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Amb l'adjudicació de tres concur-
sos convocats sobre tres serveis mu-
nicipals —un cop llegides i aprova-
des les actes de les tres sessions an-
teriors—, s'inicià la plenaria ordina-
ria del present mes d'abril, davant
una concurrencia de públic desacos-
tumada, integrada majoritàriament
per rarnaders. Les dues primeres
adjudicacions es referien a la cura,
neteja i vigilancia del Parc Municipal
i al servei d'urgències de l'ambulàn-
cia, i foren atorgades segons uns cri-
teris basats més aviat en la pre-
sumpta eficiencia dels solicitants
que no pas a tenor de les condi-
cions econòmiques ofertes. La terce-
ra però, referida al control de pes
del bestiar sacrificat a l'escorxador
i conservació i neteja de l'esmentada
installació, se concedí a la proposta
económica més avantatjosa (719.000
ptes. sobre el tipus a la baixa
d'1.200.000 ptes.), desestimant-se la
resta, entre les quals hi havia la de
l'entitat «Ramaders Agrupats» per
950.000 ptes.

El punt que assolí una major ex-
pectació fou el de prendre una reso-
lució davant la suspensió de l'apro-
vació de la revisió del Plan General
per part de la Comissió Provincial
d'Urbanisme. La Comissió d'Ordena-
ció del Territori féu la proposta de
remetre la documentació a l'equip
redactor i donar-li el termini d'un

Avui vespre,
homenatge al
patré Esteve Pujet

Avui, a les 8 del vespre, a la bar-
bacoa «La Ponderosa», la Confraria
de Pescadors de Portocolom dedica
un sopar homenatge al patró Esteve
Pujol, en l'avinentesa del seu 101
aniversari.

Durant la vetlada el Secretari Ge-
neral de Pesca, el nostre benvolgut
paisà Miguel Oliver Massutí, Iliura-
ra al patró Esteve la Creu d'Oficial
de l'Ordre Civil del Merit Agricola,
que lifou concedida el passat mes de
gener pel Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentacaió en reconeixe-
ment a la seva llarga activitat en le
camp de la pesca.

A la propera edició donarem in-
formació d'aquesta festa tan simpà-
tica a la qual s'hi han adherit un
gran nombre de persones.

mes per a la seva rectificació, pro-
posta que va meréixer el recolza-
mein del grup majoritari i dels
d'A.P. i C.D.I. i el vot en contra del
PSOE. En aquest punt sortiren a
rotlo les declaracions estrepitoses
del Batle a «El Día» que varen me-
réixer una replica del conseller Je-
roni Saiz. El Batle s'excusa dient
que havia estat una mala interpreta-
ció del periodista.

Es posa a l'aprovació la liquidació
del pressupost de l'any passat, en el
qual, com informarem la setmana
passada, s'ha registrar un superavit
de 54.076.966 de pessetes. Damunt
aquesta excedencia es planteja fi-
nançar una caterfa d'obres i reser
var uns 6 milions pel possible sobre-
cost dels treballs d'adaptació del
Pla General. No cal dir que tant els
del PSOE com M. Riera qualificaren
d'exorbitant la xifra excedent, tot
rebutjant la tàctica d'UF-PDP. Els
d'Aliang Popular, i sobre tot per
aquesta quantitat reservada per l'a-
daptació del Pla, s'abstengueren.

La sessió quedà interrompuda a
toe de les dotze, quan es parlava de
l'encàrrec a un arquitecte felanitxer
d'un projecte tecnic per a la cons-
trucció d'un pavelló poliesportiu co-
bert. Tots els grups menys el ma-
joritari, s'abstengueren adduint cri-
teris d'oportunitat i de prioritats.

Mš02!
pregoner de les
testes del cente-
nari Felanitx
Ciutat

Dimarts passat hi va haver nova-
ment reunió a l'Ajuntament per en-
rangar les festes commemoratives
del centenari de la declaració de Fe-
lanitx com a ciutat.

Es fermaren alguns caps i es con-
firma l'acceptació per part de Mi-
guel Oliver Massutí (Secretari Ge-
neral de Pesca) per pronunciar el
pregó d'aquestes celebracions.

La data sera el dia primer de
maig i l'acte tindrà Hoc a l'església
parroquial, on seguidament s'inicia-
rà la X Setmana de Música de Fe-
lanitx.

Is declaracions del Batle
(Continuoció)

Ës obligat constatar que el tema
del Pla General d'Ordenació Urba-
na ha desencadenat una torrentada
de comentaris, de paraula i per es-
crit; però es cert també que l'as-
sumpte be s'ho mereixia i creim que
no sera sobrat que continuem ex-
posant la nostra visió del cas, que
ja començàrem la setmana passada.

En aquest procés, el Grup majo-
ritari, el P.D.P., que comanda a la
Sala, ha comes una partida d'errors
gravíssims que qualque dia comen-
tarem; però sobretot en destaquen
dos: ler. Incomplir tots els termi-
nis fixats per a la revisió, i 2on. no
voler consensuar amb la resta dels
grups presents al Consistori, trac-
tant-se d'un document que havia
d'esser assumit per tothom. El grup
majoritari oblida que la seva victò-
ria a les passades eleccions munici-
pals es va aconseguir amb el recol-
zament d'un cincuanta per cent de
l'electorat felanitxer; l'altre cincuan-
ta per cent o no va votar o va vo-
tar en contra. Vegem, però, aquests
dos punts amb detall

Els ternes relacionats amb la pla-
nificació urbanística són molt deli-
cats, perque afecten de manera molt
directa eis interessos dels particu-
lars també eis comuns.

Els retards costen dcblers perquè
l'equip redactor, com és natural, vol
cobrar la seva feina. Ara mateix hi
ha més de cinc milions que els re-
dactors reclamen i que no se sap
qui cis ha de pagar (al marge dels
set milions i busques pressupostats
en un principi). Amb la no aprova-
ció del Pla per part de la Comissió
Provincial d'Urbanisme comença
una ncva capa en la qual la docu-
mentació haura d'esser modificada,
s'obrirà un nou període d'exposició
pública i tot això generara inevita-
blement unes despeses que no po-
dem ara calcular.

Eessent ja greu tot això, no té
res a veure amb els perjudicis oca-
sionats a tots els afectats per culpa
d'aquesta indecisió.

Nosaltres hem arribat a la con-
clusió que el grup de la U.F.-P.D.P.
no tenia gens d'interès d'aprovar el
Pla General, per més que sempre
havia afirmat que era el punt més
important a resoldre del Municipi.
Ës bo de veure que quan hi ha ver-
tadera voluntat política de fer una

cosa se du endavant i no se'n par-
la pus. Ara, la pregunta que salta
immediatament és: ¿i per que no
hi havia interes d'aprovar-lo? Dones
no ens ve al cap altra resposta que
no sia que la situació transitória o
provisional que s'ha provocat se
presta a fer tota casta d'arbitrarie-
tats.

L'Ajuntament ha pogut fer els
ulls grossos quan li ha convengut,
ha denegat permisos quan ha vol-
gut, les construccions ilegais proli-
feren, el control es inexistent, les
carreteres continuen travessant l'in-
terior de la població, les urbanitza-
cions no han estat rebudes ni s'ha
trobat cap solució. L'ineficacia en
l'aspecte urbanístic ha estat total.

Respecte del segon punt, la situa-
ció es d'una incongruencia absolu-
ta i ja ha estat denunciada en al-
tres ocasions. Ë,s possible que aeon-
seguir un consens amb els socialis-
tes i la Candidatura Independent no
fos fàcil, però s'havia d'intentat.
Respecte de la Coalició Popular, la
cosa era distinta. El vespre en què
havia d'esser aprovat inicialment el
Pla a la Sala, la Coalició Popular va
vincular el seu vot favorable a l'ac-
ceptació d'un document que asse-
nyalava uns aspectes del Pla que ha-
vien d'esser modificats. El grup del
Batle va rebutjar olímpicament la
proposta La Coalició va votar en
contra, el Govern de la Comunitat,
controlat per la Coalició, no aprova
el Pla.

Qualque lector demanarà: i que
no són del mateix grup, cl P.D.P.
que governa a la Vila i el P.D.P. que
governa a Ciutat? Dones sí; però
aquest Cs un dels misteris méS en-
vitricollats de la história de la polí-
tica local. Si qualcú en sap l'explica
ció, li agrairem de tor cor que ens
la diga.

Qualque dia s'escriurà la història
d'aquesta epoca i la gent descobri-
rà que ho tenim malament amb el
Consell Insular, controlat per Don
Jeroni i el partit de la Unió Mallon
quina; ho tenim fatal amb el Go-
vern Central, controlat pels socialis-
tes; però encara ho tenim pitjor
amb el Govern Autonòmic, contro-
lat per la Coalició Popular, P.D.P.
inclòs. Però quan la posteritat des-
cobrirà de quina manera el porten-
tós invent de la Unió Felanitxera
perjudicat el nostre poble. sera mas-
sa tard.

Pirotèci*
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.125 Ptes.
Semestr. a fora:	 1.225 Ptes.

FELANITX

SANTORAL

Diu. 13 St. Martí, papa
Dill. 14 St. Tiburci
Dim. 15 St. Tclm
Dim. 16 Sta. Engràcia
Dij. 17 St. Anicet
Div. 18 St. Galdi
Dis. 19 St. Hermógenes

LLUNA

Quart creixent dia 17

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
i Lluemajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.

Pahua - 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.

Portoeolom - Felanitx: A les
7,30, 16 i 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-
Inés 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 I, ELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN

Dissabte i diumenge:
Francesc Piña

Dilluns:	 Gaya-Melis
Dimarts:	 Miquel-Nadal
Dimecres:	 Jaume Rotger
Dijous:	 C. Ticoulat.
Divendres:	 Francesc Piña

TELLFONS D'INTERÈS
Policía Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Punerftria	 580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei medie d'urgències 580254
Gultrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
De dia 581385. Nit 5545506

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este

Ayuntamiento en sesión celebrada
cl pasado día 24, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe to-
tal de 4.752.620 Ptas.

Se acordó contratar con D. a Fran-
cisca Adrover Mora la ejecución de
los trabajos de recogida de datos
para el Servicio de Agua Potable,
por el precio do 100 000 Ptas., de-
biendo finalizar dichos trabajos en
un periodo máximo de 30 días.

Se nombró Asesor Local para los
trabajos de la renovación del Pa-
drón Municipal de Habitantes, al
Secretario de este Ayuntamiento D.
Guillermo Juan Burguera.

Se acordó publicar un anuncio in-
teresando la presentación de solici-
tudes de personas o equipos para
Ia realización de los trabajos de re-
novación del Padrón Municipal de
Habitantes de 1986,

Seguidamente se acordó aplazar
Ia entrada en vigor de las bases so-
bre funcionamiento de las salas de
exposiciones de la Casa Municipal
de Cultura hasta el próximo ario.

Se dejó sobre la mesa la adqui-
sición de dos calculadoras electró-
nicas en sustitución de dos inservi-
bles existentes en el Negociado de
Aguas e Intervención, hasta tanto
no se tengan folletos orientativos de
las mismas.

Se accrció conceder trofeos para
la 3a edición del Cross Joan Capó,
acordándose asimismo hacer efecti-
vo cl pago de los mismos.

Se acordó encargar al Ingeniero
Industrial D. Sebastián Rosselló
Puig la redacción de un proyecto
técnico para alumbrado de la Casa
Municipal de Cultura, quien se en-
cargará de la dirección de esta par-
te de la obra.

Sc concedió licencia a D." Aurora
Vcra Hernández para ampliar un
almacén ya existente en solar n. 70
de la Urb. Cala Ferrera, con una
tasa de 42.095 Ptas.

Se concedió licencia a D. a María
García Hernández para construir un
edificio destinado a almacén y dos

viviendas, en solar sito en ci San-
tueri, 39, con una tasa de 213.643
Ptas.

Se concedieron once liceências de
obras menores a particulares.

Felanitx, a 28 de febrero de 1986.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

CONTRATA DE OBRAS

Hasta el próximo día 18 del co-
rriente mes de abril podrán presen-
tarse ofertas optando a la contrata-
ción de la obra de construcción de
Ia Unidad Sanitaria dc Ca's Concos.
En la Secretaría del Ayuntamiento
podrá examinare el expediente tra-
mitado y se dará cuanta Informa-
ción sea requerida.

Felanitx, a 3 de abril de 1985.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Transportes
SALVADOR ALCON

Al servicio en general
C. Jorge Sabei, 9-2°. - Tel. 580608 - FELANITX

va morir a Feia nitx, el dia 4 de d'abril de 1986, a 70 a ti VS, ha vent reina els
Sants Sagraments i Ia Benedicció Apostólica

Al cel sia

El seu espòs Antoni Obrador Ballestera li Is Joan Jaume, Gabriel, M." Antonia
li lis politics AntOnia Mas, Margalida Garcias i Llorem: Riera: germans politics,
altres parents, vos (lema nen que encomaneu la seva ánima a .Déu.

Casa mortuòria: C. llei Saín, 21

Andreu Adrover Artigues

ya morir a Felanita, el dia 5 de d'abril de 1986, a 78 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció  Apostòlica

Al cel sia

Antimia oij ba

i
nehots i els

	 1
La seva esposa Maria Barceló Vaquer; fills Margalida i Bernat; fills politics Antoni Cabrer

i Antònia Obrador; germana política Catalina Mulet; nebots i els altres parents, vos demanen que
encomaneu la seva ànima a Déu.

,
Casa mortuòria: Castellet, 12
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DE MALLORCA

Mestre Antoni «[leo» entla  memòria del poble
ció citada) de mestre Antoni «Lleo»
vegi's la numeració): C.P.M.: nos.

15-18-15 , 20-21-22-23; «U nion s...»:
33-83-32-29-90-35-47. Anotarem el text
d'alguns exemples de mestre «Lleu»
( adualitzan t-ne nomes l'ortografia):

33: «A Espanya hi ha un lleó/an-
tic i tort de barram/i som molts qui
l'engreixam/amb ses gctes de suor./
I amb sa tribució/de sang força
donam,/i si no mos defensam/ma-
tara sa nació».

29: «Si aquest despotisme dura,/
que la t'e no's pos formal,/Espanya
pes natural/parara en mala ventu-
ra;/un tira i s'altre s'atura,/que això
resulta amb més mal! que un cap
de vent de mestral/a arbre que esta
en tenrura».

90: «Espanya duu una alenta/i a
poc a poc moriràdi qui la podria
curar/s'enfermedad li aumenta./I si
ha d'anar així sempre,/no s'hi podrà
viu re un ca,/que sa bossa des pa-
gar/ja no té pols an es ventre».

Recollides pel gran folklorista
francisca a indrets tan diversos com
Llucmajor, Porreres, Sineu, Arta,
Son Carrió, Manacor, Sant Joan o
Petra s'adapten molt fidelment al
text original del llucrnajorer publi-
cat el 1896 (si n'exceptuam la n.° 21
del C.P.M., molt canviada, pea) amb
denotació clara de l'origen). Cas
semblant succeeix amb la n." 27 de
la rlagueta («D'Orient a Occident/
el món d'extrem a extrem va:/un
vol peix, s'altra vol pa/i tothom viu
descontent./I si Déu omnipotent/
prcmpte no alça sa mà,/sa sang
córrer se veurà/semblant d'un riu
o torrent».) a la n." 962 del C.P.M.
(tom III, «Vida Humana»).

En resum, dones, si de 102 can-
çons que componen l'aplec del glo-
sador de Llucmajor tants d'anys
després de la seva publicació i a
tants llocs distints, persones anòni-
mes han rememorat un 10 % dels
textos no calen dubtes sobre l'as-
sumpció per part del poble de l'obra
del mestre de paret seca Antoni Ga-
rau i Vidal.

Llucmajor, gener de 1986.
/Vigile/ Sbert
(«Llucmajor de pinte en ample»)

VENDO MERCEDES 200 Diesel,
en perfecto estado.
Inf.: Tel. 581135

Avui dissabte, OBERTURA

LLIBRERIA CA NA MASSOT

C. del Port de Palos, 3 Tel. 576028 PORTO-COLOM

No cree; que ningú dubti que la
confirmació de l'exit d un glosador
popular la constitueix el fet que el
poble, la memória popular anóni-
ma, conservi vius i frescs els textos
de les cançons que aquell glosador
va compondre anys enrera.

A Llucmajor, es ben pales, molta
gent recorda el nom, anecdotes i
cançons de mestre «Lleó», glosador
de soca-rel, nascut a l'esmentada
ciutat el 5 d'octubre de 1818 i veí
de Llucmajor fins a les vuit del ves-
pro del dia 27 de març de 1908,
data del seu decés. Home del no-
ble, «mosso de margedor», glosador
per clamunt de tot. Un glosador ajus-
tat al cent per cent als models que
d'aquesta tipologia humana n'han
indicat els folkloristes. Protagonista
d'un extens repertori cl anecdotes ar-
rodonides amb cançons enginyoses
com poques, mestre «Lleó» fou au-
tor també de diversos «glosats» que
varen ésser publicats.

Es arran d'una d'aquestes publi-
cacions («pleguetes»), «Unions i des-
unions/de fets moderns i antics/
pcsat en váries cançons/d'on poren
prcndre lliçons/ets humos grans i
petits». (tercera edició en estampa
de Felip Guasp a Palma, datada el
1896), que hem cregut oportú el
nostre comentari inicial relatiu a la
pervivencia en la niel -1166a collecti-
va corn a senyal d'encert. L'obra de
referencia es un recull de 102 estro-
res (majoritàriament rusió de dues
quartetes heptasiHabiques amb dues
rimes consonants, de disposició
croada) on l'autor reflexiona i es
reconcentra en el passat i el pre-
sent cferint la seva particular visió
de l'individu que intenta sobreviure
al si d'una societat injusta. D'aques-
ta recopilació el poble n'ha assabo-
rit una bona part incorporant-la al
patrimoni

Tots els estimadors de la cançó
popular mallorquina recorden que el
pare Rafel Ginard i Bauça al seu
gegantí «Cançoner Popular de Ma-
llorca» només publica les cançons
per ell recollides de la tradició oral
deixant de banda les que havien es-
tat prèviament impreses. Dones bé,
si Ilegim el tom III del C.P.M., a
l'apartat «Localitat 0, I 'epígraf « Es-
panya en general», hi trobarem deu
cançons. D'aquesta desena, set són
originals (així ho prova la publica-

SU BODA en

con REGALO SORPRESA
a los novios
Sus amigos se lo agradecerán

Consúltenos su menú preferido

LA PONDEROSA -
Tels. 575602 y 581814

FELANITX

EDUCACIO I VIDA
És ben cert que la millor inver-

sió que els pares poden ter a favor
dels seus propis mis no es de cai-
re cconorn,c, sine) d'àmbit educatiu.
Els pares necessiten conéixer una
mica mes les tècniques educatives,
assolir les seves responsabilitais
familiars, cercar de cebú tot alto

pugui fer una vida més agra-
daale als propis fills.

De vegades arribam a pensar que
les tècniques educatives necessiten
explicacions complexes, paraules
molt enlairades, o estudis sofisticais
i no es així. A mi m'agrada prou
dir d'una manera senzilla les grans
veritats pLdageigiques ja que vuit
que tothom entengui els secrets de
Ia criança i que l'educació sigui una
experiencia positiva i cstimulant.

Fa unes setmanes vaig escriure la
primera coHaboració al setmanari
«FELANITX» i, de llevonces ença,
m'han arribat moltes de cartes dels
lectors que me demanen que segues-
qui diguent la meya noticia educa-
tiva en aquestes pagines. Això m'es-
timula a tornar a escriure el ramell
deis meus coneixements psicològics
ja que crec que la formació dels
pares es la millor manera de fer
una societat millor.

L'educació es el secret de la fu-
tura felicitat dels nostres infants. I
voldria que ja des d'ara tots inten-
tassim que les nostres liars fossin
cels d'acollida, on efs infants retro-
bin estimació, ternura, acollida,
comprensió, respecte a la seva in-
dividualitat i ambient de serenor.
No són nomes les paraules les que
ensenyen els camins de la vertade-
ra educació. És molt millor el con-
tacte, la comunicació, l'estil exis-
tencial, el demble humà, la força de
l'exemple o la claror de l'acollida.

L'aprenentatge es una tasca im-
portant dins la dinàmica dels com-
portaments humans. Podem apren-
dre a descansar, a alimentar-nos, a
compartir, a jugar, a estudiar, a re-
forçar les actituts positives, a veu-
re el caire hermós que tenerr totes

per Gregori MATEU

les coses, a afirmar Ia nostra per-
soaalital o a con61xer els secrets de
Ia ciLncia. Podem aprendre a valo-
rai- depuciament les coses, els esde-
veniments i les persones des d'una
valuosa actitut democràtica i sense
resentiment. El nostre món sofreix
una crisi de valors. Es la necessari
que els nostrcs infants vegin, en
les persones majors, models de de-
clicació, feineria, hornadesa, coho.
renda i equilibri. Ja estam tots can-
sats de paraules buidos, de grans
manifestacions teòriques, de prom0-
ses sense sentit.

Per tot això, podem observar cip
la primera norma de la vertadelt
cducació és l'exemple. Viure
que creim no és tan seis una proa
de coherencia, sitió un testimoni ir-
refutable de veritat. Els infants no-
cessiten trobar a casa seva la pata,
Ia serenor i l'equilibri que no tro-
ben dins una societat mancada di3
conviccions. La propaganda políti-
ca, els jocs d'interessos de molts de
partits, la lluita feresta per dominar
i estar damunt, són, entre molts
d'altres. les pautes dominants ara
mateix. Hi ha pertot arreu una fira
de despropòsits que serveix per ea-
fosquir !a veritat. La nostra joven-
tud s'ha de mirar en el mirall d'uns
pares sincers i ben preparats, que
cerquen de debe' nous camins edo-
catius, que viuen la constant i ago-
serada tasca de fea- una familia
fig.

CALA FERRERA (Cala d'Or) se al-
quila local de 50 m.2 con sótano,
terraza de 25 m.2
Inf.: Aurora Vera, Tel. 690011 (la-
borables de 9 a 14 y de 17 a 19 h.).

COMPRARIA Tablas Winosurf y
botes vela tipo 420.
Inf.: Tel. 575050 Sr. Antich.

SE PRECISA OFICIAL CERRAJE-
RO en Carpintería Metalica Gui-
llermo Mas.
Inf.: Tel. 581901



vida social
NECROLOGIQUES

Dia 25 de març, descansa en la pau
4de Déu a Felanitx, a l'edat de 79
anys, D. Gabriel Rosselló Barceló,
després de eure's confortat amb els

FELANITX

sants sagraments. Al cel sia.
Reiteram la nostra condolencia a

la seva esposa D." Magdalena Mai-
El temps no aida gens a que mó, fill D. Pere, filia política D. ,

aquesta diada sortis Huida i resta Francisca i altres familiars.
molts de romeus que haguessin pu-
jat a peu a Sant Salvador. Així ma-
teix la Llar del Pensionista i La Pro-
tectora dugueren a bon terme el
programa previst, amb el desvantat-
,ge que llague= (Venllestir l'arr)s
dins les culpes.

A mit¡an horabaixa la Banda de
Música féu l'anunciada tocada i
les 6 se celebra la solemne Eucaris-
tia —amb el temple de gom a gom—
amb la collaboració de la Coral de
Felanitx.

Curs Stvdia
IDO de cloenda

El proper dimarts dia 15, a les
9'30 del vespre, al saló d'actes del
collegi de Sant Alfons se celebrara
la darrera llicó del curs Stvdia.

El . P. Antbni Oliver explicará el
tema «flema .ia es avui: El patri-
moni qu0 tenim ¿el perdrem?

Sorteig . «Paga doble» de
«Sa Nostra

En el sorteig «paga doble» de la
Caixa do Balears «Sa Nostra», cor-
responent al passat mes de mare, va
sortir agraciat D. Miguel Sbcrt Na-
dal, del carrer de Sa Llana, 52, amb
29.800 pessetes.

Hogar del Pensionista
SORTEOS MENSUALES

En los sorteos mensuales que se
realizan bajo el patrocinio de «LA
CAIXA» entre los socios del Hogar,
resultaron premiados los siguientes:

Mes de ENERO: socio n." 2.602,
Micaela ADROVER SUISIER (6."

vuelta, 231.
Mes de FEBRERO: socio n." 938,

•D." María ADROVER RIGO (Calle
:Bellpuig, 43).
; Mes de MARZO: socio n.' 666, 1)0-
na María ADROVER BORDOY

Zavelld, 56).
'CONFERENCIA MEDICA

El próximo miel-coles día 16, a
'las 5 la tarde, la doctora Cata-
lina Andreu dará una conferencia
sobre: «ALTERACIONES MAS FRE-
.CUENTES EN GERIATRIA»..;

1EXCURSION
Para el día 21 del corriente se or-

,ganizard una excursión a la zona de
CALA RATJADA y ARTA.

I Para más información, en el Ho-
!gar del PENSIONISTA.

FELANITX L'ANY 1886
Com era Felanitx (luan rebé el tito! de Ciutat

Per P. Xamena

11 - CABilERS I PLACES
Podem distingir a la Vila, la part completament urbanitzada i els

nous eix:nuples. La primera estava circumscrita pels carrers Eres, Cal-
dentey, Morei, plaça de la Font, Nuno Sane, Abeurador, Horts, Convent,
Llana, Mar, Sínia, Son Pinar, Pou de la Vila, Hospici, Miguel Bordoy
(Torre), Can.aves, Frare, Verónica, Roca, Jaume I (Nou), Frataritx i San-
tanyi. Dins aquest ambit faltaven eis carrers de 31 de Mare, de Guillem
Sagrera i de les Trinitaries que encara no cstaven oberts; el d'En Soler
tenia solament dues cases.

L'eixamplt de la Torre havia estat aprovat per l'Ajuntament l'any
1883 i s'hi anaven construint cases. L'any 1886 l'Ajuntament aprova la
compra del solar que posava en comunicació el carrer de Son Pinar amb
el de Vall-Moll (avui de Sant Alfons) pertanyent a la nova urbanització.
El matetix any uns veins demanaren que s'obrís una travessia entre el
carrer dc l'Hospici i el del Frare.

Julia Amorós havia construït en el non carrer de Zavellà un forn de
gerrer Joan Bauza (el pare de Mn. Cosme Bauza) protestava dc les mo-
lèsties del fum i demanava a l'Ajuntament que el fes tomar; aquest con-
testava: «No ha lugar», però manava que es construís una xemeneia alta
a fi de que el fum no molests els veïnats. Antoni Cruellas sollicitava obrir
un forn nou de gerrer en la mateixa barriada, perb l'Ajuntamen no ho
perme ti a.

La Vila compra els solars per obrir el passeig de Verí (avui Joan
Estelrich) però no es féu encara l'escriptura pública perque no hi havia
doblers en el pressupost.

L'Ajuntament decidí adquirir un solar al carrer dels Horts pel preu
de 2.000 ptes. per construir-hi un escorxador. Féu el pla d'aquest edifici
D. Pere d'Alcantara Penya. (És l'immoble que fa cantó entre els carrers
deis Horts i Convent)..

D. Jordi Perelló presenta a l'Ajuntament un pla d'urbanització d'unes
terres de la seva propietat veinades del carrer dels Horts, anomenades
«El Moreral» (Carrers de Perelló i G. Timoner). Uns vcinats solicitaren
obrir el carrer de s'escorxador que des del carrer dels Horts havia /l'arri-
bar fins al de la Porteria. El carrer deis Horts formava a la part baixa,
on ara comença el passeig Ramon LluIl, una placeta a la qual hi havia
els abeuradors anomenats d'es Lleó perquè l'aigua sortia de la boca d'una
figura que representava un cap de lleó.

Aquest any es formaren els plans d'eixample de la Vila a continua-
ció deis carrers de la Traïció (Convent), Mar i Son Pinar. En aquest
clarrer - carrer hi havia un sestador d'ovelles i els veïnats protestaven a
l'Ajuntament del mal olor i mosques que per aquesta causa palien.

Existia un vell projecte de plaga en la conjunció deis carrers Eres,
Abeurador, Gcrreria i Ulloa (l'actual plaga d'Espan:ya). Aquest any l'Ajun-
tament desistí de construir-la. «Las pesadas cargas cada día mayores que
gravan - el presupuesto aconsejan una prudente cautela en los gastos pú-
blicos».

El carral . d'es Castellet no tenia sinó una rampa. El caner cies Sitjar
a la part del carrer Major tampoc no tenia escalera, i a la part del carrer
de la plaga, solament alguns escalons.

A la unió dels carrers de Fartaritx i Santanyí, dc front al carrer
les Eres, hi havia una creu anomenada cle «Na Verraguet».

El carrer nou (Jaume I) no tenia les obertures dels carrers de la
Unió i de Guillem Sagrera. El carrer de la Verónica solament tenia co-
municació arnb els del Call, Caritat i Campet; no travessava al carrer
nou ni al de Dameto.

Els carrers estaven iluminats durant la nit amb fanals de petroli que
els «serenos» encenien a entrada de fosca.

La Sala estava en obres i l'Ajuntament es reunia a l'Hospici situat
a un edifici vell en el mateix loe que l'actual. Tenia veinada l'església de
Sant AlCons inaugurada rally 1881. Aquesta església pertanyia a l'Hospici,
amb el gozil es comunicava per uno portal interior. En aquest mateix
odifici radicava l'Hospital, ja que 1 'aoy 1883 l'Ajuntarnen t havia  decidi t
traslladar-hi els malalts del vell Hospital de darrera l'església el qual
ve ésser convertit en escola. El prior dc l'Hospici-Hospital era D. Miguel
Sureda.

11111.MERIN

Si vos interessa xerrar millor, heu de saber que...
no és correcte dir:	 convé dir:

• pastel
	

• pasas
• ternera
	 • vedella

• maitines
	 • matines

Exemples:
• He comprat Un pasas de nata a la pastisseria del carrer

Major.
• La carn de vedella sol ser tendra.
• Quan tornem de matines vos convidarem a xocolata amb

ensaïmades.    

La diada de !Inri a
Sant Salvador

o---
El dia primer d'abril passa d'a-

quest món a l'altre, a l'edat de 79
anvs, despres de rebre els sagra-
ments, D.a Maria Riera Galmés Vda.
de Nicolau. I.D.V.

Enviam la nostra condolència a la
seva familia i d'una manera espe-
cial a les seves filies Maria i Bel i
fills politics.

 o 
Divendres dia 4 descansa en el Se-

nyor a Felanitx, a 70 anys, després
de rebre els sagraments, D." Antònia
Roig Garí. En glória .sia.

Reiteram la riostra més sentida
condoincia al seu espòs D. Antoni
Obrador, fills Joan Jaume, Gabriel,
Maria Antònia i Margalida i. els al-
tres familiars.

 o 
Dissabte passat, entrega l'anima a

Déu, a 78 . anys, havent rebut els
sants sagraments. D. Andreu Adro-
ver Artigues. I.D.V.

Enviam el nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial
a la seva esposa D.a María Barceló,
fills D." Margalida i D. Bernat, fills
politics i altres parents. .

 o 
El mateix dia 5, morí a la Repú-

blica Dominicana, havent cumplits
els 81 anys i després de veure's con-
fortada amb els sagraments, D.a Ro-
mèlia Sala Pacheco. Q.C.S..

Enviam la nostra més sentida con-
dolencia al seu espòs D. Joan Bar-
celó (a) Negret, al seu fill Jaume
Barceló Adrover i altres familiars.
nIMINIMMINIMnl•

Cámara Agraria Local
Se pone en conocimiento de todos

los Afiliados al Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social, que
a partir del lunes dia 14 de abril,
pueden hacer efectivas las cuotas co-
rrespondientes al ario 1986, en las
Oficinas de la Cámara Agraria Lo-
cal, do S a 13 horas.

Se recuerda que las cuotas que se
hagan efectivas fuera del plazo re-
glamentario sufrirán el recargo co-
rrespondiente.

Felaniix, abril de 1986.
EL CORRESPONSAL,

Pedro Llom part Bosch

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

Para su comodidad damos hora.



RESTAURANTE

SES ORTADORES 
•

«Casa Pedro»
Les recomienda:

SALMON CON SALSA DE ALMENDRAS
DENTON A LA MALLORQUINA - ZARZUELA DE RAPE

BULLAVESA DE LA CASA - CALDERETA DE LANGOSTA

CALDERETA DE MARISCOS

MARISCOS - DATILES - NAVAJAS - OSTRAS

ESCOPISIAS - CENTOLLOS - BUEYES
LANGOSTAS - BOGAVANTES - CIGALAS

GAMBAS - ALMEJAS

Especialidad en pescados frescos, mariscos y carnes.

R. CRUCERO BALEARES, s-n - Tel. 575171 - PORTO-COLOM

cine principal
Hoy sábado a las 9 noche y mañana domingo desde las 3 tarde

Señ I de alarm3
Y también:

CIRCULO DE PASIONES

Viernes 18, sábado 19 a las 9 noche y domingo 20 desde las 3 tarde.

BURT REYNOLDS en

Jugar duro
Por primera vez, tenía algo que ganar y algo que perder...
Su propia vida

Coincidiendo con el mismo programa

Una obra maestra del Cine Español

Padre nuestro
con Feraando Rey, Francigco Rabal, Victoria Abril cte.

Venimos al mundo torcidos, ¿Para qué enderezarnos?

FELANITX

Cronicó comal
	

La !lengua a la l'ostra escola del Port
REFERENDUM 86

Aquest mes passat, com recorda-
ren, tenguèrem una cita amb les ur-
nes per definir-nos sobre el tema de
l'OTAN.

A la mesa de Ca's Concos es dona-
ren aquest resultats: De 631 elec-
tors n'anaren a votar 167, que supo-
sa el 26,46 per % del cens.

De les 167 paperetes dipositades
62 digueren SI, 77 varen dir NO i les
28 restants no ' deien res, eren en
blanc.

De la lectura d'aquests resultats
es dedueix que farem una minoria
els que anàrem a votar comparat
amb altres consultes electorals.
També hi va haver una majoria del
NO enfront del SI que fou el que
guanyà en tot el municipi felanitxer.

No entraré en més raons perquè
ara ja esta fet i, endemés, som un
llec en l'assumpte. Si faig referen-
cia a la diada del 12 de març es
perque m'agrada fer-me ressó de tot
el que passa al nostre redol i preci-
sament la nostra contrada fou motiu
de comentari per part d'En Nicolau
Barceló i d'una carta amb pseudò-
nim contestant a l'anterior.

Deia En Colau que per la mane-
ra en que ho havíem fet —no anant
a votar— havíem fet el ridícul. La
carta en questió li contestava que
el temps d'anar a votar per força ja
havia passat.

Jo no cree,' com diu En Colau, que
hagim fet el ridícul perquè consider
que na es pot fer el ridícul si no
s'és conscient de fer-lo, de la ma-
teixa manera que no s'excerceix sa
voluntad d'anar o no anar a votar si
no san conscients de que fan la seva
voluntad. •

Amb una paraula i perquè tothom
quedi content i clar: a les properes
eleccions mirarem d'ha ver ores cons-
ciencia del serme) d'En Colau, de la
carta epistolar de «La Processiona-
ria» i de tots els bons consells que
mai falten i ja veureu com queda-
rem bé. No en manearia d'alisa!
DUES PI NZ LI, A DES
AMI3 MÚSICA

Per les passades restes de Pasqua
es produiren dues inanifestacions
petites si volea, pera al ea p i a la fi
són la saba del nostre migrat esta-
ment cultural.

La primera fou la participada
dels allots --nins i nines—, de l'Es-
cola de Música acompanyant un pas
a les processons de Felanitx inter-
pretant una marxa lenta amb flauta
dolça.

He sentit contar que devers l'any
trenta hi hagué al nostre poble un
intent de fer una banda de música
i per motius politics se'n va anar
tot en orri.

Durant més de mig segle per tant
hi ha hagut una absència total de
participació á la música de banda i
ara, des de fa dos anys, aquest grup
d'aHots assisteixen a clase de solfeig
i enguany comencen amb l'aprenen-
tatge dels instruments, sota el patro-
cini i la \labia dels professors del Pa-
tronat de Música de Felanitx que,
dit sia de pas, amb tant d'interès
com pociéncia han aconseguit un alt
nivell musical amb els aHost que
n'aprenen.

La segona alegrança fou la sortida
per segon any consecutiu de quasi
be totes les jovenetes del poble a
cantar les Sales el dia de Pasqua si
be, tot hi ha que dir-ho, amb dos
sonadors manllevats. En Tia d'Es
Coll i En Tomeu d'Es Clos, el pri-
mer d'Es Carritxó i el segon de Ca-
longe, qui, juntament amb En Biel
Tromper sonaren per a tothom la to-
nada de les Sales.
L'anima d'aquesta fe ta, un any

mes, Na Margalida Bordoy.
DEFUNCIONS

Dia 17 de març morí Na Catalina
Ballester Rosselló, de Ca Na Molla,
tenia 78 anys.

Dia 29 del mateix mes era Na
Gabriela Obrador Vidal, Caveia, als
80 anys.

J.

Est m certament agraïts que
guaica encetàs aquest tema pendent
del llenguatge a les escotes que es
per aquí on s'ha de començar la nor-
malització i emprar un maja de co-
municació habitual d'un poble que
realment esta oprimit en expres-
sió quan es la pròpia.

Tambe es ben cert que el n. O de
la revista d'escotes petites «FENT
CAMT», on hi participa l'escota del
Port ho teu tot en castellà.

Pera l'opinió pública no ho sa , )
tot i es pot mal interpretar un fet
concret quan es generalitza.

Per començar a aclarir direm que
aquesta revista fou publicada dia 8
de novembre de 1985 i els treballs
foren entregats per un mestre abans
de dia 15 d'Octubre de 1985 i no en
coneixement de la forma —en caste-

11A— per la resta del professorat.
Quan fou publicada, reunírem un

claustre urgent per posar-nos d'a-
cord sobre el llenguatge a emprar
dins l'escota i queda ben clara la
línia a seguir.

Aquesta llavor que sembrarem Ha-
vors ha florit en el mes de març
quan dos nins de la nostra escola
guanyaren dos dels set premis del
català a les escoles que publica a
«ULTIMA HORA» la Conselleria de
Cultura de Balears.

Aquí podríem aprofitar per donar
l'enhorabona als guanyadors: Juan
Muntaner Nadal de 8 anys, de ter-
cer curs d'E.G.B., i Paula Sampedro
Bardal d'onze anys i estudiant de
sise d'E.G.B.

Convidam als pares preocupats
pel llenguatge que es posin en con-
tacte amb els mestres o directament
amb l'Associació de Pares per tal de
fer un projecte educatiu per presen-
tar abans de setembre de 1986 a la
Direcció Provincial del M.E.C. i que
ells ens concedeixin l'autorització
per fer tot l'ensenyament en la llen-
gua materna.

I finalment cal dir que les esco-
les ja no són unes institucions tan-
cades, l'escola la feim tots: nins,
mestres, pares i tota persona que
viu al seu entorn, ja que a l'escola
se dóna informació i formació a les
generacions que guiaran la societat
en el futur.

I cloent, l'ESCOLA DEL PORT dc-
mana i convida a tot el poble que
ens doni idees i que hi participi, ja
que una escola petita, el que més
necessita es material humà i bona
voluntat política per superar les de-
ficiencies d'instaHacions educatives i
d'esplai, mobilairi, condicions sani-
tàries, estabilitat i continuitat del
professorat, la qual cosa afavoreix
la qualitat d'ensenyança, I MAI
AFAVOREIX agafar una postura ra-
dical, xerrant d'un tret aïllat i gene-
ralitzant-ho tirant-li terra a damunt
perque així s'enterren les escotes
petites.

CLAUSTRE DE PROFESSORS I
ASSOCIACIO DE PARES

AGRAÏMENT
La familia Adrover-Bárceló,

davant les nombroses mani
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort d'An-
dreu Adrover Artigues i amb
la impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitjà d'aquesta
nota.

A tots, moltes gràcies.

SE VEN UN BON LLAUT molt
mariner, de 37 pams, amb motor
Solé Diesel.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
o Tel. 580130

•••••nnnn••••nn•••

COMPRARIA TABLAS WINO-
SURF Y BOTES VELA tipo 420.
Inf.: Tel. 575050 Sr. Antich.



Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Mi amigo JOAN PLA va a pu-
blicar en breve su novela «MORTS
'DE CARA AL SOL», que recibió la
recomendación del Jurado del últi-
mo «Ciutat de Palma».

La obra está basada en la estan-
cia del célebre CONDE ROSSI en
Mallorca durante la guerra civil, que
tenía una consigna que se ha hecho
famosa «Fucilati subito» («Fusilad
enseguida»). La obra no lleva nin-
gún ánimo revanchista pero, según
nuestro paisano... «Alçara bbfigues».

• A GUILLERMO TIMONER por
haber superado lós cuarenta arios,
se le niega la licencia profesional
por decisión de la UCI. Nuestro cam-
pconísimo que cuenta con los ser-
vicios de TONI MORA, como moto-
rista, seguirá corriendo en las pis-
tas a sus sesenta años, con su licen-
cia de la territorial, y a la vez segui-
rá en la dirección técnica de la pista
de la E.B.C. Ya lo dijo él: «Soy anti-
guo pero no viejo».

• Próximamente en la pista del
polideportivo «Sa Mola» CAMPEO-
NATO DE FUTBITO para los pe-
ques. El plazo de inscripción finaliza
el día 25 de este mes.

• El canta/autor/disc-jokey JUAN
ANTONIO MIRO está pinchando
discos en «TRUI» en Llucmajor. Se
ve que los aires de Felanitx no lc
iban del todó bien. ¿Y ahora?

•• - Pasó por la DISCOTECA
«CLASS» el cantante de «Calas». «El
hijo del Berro», de nombre PEDRO
RiJB10, tenía - que actuar el pasado
ddmingo, lástima que no pudiera
acudir a la cita, pero confío en que
Ia cosa le iría bien.

• Magnífico el monstuoso lienzo
que ha pintado BERNAT SANSO so-
bre la figura. dc «Jaumet» en plan
bufón,. pero con una dignidad que ya
hubiera querido para sí el mismísi-
mo elpie II. Tanto PERE BENNAS-
SAR gomo SANSO son la autenti-
ca ,elneranza felanitxera de la pin-
tura, .-,

• VIDEOCLUB. — «HARRY E
HIJO» la última película que diri-
gió PAUL NEWMANN; que recibió
un «oscar» honorífico estos días,
tras sp,portar seis nominaciones y no
conseguir la estatuilla. Un gran di-
rector, un ,gran actor, que ha fir-
atado obras tan interesantes como
«Rachel, Rachel» y «El bfecto de los
rayos-gamma sobre laS margaritas».
La película se la recorniendo, espe-
cialmente a aquellas personas que
poseen-'el don de la sensibilidad.

•• Uno del «EQUIPO :—A--» ' que
tiene dos Centímetros menos que
Alan Land se ha. echado novia, igual

Hoy sábado a las 9 .15 noche.
Mañana domingo en 3 sesiones contínuas desde las 3.

¡Dos buenas películas de rigurosa actualidad!
¡Una historia de luchas y emociones!

EL GUERRERO ROJO
Magistralmente dirigida por RICHARD FLEISCHER

Y un «alucinante» y marchoso filme tan divertido
como «PORKYS»

Ei último Americano virgen
¡No podía «ligar» porque siempre le pisaban el «rollo>'.

Viernes 18 y sábado 19 a las 9.15 noche
Domingo 20 en 3 sesiones coWinuas desde las 3 larde

FELANITX

un día de estos se nos casa y nos
deja con un palmo de narices: El
tío es «pequeño pero matón», pero
seguro que esta chica le corta los
humos.

• En CARTELERA tenemcs de
nuevo al musculoso ARNOLD
SCHARZENNEGER («Conan», «Ter-
minator», «Comanndo»...) otra vez
en plan belicoso «EL GUERRERO
ROJO» que dirige RICHARD FLEIS-
CHER («Viaje Alucinante») que úl-
timamente se limita a cumplir el
expediente. «EL ULTIMO AMERI-
CANO VIRGEN» es una comedia
del novel BOAZ DAVIDSON.

«CIRCULO DE PASIO-
NES» es una coproducción europea
con GULIANO GENMA, MAX VON
SIDOW y hasta la promesa española
APSSUNTA SERNA, dirige la fun-
ción el francés CLAUDE D'ANNA.

• ¿A que han adivinado que ese
del «EQUIPO —A—» es JOAN de
«S'AUBA»?

¿O me equivoco?

t T.V.F. se está preparando. En
cuanto se regule eso de la televisión
privada está dispuesta a emitir a
toda pastilla. Reestructuración total
de programas, aumento de medios...
¡Si es que se consiguen fondos!

• ¿Saben cuánto pagaban el do-
mingo para ver el IBIZA - FELA-
NITX? Pues, ¡agárrense!, MIL PE-
LAS. Por cierto que los expediciona-
rios felanitxers fueron peor tratados
que nauseabundas ratas, y eso que

perdieron de tres a cero. ¡No quiero

imaginarme lo que hubiera Pasado
si llegan a arañar un punto!

• Al «EQUIPO-A-» no lo para
n ad ie. ¡Va rims, q he T.V. E. no dió
ningún partido de la COPA DE EU-
ROPA de los partidos de ida la pa-
sada semana, pero ellos vieron dos
en directo! Vieron al «BARCA» nau-
fragar por T.V-3, luego...! Via saté-
lite! al Madrid en plan «castizo» en
el campo del INTER... !No vieron
al ATCO. de MADRID porque no
(lió tiempo! Y es que ALFREDO del
«CALIPSO» sabe cantidad. !Se nota!

Jordi Gavina

....7n11.711141•11•11[1.21.11,

GUARDARLA niños en mi casa.
Inf.: Tel. 580262 (por las noches)

Torneig Illes Balears d'Escacs

Dos son las rondas que faltan,
para concluir el Campeonato de Ma-
llorca Individual 1986, el cual pasa-
rá a la historia por ser el más nu-
meroso y largo de todos los disputa-
dos hasta la actualidad, pero no así
el más fuerte, ya que faltan, en él
los tres mejores jugadores Mallor-
quines, los palmesanos, Cosme Brull
y Antonio Gamundi y el jugador lo-
cal Juan Gaya.

Disputadas ya 8 rondas, los juga-
dores locales cumplen correctamen-
te el pronóstico, de los cuales cabe
destacar a José A. Bernaldo (6'5 de
8), que gracias a su victoria ante
P. Barceló se cola a 1 punto del
líder en solitario A. Romero, y es
el único jugador local que no ha
perdido ninguna partida.

Con un punto menos (5'5 de 8) se
encuentran M. Sierra vencedor de
J. Carrión, J. P. Cerrato que enta-
bló con Guzmán, L. Canaves, ven-
cedor de P. Mascaró y A. Fiol que

fue derrotado por el M.B. J.M. For-
teza.

Con 5 puntos J. Cánaves que enta-
bló con Siu Yu Wu, F. Lorenzo que

ytambién igualó con Borras A. Cá-
naves vencedor de B. Rosselló.

Por debajo los jóvenes que siguen
en la brecha todos excepto 1, con 3
puntos, M.a L. Soler, con dos M. Fer-
nández, J. Jil i M.a A. Ferragut y
con 1 punto P. Jil. -

Cánaves

VENDO RELOJ CAJA antiguo, en
perfectas condiciones.
Informes: Tel. 575386

NECESSITAM SENYORA MAJOR
per cuidar la casa i una nina, dos

o tres dies per set mana.
Inr.: en aquesta Administració.

VENDO :i enarteradas de tierra, en
So N'Oliver. Carret. de Vil:dranca
In f.: 'rel. 5805t, 9

En la recta final

De la más famosa novela de W. SOMERSET MAUGHAM
llega la historia de un hombre en busca de si mismo.

EI filo de la navaja
Una gran interpretación de BILL MURR AY

Y JACKIE CUAN, el auténtico sucesor de Bruce Lee ofrece las
mejores escenas de arte marcial.

Lord Dragón
¡La acción más impresionante!

De a Ralada Salas Pacheco
Esposa d'En Joan Negret

va morir a la República Dominicana el dia 5 d'abril de 1986, a 81 anys, havent
rt but el Sants Sagraments i la Benedicció ApotOlica

Al cel sia

Els seu fill Jannie Barceló Adrover; filia politica Maria Maimó; néts gebastiana, Joan,
Catalina, Maria, Jaurne, Josep, , I3artomeu i Antoni; nét politic Onofre Darder; germans politics
Jaume i Margalida Barceló i Maria Higo; nebots, cosins i els-altres parents vos demanen una oració
per la seva Anima. Avui dissabte, a les 7'45 del capvespre se celebrara una missa-sufragi a la parró-
quia de Sant Miguel.



Vaig parlar amb tu
Me n'adonava

que el vespre m'apagava,
i la feble flama

que iluminava la teva imatge
s'encenia,

—l'obscuritat brillava—
Notava la teva presencia

Ia fragancia flonja,
i, quedava meditabund...

amor, AmOr, AMOR;
me n'adonava

que la vigorosa flama
eres tu.

Perquè no et vaig dir
que t'estim,

i que, a la ment, la teva imatge
m'enlluernava.

Pere Uguet
29-Gener-86

Bàsquet

La reacció arriba massa tard
mascu fins

RA MON LI,U1,1„ 52
J. CAPO - AUTOC. GRIMALT. 49
Per no variar, al principi els lela-

nitxers jugaren amb la fredor que
els carecteritza en els darrers par-
tits, cosa que fou aprofitada pels
ciutadans, deixant el marcador amb
un 27-14 en el descans.

A la segona part es reaccionà molt
be, a pesar d'alguns altibaixos, i es
conseguiren tempteixos de: 31-28
(minut 7, després dels dos triples de
Bover), 42-31 (m. 15) i 50-38 (m. 18).
Aquí visquèrem els millors i més
emocionants moments del partit en
que el fort pressing fou eficaç, ano-
tant-se un increïble parcial de 0-11.
Finalment els locals conseguiren una
altra cistella, acabant-se el partit
amb un definitiu 52-49.

Factors molt negatius foren: l'ar-
bitratge desganat per part del Sr.
Ruso i el lamentable estat del ter-
reny de joc, per tant:

Dins un camp tan bonyarrut
I oprimit per les parets,

éS extrany haver perdut,
malgrat fos per tan poquet.

Jugaren: Sánchez, B. Oliver, A. Oli-
ver (20), Manresa (2), Maimó (2),
Perelló (12), Sagrera, Bover (13).

PER AVUI
Novament un únic partit. Tornen

ser els juvenils i també juguen fora,
a Alcúdia. Es presumeix una victò-
ria local, sobretot després de veure
el que ha passat fins ara, en que en
aquesta lligueta sempre han gua-
nyat els de casa.

REBOT OFENSIU

nyança del català, programes dc
bres, titulacions del professorat, etc.

El desig de la Conselleria de Cul-
tura es que aquesta comissió aca-
bi la seva feina abans que comenci
el pròxim curs escolar i encara
abans si es possible.

Una altra comissió que s'ha for-
mat estarà presidida pel delegat del
Ministeri d'Educació Andreu Crespi
i pel Secretari General de la Conse-
lleria de Cultura Eduard Vellibre.
El seu àmbit d'actuació serà dins el
marc del conveni que se va firmar
amb el Ministeri d'Educació el pas-
sat mes d'octubre, donat que la Co-
munitat Autónoma no té capacitat
jurídica per actuar dins els centres
docents. Els temes específics d'a-
questa comissió se refereixen a ins-
pecció, cursos de reciclatge pels mes-
tres, i dotació extraordinària de pro-
fessorat de llengua catalana.

Agraïment
Davant les nombroses mani-

festacions de solidaritat i con-
dol rebudes per la familia So-
ler-Adrovet amb motiu de la
mort de Joan Soler Adrover
i en la impossibilitat de cor-
respondre-les a totes personal-
ment, ho volen fer per mitjà
d'aquesta nota.

A tots, moltes grades.

Maria Riera Galmés
Vda. de Miquel Nicolau (Pascola)

va morir a Felanitx, el dia 1 de d'abril de 1986, a 79 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i :a Benedicció Apostólica

Al cel sia

Les seves filies Maria i Bel; fills politics Andreu Obrador i Miguel Estelrich; néts Pere

Obrador, M. Antónia Albons i Visitación Jiménez; nebots i els altres parents, vos demanen que
encomaneu la seva anima a Déu. •

Casa mortuòria: C. Roig, 6 (Ca Sa Carbonera)1

FELANITX

Vivim en una societat que valora, amb motiu, la Ciencia, en tots els
seus ambits. La Humanitat ha avançat mes en els clarrers cent anys que
en els dos millenis anteriors, grades, precisament, a la Ciencia. Pero la
Ciencia, com qualsevol altra activitat humana, té els seus límits, i qui
ens pot dir ara mateix quins són aquests límits? Els limas, en tot cas,
vendran donáis per les própies limitacions humanes i/o per les limita-
cions que l'Home vulgui posar-li a aquesta Ciencia que el beneficia, i
clic «beneficia» perquè ara no Os el moment adequat per cercar la part
negativa de tot un grapat cl` invents i de descobriments que ha fet la
Ciencia i que no han servit per altra cosa que per perjudicar la Huma-'
ni tat.

tls limits que se li poden posar a la Ciència poden venir donats,
corn he dit abans, peis mateixos limits que l'Home vulgui imposar-li,
limits ètics, posem per cas.

He Ilegit fa un parell de , dies una noticia en un diari, que m'ha posat
els pèls de punta: els pròxims objectius científics en el procés do la ma-
nipulació genètica, i no precisament en els vegetals o en els animals,
sinó en la mateixa espècie humana. La noticia comentava el fet que en
un futur no massa llunya es pot arribar a la selecció genètica que ens
conduiria, inevitablement, a la creació del super-home i, al mateix temps,
cle sub-homes, híbrids entre els simis i la raça humana, disposats a fer
tota una serie d'activitats per a les quals ja estarien geneticamenh pre-
seleccionats. La nausea.

Jo quan sent o llegeix aquestes coses pens que realment l'Home ja
no sap per on va, o per on pot anar, que no es el mateix. Potser la
Humanitat comença a perdre l'horitzó del que es realment, del que convé
fer per tal d'aconseguir un men millor que no passi, necessàriament,
per manipulacions genetiques d'una ètica més que dubtosa, propera a
plantejaments clarament racistes —nazis-- que les persones beninten-
cionades consideraven ja superats per sempre més.

Super-homes, races inferoirs, paraules que ja semblaven peces del
museu d'un dels periodes más negres de la Història i que ara retornen
de la ma d'alguns científics. On arribarem? Què passarà en un futur no
massa Ilunya? Potser Huxley, en el seu Món Feliç sols ens va intentar
avisar del que podia venir. De vegades les noveles esdevenen profecies,
cspecialment quan no s'amaga el fet que l'Home segueix essent un llop
per al mateix Home.

RAMON TURMEDA

SELECCIONES DIANA
MABEL BOUTIQUE
i PELUQUERIA ASUNCION

es complauen en convidar-los a la propera

Desfilado de Modes
PRIMAVERA - ESTIU

el vinent dissabte dia 19, a les 5'30 del
capvespre, a l'Hotel Ponet Playa de

Cala Ferrera	 Vos hi esperam

Tombats a la molsa

Limits a la ciencia

Cròniques de Premsa Forana

Constituida la comissió
tècnica d'assessorament
d'ensenyança de la
[lengua Catalana

Amb la finalitata de contribuïr a
la normalització de la llengua cata-
lana a la nostra terra, s'ha creat
una comissió mixta de seguiment del
conveni signat entre el Ministeri d'E-
ducació i Ciència i la Comunitat Au-
tónoma de les Balears.

Aquesta comissió cuidarà de les
qüestions relacionades amb l'ense-



t, BAR SALA
h IMPERIAL

i	 Manacor

Laborables a partir de las 7 de
la tarde. Sábados y Festivos a

partir de las 5 de la tarde.

PINTOR Manuel Tirado Rubio
Pinturas en general - Empapelados - Y colocación de moquetes

Presu puestos sin compromiso

Calafiguera, 64 - Tel. 582038
	

FELANITX

Confecciones SANTUERI
extenso surtido en

VESTIDOS y TRAJES

PRIMERA COMUNION
C. Plaga, 3	 Tel. 580606

FELANITX

cartes al

PUNTUALITZANT

Sr. Director:

Jo voldria fer unes puntualitza-
cions a la carta que escrigué la «Pro-
cesonária» a Nicolau Barceló. Pel
que veig, no endevina, ni a prop fer-
hi, de qué anava la carta d'En Co-
lau.

La primera puntualització que vull
fer, de tan simple que es, em fa dub-
tar que la processionaria sàpiga Ile-
gir. Després de tot. En Colau escri-
gué en català, idioma que no deu
saber la processionaria, ja que con-
testa en castellà. En Colau, i això ho
veu qualsevol que va llegir la carta,
vota NO al referéndum, igual que jo
i molts d'altres.

I la segona puntualització, que em
revela que la processionaria no s'en-
tera de res, és que En Colau no es
referia a si els de Ca's Concos tenen
llibertat de anar o votar o no anar-
hi, sinó que comentava com es d'im-
madur que vagin a votar quan cer-
ta persona (Qui deu esser?) els diu
que vagin a votar, i no hi vagin quan
aquesta mateixa persona els diu que
no hi vagin.

Aquest es el problema que comen-
tava En Colau, i no tot això que diu
la processionaria.

I res més, enviant una abraçada
al meu amic Colau, i un poc d'insec-
ticida a la processionaria (a veure si
no mata ni destrueix tants de piris),
acab aquesta carta.

Antoni

UNA RESPUESTA DEL SUR

Al igual que tú, Nicolás, hemos
pensado en responderte y queremos
hacerlo con las siguientes observa-
ciones.

1.—A título gratuito te declaras
juez no ya de una persona, sinó de
un núcleo de población.

2.—Tu sentencia puede que te sa-
tisfaga a tí, pero los «supuestos
reos» no cambiarán su experiencia
de la vida por tus claridades.

3.—Tu punto de mira va contra
una persona y personas que, pese a
Ias deficiencias humanas que pue-
dan tener, son de reconocer sus sir-
vicios, ya a título personal o de
agrupación, servicios que se prestan
sin reivindicaciones ni huelgas.

4.—Queremos creer que la denlo-
cracia es tan buena como dicen y
que por eso mismo debe estar al
servicio del hombre y éste hacer uso
de ella en los casos que le vaya en
juego.

5.—Reconocemos como tú, que «el
rodillo socialista» no ha allanado
los bienes de la Iglesia ni los de los
payeses de Ca's Concos en lo tocan-
te a sus tierras, mas sí es notoria su
«presencia de rodillo» en activida-
des de liquidez ... mas fluida ...

6.—Algo de compensatorio tendrá
el retraso de los concarrins, pues te
ha valido la motivación de ofertar tu
sentencia.

7.—Nos despedimos guardando
nuestras gracias para ocasiones más
consonantes y artículos mejor ofer-
tados.

Unos payeses

CARTA A «LA PROCESIONARIA»
CONSELL PER ALS CONCARRINS

Sr. Director: li agrairia publicas
Ia segiient carta.

Senyora «Procesionaria»: Tal ve-
gada no he agafat be de tot la filo-
sofia de la seva carta, perquè, al
mcu poc entendre, hi ha paràgrafs
que no es comprenen gaire. Peru el
que es veu ben clar es que pixa
fora test per una raó fuig d'alió
que es el fons de l'article d'en Ni-
colau Barceló i fa divagacions com-
plicades sobre paraules agafades al
vol i fora de context.

¿No deu ser que voste vol criticar,
per?) no recordar als tectors, la ver-
tadera significació de l'article? En-
cara que crec que vos sabrà greu,
vos ne recordaré un trosset: «Els
concarrins creis que quan toca vo-
tar, les persones han de votar alió
que una altra persona els diu, i si
aquesta persona diu que no heu
d'anar a votar, (...) no hi anau».

Vostè diu que «la gente vota o no
vota por narices». Si vostè es refe-
reix a aquest cas concret, consider
que anomenar aquesta persona «Na-
rices» es una falta de respecte que
ni jo, que em repeHeixen els seus
mètodes, m'atreviria a emprar.

El que no voleu dir es que en
aquest referendum un percentatge
molt alt de la gent que no va anar
a votar no hi va anar perquè la que
sol empènyer a que hi vagin no va
fer res i la gent va adoptar la pos-
tura cómoda de no pensar què ha-
via de votar.

Dissortadament, mo!_ts de concar-
rins, acostumats al maternalisrne de
«jau sa papereta», ja no saben de
llibertat. No crec, per tant, que els
que no varen votar dia 12 «usaron
de su libertad», com vost6 diu, sinó
que no se sentiren empesos com
s'han sentit en altres eleccions.

Estimats conciutadans. si una per-
sona vos fa un favor, tornau-li amb
doblers, amistat o un altre favor.
Però mai no vengueu un vot: el vos-
tre vot, que es la vostra participa-
ció política en la societat, la vostra
ven, ha d'esser també mostra de la
vostra LLIBERTAT.

Lo Xeremier del Torrentó

CONTRA LA PROCESSIONARIA

En el ,<Felanitx» de d7:a 22 de març
vaig escriure un article d'oferta on
criticava l'actitud dels concan-ins en
el Referendum de dia 12 de març,
l'abstenció s'entén, i els deia: uno
anàreu a votar i per la forma en
que no hi anàreu, vàreu fer el ridí-
culo. Vaig escriure als concarrins i
me contesta en castellà un senyor o
una senyora d'AP. Simptomàtic. I
signa amb un nom de cuc molt per-
judicial, nefast per als pins (com el
Govern Canchas) i paràsit.

M'encanta que parli (le «la prime-
ra epístola de Nicolau Barceló a
los Conquerrinenseso. També en això
es veu que es d'AP i no concarrí,
perquè no record cap cas a la his-
tória sagrada en que els fidels ten-
guin I"oportunitat de respondre als
apòstols.

Ara lié, l'anàlisi política que fa es
absolutament desencertada. No
n'aplega ni mitja, vaja. Els vots afir-
matius, dia 12 de març, foren
9.054 509 i els negatius 6.872.421. La
victòria moral és poc mês o menys
com perdre per un gol a zero de

penalti dins el camp del líder. De
qui són els dos punts? En qualse-
vol cas, el que es ben clar, es que
At' va fracassar olímpicament, com
nomes tracassen los mejores. I
diré, Processienaria, que fabstenciti
em sembla una ()peló valida. En tor-
nare a parlar. Vots en blanc, dia 12,
n'hi va haver 1.127.673 i aquests no
perden ni guanyen. Jo vaig votar no
i consider que vaig perdre, per mol-
ta psouclo-literatura cabalística que
voste hi posi.

Li dera que l'abstenció em sem-
bla valida, una opció àlida. Si un
decideix no anar a votar (per exem-
ple, perquè es anarquista) jo li res-
pect el seu dret. Ara bé, consider
inadmissible que els concarrins va-
vin a votar o no segons les conve-
niències de quatre, i només quatre,
com vostè que des de la dreta mes
reaccionria i franquista manipulen
la gent i mouen els filets de les ti-
telles. Si vostès haguessin donat or-
dre a determinada i molt beneïda
persona de Ca's Concos perquè mo-
bilitzas els concarrins per aziar a
votar, a Ca's Concos no s'hi hauria
registrat l'abstenció que hi ha ha-
gut.

Finalment, respecte a «Nicolau
Barceló, se mama el dedo» (amb
una coma incorrecta entre subjecte
i prtdicat), li diré que mentre ten-
gui la boca ocupada no diré les co-
ses més ciares del que ho he dit
avui. I ja ens aniria bé que cadas-
cú se mamas el seu dit i que els
quatre manipuladors abandonassin
Ia mamella conectiva i la deixassin
rajar igual per A tots. Alça!

Nicolau Barceld

Eléctrica
CONTRERAS

L'inpresa Autorizada por el NI. de
I. N.' 267

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Repararión en general de:

Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores

de leche.
Aire acondicionado.
--Servicio`jiermanente.

Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX

SE NECESITA A YUDAN'FE MECA-
NI((), Ser Nlilitor cumplido
y carnet condlicir 2."
huí: ["co. Nlanresa, S.A.
Tel. 581984 85

VENDO DOS SOLARES juntos en
Porto-Colom en Urb. Cais Corso.
VENDO LLA UT, 33 palmos mo-
tor SAVA.
114.: Tel. :)81479

CALA FE11111•21AA (Cala d'Or) se al-
quila local 50 m.2 con sótano,
hace esquina, terraza de 90 m.2
In: Aurora Vera Tel. 090011 (la-
borables de 9 a 14 y de 17 a 19 h.).
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IV CONGRESO EUCARÍSTICO
COMARC AL

Definitivamente, se han fijado las
fechas del 10 al 14 de Mayo para la
celebración del Congreso Eucarísti-
co, en nuestra Civaad.

— En la sesión municipal celebra-
da el 20 de febrero, se acordó ce-
lebrar la Feria de Mayo en el Pa-
seo Ramón Llull y su recinto, dada
la circunstancia de coincidir con
los actos de IV Congreso Eucarísti-
co Comarcal.
BENDICION DE UN SAGRARIO

El pasado día 9 de abril, tuvo lu-
gar, en el Santuario de San Salva-
dor, la bendición del nuevo Sagra-
rio metálico, en cuya ceremonia ac-
tuó de celebrante el M. Rdo. Sr.
Cura Arcipreste. Fueron padrinos, el
benefactor de aquel Santuario, D.
Guillermo Timoner Obrador, junto
con su esposa D. a Francisca Valca-
neras.

CONCURSO DE PESCA DE
1NCESA

Controlado por el Contramaestre
y miembros de la junta directiva
del Club Náutico' de Porto Colom,
finalizó el concurso de pesca de in-
cesa, siendo la clasificación final
conto sigue: Antonio Mariano, Juan
Piol, 5'5 puntos. Miguel Roig, Jaime
Roig, Martín Vives, 4 puntos. Juan
V idal„fuan Vicens, Vicente Adro-
ver, 3 plintos. Sebastian Vadea, Mi-
guel Palau, Matías Ramis, 3 puntos.
Luis Ramis, Juan Vidal Obrador, Ca

-si/do Cardo, 2 puntos Etc.
TOROS

Se celebró un sensacional aconte-
cimiento taurino. 3 escogidos y bra-
vos novillos de la acreditada gana-
dería de toros de D. Tomás Sánchez
'L'ajo, para los inconmensurables y
valientes matadores con cartel en la
península.

Antonio Grau, LITRI II, de Va-
lencia, Rafael «EL CLASICO», de
Patina v Miguelito Fronteriz «Er:
ISLEÑO».

El «Litri II», nos gustó. «El Clá-
sico» estuvo mal con el estoque y
despache al astado de dos descabe-
llos que precedieron a una degolla-
ción con un poco de mala intención,
desde un principio. La faena de «El
Isleño» trié sosa y no sacó provecho
del astado. Bailó todo el tiempo que
duró la lidia, realizando con la capa
lo que el crítico llamaría «cosas ra-
ras». El novillo se merecía le conce-
diera la orejas del novillero; al re-
vés de como sucedió. El «Isleño»,
después de dar la vuelta al ruedo,
por su cuenta, se hizo llevar a hom-
bros. Sólo faltaba que le concedie-
ran el rabo, que un subalterno ya
había cortado y entregado al novi-
llero. La Presidencia se lo negó, con
razón. ¡No había para tanto!

Com veis, un espectacle molt di-
vertit i a gust d'uns entusiastes que
acudeixen a la festa tot sabent que
els hi espera, i acceptant, en com-
plaença, «el sensacional aconteci-
miento taurino» ofert.

Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
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PSICOMOTRICIDAD Y ESCUELAVolen coloms
Madrid—Mallorca

Els mitjans de comunicació de
Ciutat han donat complida informa-
ció de la prova que des de Madrid
es feia per a tots els colomistes ma-
llorquins que hi volguessin partici-
par. L'organitzava el Club Colombb-
fil de Llucmajor i els premis eren
vint-i-cinc, el primer dels quals, un
trofeu de plata valorat en trenta mil
pessetes i cinquanta mil pessetes en
metalli C.

Sis colomistes felanitxers hi par-
ticiparen i dos dells aconseguiren
classificar-se. Ocuparen els llocs lié
en Cristbfol Soler Bordoy i el 16é en
Salvador Bordoy Monserrat.

El divendres sant, dia de l'amo-
liada, fou bo, i així i tot, solament
arribaren el primer dia vint-i-sis co-
loms en tota Mallorca dels dos-cents-
noranta que s'havien engabiats.

Les proves que s'han fetes des de
Madrid han estat sempre molt di-
fícils, degut a que els coloms tenen
per davant l'anomenat «triangle del

Los días 26, 27, 28 y 29 de marzo,
durante unas ocho horas diarias, el
grupo MAROR (maestros del Joan
Capo que a lo largo del curso traba-
jamos en psicomotricidad), maestros
de otros centros: S. Alfonso de Fela-
nitx, Palma, Barcelona, Manacor,
Porto-Colom, etc. hasta un total de
veinticinco personas, hemos estado
realizando un curso teórico-práctico
de psicomotricidad para adultos.

Este curso nos ha ayudado a re-
flexionar sobre nosotros mismos y
nos ha facilitado nuevas referencias
sobre esta tarea tan bonita y tan
compleja que es la de educar.

silenci», el qual agafa la zona mari-
na compresa entre Tortosa, Dénia i
Eivissa, i colom que entra dins
aquest triangle mai no en surt. Això
són misteris que avui encara no
s'han aclarits.

Enhorabona als dos esmentats co-
lomistes.

Colomí

El curso ha terminado, pero noso-
tros seguiremos trabajando y pro-
fundizando en psicomotricidad y
educación aunque los medios con los
que contamos son mínimos: por
ejemplo, hemos tenido que utilizar
el gimnasio del Instituto «Verge de
Sant Salvador» porque en nuestro
colegio —«Joan Capó»— no dispone-
mos de un gimnasio adecuado; he-
mos tenido que pedir financiación
al «Centro de Profesores» de Palma
y realizar el curso en período de va-
caciones.

Pero todos los esfuerzos valen la
pena cuando el objetivo a alcanzar
es una escuela mejor y más adapta-
da al niño.

Consuelo Castillo
coordinadora del grupo MAROR

del colegio «Joan Capó»

SE VENDEN PISOS en Felanitx. Di-
rectamente del constructor. En-
trada desde 700.000 ptas. Resto a
convenir.
Inf.: Tel. 581660.
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Esta es la pregunta que todos debemos
contestar en un momento u otro

Porque la fuerza y los recursos de
los anos jóvenes van pasando y llega el
momento en que la persona ha de tener
preparado un fondo propio que le haga
posible esperar con tranquilidad los
anos que suceden a la jubilación.

Para que usted pueda contestar de
la mejor manera a esta pregunta,
BANCA MARCH ha preparado su Plan
de Jubilación. Un plan que puede
significar mucho en su futuro .
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Su agencia de viajes
anuncia su próxima apertura

nION

Joan Soler Adrover

va morir a Felanitx, el dia 6 de d'abril de 1986, a 83 ariys, havent rebut els
Sants Sagraments i Ia Benedicció Apostòlica

Al cel sia

La seva esposa Margalida Adrover Palou;  fill Jaume; filla política Joana Barceló; néts Mar-
galida, M. Antònia, Francesc i Tomeu; renét Miguel; germans Margalida i Agustí; germans politics;

Margalida Soler; nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva
ánima a Déu

Casa mortuòria: Calatiguera, 17
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FELANITX

El fantasma dei descenso tras los talones
IBIZA, 3 - FELANITX, O

Por tres goles a cero (3-0) venció
la Sociedad Deportiva Ibiza al Fela-
nitx, en partido de liga de tercera
división, disputado ayer tarde en la
capital pitiusa, correspondiente a la
jornada 32.a.

ARBITRO: Gonsalbez González.
Bien, sin compliccaiones. Amonestó
al jugador visitante Vacas.

FELANITX: Nadal, Obrador,
Juan, Valentin, Frau, Munar (Maria-
no), Covas (Vicens), Vacas, Garau,
Martín Rial y Cano.

1-0. Minuto 8. Arsenio.
2-0. Minuto 41. Figueroa.
3-0. Minuto 49. Figueroa.
Sin complicaciones, la Sociedad

Deportiva Ibiza consiguió vencer a
un devaluado Felanitx. El equipo lo-
cal no se empleó a fondo en nin-
gún momento y, pese a ello, logró
perforar la meta de Nadal en tres
ocasiones.

En resumen, partido sin historia,
con resultado justo del equipo que
mostró más hechuras.

Con esta derrota, y la victoria del
Alaró en el feudo del Montuïri, la
situación se complica para el club
felanitxer, que queda a un sólo pun-
to del descenso (si son cinco los
equipos que bajan esta temporada).
A puntos iguales el Alaró nos supe-
ra por el «gol-average» directo, y
hasta por mejor coeficiente de go-
les.

Mañana domingo por la tarde se
recibe al incómodo PEÑA SANTA
EULALIA, un equipo que vendrá a
puntuar. Una papeleta para los pu-
pilos de Toni Riera nada fácil, ga-
nar es de vital necesidad.

Arbitrará el Sr. ¡NAVAS CASALS!
El chupapitos más inepto de 3.a di-
visión, que puede armar un cirio de
no te menees. Esperemos que el afi-
cionado no se excite en demasía an-
te sus decisiones, porque los inci-
dentes siempre van en perjuicio del
club anfitrión.

El partido comenzará a las 6 de la
tarde.

Nota al comentario.—E1 C.D. Fe-
lanitx fue recibido en Ibiza por los
aficionadaos con gritos «hijos
de ...». Fuertes palabras que fueron
coreadas durante el transcurso del
partido por una hinchada que empu-
jaba las vallas y se pasaba la bota
de vino, todo vino a cuento que un
espectador perdió un diente en el
partido de ida en «Es Torrentó» a
consecuencia de un puñetazo de un
jugador ibicensco.

R.
2: REGIONAL
SaN COTONERET, O -

' CA'S CONCOS, O
JUSTO EMPATE

Reparto de puntos en un encuen-
tro en el que el Ca's Concos se pre-
sentó con sólo diez jugadores por
falta de plantilla por diversas cir-
cunstancias.

El resultado puede considerarse
justo si bien se produjo un penalty
al derribar un defensor local a
B. Mestre dentro del área y el árbi-
tro Sr. Coll Homar no quiso saber
nada. Oliver también dispuso de una
clara ocasión pero remató fuera.

Por contra el portero Muñoz hizo
dos paradones impresionantes que
llevaban marchamo de gol.

Mariana en el campo d'Es Cavaller
nos visita el Altura.

3.* REGIONAL
FELANITX ATCO., 5 -

ARIANY, 2
SE GOLEO AL COLISTA

El Felanitx Atco. con muchas in-
dviidualidades se impuso nítidamen-
te al colista vitalicio. Incluso de ha-
ber habido más juego de conjunto
la goleada hubiera sido de escánda-
lo. Pirri, N. Julia, J. Maimó, Nico
y T. Barceló marcaron los goles loca-
les. Con el (5-0) a su favor, los atléti-
cos se relajaron, cosa que permitió
a los visitantes acortar distancias
con dos goles tontos.

JUVENILES
B. RAMON LLULL, 1 - FELANITX, 3

EXCELENTE I.° TIEMPO
Los felanitxers lograron una gran

victoria en Inca, basada en el gran
juego desplegado en la La parte. En
le segunda el juego no pasó de acep-
table.

Los goles merengues fueron obra
de J. Gallardo, Pou y J. Risco.

GOLEADORES
Una sección que patrocina
«AUTOCARES CALDENTEY.

J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153

C.D. FELANITX
1.—M. RIAL con diez.
2.—Vicens, Torrado, R. Juan y Ga-

rau con tres.
3.—Vacas y Obrador con dos.
4.—Valentín, Covas y Hoyas con

uno.

S.D. C'AS CONCOS
1.—J. ROSELLO y LLULL con

ocho.

2.—J. Julia con seis.
3.—S. Bordoy y Roselló con dos.
4.—Adrover, Nicolau Perelló, M.

Mostre y G. Mestre con uno.

C.D. S'HORTA
1.—MAS con once.
2.—Ramírez con ocho.
3.—Contestí con tres.
4.—Dino, Juli, Oscat y Carrasco

con dos.
5.—Santi y Sito con uno.

FELANITX ATCO.
1.—ALFONSO con quince.
2.—T. Barceló con ocho.
3.—Hoyas con seis.
4.—Pirri y N. Juliá con tres.
5.—Fernandez, Fiol, Nico y J. Mai-

mó con uno.

JUVENILES
1.—J. JULIA, J. BARCELO con

siete.
2.—Adrover y J. Risco con seis.
3.—Crucera con cinco.
4.—Juli y J. Gallardo con tres.
5.—J. Piña con dos.
6.—Vicens y Pou con uno.

INFANTILES
1.—J. GALLARDO con treinta.
2.—S. Oliver y A. Gallardo con

ocho.
3.—Muñiz y Beas con tres.
4.—Luciano con dos.

ALEVINES
1.—G. JUAN con cinco.
2.—Maimó y Roig con cuatro.
3.—Sierra y Pons con dos.
4.—González, Leandry, y Diego con

uno.
Nota.—Para corregir algunas cla-

sificaciones esperamos su colabora-
ción.

S. Artigues 

mercado nacional de
Iffocasion       

Nuestro Mercado Nacional da

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 SVIA" •

Seat Panda
	

PM -Vs'
Seat Panda
	 PM-Y

11-4 TL
	

PM-S
11-7
	

PM-T
11 5 TL
	

PM-Y
Renault 14 GTS
	

PM-V
11-12	 PM - 156.000

Seat Ronda CLX
	

PM-X
Talbot 150
	

PM- P
Talbot Samba
	

PM-Y
Talbot Horizon Gr,	 PM-Y
Talbot Horizon EXD PM-Y

Sábados y domingos abierto
por las mañanas.

FACILIDADES DE PAGO      

F. MANHESA, S. A.
Concesio. Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85




