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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» FELANITX    

El Fisal 86 Més sobre el tema del dia
Tot i que el III Seminari de Ló-

gica Aplicada FISAL-86 es clausura
diiiendres passat,i1 dia abans a ves-
pre, se celebra a la barbacoa «La
Ponderosa» el sopar de cloenda, al
qual, a més dels congressistes, hi fo-
ren convidats representants de les
entitats collaboradores i dels mit-
jans de comunicació. Així doncs,
junt al Rector de la Universitat Na-
dal Batle, hi foren presents el Vice-
Rector Antoni Bennassar, el batle
de Felanitx Pere Mesquida i el re-
gidor de cultura Cosme Oliver, el
regidor i encarregat del Grup de
Ports Bartomeu Estelrich i el presi-
dent de l'Associació de Veïns de Por-
tocolom Bernat Artigues. S'esperava
l'assistència del president del Con-
sell Superior d'Investigacions Cien-
tifiques Enric Trillas, el qual degut
a un retard del vol que el portava
des de Madrid, arriba tot just quan
tothorn s'acomiadava. El coordina-
dor Llorenç Valverde dirigí unes pa-
raules d'agraïment a tots els que

Davers 133 felanitx,rs
Dijous que ve surten cap a Roma

les dues expcdicions de felanitxers
que, o be amb vaixell i autocar o
bé amb avió, es dirigeixen a Roma
per assistir a la canonització del
cardenal teatí P. Josep M.a Tomasi.
La coral de Felanitx, responent a
una invitació que li ferenItls teatins,
viatjarà a la ciutat eterna i pren-
drà part a l'acte solemníssim de la
canonització el proper diumenge dia
12 d'octubre, al matí. L'actuació de
la nostra Coral esta perfectament
programada dins el rigorós cerimo-
nial de la basílica de Sant Pere i
omplirà un espai que, segons tenim
entes, correspon al temps de la co-
munió del Sant Pare. La resta del
cant corre a càrrec de la famosa Ca-

havien fet possible la celebració del
seminari.

Quant a la tasca duita a terme en
aquest tercer seminari, cal assenya-
lar l'alt nivell assolit per les diver-
ses comunicacions que es presenta-
ren, així com la taula rodona que se
celebrà el dijous, a la qual es temp-
teja el grau de viabilitat dels siste-
mes experts i s'intenta discernir la
situació actual d'aquesta disciplina
enfront dels objectius perseguits.

Es poden distingir dos grups ben
definits entre els congressistes, l'un
format pels teórics que elaboren to-
ta una filosofia entorn als fona-
mènts científics de la lógica, i l'al-
tre, el dels que cuiden d'aplicar
aquests principis científics a la prac-
tica dels ordinadors. Entre ambdós
s'establí un corrent de comunicació
molt profitós, tot i que, el que qued: . 1
ben pales es Familia camp que resta
pel davant en el terreny de la lógica
aplicada.

Dissabte passat, em referia a la
contradicció en què incorr el PSOE
en relació a la normalització lin-
giiística. Més curiosa, penó, es la
dels politics d'Alianza Popular. És
sabut que aquest partit fins ara
s'havia mostrat clarament hostil al
catalã. En negava la unitat (i la
nega encara a Valencia) i s'oposa-
va a la seva ensenyança obligatória
a les escoles.

Però ara la situació ha canviat.
Ara, la nostra primera autoritat
autonómica i la majoria de Govern
Balear pertanyen al dit partit.
a dir, que els qui no eren partida-
ris de l'autonomia ara són els qui
Ia representen i l'han de defensar
enfront del centralisme opressor del
govern de Madrid, que esta en mans
del partit oponent, el PSOE. Quin
remei els queda sinó oblidar el pas-
sat i a ssumir, anc que sia per guar-
dar les aparences, el paper que els
toca representar!

El gran protagonista del drama
es el senyor Francesc Gilet, conse-
Iler d'Educació i Cultura, que es veu
en el cas d'haver de defensar amb
les ungles l'aplicació d'una llei en
Ia qual segurament no creu.

S'ha dit i repetit que el conse-
Iler Gilet va demanar l'exempció
de l'ensenyança del català per als
propis fills (què degué allegar,
Déu meu?), i es cert que ell, amb
els fills, hi parla en castellà (això
darrer em consta), si molt recent-
ment no ha canviat, que 'ambé po-
dria esser, però no ho cree proba-
ble.

Per part Nota, el senyor Josep
Moll, que ha criticat el Govern Ba-
lear de practicar una política lin-
güística massa poc energica, ara se
veu en el cas d'haver de fer difí-

per losep A. Gr;inait

cus equilibris per deixar en bon
lloc els de Madrid, que des d'allà
ataquen una llei que ell ha defensat
des d'aquí, per() que, al cap i a la fi,
són els seus confrares.

Tot plegat, grotesc, i si no fos
perquè s'hi veuen implicades, no
sols la llengua, sinó també la riostra
personalitat com a poble, la cohe-
tència i la justicia en suma, ho tro-
baria devertidíssim. Quina llàstima
que no tenguem ara un Llorenç Vi-
llalonga perquè ho pogués novellar.
L'assumpte m'ha recordat justa-
ment un personatge seu, el marquês
de Collera, conservador i castella-
nista, que feia la cort a N'Aina
Cohen, poetessa catalanista, vaga-
ment separatista, només per fer la
punyeta al clan de «Bé Hem Dinat»,
del qual, en el fons, era enemic. Els
nostres polítics representen una co-
media no gaire distinta a la del mar-
ques de Collera.

Em direu que es trist que el destí
de la Mengua catalana estigui en
mans dels qui no hi creuen. Ho es,
certament i no tant per la llengua
mateixa, sitió per ells, pels polítics,
per la democracia que encarnen, o
haurien d'encarnar. A la llengua, al
capdavall, no la salvaran els poli-
tics, sinó el poble, en la mesura en
que decidesca esser ell mateix. Les
generacions joves tendran la darre-
ra paraula en aquest plet. Precisa-
ment acab de tornar de Lluc, d'as-
sistir a un seminari on s'han tocat
temes diversos sobre llengua i so-
bre nacionalisme a Mallorca. Hi han
pres part més d'un centenar de jo-
ves, molts d'ells universitaris, que
mèstraven un interès i un entusias-
me esperançadors. Ells són els qui
hi posaran el bast el dia de demà.

La Coral de Felanitx, cap a Roma
integren les expedicions

pella Sixtina.
Pensam que l'emoció agitara un

xic el cor —que no la gargamella—
dels integrants de la Coral de Fela-
nitx en els moments en que aixe-
quin la veu dins aquell temple tan

auguts, en presència del Papa i en

un acte de tanta magestuositat. El

senderna la coral felanitxera illustra-
ra la solemne Eucaristia que se ce-

lebrara a la basílica de Sant An-
drea delia Valle de la mateixa ciu-

tat.
Desiljani un hon viatge a aquest

estol de felanitxers, que puguin ga u-
d r de bon temps i fruir de les mera-
yenes del país ita

Miguel Barceló i la cúpula del Mercat de les Flors
de Barcelona

En Pep Ferragut, viatger i aven-
turer mallorquí que fa poc ha estat
entrevistat a «Trau Trenat» espai de
Ia programació autonómica de
T.V.E., presentara el proper di ll uns
dia 6 d'octubre, una serie de diapo-
sitives relatives al seu darrer viatge
per terres d'Africa equatorial. Con-
cretament la mostra fa referencia a
una incursió pel riu Lwalaba, en que
recorregué 400 Km. en una piragua
indígena, i a la seva convivencia
amb les tribus Gwagenies, que es
troben a la selva d'aquest mateix

riu, en el Zaire.
Anteriorment, l'expedició compos-

ta per tres persones havia recorre-
gut a peu i en piragua: Kènia, tra-
vessat el llac Victòria, i Tanzania.
Varen conviure amb les tribus nó-
mades turcades del desert i amb la
de Maasais.

L'acte esta anunciat a la sala d'ac-
tes de «Sa Nostra» a les 9'30 del
vespre. Esta organitzat per l'agru-
pació local del G.O.B. i compta amb
el suport econòmic de la Caixa d'Es-
talvis esmentada.

Dimarts de la setmana passada es
va inaugurar a Barcelona la gran
pintura que ha realitzat Miguel Bar-
celó per a decorar la cúpula del ves-
tíbul del teatre del restaurat edifici
del Mercat de les Flors.

El nostre paisà ha duit a terme
aquesta obra gegantina per encàr-

rec de l'Ajuntament de Barcelona i
inicia el seu treball a mitjan mes
de maig.

Miguel Barceló, que rebutj à d'en-
trada treballar directament damunt
la bóveda, a trenta metres d'altura,
ha plasmat la seva obra sobre una
fal sa cúpula de fibra de vidre endu-

rit composta per setze peces encai-
xables que totalitzen una superficie
de 240 metres quadrats. D'aquesta
manera, el pintor ha pogut treballar
com te costum, o sia, a sobre terra.

A l'acte d'inauguració hi assistí el
bathe de Barcelona Pasqual Maragall
i la regidora de Cultura Maria Aurè-
lia Capmany, qui féu una breu sem-
blança del pintor.

Sembla que l'Ajuntament de Bar--
celona ha encarregat a Miguel Bar-
celó la decoració de la part supe-
rior de les parets que sostenen la cú-
pula, feina que possiblement realit-
zarà l'any que ve.

Projecció i col.loqui sobre la selva equatorial africana
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D.' Untonia Roig Odrover
que falleció en Porto-Colom, el día 24 de setiembre de 1986, a los 80 aios,

habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D.	 E.	 P.

Su afligido esposo Pedro Barceló Andreu; hija María; hermano Bernardo; hermanos polí-
ticos Micaela Antich, Damián Adrover, Apolonia Sufier, Sebastián Barceló y Marcela Pérez; ahija-
da Francisca; sobrinos, y demás familiares, al participar a sus amistades tan triste perdida, ruegan
la tengan presente en sus oraciones, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: C. Ca'n Gay, 12 (Ca'n Pere Polla) Porto- Colom

FELANITX

SANTORAL

Diu. 5 St. Placid
Dill. 6 St. Bru
Dim. 7 Mare Déu del Roser
Dim. 8 St. Simó
Dij.	 9 St. Dionis
Div. 10 St. Tomas Vilanova
Dis. 11 Sta. Soledat Torres A.

LIXNA

Quart creixent dia 10

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 h. Diumen-
ges, a les 7,30, 9,30, 13 i 18,15 h.

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

Cala Murada - Felanitx: No-
més els diumenges a les 9 1
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:
Francesc Pifia

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

TELEFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sois urgencies)
582200
Funerària 	580448 - 581144
Ambulttncies

581715 - 580051 - 580080
Servei medie d'urgencies 580254
Gutirdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
De dia 581385. Nit 554550

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE
LA COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 1, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros, a excepción de Don
Francisco Adrover Alonso:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se desestimó el escrito de D. Mi-
guel Julia Maimó interesando la
celebración de un nuevo concurso
para la adquisición de un vehículo
para la Policía Municipal.

Se dio cuenta de ciclos de con-
ciertos organizado por la Conselle-
ría de Cultura.

Sc dio cuenta del escrito sobre
creación de escuelas de música por
la Conselleria de Cultura, acordán-
dose solicitar la inclusión de la Es-
cuela de Música de Felanitx en di-
cho grupo.

Se aprobó la certificación núme-
ro 1 A de la Red de alcantarillado y
Estación Depuradora de Cala Fe-
rrera.

Se accedió a lo solicitado por Don
Eugenio Crespo Olivares de anula-
ción de recibos del suministro de
agua potable por facturación de un
consumo excesivo.

Se aprobó la certificación única
de la instalación de alumbrado en
el Campo de Futbito de La Mola,
por un importe total de 518.164 pe-
setas.

Se dio cuenta del escrito de con-
cesión de una subvención de 100.000
pesetas para la X Setmana de Mú-
sica de Felanitx.

Se autorizó a D. Francisco Sirer
para la ocupación de la acera con
expositores en la Avda. Cala Mar-
çal número 16.

Se acordó requerir al Club de Te-
nis Felanitx para que presente in-
forme sobre las características de la
máquina lanza-pelotas que interesa
instalar en la pista número 3 del
Campo de Deportes.

Se concedieron licencias de obras
menores a los siguientes particula-
res: a D. Francisco Estarellas Lla-
neras, a D. Simón Cabrer Serra, a
D. Francisco Oliver Mestre, a Don
Pedro Arcos Sierra, a D. Pedro An-

dreu Nicolau, a D. Bernardo Adro-
ver Obrador, a D. Jaime Obrador
Vicens, a D.a María E. Maura Cal-la-
ves, a D.a Lucía Avenza García y
Raquel Pareja Hinarejos, a D. Mi-
guel y Margarita García Capó y a
D. Antonio Vicens Vaquer y Fran-
cisca Vicens Albons.

Visto el dictamen favorable del
letrado D. Andrés Rullan Castafier
sobre la demanda a interponer con-
tra los Sres. Ramón y De La Rosa
para reclamar los terrenos cuya ce-
sión éstos prometieron al Ayunta-
miento en virtud de sus escritos de
4 y 18 de noviembre de 1981 y de
los acuerdos adoptados por el Ayun-
tamiento en sesión Plenaria de 20
de noviembre de 1981, aceptados
por dichos señores el día 23 del
mismo mes y ario, se acordó por
unanimidad llevar a ejecución in-
mediata el acuerdo adoptado en la
sesión Plenaria de 7 de julio de
1986, y, en consecuencia, interponer
una demanda contra los Sres. De
La Rosa Rosselló y Antonio Ramón
Gelabert para exigirles la entrega
de los terrenos que prometieron al
Ayuntamiento en virtud de sus es-
critos de 4 y 18 de noviembre de
1981 y de los acuerdos municipales
de 20 de noviembre de 1981 acepta-
dos por dichos Sres. el día 23 del
mismo mes y año.

Visto el escrito de D. Jaime Capó
Monserrat de advertencia de inicia-
ción de expediente de justiprecio
del solar sito en la Ronda Crucero
Baleares 77 de Porto-Colom afecta-
do por el Plan General de Ordena-
ción del Término Municipal aproba-
do por la Comisión Provincial de
Urbanismo con fecha 6 de octubre
de 1969, por unanimidad se acordó
el enterado.

Se acordó por unanimidad solici-

tar una prórroga de 6 meses del
plazo concedido por la Comisión
Provincial de Urbanismo para la
subsanación de deficiencias de la
Revisión del Plan General de Orde-
nación del Municipio de Felanitx.

Felanitx, a 8 de septiembre de
1986.

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

ANUNCIO

Aprobado por la Delegación de
Hacienda de esta Provincia el itine-
rario de cobranza de Tributos del
Estado, zona de Manacor, que afec-
tan a contribuyentes de este Muni-
cipo, se hace público que se efectua-
rán en los días, horas y sitios que
a continuación se indican-

FELANITX, del 21 al 25 y del 27
al 29 de octubre de 8 a 14 en la Ca-
sa Consistorial.

PORTO COLOM, el 31 de octubre
de 8 a 14 en local Aduana.

S'HORTA, el 30 de octubre de 8 a
14 en la Escuela Nacional.

CA'S CONCOS, el 3 de noviembre
de 8 a 14 en la Escuela Nacional.

Lo que se hace público al vecin-
dario para su conocimiento y efec-
tos.

Felanitx, 4 de septiembre de 1986.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

CLASES DE REPASO, mutematicas
y Física y Quimica RUP y CM%

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO CASA vieja, en e. Sant
Nicolau, 33.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

INFORMATICA: Se vende
Ordenador FACIT  DIC 6500 SERIES

1328 kb. de Capacidad en 2 Diskettes
Pantalla Display de 15"

Programa de Contabili‘lad incluido

PRECIO DE OCASION Inf. Tel. 580264



Carta dona a Nicolau Barceló
Santa Maria, 18 de setembre de

1986.
Bon amic Nicolau,
just ara acab de llegir el teu es-

crit de Fruita del temps» on et
refereixes, cree que d'una manera
encertada, a la situació de la llen-
gua catalana. Jo estic convençut,
com tu molt be afirmes, que el nos-
tre idioma en rep moltes, de mal-
rnenades, d'un vent i de l'altre. I
cosa pitjor encara, aquestes mal-
menades es fan sota un verbalisme
aparentment favorable a la llengua
catalana, però que en el fons —i no
tan al fons— amaga una - actitud cla-
rament castellanitzadora.

Però él que no entenc gaire, t'ho
dic ben de veres, es la teva referen-
cia al PSM. Potser que el PSM no
hagi fet una anàlisi permenoritzada
deis cinc punts que el govern espa-
nyol ha recorregut, t'ho admet, pot-
ser el PSM no hagi fet tot quant
caldria, però jo no he llegit ni sen-
i it —llevat de les demagògiques pa-
raules del Sr. Gilet i un comunicat
dels joves d'Unió Mallorquina— gai-
re denúncies de les actuacions del
govern de Madrid. I això, Nicolau,
consider que és greu. Es greu, per-
què d'allò que no hi ha dubte és
que com més acotem el cap més ens
potejaran.

Als collectius polítics, als partits,
1s fan les persones que hi treba-

llen, i les persones mai no són per-
fectes; sovint, ben al contrari, ens
erram o no encertam a estar al ni-
vell que pertoca. Però en un tema
de la importancia del futur del nos-
Ere idioma, que d'alguna manera és
el nostre futur com a poble, els
nacionalistes no ens podem perme-
tre la més mínima ambigüitat. L'ac-
tivitat política del PSM, la tasca
parlamentaria, la feina dins els
ajuntaments i dins els moviments
socials, ha estat i estarà adregada
a lluitar per la pervivència de la
'lengua catalana, només assolible a
través de la plena oficialitat.

Sols durant el mes de setembre el
PSM ha presentat les següents ini-
ciatives parlamentaries sobre el te-
ma lingüístic:

— Proposició no de llei demanant
que el Parlament insti al Govern
central a l'acceptació del català, ga-
lleg i basc dins les Corts generals;
a Pús d'aquestes llengües en la pro-

mulgació de lleis, tal i corn es va
fer amb la constitució; igualment
en les relacions entre el Govern cen-
tral i la Comunitat Autónoma i dins
l'administració perifèrica de l'Es-
tat.

— Interpellació sobre quin es el
capteniment de la Conselleria d'E-
ducació i Cultura davant el Decret
que regula l'ensenyament del català
i la Llei de Normalització, especial-
ment quina es la planificació que té
feta la Conselleria per a la seva apli-
cació i desenvolupament.

— Pregunta a la Conselleria d'E-
ducació i Cultura sobre en quina
data va cursar la instancia dirigint-
se al MEC sollicitant la implantació
de la llengua catalana al COU i ter-
cer grau de FP.

— Proposició no de llei que la
Conselleria procedeixi en un termi-
ni no superior a dos mesos a comu-
nicar a tots els municipis, previ as-
sessorament de la Universitat, qui-
na és la grafia correcta del muni-
cipi en llengua catalana, única ofi-
cial, instant els ajuntaments a fer-
ne ús; comunicar als organismes
oficials el nomenclator correcte
perquè se'n faci ús oficial; procedir
a la senyalització correcta en cata-
la a totes les senyalitzacions a car-
reteres i vies públiques; que el Go-
vern de la Comunitat Autònoma
promogui la normalització de tots
els rètols i cartells als aeroports,
estacions marítimes i altres serveis
públics, òrgans de l'administració
perifèrica, etc., d'acord amb l'arti-
ele 15 de la Llei de Normalització i
Ia disposició adicional 1.a

Jo no sé si ens acabam d'aixecar
o no, si encara feim badalls o ja es-
tam dexondits, el que si sé amb cer-
tesa es que si tots els que estimam
Ia llengua i la cultura pròpia d'a-
questa terra no som capaços de fer
pinya i donar batalla dins tots els
terrenys, entre el govern espanyol
del PSOE i el govern de la dreta a
les illes, ens llevaran la son.

Et saluda ben cordialment,
Maten Morro i Mareé

SE DAN CLASES DE REPASO DE
EGB. Ma temfilicas I.' 13UP y :Vía-
tematicas y Física y Química de
F. P.
In f.: C. Da meto, 541."- Tel. 582110

Wajoo Porl© Cal, o. el,
Av. C. Llonga, Local 14 (Porto Cari)
Tel. 657565 - Cala d'Or

Mayor, NO - Tel. 582204, 582002 -Felanitx

En barco a Barcelona y Valencia:
DESCUENTOS ESPECIALES: 25 V. Residentes - 20 7„ Ida

vuelta - 40 0/. coche.

OFERTA ESPECIAL TENERIFE:
4 noches 23.950 ptas.

Este precio incluye: Avión Palma--Tenerife—Palma. Hotel
en inedia pensión. Guia acompañante desde Palma. Trasla-
do hotel aeropuerto. Seguro viajeros.

FELANITX

Sant Josep Maria Tomasi.
Vida i miracles.

Antoni Oliver, C. R.

Josep Maria Tomasi va néixer dia 12 de setembre de l'any 1649 a la
ciutat de Licata, de la provincia d'Agrigento, al sud de Sicilia. Era un
diumenge, i foren els seus pares Juli Tomasi i Rosalia Traina. Josep
Maria ora el cinquè de la teringa dels seus germans. Abans d'ell eren arri-
bats Francesca, Isabel, Ferran i Antònia, i darrera d'ell arribaran encara
Rosaria, un altre Ferran i Alípia. A116 era un enfilall d'angelons que ve-
nia a omplir de voladissa i de cançons un niu que s'engronsava, empès
pel ventijol mediterrani, entre Ragusa, Agrigento, Licata, Palma de Mon-
techiaro i Torretta. Un bressol de cançons i d'esperances.

Sicilia era aleshores, i des de temps enrera, patrimoni de la corona
d'Espanya. Així que Josep Maria era també espanyol. I parlava el caste-
lla com si fos la seva llengua nadiva, puis el seu pare, que era duc de
Palma i, més tard, príncep de Lampedusa, el preparava per a la diplo-
macia i ben de bona hora li feu aprendre la parla castellana. Però això
de les llengues no fou mai cap problema per l'hereu del casal Tomasi,
que parlava i llegia italià, espanyol, 1iaí, grec, hebreu, arameu i siriac.

Com que el primer germà Ferran va morir molt petit, Josep Maria
era l'Hereu i com a tal a ell li pertanyia el títol de duc de Palma i, des-
prés, el de príncep de Lampedusa, l'illa de les muntanyes bessones, be-
sades per una mar brodada d'escumes, on giravolten les galeres; aquella
illa petitona, amb nom de flamarada, gronxant-se entre Africa i Sicilia.

Quan tenia quinze anys, va renunciar a tots els drets de la primo-
genitura i entra a la casa dels teatins de Palermo. Introvertit i reservat
com era, ja feia temps que duia la dèria de tancar-se dins un reclòs de
silenci i de pau. Al llarg dels seus estudis de filosofia i de teologia els
teatins ii feren recórrer tota la geografia d'Itàlia, cercant de trobar-li un
cel propici per a aquella salut seva tan inestable i tan malaltissa.

El vespre de Nadal de 1673 va dir la primera missa a Roma. I d'allà
ja no es va moure més. Durant quaranta anys es va dedicar a l'estudi i
a la publicació dels textos més antics de la Biblia i de la Litúrgia. Les
publicacions ompliren els seus anys i constitueixen una biblioteca. I la
seva obra esta tan ben feta que tots els investigadors de l'antiquitat de
I'Església beven, encara ara, a l'ull de la font de les edicions del P. To-
masi. I quan, ara fa vint anys, el Concili Vaticà II va emprendre la re-
forma litúrgica, no va fer pràcticament altra cosa que seguir les idees i
camins del Tomasi, que, doscents cinquanta anys abans, havia estat un
vertader profeta. Hi veia clar aquell teatí.

I es que tenia els ulls espolsats i l'anima neta. Era un dels homes
més savis del seu temps. La reina Cristina de Suecia el considerava com
un dels seus millors amics i li va obrir de pinte en ampla les portes de
la seva im mensa biblioteca de Roma.

Un dia el papa Climent XI, que també era amic seu, el va fer carde-
nal, fort i no't moguis. No hi hagué renúncia que pogués tòrcer el papa.
I el P. Tomasi va pensar que lo millor seria apagar el foc de la glòria
per tal que el fum no li pujas al cap, i se va enrevoltar d'un esbart de
criats que va recollir entre els més pobres de tota Roma. I, com que
tenia les mans foradades, els repartia tot quant tenia.

L'hivern de l'any 1712 va ser ferest a Roma. Plovia i feia neu amb
un fred de mil dirnonis. El cardenal Tomasi va aplegar una pulmonia que
amb pocs dies el se'n dugué cap a l'eternitat.

A Roma hi va haver un gran dol. Tot horn contava i no acabava els
exemples de Ilum d'aquell teatí pastat d'ombra i de silenci. El papa en
persona volgué fer l'elogi del seu gran amic.

I quan el P. Tomasi arriba al cel, no s'aturava de fer miracles. I els
feia tan grossos que un altre admirador seu, el papa Benet XIV, que era
dominic, va empènyer el procés per què fes via, i l'any 1803 —encara no
feia cent anys que era mort— el papa Pius VIIè el proclamava beat.

I ara es clou el llarg procés, quan el papa Joan Pau II, dia 12 d'octu-
bre, colioqui el P. Tomasi dins l'esplendor de la Glòria de Bernini, aquel
genial artista, el fill del qual, Domenico, un any després de la mort, ja
escrivia la primera Vida d'aquell gran teatí amic seu, el qual encara avui
s'ens presenta senyor i amo d'una paraula segura i profètica que pot om-
plir de ressons els Ambits i racons d'aquest segle nostre que s'esmuny i
s'acluca cercant viaranys nous cap a una centúria més pacífica i més
fruitosa.

CONSTRUCCIONES
MIGUEL GOMILA

Reformas.

Presupuestos sin compromiso

Cl. San Agustín, 15 - 1.° - Tel. 580755



sina Barbara i les seves amigues
Concepció, Catalina Maria, Antònia
i Carme.

Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un sopar a un
restaurant de la contrada.

Enviam als novells esposos la nos-
tra més cordial felicitació.

NOCES D'OR
MATRIMONIALS

Dimarts passat, celebraren les no-
ces d'or matrimonials, els esposos
Sebastià Nicolau Artigues i Catalina
Bauça Monserrat. Amb tal motiu es
reuniren al seu costat els fills i al-
tres familiars en una festeta entra-
nyable.

Enviam la nostra felicitació al ma-
trimoni Nicolau-Bauça. Que per
molts anys.

FI DE CARRERA
Ha acabat els estudis de veterina-

ria a la facultat corresponent de la
Universitat de Saragossa, Na Lour-
des Fiol Mestre.

La felicitam.
NECROLÓGICA

El passat dia 24, entrega l'ànima
a Déu a Portocolom, a l'edat de 80
anys i després d'haver rebut els sa-
graments, D." Antònia Roig Adrover.
Al cel sia.

Enviam la nostra condolência a la
seva familia i d'una manera espe-
cial al seu espòs D. Pere Barceló i
filla D. a Maria.

Secció Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE L'ÀNGEL
DE LA GUARDA

Denla drumenge se celebrara la
festa de l'Angel de la Guarda. A les
7 de l'horabaixa hi haura solemne
Eucaristia, amb homilia que dirà el
P. Gabriel Llompart, C. R.

Tots els fidels hi són convidats.
	AIMIMINMINMIMn

Ajuntament de Felanitx
ANUNCIO

En cUmplimiento de lo estableci-
do en el Artículo 158 del Reglamen-
to de la Ley del Servicio Militar, se
hace público que las listas provisio-
nales del personal del R/87 alistado
en este municipio, permanecerán ex-
puestas en este Ayuntamiento des-
de el día 1 al 10 de Octubre.

Felanitx, a 30 de septiembre de
1986.

El Alcalde,
Pedro Mesqttida Obrador

SE TRASPASA TIENDA

COMESTIBLES

Inf.: Tel. 580381.

Rubio's
Alta peluquería femenina y mas-
culina.
Salón de belleza atendido por una
profesional.
Servicio de bar para nuestros
clientes.
Horario: De 10 de la mañana a
8 de la tarde.
No cerramos al mediodía.
C. Mayor, 27 - 1.° - Tel. 582316
Para su comodidad pídanos hora.

Luis Enrique Arbulu Crousillat
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

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

Toda clase de servicios Tocológicos y Ginecológicos

c/Arnargura 1, 4.° - 2A (ascensor) Tel. (971) 55 43 22
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La (gota freda»
Aquesta setmana ha marcat la me-

teórologia de les nostres illes el fe-
nómen anomenat de la «gota fre-
da» i les precipitacions s'han suc-
ceit d'una manera gairebé ininter-
rompuda durant els tres primers
dies. Les precipitacions registrades
aquestes darreres jornades són les
següents:

Dilluns dia 29, 67 litres i dimarts
dia 30, 37'8 litres, els quais sumats a
les precipitacions registrades al llarg
del mes —de les quals n'oferim re-
loció tot seguit --sumen 120'4 litres
per metre quadrat.

Dia 6, 0'5 litres.
Dia 9, 0'5	 »
Dia 11, 2'0
Dia 12, 6'7
Dia 25, 2'6
Dia 26, 1'5
Dia 27, 1'5
Dia 28, 0'3

Sebastià Verd, nou director de
RIVE a Balears

En Sebastià Verd i Crespí, que
fins ara havia exercit el càrrec de
cap del departament d'Informatius
del centre regional de TVE, ha estat
nomenat Director de l'esmentat
centre, amb substitució de Jordi
Pérez Boix.

Sebastià Verd treballa dins els
mitjans de comunicació illencs des
de principis dels anys 70, ocupant
succesivament diversos càrrecs a
«Diario de Mallorca i pos tenor-
ment a «Ultima Hora». Després
s'incorpora'com a redactor al pri-
mer «Informatiu Balear» que va
emetre Televisió Espanyola.

L'any 1975 li fou atorgat el premi
«Ciutat de Palma» de periodisme i
el GOB li 'concedí fa alguns anys el
premi «Alsina» per la seva tasca en
favor de la conservació de la natu-
ralesa. Un altre caire a destacar
d'aquest periodista es la seva pre-
ocupació per la normalització lin-
güística, per a la qual ha treballat
sempre des d'una positura conscient
i compromesa.

Beca d'estudis a l'estranger per
a un felanitxer

Per segon any consecutiu, el nos-
tre conciutadà Miguel Monserrat
Antich, de PortOcolom, ha obtingut
una beca per a ampliació d'estudis i
investigació a la Universitat MC Gill
de Montreal (Canada), per un im-
port de dos milions cinc-centes mil
pessetes, concedida per la Caixa de
Baloars «Sa Nostra».

Miguel Monserrat, que se llicencià
en Matemàtiques l'any 1984 per
l'Universitat Autónoma de Barcelo-
na, obtingué plaça de professor
adjunt en el departament de mate-
màtiques de la Universitat de les
Illes Balears i durant el curs 1985-86
assolí la possibilitat de traslladar-
se a la prtistigiosa universitat del
Canadà grades a «Sa Nostra», per
tal de realitzar investigacions entorn
al tema «Categoria i teoria d'a.utà-
mates».

La seva candidatura You recoma-
nada per la Comissió Mixta de la
Universitat Balear —presidida pel
Vice-Rector Antoni Bennasar— i de
la Caixa de Balears —encapçalada
pel subdirector Fernando d'Oleza.

Tres llicenciats més i doctors de
la nostra Universitat han estat be-
neficiats amb sengles beques de «Sa
Nostra». Són Catalina Cabot Bibilo-
ni, que estudiará a la Universitat de
Califòrnia entorn al problema de la
salinitat de les aigües dolces i els
seus efectes a les plantes industrials.
En Jordi Ortin Rull, que estudiara
a la Universitat de Lovaina (Bél-
gica) i Maria de la Luz Carretero
Oleza, que investigara la relació pe-
dagógica en l'ensenyament i els
autórnates-ordinadors. Aquesta dar-
rera es especialista de l'aplicació d'a-
quests mètodes en els nins amb pro-
blemes escolars o que necessiten un
tractament d'educació especial.

Des d'aquestes planes enviam
l'enhorabona al nostre paisà Miguel
Monserrat. Que aquesta ampliació
d'estudis afavoreixi de debó la seva
ja prestigiosa carrera.

Club Altura
El proper diumenge dia 12 d'oc-

tubre, tenim programada una excur-

sió a les platges d'Artà i Betlem. La
sortida sera, com sempre, de la pla-
ça d'Espanya, a les 8'30 del matí.

Per a informació podeu cridar al
teléfon 58 05 89.

Es prega puntualitat a l'hora de
sortida.

Audició sobre pediatria
Durant la present setmana, dels

dies 29 de setembre al 3 d'octubre,
dins el programa «Dia a dia», que
emet a les 10 del matí l'emisora
Radiocadena Española, ha interven-
gut en unes audicions antorn a pe-
diatria el Dr. Francesc Josep d'Assís,
del «Gabinete Pediátrico de Fela-
nitx».

Llar de la 3 • Edat
CURS DIETETIC

Els dies 9 i 13 d'octubre, a les
17 hores, s'impartirà un curset de
dietética per a la tercera edat a car-
rec de Na Margalida Borras (de la
Catedra de Gerontologia de Barce-
lona).
CURS DE CERÁMICA

Començarà dilluns dia 6 d'octubre,
a les 17 hores.

Graduat escolar
Des del dia 1 d'octubre, a les

aules de preescolar del collegi
«I. Joan Capó» s'imparteixen classes
per a l'obtenció del Graduat Esco-
lar.

Les persones interessades en se-
guir aquestes classes es poden diri-
gir a les aules indicades els dilluns
de 8 a 10 de la tarda.

Peregrinado a Roma
AVIS

Es comunica a les persones que
han de prendre part a la peregrina-
ció a Roma amb motiu de la cano-
nització del P. Tomasi i que han de
realitzar el viatge en autocar des de
Barcelona, que des de Felanitx sor-
tira un autocar de la plaça de Pax,
a les 9'30 del vespre, per tal de tras-
Iladar-los al moll d'embarc.

Així mateix el diumenge dia 19 de-
matí un altre autocar els esperara a
l'arribada del vaixell per retornar-
los a Felanitx.

Adoració Nuturna
Dijous que ve dia 9, a les 9 del

vesnre, al convent de Sant Agustí, hi
haura. Vigilia d'Adoració Nocturna.

vida social
PRIMERA COMUNICO

Diumenge passat horabaixa, a la
parròquia de Sant Isidre de S'Hor-
ta, rebé per primera vegada l'Euca-
ristia la nina Margalida Assumpció
Oliver Vadell.

Li enviam la nostra felicitació, que
feim extensiva als seus pares.

ENLLAÇ MART1N-NADAL
Dissabte passat horabaixa, a l'es-

glésia del Carme de Portocolom
s'uniren en matrimoni els joves
Francesca Nadal Prohens i Santiago
Martín Rial. Beneí l'enllaç Mn. Bar-
tomeu L. Barceló Nadal.

Apadrinaren els nuvis els seus
pares respectius D. Bartomeu Nadal
Oliver i Da Catalina Prohens Ben-
nassar, D. Josep Martín; Cortés i
Da Ramona Rial Fainé.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus germans Jordi, B&
lén, Manel i Maria José, i Pere Ni-
colau i Manuel Nicolau; per la nu-
via el seu germà Jaume, la seva co-



1,124 144 h._
Si vos interessa xerrar millar, heu de saber que...

no es correcte dir:	 convé dir:

• embustero
	

• mentider

• hatxe
	 • hac

• fressa
	

• maduixa

Exemples

• Aquell home es un mentider.	 ii

• La paraula «home» duu hac.
• Enguany les maduixes van una mica cares. 

Servicio Nacional de
Productos Agrarioscartes al

FRED 'OR
t
i
'i	 Aire acondicionado.
1	 Camaras frigoríficas, etc.

C. Isaac Albéniz, 2
Tel. 658040
	

CALONGE

Pinturas Adrover - Antich C. B.
— PINTURAS INTERIORES Y EXTERIORES
— PAPELES PINTADOS
— MOQUETAS

— TRATAMIENTOS DE LA MADERA

Paseo J. Estelrich, 18 - Tel. 580645

C/.S'Abeurador, 28 - Tel. 582374
n
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ALQUILO LOCAL, 100 m2.

aproximadamente en calle

Cuatro Esquinas, 7

Inf.: Tel. 580:381

OCASION
VENDO CHALET EN PORTO-COLOM

en Ca's Corso. en buen estado

Informes: Tel. 575644

C. Kelly II

VENDO LLAUT FIBRA de 5 metros
con cabina. Motor Solé Diesel de
17 HP. Vela tipo Marconi. Con
muchos extras. Cedería puesto de
amarre. Precio 950.000 ptas.
la.: Tel. 287129
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De petita estatura, silenciós i som-
rient, a punt de complir els seixanta
cinc anys i disposat a deixar dins un
paren de dies la Vicaria General. Mn.
Bartomeu Vaquer un home que fa
dotze anys que esta al servei de la
Diòcesi dins el Consell Episcopal i
nou com a Vicari General. Hem tro-
bat que bé mereix avui la nostra
atenció i per tant aquesta entrevista.

—¿Estau cansat després de dur
nou anys com a Vicari General?

—No, però si desitjós de que un
catre mes jove assumesqui aquesta
lasca.

—¿Quines passes mes importants
creis que ha donat l'Església de Ma-
llorca durant aquest temps?

—Gràcies a la labor del Bisbe s'ha
promogut i potenciat la catequesi i
la pastoral, això ha creat una cons-
ciencia d'Església que calaba' ra amb
el Bisbe en l'Evangelització. Consi-
der també importan! la celebració
de les Assemblees Diocesanes, s'ha
Jet un bon treball de cohesió i s'han
anat llimant arestes entre tendèn-
cies a vegades enfrontades. Darrera-
ment hi ha hagut, i això ho valor
corn a molt positiu, l'increment de
vocacions al Serninari Major i la res-
mi:vació de l'edifici de la •Sapièn-
cia.

—¿Qué vos hauria agradat fer i no
ho heu fet?

—M'hauria agracia! tenir unes cer-
tes qualitats per fer el que li toca
fer al Vicari General que és, en con-
nexió ami) el Bisbe, coorclitiaA la
labor dels distints organismes dio-
cesans com les Delegacions, etc.,
pera no tenc aquest carisma. Així
hauria descarregat més el Bisbe i
ell s'hagués pogut dedicar a altres
coses.

—¿Quin moment ha estat el més
difícil que heu viscut, o dit amb al-
tres paraules quina situació vos ha
Ilevat la son?

—La son no la m'ha llevada res
i no sabria dir-te quin ha estat el
moment 111éS conflictiu; ara, quan
hi són procur afrontar-los en sentit
realista i confiar en la Providencia.
Viso sempre esperançat.

—¿Qué es lo que recordau amb
mes gust?

—Potser el treball en equip dins
el Cansen Episcopal. Aixa m'ha fet
caminar al ritme de l'Església molt
millar de lo que hauria fet lora del
Consell. El contacte habitual amb el
clero tumbé m'ha fet més compren-
sin.

—¿Quina és la missió pròpia del
Vicari General ara que tenim Vica-
ris Episcopals?

—Li dóna el Dret Canònic. El Bis-
be no pot arribar per tot i necessita
qualcú que actui en nom seu, aquest
és el Vicari General que ve a ser
com el brag del Bisbe. Aquest assu-
ineix la responsabilitat en cas d'au-
sèneia del Bisbe o malaltia.

—Dieu que quan el Bisbe no hi
es sou el maxim responsable. ¿En
aquest temps heu hagut de prendre

alguna determinació seriosa?
—Nc, perquè el Bisbe només s'au-

senta per un cert temps a l'estiu i
durant el periocie de vacances tot
queda paralitzat.

—Heu estat un home de silenci i
tolerancia més que d'estirar orelles.
¿Creis que aquesta política dóna
bon resultat?

—Per a mi personalment, si; cada
un ha d'actuar com es; si jo hagués
estirat orelles hauria fracassat.

—¿Aquesta postura no pot con-
cluir a un cert «desmadre»?

—Potser que sí i aixi ho ha dit
algú; pera Jesús tampoc va estirar
massa les orelles, tan sols als fari-
seus i nontés va treure una vegada
<,ses corretjades..

—Heu estat vicari, rector, vicari
episcopal, capella de monges, notari
del Tribunal eclesiàstic, provisor,
canceller, missioner, capella de Son
Dureta, Vicari General. ¿De tots
aquest càrrecs, quin vos ha fet créi-
xer més com a persona, i quin re-
cordau amb més grat?

—En general m'han fet créixer
tots parque pel let de tractar les
persones i els problemes de distints
angles at fa  estar en contacte amb
aquesta gent i • aquest problemes
veient-los amb realitat i comprensió.
Lo que recordo amb més grat és
certament la meya época de vicari
jove i la nieva estança a Perú; eren
els anys de mes

A l'hora de l'Adéu com a Vicari
General, ¿qué dirieu als capellans i
als feels?

—Als capellans lo que per a mi ha
estat convicció i que he transmès
quan he tengut ocasió: Ser prevere
significa estar al servei de la co-
munitat i de l'Església i això pre-
cisa de disponibilitat. Als feels els
diria que estinzin l'Església i no se'n
vulguin servir en pla egoista fent
derivar la vida cristiana cap a al-
tres indrets co;n lo social o lo folklõ-
ric.

—:Qué fareu a partir d'ara?
—Lo que me manin; seguesc es-

sent Vicari Episcopal de vida reli-
giosa i m'han demanat que porti la
direcció de la Casa de l'Església i
que callabani amb una assessoria
jurídico-canònica a la Cúria.

—¿Com és des del vostre punt de
vista el nou Vicari General?

--El vaig propasar al Bisbe com a
primer candidat; ja sabem que en
aquest món no hi ha ningú perfecte
pera en Joan té moltes qualitats i
encara que no sigui rúnic el veig
molt capacitat per exercir aquest
càrrec.

Mn. Bartomeu Vaquer Pins ara Vi-
cari General de la Diòcesi, que es
despedeix com hi entrá: Amb senzi-
Ilesa i esperit de servei. Personal-
ment estic content de poder-lo tro-
bar pels corredors de la Casa de
l'Església i que amb el seu somriu-
re de germà major, quasi de «pa-
drí», digui: «¿Que conten els mitjans
de comunicació?»

Andreu Genovart

gif

BASQUETOLOGIA II

Sr. Director:

Fa tres setmanes un tal Jonny
Faccio va escriure una carta que
anunciava la nova temporada del
bàsquet i també la DICTADURA del
club Joan Capó, i això és veritat,
perquè segons vaig veure, quan un
parell d'allots jugaven, ve el senyor
PERE MAYOL amb ses nines darre-
ra i els diu que començin a entre-
nar i que no facin cas als allots que
juguen. Elles passen per davant del
seus nassos i molesten als que ju-

guen (en Pedro queda molt satis-
fet).

No els basta mig camp per entre-
nar?

Gràcies.

La orden de 1 de agosto de 1986
del MINISTERIO DE AGRICULTU-
RA, PESCA Y ALIMENTACION, dis-
pone la obligación de que todos los
cultivadores de viñedo, deben efec-
tuar la declaración de la cosecha
obtenida de uva, antes del próximo
mes de diciembre. Para más infor-
mación dirigirse al S.E.N.P.A. telé-
fono 46 51 62.

EL JEFE PROVINCIAL,

Jaime Grimalt Obrador

Mn. Butemeu Veguer deixa la Vicaria General

«Vise Sempre esperançai»
Aquests dies, després de naif anys al front de la Vicaria Ge-

ne; al de ia Diacesi mallorquina, deixa el càrrec Mn. Bartomeu
Vaquer i Vidal, de Ca's Concos. Reproduim del «Full Dominical »
del passat 28 de setembre, una entrevista que li feu N'Andreu Ge-
t'ovar!.



cine princip a 11
Tel. 580111

Viernes 3, Sábado 4 y Domingo 5

Dos películas de acción y aventuras.

Los bicivoladores

Vivir y morir en los Angeles
Viernes, 10 y Sábado 11

Los Exploradores
Y

9 Semanas y media
Domingo 12, tres películas

Dartacan y Los Mosqueperros.	 Los Exploradores
y 9 Semanas y media

HORARIO: Viernes y silbado 9 noche.
Domingo, a las 3 tarde en sesiones continuas.

FELANITX

EL GENERALISSIM

La premsa nacional cooperava di-
ligentment a consolidar l'esperit pa-
triotic dels seus habitants, tan ne -
cesani per les circumstancies que,
aleshores, es vivia. El nostre Setma-
nari no era una excepció i era el
millor portaveu local del règim vi-
gent.

Quan el 29 de setembre de 1936,
el General Franco era nomenat Cap
de l'Estat Espanyol, el «FELA-
NITX» animava als seus lectors d'a-
questa manera:

— Creemos que ninguna designa-
ción podrá ser mas grata a los bue-
nos patriotas...

— Con el nuevo Jefe de Estado
se abre un nuevo cielo en la histo-
ria y en la vida de nuestro pueblo...

— Pongamos a su disposición,
con disciplina y obediencia, todo el
esfuerzo de nuestros brazos y todos
los anhelos de nuestros corazones.

— La Patria exige de todos los
más sublimes sacrificios. Un sólo
espíritu debe reinar en todos los
ámbitos del territorio español.

— Que el Señor conserve al Jefe
de Estado y bendiga toda su actua-
ción que tan beneficiosa ha de ser
para España.

FIESTA DE SAN MIGUEL
El 29 de próximo pasado sep-

tiembre, fué fiesta mayor para to-
dos nosotros; y si el buen criterio
eliminó de ella los actos de feste-
jos callejeros y de regocijo popular,
en cambio vibraban con toda fuerza
nuestros sentimientos religiosos y
patrióticos, dejando un grato re-
cuerdo que jamas borraremos de
nuestra memoria y escribiendo una
pagina de la historia local que di-
ficilmente sera superada.

Las milicias Ciudadanas de la
J.A.P. se asociaron a todos los
actos... Ello dió una nota simpática
de animación y disciplina a la Co-
munión y al Oficio.

A las siete de la mañana, Misa de
Comunión General...

A las diez, Oficio Mayor, cQn asis-
tencia de las Autoridades, Ayunta-
miento y obrería de la Parroquia.
Pronunció el panegírico D. José
Bauza...

Nuestro Templo Parroquial apa-
recía lleno de fieles y los comenta-
rios que oíamos a todos los asisten-
tes, nos inducen al convencimiento
de una verdadera y cristiana trans-
formación de Felanitx.

A las tres y media, en la explana-
da de la Plaza de Santa Margarita,
se verificó la bendición de la bande-
ra de las Milicias Ciudadanas de
J.A.P., ofrenda de la Sección Feme-
nina de A.P.A.

Asistieron las fuerzas de Falange
Española y sus secciones femenina
y de Milicias juveniles, juntamente
con las autoridades y numerosísimo
público.

Ofreció la bandera, en sentido
parlamento, la Srta. Ana Roig, acep-
tándola, en nombre de las Milicias,
su Jefe el alférez D. Juan Barceló
Andreu.

El Comandante Militar D. Carlos
Simarro, pronunció una elocuente
arenga...

A las cuatro, salió de las Casas
Consistoriales, la comitiva que se
dirigía a la Escuela Graduada para
el acto emocionante de reintegrar
Ias imágenes de Jesús Crucificado
en las aulas de dicho edificio...

Se izó la bandera bicolor mien-
tras la gente escolar entonaba el
himno «Honor a tí, bandera de mi
Patria»...

El maestro Nacional D. Juan Gri-
malt explicó la significación altísi-
ma de las dos restauraciones que
celebrábamos: la de la bandera na-
cional y la de la imagen de Jesu-
cristo. El Rdo. D. Antonio J. Mora,
nuestro tan querido Cura Párroco
Arcipreste, expuso lo que represen-
ta el culto a la imagen augusta de
Jesús, en la formación de las juven-
tudes escolares. Nuestro Alcalde,
D. Juan Falcó, comentó la falta de
base científica de los que, pomposa-
mente, titulados pedagogos, no eran
más que «Maestro Ciruela»...

Per a la transcripció, resumida,
D'ALLAVORS

ELECTRO-FRED
F. Contreras

Empresa Autorizada por el M. de
I. N.° 267

Instalaciones eléctricas e
induslriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:

Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.

—Servicio permanente.

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

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El pintor felanitxer MIQUEL
BARCELO estuvo en el acto proto-
colario de la presentación de la CU-
PULA D'ES MERCAT en BARNA,
que ha decorado con su pintura.
PASCUAL MARGALL llegó al acto,
que congregó a muchísimas perso-
nalidades de la cultura catalana, con
40 minutos de retraso. El felanitxer,
que se las sabe todas, todavía llegó
más tarde. Hay que saber estar al
loro en estas latitudes.

• Me alegro de que l pintor
MESTRE-OLIVER siga triunfando
en ALEMANIA. Sus últimas mues-
tras han sido celebradas. Nuestro
artista tiene en el mercado germa-
no una garantía absoluta para la
venta de sus obras.

• Recibí una postal del poeta
JOAN MANRESA que sigue viajan-
do cuando puede. Ahora MARSEI-
LLE, NICE... En la foto «Champ de
Lavande». Unas experiencias que al-
gún día, se se digna, podremos ver
impresas.

• Los de LLOSETA han prometi-
do volver a FELANITX. Que nues-
tra Ciudad es una maravilla. Vienen
con sus dos equipos. El ALTURA
gana en CA'S CONCOS y el LLOSE-
TENSE en «Es Torrentó». ¡Una bo-
nita excursión ¿no?!

• El presidente del S'HORTA se
llama RAFEL TABERNER efectiva-

mente, pero cometimos el error de
llamarle «Tamarits» cuando su ho-
tel es «TAMARIX», sobrenombre
con que Sc le conoce por aquellos
lares. Por cierto los días de entreno
en el campo «Sa Lleona» son «de-
masié». En el bar/restaurante del
campo se reune toda una familia de
amigos, que beben, charlan, comen.
Un ambiente que no existe en nin-
gún campo del país. Estas buenas
costumbres no deben perderse. ¡De
ninguna manera!

G Han cumplido arios estos últi-
mos días de septiembre: CR,ISTO-
PHER REEVES(34), EMILIO GU-
TIERREZ CABA(46), OLIVIA NEW-
TON-JHON(38), JOSE SACRISTAN
(49), MARCELLO MASTROIANNI
(62), BRIGITTE BARDOT(52), SYL-
VIA KRISTEL(34), MICHELANGE-
LO ANTONIONI(74), STANLEY
KRAMER(73), TREVOR HOWARD
(70), PERLA CRISTAL(55), ANITA
EKBERG(55), MYLENE DEMON-
GEOT(50), MADELINE KHAN(44 ),
DEBORAH KERR(65), CRISTINA
MARSILLACH(23).

• Nuestro amigo. compañero y
colaborador JOAN OBRADOR, ha
sido nombrado director de «SA
NOSTRA» en SANTANY1. ¡Enhora-
buena! Le veremos menos pero no
le vamos a perder de vista. ¡Fela-
nitx tira mucho, amigo!

• VIDEOCLUB. — «CALLES DE
FUEGO» de WALTER HILL con la
prometedora DIANE LANE y el no
menos MICHAEL PARE. En un lu-
gar, en otro tiempo, una historia
sencilla, rock-an-roll del sano, mo-
tos, cuero, violencia. Todo muy lleno
de tópicos, pero la historia está con-
tada con maestría. Pura delicia para
el espectador que la pudo ver en la
gran pantalla. En video hay que ver-
la para recordar, simplemente para
eso. De todas formas muy recomen-
dable para aquellos que no la han
visto.

o «Quan sa tardor arriba, i s'es-
tiu ens diu adéu, una vegada més,
tots plegats, hem de festejar el meu
Sant. Vet aquí s'invitació. Sa troba-
da d'amics, gaudirem amb alegría.
Agraït per sa vostra companyia a
sopar vos convit, a la Casa des Pas-
seig, dia 4 d'octubre, festa de Sant
Francesc a les 21'30... començarem
a sopar. Firmat: XISCO». Con es-
tas palabras escritas sobre un fo-
lio con incrustaciones pictóricas
«reironianas», nos hacía saber el
«Soltero de Oro» que un ario más
celebraba su onomástica. Nos refe-
rimos a XISCO OLIVER, un perso-
naje, un amigo.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos dos nuevas películas de ac-
tualidad. «LOS BICIVOLADORES»
de BRIAN TRENCHARD nos recuer-
da las «bicis» que volaban en el es-
pectacular final de «E.T.». La cinta
promete acción sin pausa ya que
con sus peripecias igualan a las de
Ias «moto-cross». «VIVIR Y 'MORIR
EN LOS ANGELES» viene con la
garantía de la firma de WILLIAM,
FRIEDKIN que se mueve como pez
en el agua en el terreno de acción,
especialmente en las persecuciones
corno lo demostró en la película, ya
mítica, «FRENCH CONNECTION».
Un policía en L. A. es asesinado, sus
amigos se afanan en descubrir a los
criminales.

JORDI GAVINA.
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Viernes 3 y sábado 4 a las 9 de la noche.
Domingo 5 en 3 sesiones continuas a partir de Ias 3 tarde.',

TIMOTEIY HUTTON y SEAN PENN en una historia real
de amistad y espionaje

El juego del Halcón
Además proyectaremos

(4 si no, nos enfadamos»
Viernes 10 y sábado 11 a las 9 noche.
Domingo 12 en tres sesiones continuas desde las 3 tarde.

FELANITX

FELANITX: Varga s, Obrador,
Juan, Valentin, Barceló, Juli, Nico,
Covas, Julia, Alfonso y Martin Rial.
Vacas por Obrador y Pol por Julia.

ARBITRO: Amer, incalificable, en
la 2. a mitad. Debido a que el partido
se jugó bajo la luz artificial no se
pudieron ver algunas jugadas con-
flictivas en ,P1 área visitante. Amo-
nestó a Julia, Romero y Jaime.

GOL:
Minuto 55, saque de esquina que

remata Mora al fondo de la red, 0-1.
COMENTARIO:
El Felanitx jugó una pésima pri-

mera parte ante un equipo muy
compacto que mandó casi siempre
en el centro del campo con un fút-
bol rudimentario pero efectivo. En
los minutos finales del partido el
Felanitx se volcó sobre la meta de
Moranta pero no hubo acierto en el
remate final.

EL MEJOR, MARTIN RIAL
Sc casó el sábado. ¡Enhorabuena!

Jugó el domingo y derrochó volun-
tad y entusiasmo. Marcó un gol, tras
'haber pitado el árbitro. Pero ¡qué
gol! señores. Mereció ,más fortuna,
porque la buscó con ahínco. De to-
das formas para nosotros fue el
¡Mejor!

MAIKEL

2.' REGIONAL,
EL (A'S CONÇOS NO MERECIO
PERDER

CA'S CONCOS, I'- ALTURA, 2
Primera derrota del Ca's Concos

en lo que va de liga y en su campo
frente al Altura, un conjunto muy
veterano que supo conservar la di-
ferencia despejando balones de su

area y perdiendo el máximo de tiem-
po que le permitió el árbitro.

Los goles fueron en la primera
parte. En el minuto 21 un delantero
visitante ganó la acción de la defen-
sa y casi sin oposición consiguió el
primer tanto, muy protestado éste
por considerar que estaba en fuera
de juego. Dos minutos después nue-
vamente el Altura logra el segundo
gol de un tiro cruzado desde la de-
recha que penetró después de dar
en el poste; imparable. El tanto lo-
cal se produjo cuando se cumplía el
minuto 45 al rematar de cabeza
Llull un centro de Rosselló. Con an-
terioridad el mismo Llull había dis-
puesto de dos claras ocasiones para
conseguir algún gol pero, incompren-
siblemente el balón le salió fuera.

La segunda parte fue de constan-
te dominio local pero la ordenada
defensa visitante hizo inútiles las
múltiples ocasiones que se acerca-
ron a su marco.

Mañana el Ca's Concos en su des-
plazamiento visita al Collerense.
Que haya más suerte amigos.

ROTLET, 2 - S'HORTA, 2

Gran resultado conseguido por las
huestes de Aznar, que les sirve para
borrar un negativo.

El equipo del campo «Sa Lleona»
no suele andar fino en los comien-
zos de la temporada. El trabajo,
muchos trabajan en hoteles, no les
permite entrenar como quisiera el
mister y esto se hace notar. Sin em-
bargo la conquista de este primer

• punto puede ser un gran revulsivo
de cara a la próxima confrontación

que tendrá lugar el domingo en
S'Horta frente al Consell.

JUVENILES	 ..

FELANITX, 1 - PORTO CRISTO, O
DEMASIADOS

INDIVIDUALISMOS
Un gol de J. Gallardo en el min.

36 decantó el encuentro a favor de
los felanitxers, que pecaron de abu-
so del balón en lugar de buscar la
colaboración del compañero.

INFANTILES
ESCOLAR, 2 - FELANITX, O
LOS MINUTOS FINALES

DECISIVOS
En los últimos 15 minutos los fe-

lanitxers encajaron los goles que
determinaron la derrota.

ALEVINES
FELANITX, 2 - STA. MARIA, O

TARJETA PARA EL GOLEADOR
MARCOS

Arbitraje de Vivancos bien. Se en-
tretuvo hablando durante el partido
con un directivo del Sta. Maria.

Marcos marcó los dos goles. Uno
en cada mitad. Minutos 13 y 14 res-
pectivamente. Vió una cartulina
amarilla. Este jugador tiene que
aprender a reprimir sus nervios. En-
tre los destacados hay que nombrar
a Xisco y Esteve, por su juego y
gran interés en beneficio del equipo.

El míster Adrover confía que ha-
gan una buena temporada sus pupi-
los y que sus jugadores se compe-
netren y que algunos jugadores de-
jen los nervios en la caseta, porque
éstos siempre perjudican al equipo.

Fútbol empresas
COMERCIAL MARIN, 2

, PROTECTORA A. GRIMALT, 4
¡AL FIN VICTORIA!

Victoria merecida, ya que los fe-
lanitxers fueron superiores tanto
técnica'- comó físicamente.

PROTECTORA / GRIMALT. — J.
Muñoz, Asensio, González, Cardell,
Gori (Tomeu min. 75), G. Muñoz,
Risco, Coca, Ferrá, Sobrino (Lillo
min. 46), y Manresa (Vidal min.
15).

Goles. -- (0-1) Ferrá :de colocado
disparo. (1-1) En despiste defensi-
vo. (24) En un saque de esquina.
(2-2) Vidal tras bonita jugada. (2-3)
Vidal de nuevo en jugada individual.
(2-4) Vidal roba un' balón y , se plan-
ta solo ante el portero.

El árbitro bien, ayudado por la
gran colaboración de ambos equi-
pos.

JIMMY

SE DAN CLASES DE INSTRUMEN= .

TOS DE PERCUSION y rítmica,
con y sin solfeo,

INFORMES: EN ESTA ADMON.

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS
JOAN CAPO/AUTOCARES

GRIMALT
Diumenge dematí s'inaugurarà ofi-

cialment la temporada pels equips
felanitxers. Els séniors masculins
del Joan Capó/Autocares Grimalt
jugaran a la vila costra el Comer-
cial Arta.

Moments abans del començament
de l'encontre es farà la presentació
de tots els equips federats (quatre
en total) i també s'aprofitarà
sió per obsequiar, amb records, tots
els jugadors, técnics i delegats que
intervingueren en la • passada cam-
panya 85/86.
AMISTOSOS CONTRA
EL C.B. PORRERES

Aquests partits disputatsevel dis-
sabte acabaren amb victòria dels ju-
venils masculins per 64-50 i derrota
dels sèniors per 38-49.

Les aHotes també jugaren el diu-
-menge un partit de pre-temporada a
'Capdepera. El resultat les fou favo-
rable per 43-19.
ELS RIVALS A LA ,LLIGA DE
L'EQUIP St,NIOR MASCUL1

El grup C en el qui juga el Joan
Capó/Autocares Grimalt, esta for-
mat per 9 equips que s'enfrontaran
als de Felanitx per aquest ordre:
Comercial Arta, Son Servera, Ses Sa-
lines, Sa Pobla, Son Cladera, Alcú-
dia, Bons Aires i Bunyola.
CURSET DE MONITORS

Quan es preten amillorar el nivell
del bàsquet, la formació dels tècnics
es un dels aspectes prioritaris. Des
del passat 27 de setembre i fins el
proper 11 d'octubre s'imparteix a
Campos un curset de monitors (el
primer estadi dins la gradació dels
entrenadors) amb l'assistencia de
set jugadors dels diferents equips
del Club Joan Capó.

REBOT OFENSIU

'VENDO CASA. Precio 2.000.000 pts.
Entrada 600.000. Resto 30.000 men-
suales, sin intereses.
Inf.: Tel. 580752

SE DONEN CLASSES de solfeig
i piano.
Inf.: C. Miguel Bordoy, 21
Tels. 580870 i 581848

SE OFRECE SRA. para trabajos
caseros.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

FUTBOL

El Felmi1x no consigue remontar el vuelo
Felanitx, O - Llosetense, 1

BA SQUET

Comença la temporada
oficial

„

¡Una graciosa historia de acción con las estrellas que usted

prefiere!

Dos superpolicías en Miami
Terence Hill - Bud Spencer

Ofrecernos también

KARATE KID
porque dentro de muy poco estrenare,nos «KARATE KID II»

RITA N.° 3
Entrevista: Jaume Ballester

Loquillo

La Coral de Felanitx a Roma i moltes
coses més.



GABINETE
PEDIATRICO

Ca rrer
d'Es Call, 17
Tel. 581197
FELANITX

Horabaixes a partir de les 5'30

VIAJES fel.ritx TOURS

- Tenerife - Oferta especial -
29.800 ptas. (10 días)

Avión ida y vuelta. Hotel y traslados

—Lourdes-Andorra y Zaragoza:
Del 27 de septiembre al 2 de octubre, 28.600 ptas.

Más información en: VIAJES FELANITX, su Agencia
de viajes. p • de warraval. 8 - tel. 582400

FELANITX
• •	 -

No estam en contra perquè si tielitr5 Baleor	 !a Argentina
Partirá el 17 da noviembre y desde ei Casino de Mallorca

fue lanzado el programa
Els lectors d'aquest digne setma-

nari hauran vist que als extractes de
les actes dels Plens de l'Ajuntament
sovint apareix, sobretot darrera-
ment, la cançoneta «con el voto en
contra del Grupo Socialista». D'a-
questa manera el poble no sap el
perquè d'aquesta negativa nostra a
acceptar la desastrosa gestió de FA-
juntamen que realitza el Sr. Batle.
Desgraciadament encara ningú s'a-
treveix a venir a escoltar els nos-
tres plens. Hi ha que dir que en
certa manera ho comprenem: fa una
temporada que el Sr. Batle ens con-
voca a l'hora de dinar i és difícil re-
nunciar al plat de sopa.

El que si volem es que sàpiga tot
el poble perquè no se pot estar d'a-
cord en gairebé res que faci el nos-
tre Grup Governant (el P1201').

Aquesta vegada explicarem alba
que varem dir al Ple del dia, 19 de
setembre:

Els temes a tocar eren practica-
mentdos: aprovar les obres accepta-
des pel Consell en el Pla d'Obres i
Serveis i aprovar els plecs de con-
dicions per acabar la Casa de
Cultura.

Es veritat que fou l'únic Grup
que va votar en contra de quasi tots
els punts de l'ordre del dia, per-6
crec que també va ser rúnic que va
explicar la seva postura.

Quant a les obres ja havíem mani-
festat abans que pensavern que no
eren les més necessaries pel mo-
ment que está passant Felanitx. Com
hem repetit moltes vegades, el PDP
nostre es pensa que l'esdevenis esta
en l'asfalt. Estam prop d'unes no-
ves eleccions i ja se sap que això va
donar molts de vots. Però al Sr. Bat-
le, aquesta vegada, el tir li pot sor-
tir per la culata, perque el nostre
Municipi fa aigua pels quatre cos-
tats i la gent comença a adonar-se'n.

Sí que estarem d'acord en millo-
rar la illuminació d'una part de
Porto Colom, sempre que s'executi
correctament, perquè el Port es la
població oblidada del terme.

On hem dit sempre que les coses
no s'han fet gens be es a la Casa de
Cultura. Es un projecte molt antic,
el qual ens havia de costar ben po-
quet i ara posa els cabells de punta
saber el que ens costara. Hi i#tervé
l'Estat i el Consell així com rAjun-
tament; pero hem de tenir en comp-
te que els pressuposts estan inte-

grats per imposts de tots nosaltres:
en definitiva ens costara moltíssim.

El pressupost de la Casa de Cultu-
ra era ja totalment incorrecte. Qual-
sevol particular que demani un pres-
supost el demana mes detallat. Ja
denunciarem, quan l'adjudicació de
les obres que hi trobarem irregula-
ritats: el famós foli que no havia
estat mai doblegat i que el Sr. Bat-
le pretenia que havia sortit d'un
sobre molt més petit.

I ara, després d'un informe de
l'arquitecte, el PDP va aprovar sis
plecs de condicions per acabar defi- .

nitivament la Casa de Cultura. Els
problemes sorgiren quan el nostre
Grup, el Socialista, denuncia que les
obres de dos dels plecs que s'apro-
vaven el dia del ple ja estaven realit-
zades. El Sr. Batle, com sempre,
manifesta que no sabia res. També
va dir que si era veritat no quedaria
més remei que tornar desmuntar
l'aire acondicionat i els llums d'e-
mergència; ja que si les empreses
que guanyassin el concurs d'aques-
tes obres no són les mateixes que
les que ho han muntat, ja me direu
quin regal no tendrien!

Hem de dir que la Casa de Cultu-
ra s'havia d'inaugurar per les festes
de Sant Agustí, ara sembla que sera
pel novembre.

Per tant, ja es el mes que ve,
encara el PDP no ha dit com ha de
funcionar una cosa que té tanta im-
portancia per la Cultura del poble.
I així, corn tots els temes que diri-
geix el Sr. Batle, en dos dies ten-
drem la solució de l'estancament
cultural i de l'avorriment de la jo-
ventut del nostre poble. No ho
creis així?

GRUP SOCIALISTA DE
L'AJUNTAMENT

VENDO FURGONETA Ebro 275
Cambi-PM-P. en buen estado
Inf.: Tel. 581588

El pasado sábado, coctel de por
medio, se llevó a cabo la reunión de
un numeroso grupo de interesados
en participar de esta IIIa TROBA-
DA que patrocina Autocares çri-
malt.

Desde Barcelona, se desplazó es-
pecialmente don Juan Sanz Sánchez-
Escribano, Delegado de Aerolíneas
Argentinas para Cataluña, Aragón y
Baleares, lamentando la no asisten-

. cia de don Camilo José Cela, por un
imprevisible impedimento, quedan-
do postergada para una próxima
oportunidad la entrega de una «gen-
reta felanitxera» dedicada al escri-
tor por los organizadores de la TRO-
BADA.

Nuestro colaborador, Miguel Anto-
ni Enginyer, ofreció una completa
relación del programa, deteniéndose
en cada una .de las incidencias del
mismo con algún oportuno y jugo-
so comentario, que dibujó frecuen-
tes sonrisas entre el auditorio, pre-
disponiendo el ánimo para un viaje
placentero visitando Río de Janeiro,

ESCACS

A medio gas
Disputadas dos rondas del cam-

peonato de Mallorca por equipos,
los tres equipos representativos de
Felanitx han cosechado una victoria
y una derrota cada uno.

En Preferente, C.A. Felanitx La
Protectora 2,5 - C.F. Campos 3,5 con
la única victoria de A. Fiol sobre el
M.B.R. Garcías, tablas de J. Gaya,
P. Girart y J. Cánaves y las derro-
tas de J.P Cerrato y J. Forteza. En
la segunda ronda C.A. Felanitx La
Protectora 6 - C.A. Trópico 0, con
'victoria de todos nuestros jugado-
res, J. Gaya, J.P. Cerrato, A. Fiol,
P. Girart, J. Forteza y S. Llull.

En primera categoría la primera
jornada se saldo con 5-0 por la no
presentación del C.A. Polerio «B», y
en la segunda se perdió con C.A.
Palma, equipo recién descendido de
preferefate, por 3-2, con victorias de
J. Forteza y J. Cánaves, y las derro-
tas de L. Cánaves, R. Criado y A.
Cánaves.

En tercera el equipo local venció
en la primera ronda al Algaida por
3-1, con victorias de B. Rosselló, R.

Cataratas del Iguazil, San Pedro,
Buenos Aires y Mendoza. Es de des-
tacar que quienes deseen permane-
cer más tiempo en Argentina, po-
drán hacerlo hasta el 23 dc diciem-
bre.

En las pausas que N'Enginyer ad-
ministraba, se difundía una sugesti-
va música de tangos y del conjunto
folklórico sampedrino integrado por
Roberto Uballes y Roberto Taddei,
preparando su próxima venida a
Mallorca en plan de intercambio
cultural con S'Estol des Gerricó.
Los vídeos facilitados por Aerolíneas
Argentinas, no contaron con la faci-
lidad de un caprichoso equipo de
proyección, pero las respuestas brin-
dadas a todo tipo de preguntas, por
los técnicos de Viajes Gran Sur allí
presentes, más los de Pelikan, Mun-
disol e Interislas, agregaron la pre-
cisión necesaria para una mejor y
más completa información a los via-
jeros, algunos ya anotados en firme
al finalizar la fiesta, que de eso se
trataba, simplemente.

Martínez y C. Soler y la derrota de
A. Cánaves, mientras en la segunda
se perdió con la A.C. Porreres, con
victoria de J. Sánchez en su prime-

ra partida oficial por equipos, ta-

blas de R. Martínez y derrotas de

B. Rosselló y Lourdes Soler, por lo

tanto se perdió por 2,5 - 1,5.

Este fin de semana el equipo «A»,

o sea de preferente, se desplaza a

Porreres, mientras el «B» de prime-

ra recibe al colegial de La Salle y
por último el «C» de tercera, recibe

la visita de «Sa Nostra» de Palma.

Cána ves

Agraticimiento
La familia Barceló-Roig, ante

Ias muchas manifestaciones de
pésame recibidas con motivo

del fallecimiento de Antonia

Roig Adrover y en la imposibi-

lidad de corresponderlas a to-

das personalmente, quiere ha-
cerlo a través de esta nota.

A todos, muchas gracias.

CLUB 61MNASTIC FELANITX
Calle Mar, 16

Inicia el curso 1986-87, a partir del mes de octubre,
con las clases de:

GIMNASIA DEPORTIVA NIÑOS Y NIÑAS
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO MASCULINA
GIMNASIA CORRECTIVA
GIMNASIA PARA LA TERCERA EDAD
PSICOMOTRICIDAD E INICIACION A LA
GIMNASIA DEPORTIVA (niños y niñas de 3 a 6 años)

Orientación y Matrícula: 	 •
Calle Mar, 16 - Lunes de 10 a 11. Martes y jueves de 18,30 a 20,30




