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11 President Alberti amb la
Premsa Forana la rodella

Dijous dia 22 a vespre, el Presi-
dent del Consell Insular de Mallor-
ca Jeroni Alberti, es va reunir a
Santa Maria, amb els representants
de les publicacions de la Part Fora-
na. Aquest contacte anual amb el
Cap del Consell s'ha fet habitual
una volta a l'any i amb ell es vol
palesar —com manifesta el Sr. Al-
berti— el recolzament d'aquesta ins-
titució vers els mitjans que treba-
llen des de i per els pobles de l'illa,
portant a terme una tasca de divul-
gació i comunicació cultural ben es-
timable i, en la majoria dels casos,
una funció normalitzadora en l'ús
de la llengua, que tal volta no té pa-
rió dins la resta dels mitjans de co-
municació escrits.

El president de l'Associació de la
Premsa Forana Gabriel Massot

Muntaner, en unes paraules de so-
bretaula acollí amb satisfacció el
gest del Consell Insular i feu vots
perquè aquesta collaboració conti -
flui i es faci més intensa encara i
explica alhora el procediment que
seguira el Consell per fer arribar la
seva ajuda a . través de campanyes
de divulgació institucional i de nor-
malització lingüística.

El President Alberti tancà la vet-
lada destacant, com hem dit abans,
la funció de la premsa forana i en-
coratjant a seguir desenvolupant-la,
tot reafirmant el seu oferiment per
recolzar —com havia fet amb el I
Congrés celebrat el passat mes de
desembre— qualsevol iniciativa con-
duent a un millorament de les ca-
pacitats, operativitat i eficacia de
l'Associació.

les commemoracions
Quan vostès llegiran aquest pa-

per, se trobaran de ple amb les
commemoracions del XXVe aniver-
sari del Congrés Eucarístic Comar-
cal.

— Ben mirat, en aquest poble,
som molt donats a les commemo-
racions i a les lapides de tota mena.
Possiblement això ve de la nostra
gran inclinació per la Història.

— I que trobau que no esta be?
— Sí que hi esta, be. I tal carac-

terística fa un gran contrast amb
Ia indiferencia d'altres pobles en-
vers de la seva Història. Perquè, si
ho voleu recordar, fa uns anys, va-
rem armar unes grans festes per
commemorar el 6756 aniversari de
Ia -f-tmrtació de la nostra vira pel
Rei En Jaume II. En total varen
esser onze, les viles fundades. Nos-
altres ho vaern celebrar, però les
altres deu encara no han dit ni piu.
De Congrés Eucarístic, n'han fet a
Ciutat, a S511er i a Manacor abans
que aquí, i tampoc no han comme-
morat res.

— Que estau en contra de les
conunemoracions?

— En principi, no; però un ex-
cés de tendencia a mirar cap endar-
rera pot esser perillós. Ja esta be
mirar-hi un poc, per5 es mes im-
portant mirar cap endavant. Si vos
hi fixau, el Congrés Eucarístic va
esser una vertadera desplegada d'ac-
tes i manifestacions de fervor, cul-
tura i vitalitat; però sembla com si
hi haguéssim fet el lleixiu de tot,
perquè a partir de llavors ja s'ini-
cia la decadencia. Si després supri-
miu les commemoracions, ja no
queda res. Llavors me deman: què
commemoraran, els nostres fills,
d'aquí a 25 anys?

— Hauran de commemorar la

commemoració.
— Com a broma, pot passar;

però tenc por que no acabeu d'en-
tendre el sentit de les meves parau-
les. Felanitx travessa una . epoca
d'una atonia sense precedents, que
fa contrast amb la vivacitat i el bon
to amb què solia dur a terme les
seves empreses. Ja fa massa anys
que vivim de renda d'aquesta bona
fama ben guanyada i dels records.-
El Congres de Felanitx, comparat
amb els dels altres pobles va tenir
unes marques d'esplendor i bon
gust que el situaren en primer Hoc.

— Es inevitable parlar del cente-
nari del títol de Ciutat concedit a
Felanitx.

— Sí. Ja ho varem fer notar i
varem dedicar una Rodella fa set-
manes; però varem adverti r-ne els
perills i precisarem quin sentit hau-
ria de tenir, la commemoració: que
havia d'esser un motiu de reflexió
a fi d'ordenar el nostre futur, no
de recrear-nos en el passat.

— I creis que el nostre consell
s'ha tengut en compte.

— No ho sé. El fet es que, des-
pres del Pregó del Magnífic i Ex-
cellentíssim senyor Rector, s'ha fet
un silenci que en poden fer talls-
des.

— Voleu dir que ja s'ha acabat?
— No vull dir res. Faig una cons-

tatació. Jo comprenc que els temps
no estan per festes. Per acabar-ho
de compondre, ara l'equip local de
futbol ha davallat de categoria. Mal-
grat els grans esforços que hem fet
per fomentar l'esport, els resultats
són ben magres.

— En voleu culpar l'Ajuntament,
una vegada mes.

— No del tot. Gràcies a Deu, els
ajuntaments no són tan importants,
i un poble pot tirar endavant a pe-

(Passa a la pay. 8)

Tombats a la molsa

L'OTAN per capen
El cas es que els Estats Units, sense consultar ningú, van i passen

el parallel 32° 30', que Líbia considera el començament de les seves aigües
jurisdiccionals. O sigui que els Estats Units, el membre mes important
del que ara s'anomena Alianza Atlántica, però que nosaltres hem anome-
nat sempre OTAN, sense consultar amb els seus estimats aliats europeus,
comencen una brega a la Mediterrània, sense saber ben be quines conse-
qiiêncies se'n poden derivar d'ella i derivant-la en una inútil acció de
fatxenda.

L'OTAN, quan els missils anaven i tornaven al golf de Sidra, va ser
informada. Però informada de què? Informada del que s'havia fet, del
que es podia fer, del que es volia fer, o del que no s'havia d'haver fet.
'En que quedam, ¿l'OTAN és un club d'amics occidentals que van junts
per defensar-se en cas d'atac, o es un club d'amics que serveix de suport
a les accions unilaterals dels Estats Units, en aquest cas a la Meditar-
rania?

Els nord-americans van de gallets pel món i ara, amb això del pa-
raHel 32° 30' s'ha pogut veure ben bé que van a la seva, que van dispo-
sats a defensar els seus propis interessos, o a demostrar quí pot més,

qualsevol lloc del món, tot i que això pugui implicar una desestabilit-
zació mundial o doni lloc a implicar a altres països en les seves picaba-
ralles.

Tampoc no hem de caure en un maniqueisme senzill. Ni els bons
eren uns, ni els dolents eren uns altres, en el golf de Sirte. Ningú no dub-
ta que Gaddafi esta disposat, de fa anys, a fer les accions militars que
calgui per aconseguir la unificació del Magrib, donar suport a governs
revolucionaris a l'Africa central, treure de la Mediterrània els nord-ame-
ricans, fer tot el mal que pugui a l'Estat d'Israel, i, fins i tot, donar su-
port als grups mes extremistes dels palestins, responsables d'actes de
terrorisme indiscriminat a molts països, europeus especialment. Efectiva-
trent, Gaddafi és un veí que ningú no vol i que ara rep el suport conjun-
tural de la URSS, però que mes prest o més tard haur à de caure, perquè
les seves accions poden posar en perill la pau mundial.

Però el cas no es ara jutjar Reagan o Gaddafi. El cas és indicar que
hem estat molt aprop de la garrotada, de la brega de barri que es desen-
volupava molt aprop de la riostra illa, una garrotada que també ens podia
tocar a nosaltres, o ens podia implicar. En aquest cas Europa no ha ten-
gut res a dir, no ha pogut dir res, millor dit, perquè tot ho han fet els
Estats Units, els amos de la Mediterrània, pel que es veu.

Que hagués passat, empero:), si la URSS hagués donat el seu suport
moral i material a Líbia i a la resta de pasos àrabs? Que hagués passat
si els Estats Units haguéssin demanat el suport total de l'OTAN a la
seva acció? Per sort aquestes preguntes quedaran de moment sense res-
posta i, mentrestant, els nord-americans seguiran anant amunt i avall de
Ia nostra mar, ara más gallets que mai.

I ja el punt-final: ¿s'han celebrat les maniobres nord-americanes en
el golf de Sirte «casualment» després que es celebras el Referendum
—OTAN a l'Estat espanyol, o, pel contrari, les maniobres al sud del pa-
rallel 32° 30' que els americans anunciaren després de Nadal s'han ajor-
nat fins a la celebració del Referendum del 12 de marc a l'Estat espa-
nyol? Una altra pregunta que, de moment, tampoc no trobarà contesta-
ció. El cas es que si les maniobres en el golf de Sirte s'arriben a celebrar
un parell de setmanes abans del 12 de març, el NO a la contintfitat a
l'OTAN hagués estat total i definitiu. O no?

RAMON TURMEDA



Consultorio Veterinario
DRA. CALDERON

C. Magallanes, 20 - Tel. 575163 - Porto-Colom

VACUNACIONES	 CIRUGIA
HORARIO: De lunes a viernes, de 18 a 1930.

Sábados y domingos, de 11 a 13

URGENCIAS: Tel. 575788

panadería y pastelería
VIA ARGENTINA, 15

Se halla ya abierta al público

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

Bocadillos, empanadas, cocarrois, cocas verdura y
albaricoque.

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

Gracias por su visita.
PARA ENCARGOS, Tel. 580346

Miguel Febrer Gornals
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.125 Ptes.
Semestr. a fora:	 1.225 Ptes.

SANTORAL

1 St. Justí
2 St. Marcellí

Dim. 3 Sts. Màrtirs d'Uganda
Dim. 4 Sta. Clotilde
Dij.	 5 St. Bonifaci
MY. 6 St. Norbert
Dis. 7 St. Robert

LLUNA

Lluna nova dia 7

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diamenges), 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
1 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
9,30, 9,30, 16 i 18,30 h. Diumen-
ges, a les 7,30, 9,30, 13 i 18,15 h.

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

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

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte i diumenge:

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

TELÈFONS D'INTERtS

Policía Municipal 	 580051
Ajuntament (sols urgencies)

82200
Funerisria	 580448 - 581144
Ambulàncies

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

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COM1SION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 21, 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 de
11.974.539 Pts.

Se concedió un trofeo para la VII
Exposición Internacional Canina.

Se acordó encargar al Aparejador
Municipal un -informe sobre las
obras o servicios a realizar por esta
Corporación en colaboración con el
INEM.

Se autorizó a D. Antonio Collado
Monserrat para la instalación de le-
treros en Porto-Colom.

Se informó favorablemente la so-
licitud de instalación de dos tan-
ques de gasóleo en la zona de ser-
vicio del puerto de Porto-Colom.

Se acordó facultar al Teniente de
Alcalde D. Jaime Ballester Puigrós
para formalizar y suscribir los con-
tratos con los artistas y conjuntos
cue han de actuar en las próximas
Ferias y Fiestas de San Agustín.

Se concedió una subvención de
40.000 Pts. para sufragar los gastos
especiales complementarios de la
pasada Semana Santa.

Se dejaron sobre la mesa las so-
licitudes interesando la reducción
de la tasa del servicio de recogida
de basuras para un mayor estudio.

Se informó favorablemente la so-
licitud de instalación de un taller
de confección de géneros de punto
en calle Mglinos número 30.

Se acordó no autorizar ninguna
construcción de capillas en los so-
lares números 21 al 46 del «Ultimo
Ensanche de 1930» del Cementerio
Municipal.

Se acordó contratar con Carpin-
tería Aznar-Noguera, C.B. los traba-
jos de acondicionamiento de la es-

cuela de So'n Negre por el precio
de 243.788 Pts.

Se acordó reservar la pista de Te-
nis número 2 del Campo Municipal
de Deportes de Sa Mola al Club de
Tenis Felanitx, para la celebración
del IV Ranking Social.

Se accedió a lo solicitado por don
Tomás Sansó Oliver interesando la
subsanación de error padecido en la
solicitud de licencia de obras del
día 7 de octubre de 1985.

Se autorizó a as y Electricidad
S.A. para el cerramiento y pavimen-
taciún del camino de acceso al
Transformador del Matadero Muni-
cipal.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a rt. Bartolome Obrador Obrador, a
I). Bartolome Oliver Pons, a D . a Isa-
bel Julia Pou, a D.' Martín Xamena
Ramón, a D. Pedro Obrador Benná-
sar, a D. Frate,,isca Mpnserrat
Adrover, a D.4 MartOiguiló Ferrer,

D.a Catalina Ticoulat Mestre, a

D. Cristóbal Soler Bordoy, a D. An-

tonio Gomila Servera, a D. Juan Pi-
cornell Servera, a D. Guillermo Su-
há Vallbona, a D. Matías Sagrera
Bordoy.

Se concedieron des nuevos plazos

para terminación de obras autoriza-
das.

Sc denegó la licencia de obras so-
licitada por D. a Antonia Julia Ros-
selló en el bar instalado en «Arenal
Petit» de Porto-Colom.

Felanitx, a 8 de mayo de 1986.
El Secretario:

Fdo.: Guillermo Juan Burguera.
El Alcalde:

Fdo.: Pedro Mesquida Obrador.

ANUNCIO

Hasta el día 13 del próximo mes
de in n io será tiempo hábil para la
presentación de ofertas al concurso
de Vigilancia, Cuidado y Limpieza
del Campo Municipal de Deportes
de «Sa Mola».

Lo que se hace público para co-
nocimiento de los posibles intere-
sados.

Felanitx, a 27 de mayo de 1986
El Alcalde,

Pdo.: Pedro Mes quida Obrador •

Al cel sia

va morir a Felanitx, el dia 25 de maig de 1986, a 67 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

La seva esposa Francisca Nicolau Nicolau; filies Margalida i Francisca; fills politics Barto-
meu Fontcuberta i . Onofre Llinàs; nets; mare política Francisca Nicolau; fillola Margalida Febrer;
germa Gabriel; germans politics Maria, Catalina, Pere i Gabriela; nebots, cosins i els altres parents,
vos demanen que encomaneu, la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: Eres, 58



Llibres

Jcan Mascatu

FELANITX
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Com era Felanitx quan rebé el tito! de Ciutat
V ESCOLES — LA IMPREMTA

Per P. Xamena

D. Joan Gomis dirigia l'escola pública superior d'allots a l'edifici de
l'Hospital i D. Miguel Detrell, l'elemental a la Quartera.

Els Ligorins o Alfonsins que ja habitaven la casa que avui ocupen,
construida l'any anterior, regentaven una escola d'allots. Els superiors
de la casa foren en aquest any Miguel Maimó i després Joan Vicens. No
usaven hàbit eclesiàstic.

Les dues escotes públiques de nines eren regides per les religioses
de la Caritat, la superior per Sor Beniida Julia i l'elemental per Sor Ma-
nuela Vadell. La superiora del convent era Sor Fernanda Adrover.

El mes de desembre d'aquest any les monges del jardí que estaven
al carreró que no passa, es mudaren a una casa del carrer d'es Juevert.
Eren tres, no vestien encara hàbit religiós i feien costura a nines.

Les Trinitaries del carrer de Son Morei eren sis; vestien hàbit; la
superiora era Sor Maria de la Trinitat Belly. També feien costura a
nines.

A Ca's Concos hi havia dues escoles públiques de nins i de nines,
i altres dues a S'Horta. Aquest any fou inaugurat a S'Horta un convent
de monges franciscanes.

La impremta instalIada a Felanitx l'any 1883 per Andreu Ramon i
Bartomeu Reus havia passat a ser propietat de la societat «La Emula-
ción» formada per 21 accionistes, un dels quals era el rector D. Sebas-
tià Planas. La tenien llogada a Bartomeu Reus per 116 ptes. trimestrals.
Estava allotjada al carrer deis Quatre Cantons n.o 10. D'all à sortia el set-
manari «El Felanigense» dirigit per D. Miguel Obrador. Repartia cada
any als suscriptors «El Almanaque de El Felanigense».

En el teatre del Centre Filarmdnic Teatral del carrer de s'Aigo es
representaven, especialment durant l'hivern, Operes, sarsueles i comèdies,
i a la placa de toros del claustre del Convent tenien lloc sessions d'acro-
bàcia i altres espectacles.

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

Tel. 575051

CENTRO MEDICO CALA MARSAL "ar uernardo)
HORARIO DE CONSULTAS:
De lunes a sábados:

Mañanas 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

AUTOMOVILISTA

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

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

Para informes:

FCO. MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

C. Campos	 Tel. 581984-85

Juan Mascaró i Fornes, Doctor
honoris causa per la Universitat de
les Illes Balears, aquest mallorqui
de naixença que ha acreditat la uni-
versalitat de la seva formació gra-
cies a l'estudi profund i acurat de
les grans obres de l'espiritualitat
universal; a les seves traduccions a
ranglés dels llibres sànscrits el
Dhammapada, els Upanishads i el
Bhagavad Gita; a les seves conver-
ses sobre la Biblia i els místic es-
panyols a l'any 1958, i en edició li-
mitada, publicava una entranyable
antologia espiritual titulada «Lamps
of fire». «Llànties de foc».

Aquesta obra, reeditada
després amb moltíssim d'èxit, a
l'any 1972 fou traduida al castella.
per Maria Sellares i publicada a
Méxic.

Ara, la Universitat de les Illes Ba-
lcars i l'Editorial Moll, per retre
un homenatge al mallorquí illustre
i per posar al nostre abast el fruit
de la seva llarga recerca de la veri-
tat, de la llum, de l'amor i de la
vida, acaben de publicar una molt
correcta traducció al català d'aques-
ta obra universal feta per Elisabet
Abeya, la mateixa que traduí la seva
versió del Bhagavad Gita per a la
Biblioteca Raixa de la mateixa edi-
torial.

Grades a la profunditat filosófi-
ca de Mascaró, a la seva erudició en
matèria de cultura i religions de to-
tes les epoques i pasos, al coneixe-
ment dels idiomes originals i a la
seva exquisida sensibilitat, ha acon-
seguit, dins de la mes bella i pul-
cra forma poética oferir-nos el cab-
dal d'aquests pensaments vius que
van des de l'Antic i Nou Testa-
ment, Ramon Llull, Sant Agustí i
Sant Joan de la Creu a Gandhi,
Confuci, Tao Te Txing, passant pels
pensadors europeus moderns: She-
lley, Hegel, Pascal i tants d'altres
que a través dels segles s'han con-
vertit en els fundadors dels grans
moviments religiosos i morals i que
amb les seves ensenyances hi tro-
barn, malgrat la seva indumentaria
tan diferent, una unitat en torn a
tres idees fonamentals: la llum,
l'amor i la vida.

Benvingudes aquestes «Llànties
de foc» que es fonen totes elles,
com diu el propi Mascaró, en aques-
ta gran llàntia anomenada per Sant
Joan de la Creu «la llàntia de l'és-
ser dede Déu».

Tant de bo que del foc poderós
que irradien aquestes llànties esde-
vengui una claror dins la foscúria
que ens aclapara i iHumini el camí
dels viatgers que les consultin.

Joan Maimó

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

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

En poques paraules

setniana que fa deu
Som a Felanitx. Concretament a

l'església de Sant Alions. Aquest
temple neogótic, disseny
concebut pel polifacètic i genial
Pere d'Alcantara Penya, serveix de
marc a un esdeveniment important.
Són dues les raons de l'afirmació:
En primer lloc, perquè és de Músi-
ca; després, perqué enguany se
n'acompleixen deu del seu inici...

D'aquí a poc temps sonaran les
veus del Cor de Cambra Stud ium
interpretant Mozart, com dies pas-
sats ho feu el cello de Motatu amb
algunes de les Suites de Joan Se-
bastia Bach.

Deu anys de Música continua a
NIallorca i a la Part Forana és una
fita assenyalada. Dissortadament,
en tenim pocs exemples: Vall-
demossa, Pollenca i Deia que comp-
ten amb un currículum cronològic
digne de menció; Bunyola, que
ja es un cas molt recent.

No hi ha dubte que aquests inci-
sos musicals dins la quotidianitat
de les nostres viles són molt posi-
tius. Seria desitjable que cada po-
ble arribas a trobar el seu moment
per a la Música; si no es possible
a nivell de cicle complet, que ho
fos, al manco, a nivell d'alguna dia-
da. Dedicar periòdicament unes ho-
res a la Música diu molt a , favor
d'un Poble i de la seva gent. Dei-
xar assíduament un espai a l'Art
Sonor es un immillorable sistema
per enlairar l'esperit. Els exemples
d'aquests pobles, capdavanters en
la materia, haurien de fructificar'.

Callau, que el concert comença!

Deixau que la Música soni...

Biel Massot i Muntaner

(Per a l'Associació de

Premsa Forana)
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Eléctrica
CONTRERAS

Empresa Autorizada por el M. de
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

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

Presupuestos sin compromiso

Calafiguera, 64 - Tel. 582038
	

FELANITX



Vedat Son Mesquida
Por la presente se convoca a todos los abonados del mencio-

nado «Vedat», a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar
el próximo miércoles dia 4 de junio a las 2P30 h. en primera con-
'oratoria y 22 h. en segunda. La Asamblea se celebrará en los lo-

cales de la «Escuela de Son Mesquida)..
Felanilx, 27 mayo 1986

La Junta Directiva

U. G. T. Felanitx
RENTA 85

Comunicamos a los trabajadores e hijos de trabajadores, que
en el local de UGT de la calle Nuno Sanç, 14 bajos (Tel. 580007),
les ofreceremos a partir del dia 1 de junio y hasta el 10 de julio,
asesoramiento y elaboración de la DECLARACION DE LA
RENTA.

Horario: Martes y jueves, de 4 a 8'30 y viernes de 6 a 8'30.

FELANITX

Ha mort el Pare Miguel Nicolau
Dies passats morí a Toledo el

Pare Miguel Nicolau, S. J., natural
de Ciutat però d'ascendencia fela-
nitxera.

El P. Miguel Nicolau havia in-
.gressat de jove a la Companyia de
Jesús i cursa estudis a la Universi-
tat Gregoriana de Roma. Durant
molts anys fou professor de Teolo-
gia a la Facultat Teològica de Gra-
nada i a la Pontificia Universitat
de Salamanca.

Es autor d'obres de teologia i as-
cètica i l'any 1977 publica una bio-
grafia del cartoixa P. Sebastià Ni-
colau, felanitxer de So'n Calderó,
que fou prior de la Reial Cartoixa
de Valldemossa de 1642 a 1654, em-
parentat amb els ascendents del P.
Miguel Nicolau.

Descansi en pau el P. Miguel Ni-
colau.

Exposició d'aquarel.les a
«Sa Nostra»

Recordam que a la sala d'art de
Ia Caixa de Balears «Sa Nostra», es
troba oberta una interessant mos-
tra d'aquarelles dels pintors Joan
Arroyo i Jesús Aguiló Gelabert.

• Aquesta mostra quedara clausura-
da demà vespre.

'Llar de la 3a. Edat
Dimecres dia 4 de juny, a les 6

del capvespre, hi haura exposició i
colloqui damunt el tema: «Els ob-
jecfius del II Congrés Internacio-
nal :de la Llengua Catalana».

Intervendra un representant de
la comissió organitzadora del Con-
gres a Mallorca.

NOVA JUNTA
Dilluns passat quedà constituïda

Ia nova Junta de Govern, que resta
integrada per les següents perso-
nes:

Presidenta: Barbara Palou Mestre
,Vice-President: Miguel Nicolau

Maternales

Secretari: Antoni Bordoy Capó

Vocals: Francesc Barceló Barceló
Llorenç Nicolau Alou
Miqueta Obrador Oliver
'Catalina Ramis Albons
Catalina Ricart Artigues
Damià Servera Miguel

Formen també part de la Junta
tres vocals:. l'Administració de la
Seguretat Social, un representant de
l'Ajuntament i un vocal designat
per La Protectora.

Dues noves publicacions de la
Part Forana

Dues noves revistes mensuals
s'urielxen aquests dies a la ja nom-
brosa familia de la premsa dels po-
bles de Mallorca. Es tracta del «Cas-

' tell Llubí» i «N'AH», r. vista de la
comarca de ponent que s'edita a
Andratx.

•
Sien ambdues benvingudes i que

tenguin una Ilacga durada.

Croada de l'Amor Divi

CLOENDA DEL MES DE MARIA
A SANT SALVADOR

Avui dissabte a les 7 del capves-
pre, en el Santuari de Sant Salva-
dor hi haura solemne Eucaristia
que presidirà Mn. Bartomeu Mi-
guel, rector de la parròquia, qui
farà el sermó. Tot seguit acte eu-
cartstic i mafia que es cloura amb
la veneració de la Mare de Deu.

Es convida a tot el poble a aques-
ta festa per clausurar el mes de
maig als peus de la Verge de Sant
Salvador.

vida social
DE VIATGE

Després de passar una temporada
entre noltros, ha sortit cap al seu
destí habitual, a Denver (Estats
Units), el nostre ben volgut 'misa
P. Jaume Prohens, C. R.

PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat a migdia, a l'es-

glésia de Sant Isidre de S'Horta, va
rebre per primera vegada l'Eucaris-
tia, la nina Bel Maria Covas Blanco.

El mateix dia i a l'església parro-
quial de Sant Miguel la rebé la nina
M.a del Pilar Ruiz Monserrat.

El sendeina, al santuari de Sant
Salvador, la va rcbre la nina Maria

Fuster.
I el diumenge horabaixa, a l'esglé-

sia de Sant Alfons celebra la prime-
ra comunió la nina Francisca Angels
Riera Huguet.

Felicitam a les nou combregants
així com els seus pares.

NOCES

Diumenge passat a migdia, al San-
tuari de Sant Salvador, s'uniren en
matrimoni, el nostre company Vi-
cenç Macia Ortega Taberner i N'Isa-
bel Adrover Rigo. Beneí l'enllaç el
Rector de la parròquia de Santa
Maria del Mar de Cala d'Or, Mn.
Nadal Palmer.

El nuvi fou apadrinat per la seva
mare D.a Magdalena Taberner Vda.
d'Ortega i la núvia pel seu germà
D. Guillem.

Un cop acabada la cerimònia, fa-
miliars i convidats es reuniren en
un dinar que fou servit a l'Hotel
Tamarix de Cala Ferrera.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació al nou matrimoni.

NECROLÒGIQUES
Dia 15 de maig entrega l'anima a

Déu a Felanitx, a l'edat de 76 anys
i després de veure's confortada amb
els sagraments, D.a Francisca Sansó
Estrany, Vda. de Bernat Bennassar.
Al cel sia.

Enviam la nostra més sentida
condolencia a la seva familia i d'una
manera especial als seus fills D.
Bernat, D. a Catalina i D.a Francisca,

Diumenge passat descansa en el
Senyor, a 67 anys, havent rebut els
sants sagraments, D. Miguel Febrer
Gornals. O.G.H.

Reiteram el nostre condol a la
seva esposa D. a Francisca Nicolau,
filies D.' Margalida i D.a Francisca,
fills politics i els altres familiars.

Secciti Religicsa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL

MES DE JUNY
Tots els dies, a les 740 del capves-

pre, rosa ri, exercici ab Sagrat Cor de
Jesús i a les S missa,

Divendres dia 6, festa del Cor de
Jesús, comença el tridu eucaristic.
A les 7.30 exposició del Santíssim
cant	 Vespres, exereiri al Sagrat
Cor i Olici solem ne amli serme).

POLVORONS

Ingredients: 400 grs. de bessó

d'ametlla amb un airet de forn. 400

grs. de sucre, 400 grs. de farina flui-

xa, 300 grs. de saïm.

Preparació: Capolau l'ametlla i

mesclau-la amb el sucre i la farina.

Poc a poc anau afegint el saïm a

trossets. S'ha de pastar molt per-
què la massa quedi ben feta. Des-
prés feis bolletes allargades i do-
nau-les un aire de forn.

COL.LEGI PUBLIC «I. JOAN CAPO»
Es posa en coneixement dels inte-

ressats que els examens extraordi-
naris i les proves de promoció per a
l'obtenció del Graduat Escolar es
realitzaran al centre de dia 2 a dia
6 de juny, am Mós Melosos. L'hora-
ri és exposat al tauler d'anuncis.

La Direcció

lose

d'EnelPerckl
Enc que som de Tramuntana,

es CONSOLAT DES SOLLERICS

oferesc a n'ets amics

que tenc a sa PART FORANA.

I també a n'es Ciutadans

—que jo som amic de tots—

veniu amb mi a fer rots

d'oli i de pa d'el d'abans.

Vull dir de pa integral

amb quasi tot es segó.

Per sa salut es millor

i això es lo principal.

Es capvespres des dijous

convit a pamboliada.

Tenc també una sobrassada,

cafe, ametlles i anous.

Maig 1986

INSTITUTO «Virgen de
San Salvador» FELANITX

AVISO

De acuerdo ron lo dispuesto en el

B. 1). correspondiente y normas com-

plementarias se hace público que el

plazo de admisión de solicitudes de

pre-inscripciOn de alumnos (as) estará

abierto en este Instituto hasta el dia

del prOximo nzes de junio y que el pe-

riodo de matriculaciOn oficial para

los niveles de 13.1:.P. y G.O.U. com-

prenderá desde el I al 1 15 de julio del

corriente ano.

Felanitx, 24 de mayo de 1986.

El Secretario.

¡'do.: Mariano Salido Soler

V° 13.° El Director,

¡"do.: Guillermo Obrador Aman



Si vos interessa xerrar millor, heu de saber que...

no es correcte dir:

• tornillo
• sombrilla

• lejía

Exemples:

convé dir:

• pern, grampó
• parasol
• lleixiu

• La maquina d'escriure ha perdut un pern

• Amb un parell de gram pons hem arreglat la taula
• Si no vols prendre massal el Sol val més que dugis un

para sol a la platja
• El lleixiu es un bon desinfectant

CORRECCIÓ DE BAREARISMES
referenis

NEGOCIS

Barbarisme Forma correcta

AGOTAR
	

esgotar, acabar
AHORRAR
	

estalviar
ALMACÉN
	

magatzem
ALQUILER
	

lloguer
BARATO
	

barat
COBRO
	

cobrament
HASIENDA
	

hisenda
MOSTRUARI mostrari
PORCENTATGE percentatge
RECIBO
	

rebut
SOCIO
	

soci
XEQUE
	

xec

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FELANITX

FUTBOL
2.• REGIONAL

MARIENSE, 4 - S'HORTA, 2

UN BUEN PARTIDO

Pese a la derrota el S'Horta rea-
lizó un buen encuentro, gozando de
claras ocasiones de gol, que sus de-
lanteros no supieron traducir.

Marcaron los goles del S'Horta,
Mas y Dino.

S'HORTA.— Eloy (R. Roig), Rito,
Xisco, Burguera, R. Ramírez, M.
Roig, J. Roig, Aznar, Dino, Juli y
Mas.

El partido fue bastante duro y el

Colegiado de turno no supo —en
ningún momento— estar a la altu-
ra de las circunstancias.

CA'S CONCOS, 0 - CAFETIN, 2
NUEVA DERROTA

De nuevo el Ca's Concos se vió
sorprendido en su feudo, esta vez
por un enemigo de cuidado, el Ca-
fetín, que todavía aspira al ascenso
a La regional.

Pese a los cuatro negativos que
cuenta el equipo local, la perma-
nencia está garantizada.

Merci

GOLEADORES
Una sección que patrocina
.1111TOCARES CALDENTEY»

.5.4t4 eirLat44.4Mel

OS??

autocares

J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153

C.D. FELANITX
1.—M. RIAL con doce.
2.—Garau con seis.
3.—Vicens, Torrado, R. Juan y

Vacas y M. Hoyas con tres.
4.—Valentin y Covas con uno.

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

nueve.
2.—J. Juliá con seis.

Bordoy y Roselló con dos.
4.—Adrover, Nicolau, Perelló, M.

Mestre y G. Mestre con uno.
C.D. S'HORTA

1.—MAS con quince.
2.—Ramírez con trece.
3.—M. Roig con diez.
4.—Dino, Contestí y Juli con tres.
5.— Oscar, Carrasco y Santi

con dos.
(1.—Sito con uno.

FELANITX ATCO.
1.—ALFONSO con quince.
2.—T. Barceló con ocho.
3.—Hoyas con seis.
4.—Pirri con cuatro.
5.—N. Julia con tres.
6.—J. Maimó con dos.
7.—Fernández, Fiol y Nico con

uno.
JUVENILES

1.—J. BARCELO con nueve.
2.—J. Julia con siete.
3.—Adrover y J. Risco con seis.
4.—Crucera con cinco.
5.—Juli y J. Gallardo con tres.
6.—J. Pifia con dos.
7.—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. Leandro y Diego con

uno.
Nota.—Para corregir algunas cla-

sificaciones esperamos su colabora-
ción.

S. Artigues

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

NECESITO MECANICO
Inf.: Tel. 580710

SE VEN UN 130N LLAUT molt
mariner, de 37 pams, amb motor
Solé Diesel.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
o Tel. 580130

Usquest

Avui finalitza la
temporada
Cadets masculins

«PERLAS» DE MANACOR, 30
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 27

A. Obrador (10), Villalonga (2),
Lázaro (2), Surier, B. Maimó (4),
B. Monserrat (2), J. C. Maimó (7).

Tempteig molt baix a un partit
clolent en el que els felanitxers des-
aprofitaren una exceHent oportuni-
tat per a l'obtenció altra vie-
tória. El Joan Capó erra 14 dels 16
tirs lliures que tingué a favor. En
el descans s'havia arribat amb 14-13.

Juvenils femenines

«ESPAÑOL, 54
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 45

L'única noticia que tenim del par-
ta es el resultat, que no es dolent
si recordam el 23-47 que s'enregis-
tra en el partit d'anada a Felanitx,
fa unes setmanes.

PER AVUI

La temporada que comencà el
passat mes d'octubre, acaba avui
pels equips felanitxers del Joan
Capó/Autocares Grirnalt. Es despe-
deixen jugant el darrer partit del
«Jorge Juan» davant els aficionats
felanitxers, a la pista de Sa Mola.
El rival dels cadets sera el Sa Po-
bla —ja guanyador del grup— men-
tres que les juvenils s'enfrontaran
al Bons Aires en un partit que do-
nara el 2on. Roe al guanyador.

Rebot Ofensiu

•Agra ï ment
Davant les nombroses ma-

nifestacions de condol rebu-
des per la familia Febrer-Ni-
lolau, amb motiu de la mort
de Miguel Febrer Gornals i
amb la impossibilitat de cor-
respondre-les a totes perso-
nalment, els seus familiars ho
volen fer per mitjà d'aquesta
nota.

A tots, moltes gràcies.

SE VENDE

en Porto-Colom
—Apartamentos 1." línea
frente al .mar en C. Tra-
falgar.

SOTANOS de 150 m2.
y de 300 m2.

Directamente del
constructor

CONSTRUCCIONES

PUIG HUGNI, S.A.
Tels. 575113- 581749

SE VENDE casa en Fefanitx
C. Cuatro Esquinas
Precio interesante



Y2foo FOGt2
Ada. Cala Llonga s-n, Local, 14 (Porto Cari)

Tel. 657565—Cala d'Or
Dirección comercial: Andrés Bennasar/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.

Luis Enrique Arbulu Crousillat
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Especializado en Jamaica Hospital (Nueva York) - Instituto Dexeus (Barcelona) - Hospital Cantonal
(Lniversidad de Basilea) - Centro Médico Naval (Lima).

e/Amargura 1, 4.° - 2A (ascensor) Tel.	 T) 
5 3 2Toda 	de servicios Tocológicos y Ginecológicos

(971 MANACOR

FELAN1TX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• La muestra pictórica de MES-
TRE-OLIVER en MANACOR, pese
a las prisas con que se montó, cons-
tituyó un sonado éxito, a todos los
niveles, ya que prácticamente se
vendió todo. Por otra parte, nues-
tro amigo Biel que interesa en el
extranjero, fue motivo de un am-
plio reportaje en el 2.° canal de la
DEUTSCHLAND T.V., el de mayor
audiencia, que suele mostrar la MA-
LLORCA insólita, cultural, pintores-
ca que no suelen ver los turistas.

• Esta semana hemos entrado
en el MUNDIAL DE MEXICO, fút-
bol a go-gó. Esperemos que no haya
una intoxicación, hasta en el plato
habrá balones...! Y que la calidad
esté a la «ALTURA» de las circuns-
tancias!

• Dicen que ha quedado una
monada la FOTO-NOVELA titulada
«SON CREST» que aparecerá en la
nueva revista «NA RITA». El parto,
en julio.

• Mi confidente cometió un
error lamentable al olvidarse de un
actor/azo que ya no falta en nin-
guna de las representaciones de
«GENT DE BULLA». Falta grave en
Ia lista que dimos. Me refiero a
JOAN MANEL CHILET, que ha de-
mostrado con creces en sus inter-
pretaciones «video-movies» y teatra-
les que es un actor como la copa
de un pino. Valga esta rectificación.

• El CINE en FELANITX ha
muerto, al menos para una larga
temporada. Me temo que demasia-
do larga. El otro día era el «CINE
FELANITX» que ponía el cartelón
de «Vacaciones» hasta nuevo - aviso,
ahora le ha tocado el ttirrio al
«CINE PRINCIPAL»... El personal
así lo ha querido, total para «cua-
tro ratas»...! Una pena!

• Siguen disputándose con inte-
rés los partidos de ese campeonato
de FUTBITO en la pista de «Sa
Mola». Les informaremos por me-
diación de nuestro compañero
JOAN RIBAS de las clasificaciones
finales.

Por otra parte, conocida la crisis
del fútbol felanitxer, se está prepa-
rando un equipo de FUTBITO FE-
DERADO, con los mejores jugado-
res del entorno, bajo el esponsor de
«NOU SPORT». Un proyecto intere-
sante, visto el gran auge que está
tomando esta modalidad.

• En la «CASA DE YANGUAS»
ALBAICIN (Granada) se presenta
entre estos meses de mayo ÿ junio
«MAGICA MALLORCA», bajo el pa-
trocinio del GOVERN BALEAR. Ar-
tistas de la talla de BEN JAKOBER,
DAMIA JAUME, MATI KLARWEIN,
JOAN RIUTORD y MENENDEZ

ROJAS que han sido presentados
en el folleto, editado a tal propósi-
to, por la pluma no menos al-114i-
ca» de nuestro compañero y poeta
JOAN MANRESA.

• VIDEOCLUB.— «LA FUGA DE
LOGAN» interpretada por Michael
York, Richard Jordan, Farah Faw-
cett-Majors, Peter Ustinov y Jenny
Agutter (maravillosa). Basada en la
novela de WILLIAN F. NOLAN y
C. JOHNSON. Estamos en el futu-
ro, un pensador eléctrico rige los
destinos de la humanidad, corre el
siglo XXIII. Logan impulsado por
su amor a la vida, acompañado de
Jessica, decide revolverse contra la
sentencia cruel e inhumana la muer-
te prematura a los 21 arios para lo-
grar un equilibrio entre los recursos
y las boCas que alimentar, entre una
sociedad diezmada por los propios
errores de sus antepasados.

Película filmada con escasos me-
dios, que no ha perdido su vigor
con el tiempo, magníficamente di-
rigida por MICHAEL ANDERSON.

• En la «TORRE DE SES PUN-
TES» de MANACOR, el Ajuntament
local presenta estos días a artistas
tan revelantes como LONGINO y
MARGALIDA MOREY. El primero
es de sobras conocido, pero la se-
gunda utiliza la fotografía como
medio de expresión, con una ex-
traordinaria sensibilidad.

• La dirección de DISCO
«CLASS», que quiere estar al «loro»
y ganarse al personal a costa de lo
que sea, prepara un apretado fin de
semana con mucha marcha. Hoy
viernes GRAN NOCHE TROPICAL,
sambas, cha-chás, ma mbos. Ambien-
te afrodisíaco, con un cóctel/invita-
ción que donarán geltilmente los
nuevos y dinámicos responsables
del local. El sábado actuación de
«F ASHIO N» (ex-componente de
«Salsa Picante») que con su amovi-
da», alegría y ritmo prometen cal-
dear el ambiente. ¿Se puede pedir
más? Ah, y no olviden las GALAS
JUVENILES de las tardes.

• Mi amigo JOAN PLA, muy
ocupado/liado últimamente, dió una
conferencia el otro día en el «CIR-
CULO MALLORQUIN» de la mano
del felanitxer NICOLAS FORTEZA
con asistencia de todas las autorida-
des de Ciutat. El tema no era otro
que «LA ORLA» (Memorias de un
tiempo feliz) una sección que apa-
rece semanalmente en el periódico
«Baleares». En la presentación Ni-
colás Forteza dejó bien claro que,
como GUILLEM TIMONER, CRIS-
TOBAL COLOM era felanitxer.

JORDI GAVINA

Se hace TAROT
El futuro a través de

Ias cartas
C. Verónica, 13 bajos

La final de Mallorca d'Atletismc
Escolar se celebra a Campos el dis-
sabte passat. La gran participació
dels escolars mes destacats de ca-
dascuna de les comarques i la flui-
xa organització foren notes desta-
cades.

Trenta-vuit atletes del Collegi
Joan Capó i un de Sant Alfons cons-
tituiren la participació telanitxera,
que novament crida l'atenció dels
presents pels seus bons resultats,
en especial la formació femenina de
7è/ 8è.
Alevin

Els qui obtingueren més bona
classificació foren: Francesc Mon-
serrat (campió de salt de llargada,
4'18), Andreu Páramo (subcampió
de 150 m. 11.) i M.a Antònia Cruce-
ra (2. ° a 500 m. 11., després d'una
gran cursa).
bifantils

Destacadíssimes les nines que to-
tes, manco una, pogueren pujar al
pòdium d'entre 10-12 finalistes.

— Campiones: Sebastiana Ga-
mundí (80 in. tanques), Margalida
Fiol (80 m. ll.), Catalina Oliver (300
m. 11.), Francesca Roig (1.000 m.
marxa), equip de relleus 4x80 (Con-
suelo Martín, M. Fiol, C. Oliver i A.
Valladolid).

— Subcampiones: Marisol Martín
(2.000 m. 11.), Margalida Obrador
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(disc) i Milagros Adrover (alçada).
Completarcri el grup: Joana Mar-

cos (3." a pes) i ApolIónia Vallado-
lid (4." llargada).

A la classificació per equips, pri-
mer lloc molt destacat pel Joan
Capó, amb Inés dc 30 punts d'avan-
tatge respecte del segon, Ramon
Llull d'Inca. Ambdós equips s'han
classificat per a la final territorial
de Balears (Campos, 7/8 de juny .).

En categoria masculina també re-
sulta primer el Joan Capó, però hi
hagué una forta lluita fins el darrer
moment. El Joan Capó obtingué 81
punts; Beat Ramon Llull, 75; Son
Espanyolet, 71; Joan Capó de Pal-
ma, 66. Als altres ja els trobam a
una Ilarga distancia.

Els mes destacats del conjunt {o-
ren: Mateu Bennasser (ler , a mar-
xa), Mateu Obrador (2on. a 300 m.
ll.), Sebastia Barceló (2on. a Ilan-
çament de pes), Angel Rodríguez
(2on. a alçada) i l'equip de 4x80
que es classifica segon i que for-
maren J. Fullana, J. Nadal, M.
Obrador i S. Barceló.

Els altres components de l'equip
varen ser: Antoni Sierra (80 ni. tan-
ques), Jaume Nadal (80 m. 11.), Sal-
vador Vidal (2.000 m. II.), Bernat
Mas (Ilanoment de disc) i Barto-
meu Nadal (llargada).

Atletisme

En el cativioaat insula de i'ilAuca,
els esca!ars del Joan Capó

repetiren l'èxit



Nace en Manacor

u Hipermercado favorito
Día 7, a partir de las 19'30 h.

HIPE FIESTA INAUGURACION
Buena música, LOS VALLDEMOSA,
Bailes Regionales, degustaciones y
bebidas para todos los asistentes en
una divertida Hiperfiesta para grandes
y pequeños.

ESTAIS INVITADOS!

ERM A ACOR

FELANITX

FUTBOL

Dies passats, el nostre Setmanari
es feia ressò dels problemes que ha
Lnat aguantant el conjunt felanit-
xer durant aquesta temporada, que
l'han obligat a baixar de categoria.
El futbol local esta, evidentment,
en baixa forma económica i espor-
tiva i no pot servir de consol el sa-
ber que altrcs Clubs més impor-
L, nts arrosseguen uns deficits qua-
si insuperables. M Is d'altres, ria-
lles són, es sol dir; però en parlar
de mi, no ric i el Felanitx ha per-
cita les ganes de riure i el que es
pitjor, la categoria nacional, que
tant costa aconseguir.. .

Desitjam que el nostre conjunt
representatiu superi aquesta greu
crisi i que les seves nafres les pu-
guin curar els seus devots que dis-
posin d'entusiasme i quatre do-
blers que, ara com ara, són els mi-
llers remeis per salvar el malalt..

Ara fa vint-i-cinc anys, el «Fela-
nitx» va acabar la Lliga en el quint
hoc. Era el temps de. les vaques'
grasses. Bons jugadors. i bona ali-
ció. El darrer partit Oficial de Id
temporada es presenta d'aquesta
manera: Chilet, Ferrer, Alberti,
Frau; Palma, Vidal; Rubio, Seva,
Obrador II, Mesquida y Tomás.

CINE . .
Tampoc se n'alliberen de la crisi

d'assistencia d'espectadors, les Sa-
les de Cine que es veuen afectades
pels nous «modus vivendi» de la jo-
ventut i la gent garruda que cer-

quen altres entreteniments per ma-
tar les llores buides.

Ben diferent d'un temps que, a
vegades, abans de passar per la ta-
quilla, havies d'acudir als bons ofi-
cis del señor Domingo Andreu, per
tal de que te collocas dins un «pal-
co» d'algun accionista absent.

Recordem les pellícules que es
projectaven vint-i-cinc anys enrera:
«YO ACUDO», por José Ferrer;
«LAS SIETE COLINAS DE ROMA»,
por Mario Lanza; «COMO ATRA-
PAR UN MARIDO», por Debbie
Reynolds; «. PAN, AMOR Y ANDA-
LUCIA», por Carmen Sevilla, etc.

PROCESSONS DEL CORPUS

Després de destacar les funcions
litúrgiques celebrades en els dife-
rents temples, el Cronista ens parla
de la tradicional Processó del Cor-
pus:

— Que salió de nuestro Templo
Parroquial con su usual cortejo.

— En la que participó la totali-
dad de Asociaciones religiosas de la
Ciudad.

— Ocupando la presidencia reli-
giosa el M. Rdo. Arcipreste Sr. Re-
basa, asistido por el P. Bartolome
Amengual, C.R. y D. Pedro Xame-
na. Asistieron, también, la Excma.
Corporación Municipal, con' el Sr.
Alcalde D. Jaime Munar, el Juez Co-
marcal sustituto, D. Antonio Soler
y el Teniente de la Guardia Civil.

— A lo largo de la procesión, la
piedad felanigense estalló -fragante-
mente al paso del Santísimo, con
una lluvia de flores, como una
ofrenda que la naturaleza, por ma-
nos de los hombres, ofrecía a su
Creador.

— Finalizó la procesión, con la
bendición del Santísimo, desde el
altar del Congreso.

Fins una altra, si Déu ho vol.

A LOS SOCIOS DE LA 130DECA

Señores socios de la Bodega de
Felanitx:

Porque es «gran església i pocs
perdons» me recuerda una anécdota
de la segunda guerra mundial, la
de los camponenses que iban al
muelle a ver la escuadra de guerra
y decían: —Tenemos una gran es-
cuadra. Pero se marchaban con las
manos en el estómago por lo débi-
les que estaban.

Nosotros tenemos una gran bode-
ga, pero nos deben dos años y cuar-
to y algo de acciones. Me acuerdo
que en una junta ganaron los que
no querían que castigasen a los cul-
pables. Como aquel caso del Evan-
gelio que Pilatos dijo deJesús, no
encuentro culpa en él y el pueblo
dijo que lo crucificaran y cuando
Pilato preguntó si querían que sol-
tara a Jesús o a Barrabás, dijeron
que a Barrabás.

Y el caso de los pobres socios es
éste, y son de derechas. Y otro caso
era el de los señores encargados de
los trabajos de la Bodega, que ven-

dían vino y no cobraban pedidos de
millones y millones y de esta mane-
ra el sudor de nuestro trabajo está
pendiente.

Un socio

VENDO APARCAMIENTO nuevo,
en ralle Mayor.'
Informes: Tel. 581553 (noches)

Próxima apertura
Sábado, 31 de Mayo
a las 6 de la tarde

MARATEA
Decoración y artículos

de regalo
Calle Capitán Barceló, 50

Tel. 575961
PORTO-COLOM

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

Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:

Mañana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8

Para su comodidad damos hora.
PROXIMO TRASLADO a Mayor 27

Edificio KANSAS
su peluqueria al más alto nivel
europeo: femenino y masculino

CONSTRUCTOR, ofrezco mis servi-
cios de FERRALLA, montado en
obra.
Informes: Tel. 581462 ((le 8 a 10
noche).

VENDO APARTAMENTO Y APAR
CAMIENTO en Porto-Colom,
Urb. Cala Barbacana.

Inf.: Tel. 580398 (horario laborable).
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EXCURSION A CABRERA DIA 15 DE JUNIO
A las 8.30 salida de Felanitx a la Colonia de S. Jordi.
A las 9'30 embarque bordeando los islotes.
En Cabrera, almuerzo de paella, ensaimada rellena,

vino, sangría y fruta.
Paradas en S.011a, playa del 'Payés y Sa Cova Blava.

Quien quiera podrá bañarse en estos sitios.
Felanitx -- La Colonia—Felanitx en autocar

TODO INCLUIDO 2.500 Ptas.
Plazas limitadas.	 Reservas hasta día 10

'S	 FELÁNITX

La Premsa Forana amb En Lluís
i Na Marina Rossell

Eren una mica més de les dotze
i per culpa de l'intensíssim transit
que hi havia a la capgirada Ciutat
em pensava arribar tard a la roda
de premsa que donaven a aquella
hora al Parc de la Mar Lluís Llach
i Marina Rossell. Per sort, comença
tard i vaig poder sentir tota la con-
versació. Després de fer una gran
voltera vaig arribar al Roe on s'hi
trobaven tots els periodistes, Lluís
i Marina. La primera pregunta anà
dirigida cap a Lluís i era sobre la
querella que ha posat el cantant
contra el PSOE per incumpliment
de promeses; al que respongué:

LL.— No es una querella, es una
demanda i les demandes civi,is se-
gueixen un procés estipulat i ara
estem en.'el moment de presentació
de proves i teòricament una -vegada
presentades les proves i tes timonis
hi ha d'haver vista i sentencia.

P.— I com ho veus?
LL.— Jo ho veig bé.

P.--- Pensaves que amis Felipe
Gonzalez a declarar?

LL.— Jo sobre això no penso res.
Es un procediment judicial i els de-
mandats deuen ser gent i entitats
responsables que actuen segons la
seva voluntat; diem que l'únic co-
mentari que jo he fet en aquesta
qüestió es una certa manca de con-
sideració envers el requeriment ju-
dicial que seis hi va fer per escrit
i certificat. Són gent respgnsable
que quan ho fan_

Quines proves i testimonis
presentareu?

LL.— Hi ha uns centenars d'ac-
tes del Congrés de Diputats, hores
de TV, declaracions públiques, pro-
grames electorals i congresuals,
apart d'això algun document d'au-
diovisual d'actuacions que alguns
de nosaltres varem fer organitzades
amb altra gen/ del PSC en favor de
la pau i el desarmament l'any 81.

P.— Ha estat difícil organitzar
aquest congrés?

LL.— Venir no, però a nivell tèc-
nic m'imagín que sí que deu por-
tar problemes. La gran sort es que
ens trobàvem lliures i ens fa molta
illusió cantar junts.

M.— Cal agrair-ho al congrés que
ho ha fet possible, perquè ni) es ha-

. 'banal que cantem plegats, 4da un
anam fent. Esper que poguem com-
partir cançons.
• P.— Quina valoració feis del Con-
gres?

LL.— Jo no em veig capaç de fer-
•la. No estic capacitat intellectual-
ment per fer-la.

M.— Jo penso que hi ha gent tec-
nica, que poden fer la valoració i a
mes acaba de comonçar.

P.— Sou els cantants oficials del
Congrés?

M.— No; per exemple jo nomes
canto en aquest.

LL.— Jo aquí i a Barcelona; na
Maria del Mar, aquí, a Barcelona i
a un altre Roe. No som cantants
oficials, no tenim ni carnet ni tar-
get a.

P.— Que pensau de l'himne del
II congrés?

M.  La música es sempre molt
útil. A vegades val més que un mí-

ting o un discurs. A mi no m'agra-
da, pentura per cortesia no es cor-
recte dir-ho. Canto cançons que
m'agraden.

P.— Que pensau de l'estandarit-
zació del català?

LL.— No estam molt preparats
per opinar sobre això. Es una dis-
cussió molt vella. A mi la veritat
cree que si es tendeix a l'estandarit-
zació ha d'ésser molt amplia. S'ha
d'agafar tot el que són modismes i
acceptar-los al diccionari general, i
que d'alguna manera fins ara ha
primat el Principat en aquest as-
pecte, però això es una opinió per-
sonal i immadura. Jo sempre he es-
tat partidari d'això que se'n diuen
modismes o variants. Es una font
constant d'enriquiment d'una llen-
gua. I si s'ha d'estandaritzar penso
que s'ha de fer pel camí de la crei-
xença que no pel camí de la mar-
ginació. Que ningú quan agafi un
diccionari no es trobi que paraules
que tenen ús des de fa segles no hi
siguin.

P.— El resultat del referendum
de l'OTAN ha causat decepció?

LL.— Sí home, es perdre una ba-
talla. Però la gent d'esquerres ha de
continuar lluitant pel No i per una
política exterior de neutralitat i de
desarmament. Ara el que no s'ha
de confondre es que perquè hagi
sortit el sí la gent d'esquerres hagi
d'estar a favor. La voluntat popu-
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mercado nacional de

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

crEr7A rE LA SEVI/t.‘"

11-4 F 6 A	 PM-V
R-7	 PM-H
H-7 TL	 PM-T
11-5 TL	 PM-I

Seat Panda	 PM-Y .
Ta bot 150	 PM-P
Talbot Samba	 PM-Y
Ford Fiesta	 PM-V

Sabados y domingos abierto
por las mañanas.

FACILIDADES DE PAGO

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

lar s'accepta però hem de seguir
Iluitant.

M.— Penso que era un resultat
que el govern el sabia perque si no
no hauria convocat el referendum.

P.— A quin disc estas treballant?

M.— Ara no estic treballant en
cap. Estic divulgant el darrer que
ha sortit.

P.— Coneixeu els problemes
d'aquest Roe?

M.— Quins problemes? Ja els
veiem (digué una mica estranyada
mirant la badia tota illuminada per
un magnífic sol que 11Ma aquell
matí). El sol una mica massa dis-
pers...

I amb un parell de petits comen-
taris que no cal mencionar acaba
aquella roda de premsa, la qual va
tenir una nota decepcionant. Aques-
ta fou que, estant en ple II Congrés
Internacional de la Llengua Catala-
na, entrevistant a persones de llen-
gua catalana concretament cantau-
tors, i grans promocionadors i di-
fusors de la mateixa, la majoria dels
periodistes feren les seves preguntes
en foraster, i es que la premsa, tam-
be necessita normalitzar.

Gabriel Angel Vich i Martorell

(CoHaboració especial per a l'As-
sociació de Premsa Forana de Ma-
llorca).

SE ALQUILA, para meses de vera-
no, casa 'en Porto-Colom, parte
Capilla, completamente amuebla-
da.
Informes: Tel. 580741.

Ia radia...
(Ve de la pagina 1)

sar de l'ajuntament, i d'això, n'hi
ha proves.

— La setmana passada, aquest
setmanari va publicar una relació
cl'activitats de l'Ajuntament demo-
cratic que era impressionant.

— Sí, i tal relació ens hauria
fer meditar, perquè entre totes cos-
ta feina trobar-n'hi qualcuna que
pugui realment considerar-se eficaç
de cara a donar vida al poble.

Ara mateix se gastaran dos mi-
lions de pessetes en la reforma de
la plaça de rnossLql Cosme Baut.;a;
quatre milions més per un aparca-
ment nou al cementeri; dos milions
tres-centes mil en dos brolladors a
Ia placa de Pax... però com veis tot
se'n va darrera coses sumptuaries,
es a dir, flors i violes. El poble se
pot morir i quedar molt ben amor-
tallat.

Cert que, 'per Sant Agustí, .varern
inaugurar un escorxador municipal
que va costar prop de quinze mi-
lions de pessetes; però un pensa
que no devia fer gaire falta quan,
d'aquí a un parell de mesos, en ce-
lebrarem el primer aniversari i en-
cara no l'hem posat en marxa. I po-
dria multiplicar els exemples, per()
es hora d'acabar.

Pirotècnic.

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

APART-HOTEL

PARQUE MAR

BANQUETES
Bodas, Bautizos,
Comuniones.

Un marco incomparable
20.000 m. zona verde
vista al mar

RESERVAS E
INFORMACION:

Apart-Hotel
PARQUE MAR

CALA D'OR - MALLORCA

Tel. (971) 65 7136
Telex 69716




