe des-
tacar los porcentajes de L. Cánaves
y F. Lorenzo con un 77 % y 70 %
respectivamente.

Este sábado empieza en Palma el
campeonato de Mallorca individual,
en el cual habrá una masiva partici-
pación de jugadores locales, del que
mantendremos informados a los afi-
cionados.

A última hora nos llega la grata
noticia de que el jugador local
J. Gayá ha obtenido 2 normas para
la consecución del título Ile Maes-
tro Balear, con lo que ya suma 7 y
solamente le faltan 3 para obtener
el preciado título.

Cánaves'

Ajedrez

Finalizó el Campeonato de Mallorca por equipos

élub Náutico Porto-Colom

Curso Patrón Embarcaciones Deportivas 2a

Dirección: Miguel Vaquer Bonet
Iniciación: 10 febrero.
Examen: 22 de marzo.
Horario a convenir, 4 horas semanales.
Socios matícula gratuita.

Para inscripciones en Local Social, Tel. 575683 Bar y 5S1372
particular.

•

Restaurante «SES POR ADORES
Casa Pedro

Con motivo de su

PRIMER ANIVERSARIO
f

el día 8 de marzo OBSEQUIARA en todas sus mesas con
CHAMPAN «Anna de Codorniu» o «Non Plus Ultra»
CAFE, LICORES y PUROS «Montecristo»

'Les recordámos nuestro gran surtido en MARISCOS VIVOS:
Bogavantes, langostas, ostras, escopiñas, centollos, cigalas, «escamarlans»

bueyes de-mar, navajas, nécoras.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS FRESCOS Y CARNES Gracias por su visita



a.

Próxima obertura, 15 febrer

Retrats Jaume Monserrat

C. Santueri, 88 - Tel. 581156 FELANITX

CINE FELANITX -
A" 5812:1

f=11911112EZI12111612MIMIGI
FELANITX  

Y una película de acción y emoción

Autocares lujo . excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

lets. 580246 - 581135 - FELANITX.

Servicio wrmanente 24 horas

• El pasada sábado por T.V.E.
pudimos ver en el programa «GEN-
TE JOVEN» la magnífica actuación
de «S'ESTOL D'ES GERRICO», c la
sificándose para la finalísima. Entre
el grupo, pudimos ver a un simpa-
tico y «revoltoso» chaval. Era hijo
de uno de los integrantes del

EQUIPO-A» felanitxer.
• Por cierto los del «EQUIPO-

A» ya requieren el uso del corres-
pondiente CARNET que les acredite
como miembros, en activo, del co-
lectivo. La vida actual exige estas
cosas y muchas más. Los que no lo
posean en el plazo de 30 días serán
dados de baja, así por las buenas.

• También 121 sábado, ya a hora
avanzada, vimos por T.V.E. en la
2." cadena al pintor MEQUEL BAR-
CELO en el programa «CANAL 10».
Lo que viene a significar que el fela-
nitxer sigue estando en la cúpula
del arte actual.

• El veterano atleta SEBASTIA
ADROVER, flamante CAMPEON DE
BALEARES, volvió a demostrar su
buena forma,alconseguir el segundo
lugar de su categoría en el «CROSS -
DEL MEDITERRANEO» en el cir-
cuito de•«LA PORCIUNCULA». Sólo
el conocido Basilio Martínez pudo
con él.

• Para hoy ;ábado, después del
que disputen los chavales, en
,<Es Torrentó» los VETERANOS del
C. D. FELANITX disputan un parti-
do de fútbol amistoso, frente a un
EQUIPO INGLES. Habrá que verlo.

• Ya estamos en CARNAVAL.
Tanto en el «CIRCULO RECREATI-
VO» como en el «HOGAR DEL
PENSIONISTA» hay ambiente del
bueno este fin de semana. Festiva-
les infantiles, con payasos, el «GRUP
CUCORBA» con su espectáculo «An-
sa per ansa», como meriendas ani-
madas por un «Dúo musical» como
cena pantagruélica y baile a cargo
de los «HITS». Yo creo que con
tanta falsedad existente no hace fal-
ta disfrazarse, la careta la llevamos
puesta todos los días.

• VIDEOCLUB. - «PARIS, TE-
XAS» de WIM V/IDERS. «Palma de
Oro del Festival de Cannes» del 84.
Premio de la crítica española a la
mejor película extranjeradel 85.
HARRY DEAN STANTON, NASTAS-
SIA KINSKI y DEAN STOCKWELL
son los protagonistas. La película
está basada en los relatos cortos
«Crónicas de motel» del novelista/
autor SAM SHEPARD. Una cinta
especialmente dedicada a los buenos
cineastas.

• En la CARTELERA CINEMA-
TOGRAFICA tenemos excelentes pro-
gramas. A ver si nos animamos y
vamos al cine, porque una vez más

Atletisme

Altra vegada tingué hoc a La Por-
ciúncula aquest concorregut cross,
el passat diumenge dematí, organit-
zat pel C. A. Mediterráneo.

Els alteletes felanitxers perca-
nyents al C. Joan Capó . conseguiren
4 primers llocs de les 6 proves en
que participaren. La classi ficació
dels mes destacats és la segiient:

Aleví femení: Antònia Cru-
cera, 5.-Catalina Albons.

Aleví masculí: 3.-Basilio Martín,
5.-Francisco Monserrat, 7.-Pere A.

tenernos las mismas películas que
puedes ver en Londres, París, New-
York. Son de rabiosa actualidad.
«LA ROSA PURPURA DEL CAIRO»
es lo último de WOODY ALLEN,
con la mujer comparte su vida, MIA
FARROW. Una obra que ha entu-
siasmado a la crítica. Una mujer
que va al cine, se fascina por un
actor, y este sale de la pantalla...
«GOLPE DE MAESTRO» de JHON
QUESTED tiene emoción e intriga,
pero también buenos actores: AL-
BERT FINNEY, SUSANH YORK y
MARTIN SHEEN. «SILVERADO»
es el retorno al auténtico «western»
americano, con sus tópicos y sus
últimas consecuencias. La película
ha sido taquillera y está dirigida
por LAAWRENCE KASDAN («El

Bennasser.

Infantil masculí: 1.-Mateu Obra-
dor, 5.-Mateu Bennaser.

Cadet femení: t.-Maribel Obra-
dor .

Cadet masculí: 1.-Antoni Perla,
7.-Lázaro Sánchez.

Júnior masculí: 1.-Torneu Salva,

3.-Miquel S. Perelló.
El veterà felanitxer del Fidípides

Sebastià Adrover que queda en se-
gon lloc.

imperio contrataca»). «CUANDO EL
RIO CRECE» es una buena realiza-
ción de MARK RYDELL («El estan-
que dorado») con actores de la talla
de MEL GIBSON («Mad-Max») y
una actriz -aunque feucha- como
Ia copa de un pino SISSY SPACECK,
ganadora de dos «oscars».

• Metimos la pata la pasada
semana al decir que la película
«CUANDO LLEGA LA NOCHE» era
de Joe Dante, cuando en realidad
es de JHON LANDIS («El hombre-
lobo americano en Londres» «Entre
pillos anda el juego»...). Un director
joven y con gran sentido del humor.
Por cierto la película es de las me-
jorcitas que hemos visto esta tem-
porada.

JORDI GAVINA

GOLEADORES
Una sección- que patrocina
-AUTOCARES CALDENTEY»

521.4 exco&tionat

autocares

corn	
Mill0T1ZIA

J. CALDENTEY, S. Aw
Tel. 580153

C.D. FELANITX

1.-M. RIAL con siete.
2.-Vicens y R. Juan con tres.
3.-Vacas y Torrado con dos.
4.-Garau y Covas con uno.

S.D. C'AS CONCOS

1.-ROSELLO y J. JULIA con
cinco.

2.-Bordoy con dos.
3.-Gordillo con uno.

C.D. S'HORTA

1.-T. RAMIREZ con siete.
2.-Más con cinco.
3.-M. Roig con tres.
4.-Dino con dos.
5.-Oscar, Santi y Juli con uno.

FELANITX ATCO.

1.-ALFONSO con once.
2.-T. Barceló con cinco.
3.-Hoyas con cuatro.
4.-Pirri y N. Juliá con dos.
5.-Fernández con uno.

JUVENILES

1.-.I. JULIA, J. BARCELO con
siete.

2.-Crucera y Adrover con cinco.
3.-Risco con cinco.
4.-Juli con tres.
5.-J. Pifia con dos
6.-Vicens con uno.

.INFANTILES
1.-J. GALLARDO con veinte y

ocho.
2.-S. Oliver y A. Gallardo con

seis.
3.-Muñiz y Beas con tres.
4.-Luciano con dos.

ALEVINES
1.-G. JUAN con cinco.
2.-Maimó con cuatro.
3.-Roig con tres.
4.-Sierra, y Pons con dos.
5.-González, Leandro y Diego con

u no.
S. Artigues

Eléctrica
CONTRERAS

Instalaciones domésticas.
Precios a convenir para cons-

tructores.
Instalaciones industriales.
Se instalan y reparan ANTE-

NAS DE TELEVISION AM, FM y
Colectivas.

Se instalan pararrayos y
alarmas.

Presupuesto sin compromiso.

Taller, Jaime, 1. Part. Zavelli, 14
Tel. 580340

Cross del Mediterratti

Hoy sábado a las 9 noche.
Mañana domingo en 3 sesiones continuas desde las 3.

¡La obra maestra del cine actual que ha despertado
más elogios!

MIA FARROW en

La Rosa Púrpura del Cairo
Director WOODY ALLEN

GOLPE MAESTRO
¡Compruebe el motivo!

Viernes li y sábado 15 a las 9 noche.
Domingo 16 en 3 sesiones continuas desde las 3 tarde

Inmediatamente después de cosechar varios meses de éxito
arrollador en Palma tenemos el placer de ofreceles

CODIGO DE SILENCIO
con CHUCK NORRIS como principal protagonista

Cornplementto:

LOS LOCOS, LOCOS CARROZAS
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— «Si perdem el Referèndum,

el cercarem. I si no el
trobam, en comprarem un
altre». Un .geni del PSOE.

— Si vols que el teu equip de
futbol guanyi la lliga, vota
no a l'OTAN.

En Tierno Galván era un
bon batle, sí, però no vol
dir que fos el millor.

— «Creemos en la gente que
cree que creemos en la
gente». L'altre geni del
PSOE.

--Aquell fumador es tan devot
de Sant Blai, que dilluns
passal va dur i lieneir un
cantó de ros a inerica.

Concesionario FRANCISCO MANRESA S.A.
Correr de Campos, sn. Tel. 581984-85 - FELANITX

Carretera de Felanitx, sn. Tel. 657393 - CALONGE

.10	 FELANITX

¿Persecución arbitral?
Felanitx, O - Hospitalet lila Blanca, O

FELANITX: Nadal (3), Frau (2),
Obrador (2), Valentin (3), Company
(2), Covas (1), Munar (1), Martín
Rial (3), Garau (2), Santi (2) y To-
rrado (1.

ARBITRO: Verdejo Parra (1). En
el minuto 9 dejó de sancionar un
claro manotazo en el área ibicenca.
Y en el 90 y 91 se pasó por alto
dos claras faltas en el área visitante
a Fiol y Munar. En cambio en el
minuto 75 sancionó al Felanitx con
un penalti por supuesto derribo del
portero Nadal a un delantero visi-
tante ante el estupor del público.

COMENTARIO
Dominó el Felánitx al Hospitalet

en la La parte, que demostró pocas
cosas en «Es Torrentó» pese a su
buena clasificación. No acertó el Fe-
lanitx en sus escasos remates, de-
mostrando que los locales no mar-
can un gol ni al arco-iris.

En la segunda la cosa estuvo más
igualada. Pero el árbitro quiso deci-
dir el encuentro al señalar un ine-
xistente penalti que ni siquiera
reclamaron los ibicencos, en cambio
no quiso, ver la falta grave de que
fue objeto Munar, al límite del
tiempo reglamentado. ¿ Persecución
arbitral? Lo que está claro es que
los colegiados últimamente favore-
cen descaradamente a los equipos
visitantes. ¿Motivos? Desde hace
unas fechas en «Es Torrentó» la
afición felanitxera se comporta de
un modo extraño, si no que le pre-
gunten a Eduardo, el cronista ibi-
cenco, que prometió no volver a
nuestro histórico recinto.

URGEN MEDIDAS
El Felanitx tiene muchas bajas.

Atraviesa una gran crisis, deportiva
y económica. El descenso, hace unas
jornadas, muy lejano, se cierne so-
bre el Club. El domingo jugaron
varios jugadores de 3.a regional, al-
gunos ni siquiera son titulares en
su equipo, esto es sintomático. La
afición no apoya lo que debería,
algunos que critican la marcha del
equipo aún no han pagado el carnet
de socio. Lamentable. Es tirar pie-
dras a nuestro propio tejado. ¿Hay
que buscar refuerzos para asegurar
la permanencia? ¿Vale la pena con-
servar la categoría? Son preguntas
difíciles de contestar. Lo cierto es
que si se baja a regional, el fútbol
felanitxer va a desaparecer, esto
está claro.

Riquelrne

AGRADECIMIENTO.—E1 C. D. FE-
NITX agradece la colaboración eco-
nómima de Juan Valens, Gabriel
Albons y «Muebles SAMU» que
aportaron cada uno la cantidad de
10.000 pts. para satisfacer las nece-
sidades imperiosas que debía aten-
der el club. Esperemos que esta
lista tenga continuidad para el bien
del fútbol felanitxer.

SEGUNDA REGIONAL
BRASILIA, 2- S'HORTA, 1

SE JUGO MAL

Pese a que se perdió por la míni-

ma el S'Horta en este desplaza-

miento no anduvo fino y perdió me-

recidamente.

CA'S CONCOS, 3 - MOLINAR, 1
EN UNA STTUACION COMODA

El Ca's Concos, a la chita callan-
do, se halla bien situado en la tabla
con un positivo en su haber. El do-
mingo ante un rival de escasa en-
tidad venció con claridad. El objeti-
vo, que es la permanencia, está casi
garantizado.

JUVENILES
ARTA, 8 - FELANITX, 1

¡PALIZA!
Desafortunada actuación del equi-

po merengue en Arta. Un campo
con mal fario para los felanitxers.
Risco marcó el gol del honor, si es
que hubo, me pregunto.

INFANTILES
FELANITX, 3 - SAN JAIME, O

CLARA VICTORIA
Sin problemas resolvieron los fe-

lanitxers el partido jugado el pasa-
do sábado en «Es Torrentó».

ALEVINES
SAN JAIME, 4 - FELANITX, O

MENOS MAL QUE SE SUSPENDIO
EL PARTIDO

Una derrota abultada que pudo
ser mayor si el árbitro no decide
Ia suspensión en el descanso por
motivo de la abundante lluvia que
cayó sobre el terreno de juego, que
quedó completamente encharcado.

R.

SE NECESITA AYUDANTE MECA-
NICO. Servicio militar cumplido
V carnet de conducir.
Informes: Tels. 581984 85.

SERVICIO OFICIAL

ALQUILO CASA EN EL CAMPO
para fines de semana y vacaciones

INFORMES: EN ESTA ADMON.
MI111

SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.

In f:. Tel. 580606

e-
FIESTA DEL AUTOMOVIL

draliá„ AUTOMOVILES

Passeig Remon Llull, 12 - Teléfono 58 15 21

Discoteca FARAH'S Cala d'Or

Viernes día 14, a las 11 de la noche

Entrega de Premios
Año 1985

COPA BALEAR RENAULT
	PRESENTACION 	

Copa Balear Renault Año 1986

Nos ponemos a su servicio
Nuestro único interés es ofrecerle

el servicio que Vd., estimado cliente, ne-
cesita para su vehículo OPEL. A ello de-
dicaremos nuestro mayor esfuerzo.

En nuestros talleres encontrará

personal especializado dotado de los me-

dios técnicos necesarios, recambios y
accesorios originales OPEL, así como
otros servicios complementarios.

S
Estamos a su servicio en Passeig Ramón [lull, 12

y Alonso Rodríguez, 2
FELANITX

cx=pat__
INNOVACIONES EN MARCHA.




