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Tercer any de gestili democrática
Vist pel Batle Pere Piler.quida

En aquest tercer any se van fent da, Castell de Santueri, So'n Valls,
realitat molts dels projectes de mi- So'n Prohens.
llorament del nostre poble, per tal
d'atendre les necessitats i al mateix
temps augmentar la bellesa del nos-
tre terme i crear les condicions in-
fraestructurals adequades per do-
tar-lo de riquesa i comoditat.

Així veim que l'enrajolament de
la Placa d'Espanya i del Passeig Ra-
mon Llull ha modernitzat l'entorn
d'aquests paratges urbans.

L'estàtua de Sta. Margalida a Sa
Font ha estat magníficament res-
taurada —i d'una manera desinte-
ressada— per l'escultor Jaume Mir,
fill de la Ciutat.

El millorament de l'enllumenat
públic es una constant, i així veim
que s'ha renovat a l'entrada de Fe-
lanitx pel carrer de la Placa de To-
ros.

També era una millora necessa-
ria, que ja s'ha feta, la installació
d'una farola a la rotonda de la car-
retera del Port per illuminar el co-
mençament del carrer Bellpuig.

A Porto-Colom s'han millorat
també diversos barris, i es una
preocupació continua d'aquest Con-
sistori anar fent lo que falta.

Ca's Concos i S'Horta han vi st
acabada la illuminació del seu case
i tendran des d'ara una visibilitat
clara i moderna els vespres i les
nits.

Pera, per resumir i acursar, em
limitaré a anomenar les obres rea-
litzades al llarg d'aquest any, que
se poden classificar dins els se-
giients apartats:

Cultura i esports:

Inauguració de dues sales d'espo- Installació de clavegueres a un
sicions a la Casa de Cultura. eram del carrer Campet i a un al-

Esta en obres la construcció de tre del carrer Zavella.
la darrera fase de la Casa Munici- Adquisició de tres finques per a
pal de Cultura , la ubicació de l'Estació Depurado-

Inauguració del Camp de Futbol ra de Cala Ferrera.
de Ca's Concos. Inici d'un nou sondeig d'aigua po-

Nou local social en el Camp Mu- table a la Via Argentina.

Asfaltat dels camins del Torrent
de Son Cifre, Ca'n Salines a So'n
Negre, des de la carretera de Vila-
franca fins a ses cases de So'n
Valls, part d'Es Carritxó a S'Alque-
ria Blanca, travessia de So'n Mes-
quida, Camí de So'n Suau i Ca's
Moliner.

Construcció d'un nou Escorxador
Municipal i compra d'un nou vehi-
cle pel transport de la carn sacrifi-
cada.

Sanitat:

Començament de la construcció
de la Unitat Sanitaria de S'Horta.

Construcció d'un nou bloc de 255
nínxols a Parea d'ampliació del re-
cinte del Cementeri Municipal.

Compra d'un solar per a la Uni-
tat Sanitaria de Caes Concos i con-
tractació de les obres d'aquest Cen-
tre Sanitari.

Promoció del Turisme:

Adecentament de la platja de Ca-
la Marçal i embelliment amb pal-
meres del seu entoen.

Eixamplament i pavimentació
d'un tram de la carretera a Cala
Ferrera.

Installació de noves faroles
irrompibles a tota la carretera de
Cala Mar-cal i d'un aparell de fil-
tració i depuració de mals olors.

Collocació de noves comportes i
noves bojes a l'emisari submarí del
Pon, a mes d'un grup electrbgen
per assegurar l'evacuació d'aigua a
Cala Marçal.

Serveis d'infraestructura
bàsica urbana:

Teleclub
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Pizpita d'obres pel Pia dei
Consell insular

nicipal d'Esports de Sa Mola.
Tancament i altres obres en el

Camp de Futbol de S'Horta.

Installació de una nova bomba a
Cala Marçal.

Constitució d'una Mancomunitat

A la plenaria de dilluns passat, les
comissions d'Hisenda i Governació
presentaren a l'aprovació del Consis-
tori una proposta entorn a les obres
que consideren oportú d'incloure
dins el Pla d'Obres i Serveis del
Consell Insular de Mallorca pel pre-
sent exercici de 1986. Com sabreu,
aquestes obres, en cas d'assumir-les
cl Consell, es financien amb un
50 °'o per aquest organisme i un
50 % per l'Ajuntament.

Vet act la proposta de les comis-
sions:

— Reforma del camí de Cala Sa-
nau, prop de 9 milions de pessetes.

— Illuminació del can -er Asun-
ción o adjacents de Portocolom, 6
milions i busques.

— Reforma de la placa «Mn. Cos-
me Bauça», prop de 2 milions.

— Repavimentació de carrers
Falenixt, poc mes de 4 milions.

— Un nou aparcament al cemen-
ten, 4 milions.

— Installació de dues fonts a la
placa de Pax, dos milions tres-cen-
tes mil pessetes.

Aquesta proposta fou admesa per
majoria amb els vots d'UF i AP i els
contraris del PSOE i M. Riera, que
ackluiren ambdós raons de priori-
tats.

Dues qüestions quedaren damunt
la taula, una fou l'aprovació de la

Bisbe Puig, Bartomeu Caldentey,
S'Abeurador, Proïssos, Zavellà, Ma-
teu Obrador, i part dels carrers Sa-
las, Campet i Cotoner.

Així mateix s'han installat al Parc
Municipal de Sa Torre uns nous
serveis moderns i pràctics.

Increment del Patrimoni del Poble:

Compra de la finca d'En Capsa-
na per ampliar del Camp Municipal
d'Esports.

Cooperació amb la Conselleria
d'Obres Públiques
del Govern Balear:

Donació dels terrenys necessaris
per a l'ampliació de la carretera de
Porreres a Felanitx i renovació del
paviment de la dita carretera.

Continuació de l'eixamplament de
la carretera de Ca's Concos a San-
tanyí.

Installació de clavegueres i Esta-
ció Depuradora a Cala Ferrera.

Compta d'Administració del Patri-
moni, entorn a la qual els represen-
tants del PSOE exigiren una revisió
més a fons i una actualització anual
dels valors dels bens patrimonials
municipals i l'altra fou l'emisió d'un
dictamen entorn a l'assumpte de la
revocació d'un poder atorgat per An-
toni Ramon per a escripturar uns
terrenys a cedir a l'Ajuntament pels
promotors de la Urbanització Sa
Runta 2.a fase. Fou Pere Bale el
que proposa que una comissió mu-
nicipal s'entrevisti amb l'esmentat
promotor per tal de trobar una sor-
tida a la situació.

Un assumpte que va mereixer les
inquisicions més fortes per part de
l'oposició —PSOE i CDI en aquest
cas—, fou la presa de decissions en-
torn a la revisió del Pla General a
tomb de l'escrit de l'equip redactor
en contesta al de l'Ajuntament en
el que manava la inclusió de les es-
menes assenyalades per la Comissió
Provincial d'Urbanisme. No ens fou
possible conèixer el text d'aquesta
contestació, però poguèrem escoltar
les interpellacions que féu l'oposició
entorn a les responsabilitats que su-
posen el naufragi del PGOU de Fe-
lanitx, el qual ha costat un caramull
de milions a la població i, t'iris ara,
no ha servit mes que per abocar la
població a una situació insostenible
pel que fa al desenvolupament ur-
banístic.

I la millora mes desitjada pels fe-

lanitxers: nou traçat, ampliació i
pavimentació de la carretera de Fe-
lanitx a Porto-Colom.

Realitzacions concedides
o finançades total o
parcialment pel Consell
Insular de Mallorca:

Pavimentació des del Km. 2 al 5
de la carretera d'Es Carritxó a
S'Horta, amb la qual obra queda
completada dita carretera.

Subvenció per a la Casa de Cul-
tura.

Nou Parc de Bombers.

Fet aquest lleuger incom-
plet-- examen de la tasca realitza-
da, crec poder afirmar que estam
complint lo que va esser el lema i
l'única finalitat de la nostra vocació
política: treballar sense desmai per
Felanitx i aconseguir el seu ressor-
giment en tots els ordres.

Escoles:	 Intermunicipal per tal de resoldre
Nova aula a l'escota de Porto Co- la qüestió tan dificultosa de l'eli-

lom.	 minació de fems i residus sòlids
Installació d'un refrigerador a la urbans als Municipis de tota la Co-

dita escola, i d'un altre a l'Institut marca Sud de Mallorca, que com-
«Verge de Sant Salvador». prèn els termes de Felanitx, Porre-

Reconstrucció d'un mur i altres res, Campos, Ses Salines i Santanyí.
obres a l'escola de S'Horta.	 Embelliment urbà:
Promoció de l'agricultura:	 A més de les obres anomenades

Neteja general dels camins de abans, s'han asTaltat els carrers
So'n Negre, So'n Mesquida, Binifar- Puig de Sa Cista, Molí de N'Hereu,
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Vlapo P©oto Cal o o,
Ada. Cala Llonga s-n, Local, 14 (Porto Cari)

Tel. 657565—Cala d'Or
Dirección comercial: Andrés Bennásar/Margarita Barceló

Festes de Sant Joan a Menorca
Del 22 al 24 de Junio

10.800 ptas.
ESTE PRECIO INCLUYE: AVION PALMA - MAHON - PALMA

HOTEL EN CIUDADELA EN REGIMEN DE MEDIA
PENSION.	 TRASLADOS: FELANITX - AERO-
PUERTO - HOTEL - AEROPUERTO - FELANITX

Informes y reservas: Tel. 657565

Recordamos que pronto abriremos
nuestra oficina en Felanitx.

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

Presupuestos sin coinpromiso
Calafiguera, 64 - Tel. 582038
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SANTORAL

Diu. 25 Stma. Trinitat
Dill. 26 SI. Felip Neri
Dim. 27 St. Agustí Canterbury
Dim. 28 St. Germà
Dij. 29 Corpus Christi
Div. 30 St. Ferran
Dis. 31 Sta. Petronila

LLUNA

Quart minvant dia 30

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 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, 9, 14,15 i 17,30 h. Diumenges,
a les 7, 9, 12,30 i 17,30 h.

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

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

Cala Murada - Felanitx: No-
mês 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.

Ajuntament
fde Felanitx

EXTRACTO DE ACUERDOS
DE LA COMIS1ON

DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 14, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros:

Se aprobaron las actas de las dos
últimas sesiones.

Se aprobó el Proyecto de Alcanta-
rillado del carrer Antoni Maura.

Se aprobó el Proyecto de mejora
del Trazado y Pavimentación Asfál-
tica de los Caminos de So'n Nadal
y Pujol de Felanitx.

Se aprobó el Proyecto de mejora
del trazado y pavimentación del
Camino de Cala Sanau de Felanitx.

Se acordó someter al Pleno de la
Corporación la solicitud de D. Mi-
guel Verry Meliá interesando la pró-
rroga anual del contrato de cuidado
y limpieza de los jardines de Fela-
nitx.

Se autorizó a D.a Magdalena Mas-
sot Artigues para instalar un letrero
en el carrer del Port de Palos n.° 4
de Porto-Colom.

Se accedió a la solicitud de
D. Emilio Arroyo Nicolau interesan-
do el alzamiento de ta suspensión
de obras de edificación.

Se aprobó el Pliego de Condicio-
nes para la construcción de muros
de mampostería en la carretera que
transcurre entre C'as Concos des
Cavaller y Santanyí.

Se aprobó el Pliego de Condicio-
nes para la construcción de una
escalinata de acceso a la calle Ca-
vallets.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Miguel Maimó Vadell y otros, a
D.a Apolonia Juan Barceló y otros,
a D. Onofre Fontanet Riera y otros,
a D. Bartolomé Manresa Bou, y
otros, a D. Antonio Adrover García,
a D. Jaime Vaquer Ramis, a D. Ber-
nardo Amengual Grimalt, a D. Fran-
cisco Manresa Taberner, a D. Jaime
Julia Artigues y a D.a Isabel Inocen-
tes Cabrera Pérez.

Se concedieron dos nuevos plazos
para terminación de obras autori-
zadas.

Fuera del Orden del Día, y abier-
to el capítulo de proposiciones
urgentes, a propuesta de D. Cosme
Oliver Monserrat y de D. Jaime
Ballester Puigrós se aprobaron las
siguientes, previa su declaración de
urgencia.

Se acordó por unanimidad pedir
a la Conselleria de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio del Ga
bierno Balear que adopte urgente-
mente las medidas adecuadas para
resolver el problema del estrangula-
miento existente en la carretera de
Felanitx a Porto-Colom a la altura
del paraje denominado Es Collet a
menos de dos kilómetros del casco
urbano de Felanitx, estrangulamien-
to que representa un grave peligro
para el tráfico rodado y puede dar
lugar a trágicos accidentes.

Se acordó por unanimidad desig-
nar como representantes de este

Ayuntamiento en los Consejos Esco-
lares de los diversos Centros del
Municipio, según lo establecido cri
el artículo 33 del Reglamento de
los órganos de Gobierno de los
Centros Públicos de E.G.B., B.U.P.
y F.P. aprobado por Real Decreto
2376/85 de 18 de Diciembre, a los
siguientes Regidores:

D. Cosme Oliver Monserrat, en el
Instituto de B.U.P. y el de F.P.

D. Pedro J. Batle Garcías, en el
Colegio Nacional Mixto «Inspector
Juan Capó» y Centro Escolar de
Porto-Colom.

D. Matías Capó Vallbona, en el
Colegio «Reina Sofía» de S'Horta.

Y D. Miguel Adrover Barceló, en
el Centro Escolar de C'as Concos
Des Cavaller.

Felanitx, a 18-4-8-.
EL ALCALDE

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
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APOTECARIES DE TORN

Dissabte i diumenge:
Gayii-Melis

Dilluns:
	

Miquel-Nadal
Dimarts:
	

Jaume Rotger
Dimecres:
	

C. Ticoulat
Dijous:
	

Francesc Piña
Divendres:
	

Gayh-Melis

francisca Sansó Estrany (Cat Covas)
Vda. de Bernat Bennasar

Va morir a Felanitx, el dia 15 de maig de 1986, a 76 anys, havent rebut els -
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

TELÉFONS D'INTERRS

Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgències)
582200
Funerària 	580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei Medie d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
De dia 681385. Nit 5545506

Al cel sia
Els seus fi lls Bernat, Catalina i Francisca; tills politics Joana Aina Coll, Miguel Monserrat i

Rafel Binimelis; néts, renéts, germans politics, fillola, nebots i els altres parents, vos demanen
que encomaneu la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Verge del Socors, 1
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Avantatge de flavors

«Buscando d MilliCa»
Sempre cercam la l'ostra identitat

Vaig coneixer personalment Na Carmen Sevilla i N'Au3ust Algherú,
fa una vintena d'anys a San Pedro. Na Carmen Sevilla havia al- 1 iba t a
San Pedro amb N'Enrique Diosdado ptr a fer una pellícula amb un
servidor. L'esmentada pellícula es titula «Buscando a Mónica». Mónica
era Carmen Sevilla i no la trobaven, perquè no volien, en canvi a mí em
veien (som bo de veure, i de lluny) voltant un cap de cantó. Que ens
coneguessim a un hotel, xerec i tot, fou, ni més ni manco, perquè ella
s'allotjava alIà, i jo hi havia anat, amb un magnetòfon d'aquells que
avui fan rialles a fer-li un reportatge ... que vaig fer per escrit, perquè
N'Algherú, vegent aquell trasto que jo havia installat, digué: «Sens mag-
netòfon». I m'ho digué en català perquè ho entengués millor. Era, a més
de popular director d'orquestra i el marit de l'estrella, en aquell temps,
el seu «public relations», i no era questió de que després es publicassin
declaracions que ella no havia fet, i es «periodista» pogués provar que sí.
Com de costum. La penícula acaba sens haver trobat Na Mónica, ni jo
vaig tornar trobar Na Carmen Sevilla, tret de qualque pellícula, no tan
dolenta com aquella que quasi havia oblidat que es titulava «Buscando
a Mónica», malgrat la meya breu intervenció.

Segons se miri, no té res que veure amb el que segueix, per -6 m'ha
vengut a la memória tota aquesta história, perque fa molt més temps
que arirba a San Pedro una nina que havia nat a Felanitx quatre anys
abans, venia amb sa mare i una germana a reunir-se amb son pare. Una
història d'immigrants, com tantes. A la !lista de passatgers del «Príncipe
Humberto» encara hi ha escrit un nom, petit com ella: Maria Batle. I
amb aquest nom l'ha coneguda tot San Pedro, des de que arriba. Molt
de temps després, arriba a San Pedro un jove de per la banda dels
Ermassos, N'Andreu Fiol Gomila, un immigrant també que per, aquestes
coses del destí, es casa amb Na Maria. Una decisió important en la vida
d'un home i una dona, un moment de posar els papers en orde. I re-
sulta que Na Maria, no era Maria. Peinó igual seguia essent Na Maria
per a tots, i amb més raó per N'Andreu, tant, que s'oblidaren dels pa-
pers, no era cosa de mirar prim per cosa de nom més o manco. Un bon
dia decidiren que tornarien a Mallorca, i els papers encara deien que
Na Maria no era tal, però com que encara no havia passat a l'Argentina
tot alió que ens dugué el terrorisme i antiterrorisme, tornaren a Ma-
llorca, exactament a Felanitx. Els Ermassos s'alegraren de tornar veure
N'Andreu, Na Maria s'alegra de conèixer la seva terra. Unes vacances, tor-
naren a San Pedro, i els papers quedaren arxivats.

Estava a punt de tornar la II TROBADA MALLORQUINA d'En Toni
Grimalt, fa pocs mesos, quan a San Pedro ens pega a tots sa febre de
tornar a Mallorca. Es una febre que ens pega tots els anys, però la me-
dicina torna més cara de cada any (tret d'aquest que Aerolínies Argenti-
nes havia de menester doblers). Un poc per això i altre perquè n'hi ha
que encara tenen bona anyada, tots comprarem els passatges i ja veu-
rem que feim amb els papers. Na Maria torna treure els seus d'aquell
calaix, demana el certificat d'entrada a l'Argentina (per a poder sortir) i
com que diu «Maria Batle» sa policia digué que no podia ser sa mateixa
persona que exhibia una fe de naixement que diu «Mónica Maria Mes-
quida Batle». I ja ens tens, sa policia i tots els que estimam aquesta gent,
acercant Mónica». No hi podíem consentir que aquella senyora, tan de
ca seva, de tota la vida coneguda per Maria, tengués un altre nom ocult
«Oh!» deia tothom, i fins i tot ja n'hi havia que pensaven, i ves a saber
si també sa policia, que allò podia ser questió de terrorisme. O! No havia
de menester molta imaginació per a fer una pellícula i titular-la a l'estil
d'ara «Buscando a Mónica II». Pensar que el meu sogre (i tants) vingué
al país amb papers a nom de Mateu Llodra i ell era Sebastià Barceló
per no haver d'anar a l'Africa en temps de moros, i sort d'això visqué
fins als 91 anys i ben tranquil, però no va tornar a Mallorca, que si
no, encara cercariem En Mateu Llodrà. Argúcies de missers i qualque
duro ... «Cercant Mónica» no ha acabat com sa pellícula aquella. Fa
pocs dies l'hem trobada, i sort d'això Na Maria no ha quedat en terra,
sense poder tornar a Mallorca. I no ha estat per argúcies de missers, ni
per questió de duros (aquí comptam en australs), no, això s'ha fet pos-
sible per obra d'una porcella ben rostida, servida a la bona gent del
quarter dc policia, gent practica que a qualsevol país del món sol fer
ells ulls grossos, frase que s'ha de traduir literalment per badar be els
ulls, i poder trobar millor, sia persona ... o porcella. Així es com Na
Maria, o Mónica Maria, o el que més vos agradi, ara té un document
d'identitat a nom de «Mónica María Mesquida Batle de Fiol Gomila»
Es ben seu perquè l'ha pagat, perla li sembla que no es ella ... més que
per la foto. Si la veis, que serà ben segur, no la crideu per Mónica que
no vos farà cas, i no per estufera. Ho tenim comprovat.

Darrerament, a més de la II TROBADA MALLORQUINA d'En Gri-
malt (i ja estam esperant per la III.a), ens han visitat altres mallorquins
com don Nicolau Cotoner i Cotoner, Marques de Mondéjar, Cap de la
Casa Civil de S.M. el Rei, i don Felix Pons, Ministre d'Administració Ter-
ritorial, que justament ahir torna a Madrid. Per a retribuir aquestes vi-
sites vos enviam, com avançada, N'Andreu i Na Maria, perquè no fris-
seu tant, que ja basta el que frissam els que pensam partir després. Per
a Sant Agustí ja ens haurem vist tots amb l'alegria del fill que torna a la
casa pairal i troba el cor obert, com el rebost i ple!

PARROQUIA DE SANT MIQUEL

ilecordant el Congrés Eucarístic
de MI

La festa del Corpus, que enguany sera. el 29 de maig, ens ofereix
l'oportunitat de reviure aquell Congrés Eucarístic que congrega els no-
bles de Felanitx i de tota la comarca, com un sol cor, al voltant de l'altar
un Jesús es fa aliment, vida i llaç d'amor de la seua Església.

Vint-i-cinc anys del Congrés Eucarístic. Moltes coses han canviat. Els
promotors, que l'organitzaren amb ardiment jovenívol, ja no són joves.
Alguns no són ja entre nosaltres. Els joves que ara tresquen pel món
amb illusió, encara no eren nats. Tot passa. Però Jesucrist no. Es d'ahir,
d'avui i de sempre. No es cansa d'estimar, de perdonar, d'esperar, de dir-
nos: «Preniu i menjau; això es el meu cos, entregat per vosaltres...» .

Avui, com ahir, l'Eucaristia es el centre de la vida cristiana. Es el
secret que manté, dóna vida i energia al poble creient.

Reviure al Congrés Eucarístic es reviure la fe que ens arremolina
vora l'altar, es recordar agraïts la presencia callada i amorosa de Jesús,
l'Emmanuel: el Dar que viu en mig de nosaltres, com un veí mes del
nostre poble; és acceptar el compromís de germanor i caritat que ja el
Congrés proclamava: «Ut sint unum», que siguin una sola cosa aquells
que s'acosten a una mateixa taula i mengen un mateix pa.

Perquè aquest record i aquests sentiments no romanguin freds i es-
terils, en el camp de les enyorances i de les bones intencions, convidam
el noble de Felanitx a un programa de celebracions, que tindrà com a
centre la. festa del Corpus de la Parròquia i com a cloenda el final del
Mes de Maria a Sant Salvador.

Bartomeu Miguel, Rector

PROGRAMA

Dimarts, 27 de maig, a les 9, Celebració Penitencial (Parròquia).
Dimecres, dia 28, Vigilia Pública d'Adoració Nocturna  (Parròquia).

Començarà a les 9'30 del vespre.

Dijous, dia 29. Solemnitat del Cos i de la Sang de Crist,
Diada de la Caritat i de l'amor fraternal.
A les 7'30 del vespre, Missa concelebrada.
Seguidament Processó Eucarística, a la que es convida no sols a pren-
der-hi part als nins de Primera Comunió amb els seus pares, sinó
també a totes les families —homes i dones— nins i majors.
Al final de la Processó, benedicció eucarística damunt el Replà.

Divendres,. dia 30. Dia dels malalts i Eucaristia per als nins.

Dissabte, dia 31. Cloenda del Mes de Maria a Sant Salvador amb un acte
eucarístic i marià, al que especialment són convidats els joves a visi-
tar i retre homenatje a la nostra Reina i Mare.

Servicio Médico Porto-Colom
Dr. J. M. Orriols	 Electrocardiograma
Dr. S. Martín Ria:	 Servicio RX y

Tel. 575051

CENTRO MEDICO CALA MARSAL BarBernardo)

HORARIO DE CONSULTAS:
De lunes a sábados:

Marianas de 9'30 a 13 horas
Tardes de 16 a 19 horas

Domingos y festivos de 10 a 13 h.

URGENCIAS, 24 horas, laborables y festivos
Tel. 575051

Ma mare, Na Catalina «Carbonera» (Al Cel Sia), per aqucst temps
arribaria a centenaria. Avui, dia especial, celebram de pensament junt
a vosaltres el Centenari de la declaració de Felanitx ciutat. Enhorabona,
mare quasi miHenaria i sempre jove!

MOLTS D'ANYS GERMANS FELANITXERS!

Miguel Antoni Enginyer

San Pedro, Argnetina, 1 de maig de 1986, Dia del Treball i Centenari
de Felanitx Ciutat.
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MARRES DE JOAN ARROYO I JESUS AROMO
GELABERT A «SA NOSTRA»

Avui retransmissió de S'Esto!
d'Es Deificó

Avui dissabte, a l'hora habitual
—devers les 13 hores— es retrans-
metrà des de León, la final de pro-
grama-concurs de TVE «Gente jo-
ven», dedicat a balls regionals, a la
que intervendra el grup felanitxer
S'Estot d'Es Gerricó que, després
d'haver passat les dues fases classi-
ficatõries. va aconseguir arribar a
aquesta

La primera part de la seva actua-
ció esta dedicada a jotes i la segona
a boleros.

Hem de dir que la qualificació fi-
nal va atorgar un tercer premi al
grup felanitxer, consistent amb la
quantitat en metàllic de 100.000 pes-
setes, diploma i una ceràmica.

Aquest programa que avui estará
en antena es va gravar a León el pas-
sat dia 23 de marg.

El primer mfting de cara a les
eleccions generals

A l'hora de redactar aquesta nota
—dimarts a vespre— estava previst
a la nostra població el primer mí-
itng de cara a les eleccions generals
convocades pel dia 22 de juny.
• El PSOE anunciava un acte pú-
blic al saló d'actes del collegi «Joan
Capó», amb la intervenció d'Antoni
Garcias (candidat al Senat), Jau-
me Llull (candidat suplent al Senat)
i Andreu Oliver, de l'Agrupació de
relanitx.

Diumenge passat es confirmaren
109 joves

Diumenge passat en el decurs

d'una solemne Eucaristia que presi-
dí el Bisbe de Mallorca Dr. ilbeda,
varen rebre el sagrament de la Con-
firmació 109 joves i allotes felanit-

xers, els quals havien seguit durant
el curs la catequesi de confirma-
ció.

La Caixa de Balears «Sa Nostra»
costeja un motor nou per
a l'ambulància

La Caixa de Balears «Sa N'ostra»,
que fa uns quants anys va obsequiar
la nostra població amb una ambu-
lancia, ara ha costejat un nou motor
per tal de que després del temps
que du de servei es trobi de bell nou
a punt. La millora ha costat unes
tres-centes mil pessetes.

La II mostra de cuina mallorquina
La setmana passada es va cele-

brar a Ciutat la II Mostra de Cuina
Mallorquina, a la que va conceIrrer
un restaurant de la nostra contrada,
el , «Celler S Sínia» del Port. La
premsa parla de que aquesta segona

'YtMstra va superar la primera, tant
pel que fa al muntatge i organitza-
ció, com per l'acollida que rebé per
part del públic. El plat que presen-
ta el celler «Sa Sínia» fou «Escabet-
x6 de peixo.

Dignem també que hi era present
el Celler Cooperatiu amb els nostres
vi n S.

Croada de l'Amor Divi
FESTA DEL CORPUS

Amb motiu de complir-se enguany
el 25e aniversari de la celebració a
Felanitx del IV Congrés Eucartstic
Comarcal, la nostra associació ha
estat especialment convidada per la
Parròquia per a participar n els
actes commemoratius.

Des d'aquestes planes s'enca --eix
a tots els croats que participin en la
solemne Missa concelebrada que
tindrà lloc a la nostra parráquia el
proper dijous dia 29, festa del Cor-
pus, a les 730 del capvespre.

Així mateix se suplica vulguin su-
mar-se en familia a la processó euca-
rística que sortira de Ia Parròquia
tot just acabada la missa. La par-
ticipaació familiar hauria d'esser la
característica d'aquestes festes com-
memoratives.

CONCLUSIÓ DEL MES DE MARIA
A SANT SALVADOR

Com es ¡a un costum, el proper
dissabte dia 31, la Croada de l'Amor
Diví, juntament amb tots els fidels
que vulguin acompanyar-los, cele-
brara en el santuari de Sant Salva-
dor la conclusió del Mes de Maria.
l'acte tindrà lloc a les 7 del cap-
vespre.

Hogar del Pensionista
de la Seguridad Social

CONFERENCIA
El próximo martes, día 27 de ma-

yo, a las 6 de la tarde, en el local
social el P. JORDI LLOMPART,
T.O.R., Doctor en Antropología, ex-
plicará una lección sobre el suges-
tivo enunciado «S'HUMOR ES UNA
COSA SERIA».

vida social
DE VIATGE

Procedents de San Pedro de l'Ar-
gentina, arribaren a Felanitx els nos-
tres paisans D. Andreu Fiol Gomila
i esposa D.» Maria M. Mesquida
Batle.

Després d'haver assistit a diversos
congressos d'alta perruqueria a Pa-
rís, Londres i Milan i haver visitat
els millors salons del ram d'aques-
tes capitals, es troba de bell nou en-
tre nosaltres el perruquer Rafa Ru-
bio.

PRIMERES COMUNIONS
El r assat diumenge dia 4 de maig,

a la capella «Villa Cortona» de
Washington, va rebre per primera
vegada l'Eucaristia, el nin Pere
Marc Rigo Haug.

Diumenge passat celebraren la
primera Comunió, a l'església de
Sant Alfons, les nines Maria Paz
Fuente Martínez i Maria Barceló
Vidal.

Avui horabaixa, a les 7, sera inau-
gurada a la sala de la Caixa de Ba-
lears «Sa Nostra», una exposició de
dos aquarellistes experimentats. Es
tracta de Joan Arroyo Coll i Jesús
Aguiló Gelabert.

El primer es professor d'aquareHa
de la Tercera Edat a Montission i ha
dedicat gairebé tota la seva activitat
artística a aquesta espccialitat. No
es d'estranyar doncs que dins l'am-
bient familiar dels Arroyo en sor-
gís un rebrot que es avui també un
aquarellista molt considerat, el seu
fill Joan.

Jesús Aguiló Gelabert es un artis-
ta que ha corregut món. A la seva
joventut cursa estudis a l'Escola de
Belles Arts de Ciutat, però des de
l'any 1935 ha residit a diversos pais-
sos d'Ambrica del sud i sobre tot a
Brasil. En aquest darrer país ha
exposat a Santos, Sao Paulo i d'al-

I el mateix dia, al santuari de Sant
Salvador, la celebraren les nines
Maria Antònia Julia Pou i Maria Tri-
nitat García Barceló.

Enviam la nostra més cordial en-
horabona als nou combregants, així
com als seus pares.

NOCES DE PLATA
MATRIMONIALS

El passat dia 16 celebraren les no-
ces de plata matrimonials els espo-
sos D. Pere Mesquida Obrador i
D." Francisca Manresa Verdera.

Per tal motiu, es reuniren junta-
ment amb els familiars més intims,
en una Eucaristia a l'església parro-
quial de Sant Miguel.

En tan grata avinentesa els feim
arribar la nostra més sincera felici-
tació. Que per molts anys.

Secció Religiosa
RELIGIOSES TRINITARIES
FESTA DE LA SANTISSEVIA

TRINITAT

Demà diumenge es la festa de la
Santíssima Trinitat. Les Religioses
Trinithries conviden tots els fidels
i especialment els seus amics, a
unir-se a la seva festa participant a
l'Eucaristia que se celebrara a les
deu i mitja del matí a l'Església
Parroquial.

NECESSIT AL.LOTA pet a oficina
técnica. Coneixements de ea tala.
Bartomeu Obrador i Ad rover, ar-
quitecte. C. Daniel°, 20- 2on.

ALQUILO PISO muy bien amue-
blado en Palma, con Teléfono.
Inf.: Tel. 580752

tres capitals. La seva activitat artís-
tica ha tengut durant molts d'anys
el cafacter de «hobby» i sols des
d'uns anys ençà s'hi dedica amb més
intensitat. Fruit d'aquesta dedicació
han estat dues exposicions al Cercle
de Belles Arts de Ciutat, una indivi-
dual i una altra collectiva.

Agulló Gelabert esta lligat per vin-
eles familiars a Felanitx i la nostra
contrada ha estat molt sovint mo-
tiu de la seva inspiració.

Precisament en aquesta mostra
que s'inaugura avui hi figura una
alta proporció de motius locals,
—Sant Salvador, Portocolom i al-
tres indrets del terme—, la qual co-
sa suposarà un aHicient més pel pú-
blic felanitxer.

La mostra —integrada per una
trentana de quadres— restara mun-
tada fins dia 1 de juny.

Agraliment
Davant les nombroses mani-

festacions de solidaritat i con-
dol rebudes per la familia
liennasar-Sansó arub motiu de
la mort de Francisca Sans6
Estrany i en la impossibilitat
de correspondre-les a totes per-
sonalment, ho volen fer per
mitja d'aquesta nota.

A tots, moltes grades.

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

Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:

Mañana 0'30 a 1
Tarde 330 a 8

Para su comodidad damos hora.
PROXIMO TRASLADO a Mayor 27

Edilicio KANSAS
su peluqueria al más alto nivel •
europeo: femenino y masculino -

VENDO CASA en Calle Mar, con
salida en C. Son Pinar.

Inf.: Tel. 272187 ((le lunes a viernes)

Se hace TAROT
El futuro a través de

las cartas
C. Verónica, 13 bajos

EXPOSICION ACUARELAS con motivos de Felanitx

JUAN ARROYO COLL y
JESUS AGUILO GELABERT

INAUGURACION HOY SABADO A LAS 19 H.

Del 24 de mayo al 1 de junio en el salón de « SA NOSTRA »



Se comunica al público en general
Ia APERTURA de la

panadería y pastelería
en la VIA ARGENTINA, 15

Habrá venta de cubitos, helados, tartas de fresa y tartas de
boda, banquetes, bautizos, comuniones.

Se harán bocadillos, empanadas, cocarrois, cocas verdura y
albaricoque.

Especialidad en ensaimadas y pan mallorquín y unas exce-
lentes empanadas gallegas, etc.

PARA ENCARGOS, Tel. 580346

1

AUTOMOVILISTA

No pase calor este verano
Revise el AIRE ACONDICIONADO de su vehículo, que es

una operación de mínimo coste y escaso tiempo
ción de su vehículo en el taller.

Para informes:

FCO. MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

C. Campos

de inmoviliza-

Tel. 581984-85

VEDAT DE SO'N PROHENS
JUNTA GENERAL

Se convoca a los Sres. Socios a la Jenta General ordinaria,
que se celebrará el próximo viernes día 30 de mayo, a las 10 de la
noche, en la Escuela de So'n Prohens.

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

CALLDESSET
MODES

Sebastià Sunyer

FELANITX
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Felicitació deis companys a Joan Pons
Dijous passat va tenir lloc al Col-

lei Joan Capó un acte senzill que
a manera d'homenatge va reunir els
mestres de l'escola entorn d'en Joan
Pons qui ha estat distingit fa poc
per la seva dedicació a l'esport es-
colar. Amb tal motiu, alguns dels
mesti es van escriure una serie de
textos que d'una manera desenfada-
da pretenen reconèixer la gran labor
del seu company. Vet adi alguns d'a-
quests escrits:

En Toni Roig es va despenjar amb
aquesta ficció:

Abans del naixement de Mestre
Pere Esperança hi havia a Felanitx
un altre bruixot que es deia Tõfol
Formigues, capella, confessor de
monges i que era fill d'un carnisser
desxuiador de porcs i altre bestiar,
i d'una tal Bet, i'ideuera i fabricanta
de pebre. Pocs, poquíssims, són els
documents que hi ha d'aquest
tre visionari, però dins una casa
molt N'ella del poble, i més de mig
menjat pels corcs i peixets de plata,
es va trobar un paper del qual re-
produïm aquestes retxes:

DINS LO .A.Ñ QUE HALLEI S'A-
COSTARA O MON Y ESTANT EL
SOL EN ARIES, SEÑOR DE MAR-
TE, A LO NOSTRO POBLE DE CA-
NALIX ES POSARAN PUBLICS
LOS MERITS DUN HOMO MES
JOVE QUE VELL QUE DES DE
ASIS ABANS HAURA TREBALLAT
PER LES FORSES' Y FORMATI-
TATS FISIQUES, BRASSOS, CA-
MES, LLEUS, BRANQUES, CORS,
COLLS Y BUDELLS DE LOS MES
JOVES, Y ANIRA CONSEGUINT
QUE AQUESTOS SIEN MES
FORTS, NO PANTAIXIN NI TRE-
MOLIN, NI HAGIN MALS DE IN-
FLORS, SANG BRUTA, RORONS
EMBOSSATS, GRANS VERINO-
SOS, TREMOLONS Y CAPS TER-
BOLS. LO DIT HOMO HAURA PER
NOM JOAN I TINDRA GRANDES
CAPACITATS PER ORGANISAR
POSANT TOTES LES COSES O
SEU LLOC Y SERA MOLT FEINER
PER AQUESTES COSES Y FRE-
QUENTARA LOS ESTADIS, BASIS
TURCS Y COLISSEUS Y EMPRE-
RA A MES DE LA FORSA Y LES
PILOTES, LA CORDA, LES FUSTES
Y LO CAP, ENTRE ALTRES OR-
MEITJOS. LA LLUNA CONJUNTA
AB LO DRAGO DENOTA QUE MAI
LI HO SERA RENDIDA FESTA
JUSTA PER LO TREBALL FET, PE-
RO LOS SEUS AMICS FERAN BU-

LLES FORTES PER FESTEJAR LA
SEVA EXCEL.LENCIA. PER TRO-
BARSE TAURO EN LA CASA DE
VENUS Y ESSIGUENT AQUEIXA
LA DEUA DE LO AMOR PODEM
DIR QUE LO DIT JOAN ES XUN-
TARA, PER ELLO, AB DONA CO-
NEGUDA HAVENT ELL PASSADA
LA TRENTENA DE LOS SEUS
ASÍS. PER AIXO HI TORNARA
HAVER GRANDES FESTES Y MU-
SIQUES.

ES PROU JUSTO QUE LOS HO-
MOS SAPIN VEURE Y VITORET-
JAR LO BO QUE FAN LOS SEUS
AMICS.

I En Guillen! Monserrat ii dedica
aquestes gloses:

Joan Pons, una gran mul-
titud t'ensalga i t'aclama
ara que t'ha donat fama
sa Conselleria de Cul-
tura i Esport de Palma.

Va de broma sa primera,
que quan he volgut tallar
paraules, per fer rimar,
m'ha sortida un poc grossera.
Som glossador de tercera
perquè quarta no n'hi ha.

Avui es dia especial
perquè es companys reconeixen
s'exit d'es qui ho mereixen,
Joan Pons, i tu n'ets tal.
Perquè ets persona cabal,
es teus dejectors sofreixen.

P'es premi que et varen dar,
fruit d'una tasca pesada,
companys de «Sa Graduada»
et volen felicitar;
i en nom de tots vaig pensar
per a tu, aquesta glosada.

Tu, que direm, no t'enrolles;
per això, no et fas pesat;
però si t'han demanat
favors, has deixat ses bolles,
dibuixos, feines i polles,
i totd'una t'has prestat.

Per això i per moltes coses,
enhorabona, Joan!
jo ja sé que no hi cabran
tes virtuts, en poques gloses.
Es teu, no es camí de roses
i esper que tots ho veuran.

VENDO APARTAMENTO Y APAR
CAMIENTO en Porto-CoLom,
Urb. Cala 13arbacana.

Inf.: Tel. 580398 (horario laborable).

Cartes al director
(Ve de la pagina 8)

ció d'uns aparcaments al Cementen,
que costaran quatre milions de pes-
setes i que seran utilitzats una ve-
gada a l'any, per Tots Sants.

Tornant al tema que ens ocupa,
els lectors han de saber que l'obra
d'asfaltat de camins amb un pres-
supost de 12 milions va esser adju-
dicada el 27 de juny de l'any passat
per 12 milions (ni una pesseta més,
ni una pesseta menys).

Sembla que les obres ja s'han fe-
tes; el que no s'ha fet es el repar-
timent entre els afectats per les
obres dels doblers que han d'apor-
tar mitjançant l'expedient de contri-
bucions especials.

Penó el tema de l'adjudicació i el
de les contribucions especials, pot-
ser podren tractar-los en una altra
ocasió.

Miguel Riera Nadal

«OLVIDOS» LAMENTABLES

Sr. Director:
Leímos con interés la crónica de

ajedrez de la pasada semana, apa-
recida en la primera página de este
«Semanario». Nos congratulamos de
que un jugador del C.A. Felanitx
«La Protectora» haya conseguido el
título de Campeón de Mallorca ab-
soluto. Sin duda la noticia merece
los honores de la primera página,
si bien el jugador no es felanitxer.

pero —con todo— es un éxito para
el mundillo ajedrecista local, no es
para meno. Sin embargo hay algo
que objetar...

Lo de aboluto tiene mucha miga.
Más lo tiene el párrafo donde dice
que es el primer jugador local que
lo consigue. Está claro que D. Ni-
colás Ticoulat lo fue en dos ocasio-
nes (al menos), lo que no era Cam-
peón absoluto, ya que sólo partici-
paban jugadores de primera línea.
También es el caso de Rafael Gar-
cías, Campeón de Mallorca en 1970,
cuando sólo participaban los juga-
dores de la máxima categoría. En
Muro revalidó el título al lograr un
ex aequo con Ponsetí.En estos cam-
peonatos está claro que no interve-
nían jugadores de segunda o terce-
ra categoría. Pero un título de Ba-
leares, es un título. Lo de absoluto
me parese una soberana incon-
gruencia, como queriendo restar
méritos a dos grandes maestros del
Ajedrez local, como han sido Nico-
lás Ticoulat y Rafael Garcías, maes-
tros —desde siempre— del ajedrez
felanitxer.

Su magnífico historial está a la
vista.

Un socio de «Sa Recreativa»

Nota adicional. — El título de
Campeón de Mallorca lo consiguió
Rafael Garcías en el «Círculo Re-
creativo», precisamente.

(Retirat de l'edició anterior)



Consultorio Veterinario
DRA. CALDERON

C. Magallanes, 28 . - Tel. 575163 - Porto-Colom

VACUNACIONES	 CIRUGIA
HORARIO: De lunes a viernes, de 18 a 19'30

Sábados y domingos, de 11 a 13

URGENCIAS: Tel. 575788

Confecciones SANTUERI
extenso surtido en

VESTIDOS y TRAJES

PRIMERA COMUNION
C. Plaga, 3,	 Tel. 580606 

principi   cine a    

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

El inigualable CHUCK NORRIS en acción

INVASION USA
Y además

FUTURO IMPERFECTO

A partir de la semana entrante este local permanecerá
CERRADO POR VACACIONES

FELANITX

la roda del
N

• Maig 1986: La síndrome de
Xina.

• L'incendi de la central nuclear
soviètica a TXERNOVITSI prop de
Kiev (Ucraïna), provoca gran quan-
titat d'emissions radioactives que
afectaren en primer terme i per
motius climàtics, els països de la
península Escandinava, Dinamarca
i Polònia; posteriorment la radio-
activitat ha anat estenent-se a al-
tres palsos europeus. L'URSS dema-
na ajuda tècnica i sanitaria a al-
guns països d'Europa per sufocar
l'incendi i donar assistència als
afectats per la radiació.

• Segons els tècnics, l'accident
de la central nuclear soviètica ha
estat provocat per l'incendi del gra-
fit del reactor que ha provocat reac-
cions en cadena incontrolades
després, la fusió del mateix reactor,
conegut amb el nom de SUPER
GAU.

• Amb l'assistència de més de
dues mil persones s'inaugura a l'Au-
ditbrium de la Ciutat de Mallorca el
II CONGRES INTERNACIONAL
DE LA LLENGUA CATALANA. Els
discursos d'apertura varen ser pro-
nunciats pel president del II Con-
gi es Dr. Antoni Badia i Margtarit,
Aina Moll, Joan Miralles, Isidor; Ma-
rí, el Rector de la Universitaf. de
Mallorca Nadal Batle, Miguel Coll
i Alentorn, i els lingiiistes Elena
Wolf i Max W. Wheeler. Les tas-
ques del II Congrés es desenvolu-
pen per sectors en totes les terres
de parla catalana.

• El PRIMER DE MAIG es va
caracteritzar, com en els darrers
anys, per la manca d'unitat entre
els principals sindicats. Ni tan sols
el fet que enguany es commemoras

el CENTENARI d'aquesta data de
Iluita obrera, serví per aconseguir
que els sindicats participassin en
forma unitaria en els actes i ma-
nifestacions que es celebraren. Tan-
mateix el factor comú de les reivin-
clicacions obreres es centraren en
exigir una política contra l'atur i
Ia setmana laboral de trenta-cinc
hores.

• Molt satisfet queda RONALD
REAGAN dels resultats obtinguts
en la cimera dels SET GRANS a
Tokyo. Periòdicament els caps d'es-
tat i de govern dels països més in-
dustrialitzats del món (EUA, Regne
Unit, RFA, Japó, l'Estat francès, Ca-
nada i Italia) es reuneixen per dis-
cutir temes de caracter polític i eco-
nomic que els afecten.

• A Madrid es signa la constitu-
ció de la coalició electoral IZ-
QUIERDA UNIDA formada pels
partits PCE, PCPE, PASOC, IR,
Partido Humanista i Partit Carlí,
així com diverses personalitats in-
dependents, tot mirant les properes
eleccions a les Corts Espanyoles el
22 de juny.

• L'ESQUITX: Les previsions
fan pensar que el proper dictador
que cauta. —després de Duvalier i
Marcos— sera Pinochet. Les faça-
nes han de netejar-se de tant en
tant, deuen pensar aquells qui
mouen els fils de la política mun-
dial.

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

SE VENDE CASA en Molí d.En
Roca, 8. Gran ocasión.

Inf.: Tel. 581337 (llamar por la no-
che). Preguntar por Feo. Vera.

SE VENDEN PISOS en Felanitx. Di-
rectamente del constructor. En-
trada desde 700.00(1 ptas. Resto a
con venir.
luí: Tel. 581660.

EL VERNACLE
A les pagines del «FELANITX»

es publicaven, així mateix, alguns
articles en mallorquí. Pocs, certa-
ment, però de tan en tan n'hi havia
de coratjuts que s'expressaven en
vernacle. Entre aquets hi veig un
comentari valent i, diguem-li, van-
guardista en que l'autor, «M», juga-
tcjava amb el binomi religió-polí-
tica. Vegem-ne una petita mostra:

«En un amLient d'història, de tra-
dició i de gentilesa, s'ha fet, a la
ciutat de Palma, la restauració (le
la Universitat Luliana com gloriós
homenatge al Beat Màrtir, en el se-

centenari del seu naixament.
Deixeble humil del gran Mestre,

sols ens resta aprendre dels actuals
dirigents del reneixement lulia; pe-
rò sí que desitjaríem que la seva
actuació se fonamentas en els cai-
res de l'esperit del Doctor Illumi-
nat: Cristianisme, Mallorquinisme
i Democracia. Que aquestes són les
sublims aspiracionl de la vida i
doctrina del solitari de Randa:
amor de Déu, estimació a la terra i
a la llengua, caritat en vers al ger-
mà prohisme...

Aquets arguments són suficients
per a començar una animada clis-
cusio; però posem peu a tió i que
cada un agafi el ciri que vulgui.

LA VEU QUE CLAMA
EN EL DESERT

Cinquanta anys enrera, el sector
de la pagesia ja les passava mora-
c'es:

«Hemos seguido varia zonas del
término municipal donde se produ-
ce el cultivo del olivo. En todas par-
tes hemos contemplado el mismo
espectáculo: la lefia, residuo de la
poda de dichos árboles, continúa
días y días al pie de los mismos,
produciendo una infección en todas
las fincas limítrofes que ce extiende
después por toda la comarca.

¡,.. que no hay manera de poner
fin a este abuso...?».

L'articulista es lamentava d'unes
insignificancies que ara, s'han mul-
tiplicat per cent. Del poc oliverar
que queda, ja no es recolleix el
fruit; no hi ha necessitat d'invasió
de la filioxera, perquè s'arranqui la

vinya; i'aubercoquerar desapareix,
per l'escarabat i pel comen; que vol
comprar duros a pesseta...

Es un réquiem pels postres lora-
viles que rio gosen morir, per_ no
hi ha qui els faci reviscolar.

HOMENATGE A PIUS XII

La Creuada del Amor Diví orga-
nitza uns actes literaris en home-
natge al Papa. Aquest era el pro-
grama:

«Himno de las Juventudes Católi-
cas. Repartición de los premios ga-
nados en los campeonatos de aje-
drez y tenis; «Dins Sant Pere de
Roma», por Francisco Oliver; «A la
Madre España», por Jaime Rosse-
lló; «Adelante», por Jose Bonnín;
«Un Angel y un Niño», por Martín
Xamena; «El Papa en els moments
actuals», por Pedro Bennasar; «Vi-
va España», canto. «Una Historia»,
por Juan Adrover; «A mi Virgen»,
por Antonio Roig; «Són bons els
nins», por Bernardo Miguel; «Non
praevalcbunt», por Jaime Oliver;
«Firme la voz», canto. «Un puesto a
sa Fira del Ram», por Bartolome
Vaquen; «La Voz de España», por
Andrés Ramón; « Infa I i bilidad del
Papa», por Matías Capó; «El Papa
reina», por Juan Obrador; «Tu es
Petrus», canto final. Discurso de la
presidencia».

Quin temps era aquel!!

D'allavors

Eléctrica
CONTRERAS

Empresa Autorizada por el M. (le
I. N." 267

Instalaciones eléctricas e
Industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
—Servicio permanente.

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

-
VENDO 3 cuarteradas de tierra, en

So N'Oliver. Carret. de Vilafranca
Inf.: Tel. 5805S9



Bisquest

Resultats desfavorables
Cadets masculins Juvenils femenines
AVANTE, 71 SA GRADUADA, 46
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 43 J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 45

SU BODA en

con REGALO SORPRESA
a los novios
Sus amigos- se lo agrade'cerán

Consúltenos su menú preferido

LA PONDEROSA
Tels. 5756Q.2 y 581814

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 58O246- 581135 - FELANITX.
Servido permanente 24 horas

• Me congratula saber que MES-
TRE-OLIVER ha conseguido un im-
portante éxito en MANACOR con su
exposición pictórica.

• El pasado martes «Galerías
Preciados», que aprovecha toda oca-
sión para la publicidad, rindió un
homenaje a todos los deportistas
mallorquines que han conseguido a
lo largo y ancho de su historial me-
tas importantes, entre ellos estaba
nuestro amigo GUILLEM TIMO-
NER, que recibió una hermosa pla-
ca de plata ¿libanesa?

• FRCO. JAVIER BARCELO,
nuestro campeón de España de tiro
olímpico, logró el 3er. puesto en
CAMPOS en «una tirada de gruitle-
res». Más de uno dirá que es poca
cosa, sabiendo la calidad del felanit-
xer, pero hay que tener en cuenta
que realizó la tirada completamente
.cojo». Cojo de un brazo que lleva
herméticamente escayolado. ¡El que
sabe, sabe!

• Se terminó de montar la FO-
TO-NOVELA titulada «SON
CREST» que aparecerá en el primer
número de la nueva revista felanit-
xera «NA RITA». Ya saben en julio.

• Como nuevo está RAFAEL
FERRER «SIMONET» que fue asis-
tido de un ataque de hernia en «Son
Dureta» por el mismo equipo de
médicos RAFAEL BLANES y JOSE
RUIZ que ya le practicaron una in-
tervención quirúrgica de estómago
complicada con una pulmonía. A los
que debe estar sumamente agrade-
cido. Vamos, que Rafael vuelve a ser
ese personaje ufano, que todos co-
nocemos.

• Desconocemos como , le iría al
grupo felanitxer «CORPUS CHRIS-
TI» en el «Rosales» participando en
el CONCURSO DE ROCK que orga-
niza el A juntament de Palma. Un
grupo musical que ha recompuesto
sus lilas.

• Ensayos a tutiplén, pues el
tiempo apremia, para «GENT DE
BULLA» con su nueva comedia «EL
MILLOR DEPENDENT DEL MON»
que estrenará en breve. Que cuenta
con las figuras de siempre M.a AN-
TONIA HUGUET, M.a ROSA CONS
y JOAN OLIVER. Y las nuevas in-
corporaciones de MARC, PILAR y
JOSE, sin olvidar al «come-back» de
TOMEU ESTELRICH, más cachon-
do que nunca.

• Leemos en la prensa nacional,
especialmente en la catalana, que
nuestro pintor universal MIQUEL
BARCELO pintará/decorará la CU-
PULA des Mercat de BARCELONA
bajo el patrocinio del departament
de Cultura de la Generalitat.

• La DISCO «CLASS» con nueva

dirección, apunta cotas más altas
que las anteriores Allí, en breve, ten-
drá lugar la primera actuación de
MONICA BONO, tras el regreso de
su Argentina, con toda la pompa y
el boato que requiere el evento. Para
este fin de semana está prevista la
NOCHE DEL CUBATA, precios po-
pulares, un chollo que va a dar que
hablar. ¡A ver si se consigue dar
marcha a ese Felanitx que muere
poco a poco!

• VIDEOCLUB. - Les presenta-
mos la «PALMA DE ORO DEL FES-
TIVAL DE CANNES» (85), premio
de la crítica. Ganó el director EMIR
KUSTURICA el «LEON» de Vene-
cia por su primer film; se trata de
.PAPA ESTA EN VIAJE DE NEGO-
CIOS», nominada también este ario
para el «OSCAR». Una película cuya
visión difícilmente defraudará, es
algo a descubrir para los buenos ci-
neastas. Además se pone estos días
en las multisalas de «Chaplín» con
éxito de público y de crítica.

• El CINE está en crisis, no es
novedad, pero en Felanitx, como en
la mayoría de pueblos de la isla,
está a punto de desaparecer, el mal
parece que no tiene cura. El «CINE
FELANITX» esta semana cerró ya
por vacaciones, y eso que tenía anun-
ciada una buena película de WOO-
DY ALLEN, pero... ¿para qué? Si
no va nadie.

«INVASION EN USA» es una de
las últimas de CHUCK NORRIS, el
karateca americano, al estilo «Ram-
bo», con el sello de la «CANNON»
que se ha adueñado del mercado in-
ternacional a base de ofrecer pro-
ductos de discutible calidad pero
que son tremendamente rentables.
¡Si el público lo exige, que le va-
mos a hacer!

• Nos llegaron con muchos días
de retraso sendas invitaciones del
Ajuntament de Manacor. Una de
ellas para ver el documental de JO-
SEP BERGA titulado .MALLORCA
TEMPS ENRERA» que cuenta con
el assessorament històric i el text
de G. ROSELLO BORDOY. La otra,
para ver la EXPOSICION DE MA-
QUETAS en HOMENAJE A LA
OBRA DE FRANK LLOYD
WRIGHT en «SA TORRE DE SES
PUNTES», en ese buen hacer del

catedrático de dibujo MIQUEL V.

SEBASTIAN LLAMBIAS que dirige

-lleva- y coordina «L'ARQUITEC-

TURA A L'ESCOLA». Impuestos a

tope, servicios tercermundistas.

¡País!
• Vimos, el pasado martes a

JOAN PLA en «Sa Recreativa» co-

miendo un pa amb b'oli, a caballo,

entre un curset de Cristiandad, don-

de parlamentó, y la última produc-

ción «video-movie» felanitxera «RA-
TA-PINYADA >>.

JORDI GAVINA

EMPRESA ALQUILER VEHICU-
LOS en Cala d'Or, necesita joven,
servicio militar cumplido, carnet
de 2."
Informes, Tels. 581984-85.

NECESITO MECANICO
Inf.: Tel. 580710

Obrador (12), Bover, Villalonga
Lázaro (7), Barceló (3), B. Maimo
(13), Monserrat (4), J. C. Maimó
(4 ).

Magnífica actuació a la primera
part, acabant-se el resultat negatiu
de tan sols cinc punts (25-20), des-
prés d'haver anat al davant en al-
guns moments: 8-13 (m. 11).

Quan començà el segon temps es
produí un enderrossall ben gros que
ens ho tira tot a baix. Vaja una es-
tona que passarem! 41-20 (en el mi-
nut 28) ó 55-25 (en el 33); això re-
presenta un espectacular 30-5 en
tretze minuts. La «pájara» dels nos-
tres era contestada amb cistelles de
tota casta de varietats i tamanys
per part dels locals. Sort que To-
meu Maimó en els darrers minuts
aconseguí 12 punts -no s'havia fet
cap anteriorment-.

Organitzada amb motiu de les
festes no reuní una participació
molt nombrosa. Hi foren presents
tanmateix atletes dels pobles veins
i entre ells el grup més gros corres-
pongué al Club Joan Capó, al qual
pertanyen quasi be tots els atletes
anomenats a les classificacions dels
felanitxers capdavanters.
Benjamins

Fem.: 4.-Cati M.a Vidal, 5.-Nie-
ves Ferrar (S'Horta).

Masc.: 1.-Llorenç Páramo, 4.-
Francesc Alcón, 5.-Rafel Soto.
Alevins

Fern.: 2.-Maria Albons, 5.-Maria
Jiménez.

Masc.: 5.-Joan Ramon Vidal.
Infantils

Fern.: 3.-M.a Antònia Crucera,
4.-Cati Albons, 5.-Maribel Fullana.

Malgrat no poder comptar amb la
presencia de I. Reverte ni de Cati
López, quasi s'arriba a la victòria, a
un partit en el que les felanitxeres
dominaven per 17 punts en el pri-
mer període.

Si ja era pràcticament impossible
obtenir el venciment en aquest tor-
neig de quatre e,quips, ara ho es
més que mai. Sois es pot esperar un
segon lloc en el cas de guanyar al
Bons Aires a Felanitx, d'aquí a dues
setmanes.

PER AVUI
Per tercera setmana consecutiva

els dos partits del «Jorge Juan» es
jugen fora. Torna a ser el líder «Es-
pañol» el rival de les juvenils. Un
poc millor ho tindran els cadets que
han de jugar contra el «Perlas» de
Manacor que no es tan fort.

Masc.: 2.-Xisco Monserrat, 3.-
Basili Martín, 4.-Miquel Sánchez,
5.-Miquel Vidal.
Cadets

Fern.: 2.-Marisol Martín, 4.-M.a
Angels Taboada.

Masc.: 1.-Mateu Obrador, 3.-
Mateu Bennasser, 4.-Salvador Vi-
dal, 5.-Cristòfol Vicens.
Juvenils

Fern.: 4.-Alfonsa López (Autoc.
Caldentey).

Masc.: 1.-Sebastià Oliver, 4.-An-
toni Sunyer.
Sèniors

Fern.: 1.-Margalida Adrover.
Masc.: 5.-Victoria Martínez (Fi-

dípides).
Veterans

2.-Sebastia. Adrover (Fidípides),
4.-Antoni Barceló.

Atletisme

«II carrera popular Vilorta '86»
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CABRERA DIA 22 DE JUNIO
A las 9.30 embarque bordeando los islotes.
En Cabrera, almuet zo de paella, ensaimada rellena,

vino, sangría y fruta.
Pueden bañarse en S'011a, playa del Payés y Sa

Cova Maya.
A las 19 h. llegada a la Colonia y regreso a Felanilx.
Felanitx--La Colonia—Felanitx en autocar

TODO INCLUIDO 2.500 Ptas.
Plazas limitadas

CINE FEL ANIT X =i-ty 5S/231

Este local permanecerá cerrado por
VACACIONES a partir de la fecha.

LA EMPRESA

a FELANITX

Se consumi el descenso
¿loará el Felanitx en la. Regional Preferente?

Atco. Baleares, 6 - Felanitx, 3

FELANITX: F. Juan (0), Obrador
(1), R. Juan (1), Valentín (1), Frau
(1), Munar (2), Cano (0), Juli (0),
Covas (0), Gai-au (0) y Martín (1).

Mariano (1) por Cano y F. Javier
(-) por Munar.

ARBITRO: Sastre Pou. Mal. No
mostró tarjetas. Se equivocó cons-
tantemente en la señalización de fal-
tas, perjudicando a ambos equipos.
Señaló un penalty en el área local,
por manos del portero dentro de su
parcela, al tiempo que no señaló uno
clarísimo por agarrón sobre Amen-
gual.

GOLES: 30 segundos Garau, 0-1.
Min. 11 Botubot, tras poste a tiro
de Bota y preciosa jugada de Valle,
1-1. Min. 18, Botubot de cabeza, 2-1.
Min. 39, Angel de preciosa volea, 3-1.
Min. 70, Mariano, tras ley de venta-
ja, 3-2. Min. 74, Bota, desde el borde
del área, de cabeza, 4-2. Min. 77, Bo-
ta, de volea con la izquierda y casi
sin ángulo, 5-2. Min. 79, penalty
inexistente que transforma Martín,
5-3. Min. 82, Bota de cabeza, 6-3.

INCIDENCIAS: Se entregó una
placa conmemorativa al presidente
de la entidad, por su labor al frente
de la directiva del club. Sc recibió
con ovación el gol del Logrofiés y
gritos de ánimo para este aquipo
mientras al final se ovacionó el as-
censo del eterno rival.

COMENTARIO: Partido fácil para
el At. Baleares, que apretó lo nece-
sario en los momentos que fue pre-
ciso, a pesar de que a los treinta
segundos, ya había encajado un gol.

No gustó el encuentro en líneas
generales, pues hubo momentos que
tomó un cariz casi humorístico,
pues en doce minutos del segundo
tiempo, se marcaron cinco goles.

GABRIEL MORAGUES

¿QUE PASARA CON

EL FUTBOL LOCAL?

Es la pregunta que se hace el afi-
cionado felanitxer, «mamífer» a
punto de extinción. El futuro no es
muy halagüeño, muy oscuro, no so-
mos pesimistas, es la fatal realidad.
Mas con el celebrado ascens-9 del
Mallorca. Nadie sabe, ni la actual
directiva, que va a pasar con el

C.D. Felanitx. Si jugará en Preferen-
te, si lo hará en categorías inferio-
res o si va a desaparecer... Lo que
es cierto es que nadie parece inte-
resado en salvar al fútbol local, na-
die mueve un simple dedo para evi-
tar una previsible debacle. En todo
caso hay que hacer un pequeño es-
fuerzo para que un club con el his-
torial del C.D. Felanitx no desapa-
rezca, aunque juegue en 3.a regional
y se siga contando con el fútbol ba-
se, porque son importantes estos ju-
veniles, infantiles, alevines y benja-
mines, es la labor de mucha gente,
de muchos años y el porvenir de
estos chicos. Esta cantera —a toda
costa— no debe ser desaprovechada.

Riquelme

2.° REGIONAL

S'HORTA, 5 - ROTLET, 2

BUENA DESPEDIDA

El S'Horta consiguió una clara y
contundente victoria en su despedi-
da por esta temporada de su afición.
Consiguiendo superar a puntos al
Ca's Concos, treinta en total, mien-
tras los de S'Horta cuentan con
treinta y dos.

Fueron —sin embargo— los visi-
tantes quienes se adelantarían en
el marcador. Pero pocos minutos
después Ramírez, de espléndido ca-
bezazo, ponía la igualada. El (2-1)
llegaría tras disparo de Juli que se
colaría tras pase de Ramírez. El
(3-1) seria obra de Mas al aprove-
char un barullo en el área foras-
tera. El (4-1) Santi aprovecha un
saque de esquina. Los visitantes ha-
bían marcado su segundo gol, pero
Ramírez —muy hábil toda la tar-
de— sentenciaría el marcador (5-1)
en una jugada personal.

BRASILIA, 4 - CA'S CONCOS, 2

RESULTADO ABULTADO

Pese a que el Ca's Concos pensa-
ba puntuar en el feudo del Brasilia,
equipo que goza de una mala cla-
sificación, no pudo ser. No anda
fino últimamente el equipo de  Sa-
cares que se vió superado en el
marcador por un equipo casi des-
hauciado. No hubo suerte, pero se
dieron demasiadas facilidades.

o
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SOBRE CAMINS VEiNALS

Senvor Director del setmanari
«FELANITX»

Amic Tomeu:

Voldria fer una rectificació i unes
puntualitzacions respecte de la car-
ta que, signada amb el pseudònim
de «un payes» me vareç publicar cl
passat dissabte dia 3 de maig refe-
rida a l'asfaltat d'uns camins

Segurament recordaras que en
ella deia que l'Ajuntament aplicaria
als veïnats afectats per la millora
una contribució econômica del deu
per cent del total del cost de l'obra
quan fins ara, en casos semblants,
s'havia aplicat un vint-i-cinc per
cent.

Icló be. Això no es així, ja que
l'Ajuntament no ha decidit encara
quin sera el percentatge a aplicar.
Un percentatge que podria esser
del deu o podria no esser-ho.

El malentés, que no tenc interés
en mantenir, es va originar possible-
ment a causa d'una reunió de la co-
missió municipal corresponent on
es va parlar del deu per cent sense
arribar, per-6, a cap conclusió defi-
nitiva.

L'acord d'asfaltar uns quants ca-
mins va esser pres a la reunió ple-
nária de la Corporació de dia 4 de
febrer de l'any 85. Jo me vaig abs-
tendre de votar perqué no podia
compartir els criteris del grup que
comanda respecte d'aquesta qües-
tió. Jo he demanat repetidament a
Ia Sala que s'establís un ordre de
prioritats realment objectiu sobre
aquest tipus d'obres i totes les que

se fan en general, però aix5 no ha
servit per res.

Dilluns passat, per posar norris
un exemple, la corporació va decidir
que una dc les obres prioritaries dc
la nostra comunitat es la construc-

(Passa a la pagina 5)
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mercado nacional de

ocasión
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siampre ''oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacernos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

OFERTA DE LA SEMANP.
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Talbot Samba
	

PM-Y

Ford Fiesta
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Sábados y domingos abierto
por las mañanas.

FACILIDADES DE PAGO

F. IMANRESA, S.A.
_Concesio.Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-S5  

APART-HOTEL
PARQUE MAR

BANQUETES
Bodas, Bautizos,
Comuniones.

ONNIMVSNOMOONIONn

Un marco incomparable
20.000 m. zona verde
vista al mar

aMME=IIMMIEMMIIMI

RESERVAS E
INFORMACION:
Apart-Hotel

PARQUE MAR
CALA D'OR - MALLORCA

Tel. (971) 65 71 36
Telex 69716




