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Demà comencen els actes que ha
organitzat el nostre Ajuntament per
tancar el cicle commemoratiu del
Centenari de la proclamació de Ft-
lanitx com a Ciutat. És un progra-
ma en el que es barregen actes de
tipus cultural, artístic i recreatiu i
que començarà amb la inauguració
de la Casa Municipal de Cultura.
La setmana passada ja el donarem
a conèixer i avui tornam a repro-
duïr-lo.

Volem fer una menció especial al
fet de l'edició del «Catàleg de la
secció histórica de l'Arxiu de l'Ajun-
tament de Felanitx», treball que ha
enllestit Mn. Pere Xamena i que
sera un instrument auxiliar molt
valuós pels estudiosos. La presenta-
ció d'aquest opuscle sera a càrrec
de l'historiador llucmajorer Dr. Bar-
tomeu Font i Obrador. També cal
destacar el concert de la Capella
Mallorquina que tindrà lloc a la
mateixa església parroquial tot se-
guit de la presentació del catàleg.

Vet ací però una vegada més el
programa complet d'aquestes cele-
bracions:

NOVEMBRE: Dia 30.

INAUGURACIÓ DE LA CASA
DE\ CULTURA

A les 11 del matí. A la Casa Con-
sistorial, recepció de les Autoritats.

A les 11'30. A la Casa de Cultura.

Actuació de la Coral de Felanitx.
Inauguració de l'exposició dels

primers premis de pintura i dibuix
«Ciutat de Felanitx» i de fotografia
des- de la seva creació.

La Casa de Cultura, a la fi
Per ventura els lectors trobaran

que insistim massa sobre determi-
nats ternes, entre els quals hi figura
el d'avui. Però, ben mirat, no po-
diem deixar passar l'ocasió sense
fer-hi referencia. Nosaltres ens hem
passat la vida sospirant per veure
acabada la Casa de Cultura. Ens

Aries
comerroratius

A les 12. A la Plaça de Sa Font:
Concert per la Banda de Música de
Felanitx.

A les 19'45. A la Casa Consistorial,.
recepció de les Autoritats.

A les 20. A la Parròquia de Sant
Miguel, Missa. Cantara la Coral de
Felanitx.

A les 21'30. A l'Església Parro-
quial. Presentació a càrrec del .

Dr. Bartomeu Font i Obrador del
«Catàleg de la secció histórica de
l'Arxiu de l'Ajuntament de Fela-
P.fix».

Concert de la Capella Mallorqui-
na, sota la direcció de Mn. Bernat
Julia. Patrocina aquest concert la
Caixa d'Estalvis «Sa Nostra».
DESEMBRE:

Dia 14. VI Trobada de Bandes de
Música de Mallorca. Organitza i
patrocina el Consell Insular de Ma-
llorca.

A les 11 del matí. A la Plaga de
Sa Font. Recepció i desfilada de les
Bandes. Parlaments i entrega de
subvencions.

A la 1. Al Parc Municipal de Sa
Torre. Torrada-dinar per a tots els
músics i convidats.

Dia 18. A les 21. A la Sala d'actes
de «Sa Nostra», conferencia: «Fela-
nitx a finals del segle XIX» per
Mn. Pere Xamena.

Dia 20. A les 18. A la Casa de
Cultura, inauguració de l'exposició
de llibres, periòdics i altres impre-
soc (Cent anys d'història).

A les 21. A la Pina de Sa Font.
Gran ballada popular, organitzada
per S'Esto] d'Es Gerricó.

hem queixat repetides vegades per
la increíble lentitud amb què el
projecte anava endavant. Per aixtt,
ara que ja tenim dia senyalat per
a la inauguració, no hauria estat
guardar silenci, anc que sia amb el
perill de reiterar-nos.

Demà, amb la inauguració de la
(Continua en lapcifi. 7)
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Per Bartomeu Bennássar

Acluc els ulls i me deix emportar per la dolcesa dels records
—quan aquests són dolços— i en el balanceig fàcil i va de la
imaginació abraç els temps que encara no són. La música que
agombola es oclasica», entenedora, mes ben dit sensible.
Per la finestra el ponent tardoral convida al repàs, després de
la tema feta al camp en vista d'un estiu masell de fruit.

El paisatge —ara me n'adon— configura els paisans i aquests
formen, fan el país, la contrada, el poble. Els punts geogràfics
de referencia, les muntanyes, els pujols, el pla, la marina, la vall
o el turó emmarquen i marquen l'ésser de la gent. Són imant que
atreu la mirada i els sentiments. Com ma gegantina que feny

del poble, són els indrets naturals que relliguen, enlla-
cen, suggereixen, refermen i agermanen. Els accidents geogràfics,
mes carregats d'essències i d'històries, de contes i llegendes, de
peregrinatges i pregaries, de cançons i músiques, de solituds i
gentades... (pensau en Sant Salvador, el Castell, el Calvari, el
Puigvert, Sa Mola...) no són accidentals mai per a la vida del
poble. Són úter i llevadora. El paisatge crea i recrea la fisonomia
de les persones i dels pobles.

El cultiu o culte al paisatge no és cap idolatria; ans be, es
considera la primera pedra de tot edifici comunitari, popular.
Per això mateix el futur del poble esta lligat a la cura d'aquests
senyals referencials, d'aquests tars per no perdre orientació, nord
ni sendera. L'aquí ens si tua i resitua con,tantment. El lloc ens
colloca, per no viure ni dislocats ni descollocats.

Fins i tot, l'esment pels llocs paisatgístics —simbiosi de na-
tura i de cultura—, l'educació per a la contemplació de la belle-
sa, el trepig amable, a peu, de Ia terra, a mirada encisada per
l'arbreda i l'estelada —la nostra!—, la millora de l'habitat ample
i variat, l'ecologia... són virtuts que aixequen el poble del futur.

A ulls clucs, anys enllà, veig els infants aferrats a televisions,
videos i ordenadors..., a juguetes complicades, mecàniques, com-
puteritzades... i em sembla que no saben pronunciar un nom, ni
descriure'l, ni tan sols poden mostrar el carnet d'identitat natu-
ral, de la terra, de la saba, de «Felanitx». o¿I d'on ets tú? ¿D'on
sou?». No entengueren la pregunta ni saberen donar resposta

El lloc identifica fortament, primàriament, «en brut» tal vol-
ta, però ja amb caracter inesborrable. El lloc de naixença i de
creixença, de vida i de convivencia figura en els carnets identi-
ficadors de la persona i del poble. La pèrdua d'identitat, l'arras-
sament de diferencies i variei ats, de pobles i comarques no es
gens positiva.

Dir terra es proclamar la necessitat d'arrels i de lloc per
arrelar. L'home es un animal necessitat de terra, com aliment i
beguda essencial. Terra es el primer espai vital. Tot desarrela-
ment —mes o menys traumaic— haura de curar-se mitjançant
una altra terra, que —com a dida— alleti, nodreixi i doni nova
vigoria. Amb arrels fondes l'arbre pot estendre el brancam.

La terra, tal com dóna un vi caracteritzat i va congriant plan-
tes diferenciades, caracteritza també la gent. La terra fa el ca-
racter de la gent. El lloc fa la cultura que es repetira la llarg
dels segles. No sembla tant cert, allò que s'ha dit i repetit, que
l'home —amb la seva lliure voluntat i res pus— fa la cultura.
¿I a l'home qui o que el fa? Ell recrea la creació que el fa basi-
cament. Som expressions del paisatge, som fruit de la terra...
i del treball dels homes que ens han precedit, interpretant els
desigs de la natura.

No sé ben be quin preu pagarem o pagaran els pobles que
no entenguin ni s'atenguin a la lletra ni a la música del seu terri-
tori; els pobles que visquin d'espatlles a la llum del sol o a les
vibracions i a la sensibilitat que les coses expressen i els paisat-
ges comuniquen a la personalitat dels paisans.

(Passa a la pagina 7)
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.250 Ptes.
Semestral a fora: 1.400 Ptes.

SAN'IsOKAL

Diu. 30 St. Andreu, ap.
Dill.	 1 St. Eloi
Dim. 2 Sta. Bibiana
Dim. 3 St. Francesc Xavier
Dij. 4 St. Joan Darnascè,
Div. 5 St. Sabas
Dis. 6 St. Nicolau

LLUNA
Lluna nova dia 1

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 119 h.

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

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

menges festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30

i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 1 20,30 h.

Felanitx Portocolom: A les 9
i 17,30 h. Diumenges a les 9,
12,30 i 17,30.

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

Felanitx - Cala Murada: A les
8,30 i 12,30 h.

Cala Murada - Felanitx: 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:

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

TELEFONS D'INTERES
Policía Municipal 	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funerària 	580448 - 581144
Ambulàncies

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

VIAJES MANACOR, S. A.
• G A T 490

Vuelos Charter	 Billetes Aéreos
Billetes Terrestres	 Billetes Ferrocarril
Pasajes Marítimos, 20% I. y V. 25% Rte. 40 0/„ coche
Viajes organizados Nacionales e Internacionales
Excursiones	 Luna de miel, etc.

Cl. Mayor, 84 - Tel. 580013
	

FELANITX (Mallorca)

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Sor maría Oliver Bennásar
(Religiosa Teatina)

que falleció en So'n Ferriol (Palma), el día 21 de noviembre de 1086, a los 76 años,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D. E. P.

La Comunidad de Religiosas Teatinas; su hermana Margarita (Ca'n Negre d'Es Carritxó);
hermanos políticos María Fiol, Cristóbal Barceló y Maria de les Neus Vaquer; sobrino Jaime y
demás familiares les ruegan una oración por su alma. La misa que se celebrara el próximo martes
dia 2, a las 7'15 de la tarde en la Iglesia de San Alfonso de Felanitx, será aplicada en sufragio de
su alma.

2
	

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx

EXTRACTO DE ACUERDOS
DE LA COMISION

DE GOBIERNO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,

en sesión ordinaria celebrada el
pasado día 6, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros:

Fueron aprobadas por unanimi-
dad las Actas de las sesiones de 11
de agosto y de 19 de septiembre.

Se dio cuenta de escrito de D. Ja-
vier de la Rosa sobre determinados
extremos de la Urbanización «Sa
Punta» 2.a Fase.

Con el voto favorable de todos
los Regidores, salvo los tres socia-
listas que se abstuvieron, se acordó
demandar a D. Javier, D. Rafael,
D. Miguel y D. Alberto de la Rosa
Rosselló, a D.a M.: Dolores Rosselló
Coll, a D. Antonio Ramón Gelabert,
a las entidades URPA, S. A. y
TREPLA, S. A., a D.a Francisca For-
teza Fuster a D. Sebastián Forteza
Pascual y a todas cuantas personas
naturales o jurídicas hayan adqui-
rido o puedan adquirir los terrenos
de «Sa Punta» 2.a Fase que según
los acuerdos de este Ayuntamiento
Pleno de 22 de noviembre de 1981
debían cederse a este Ayuntamien-
to, para exigirles la efectividad de
las cesiones prometidas.

Con el voto en contra de los Re-
gidores del P.S.O.E. y la abstención
del de la C.D.!., se acordó la trans-
ferencia de créditos en el vigente
Presupuesto Ordinario.

Con el voto favorable de todos
los Regidores, excepto los tres So-
cialistas y el Sr. Riera, que se
abstuvieron, se acordó suprimir los
arbitrios y tasas que gravan los
escaparates, la entrada y salida de
carruajes a la vía pública, los cuer-
pos salientes a la vía pública, el
rodaje y arrastre, la prestación per-
sonal y de transportes y las contri-
buciones especiales sobre mejoras
de caminos rurales.

Con el voto favorable de todos
los Regidores, excepto los socialis-
tas que se abstuvieron, se acordó
imponer a los propietarios benefi-
ciados por la mejora del trazado y
Pavimentación de Caminos de Fe-
lanitx, contribuciones especiales en
Ia cuantía de un diez por ciento del

montante de la contrata, es decir,
por un total de 1.200.000 Pts.

Con el voto en contra de los tres
socialistas y el Sr. Riera, se acordó
incrementar en un 8 % el precio de
Ia tasa por la prestación del servi-
cio de recogida y eliminación de
residuos sólidos urbanos.

Se acordó, por el voto favorable
de todos los Regidores, salvo el
Sr. Riera, que se pronunció en con-
tra, y los tres socialistas, que se
abstuvieron, establecer un nuevo
arbitrio con fines no fiscales sobre
espacios sin aceras, a base de una
tarifa de 400 Pts. por metro lineal
de fachada que grave a los propie-
tarios de terrenos o edificaciones
lindantes con vías públicas que se
haen sin aceras, en aquellas manza-
nas que se hallen edificadas en un
75 % como mínimo.

Con el voto negativo del Sr. Riera
y la abstención de los tres socialis-
tas, se acordó fijar los tipos unita-
rios del valor corriente en venta de
los terrenos durante el bienio 1987-
i988, a base de incrementar los va-
lores actuales en un diez por ciento.

Concluido el paquete de medidas
fiscales, la Corporación pasó a estu-
diar la propuesta de las Comisiones
de Gobernación y de Hacienda so-
bre la modificación de la Plantilla
de funcionarios de este Ayuntamien-
to; y estando en debate el tema, el
reloj de la torre de la Casa Consis-
torial cantó las veinticuatro horas,
con lo cual el Sr. Alcalde levantó
Ia sesión, sin entrarse en los si-
guientes asuntos del Orden del Día.

Felanitx, a 15 de octubre de 1986.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Pedro Mes quida Obrador

AVISO
Según orden del M. A. P. A. de

1-VIII-1986, publicada en el B.O.E.
núm. 222 del 19-IX-86, todos los
viticultores están obligados a pre-
sentar declaración de la cosecha.

Al objeto de proporcionar a los
viticultores la máxima asistencia
posible, a la hora de cumplimentar
estas declaraciones, se desplazará
un funcionario del SEMPA a esta
Casa Consistorial los días 2 y 5 de
diciembre.

Felanitx a 21 de noviembre 1986.
El Alcalde,

ANUNCIO
Por el presente, pongo en cono-

cimiento del vecindario que con
ocasión de la VI Trolmda de Ban-
das de Música a celebrar en esle
Municipio y ante la posibilidad de
utilización de los bajos del Mercado
Municipal para este lin, la Comi-
sión Municipal de Gobierno, en se-
sión celebrada el 24 de los corrien-
tes, acordó que el próximo dia 14
de Diciembre la celebración del
mercado público tenga lugar en la
Plaça d'Espanya.

Felanitx, a 26 de Noviembre 1986.
El Alcalde,

Fdo.: Pedro Mes quida Obrador

VENDO Renault R-8 Precio 65.000
Inf.: Tel. 576054

PROFESSORA d•EGII. dona classe
particula rs. Cl. Zavella, 14
Inf.: Tel. 580340

1/1111•M



SALUT gitaTAL
ACARICIAR

En els primers anys de la vida
de l'infant, en els quals una bona
relació afectiva amb els progenitors
es bàsica per la seva salut, un fac-
tor de gran importancia, són les
caricies.

No s'ha d'oblidar que el sentit
que primer es desenvolupa es el
tacte, els infants ho senten tot per
la pell: el pit de la mare, la ma
afectuosa del pare. Idõ, no es gaire
estrany que les caricies que donam
als infants, sien per a ells de molta
importancia, són la forma primera
en que reben una comunicació afec-
tiva i d'estimació dels pares. No cal
evitar-les sinó, al contrari, poten-
ciar-les.

En aquest sentit hem d'oblidar
esquemes antics, el pare ha d'aca-
riciar als seus fills sovint, no perd
homonia, possiblement tot al con-
trari. Tant la mare com el pare
han de tenir des de que l'infant és
recent nat, un bon contacte pell a
pell, les canicies en són una part
d'un diàleg afectues que s'estableix
entre ells.

Un aspecte important es no cau-
re en un axcés de caricies, perque
pot potenciar una forta dependen-
cia del fill cap als pares o un rebuig
per cansanci d'uns gestos massa
repetits.

Es important dones no caure ni
en una absência de caricies ni tam-
poc en un excés, ia relació mateixa
amb l'infant ens indicara quan es
més necessari un contacte pell a
pell.

Per consultes i suggerencies diri-
giu-vos a la redacció d'aquesta re-
vista.

Bernal Calafat, Psicòleg

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
!71	 ITEDOC4C10, SANITAPA

ALQUILAIIIA l'ORTASA O MA-
GATZEM
In f.: Tel. 581023

FELAislITX     

Sant Josep Maria Tomasi, Cardenal Teatí
Josep Maria Tomasi (1649-1713)

no es un sant prou conegut als
països de parla catalana. Llevat de
les festes que, amb motiu de la
seva beatificació, celebraren a Bar-
celona i Ciutat de Mallorca els tea-
tins de 1803, el seu nom només ha
tornat a ressonar amb vigoria dins
els cercles d'estudiosos de la sagra-
da Litúrgia. El P. Pere Antoni Ru-
Ilan, teatí de Mallorca, publica l'any
1950 la seva biografia en castellà:
després en feu una síntesi per als
volums de l'Any Cristià de la BAC

, (vegueu v. I, 3 de gener) i darrera-
ment CATALUNYA CRISTIANA li
ha dedicat una de les seves planes
setmanals (No. 359, p. 18).
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Josep Maria Tomasi aprofita la

seva jovenesa per estudiar llatí,
grec, hebreu i, fins i tot, siríac. Or-
denat de prevere el mes de desm-
bre de 1673, els seus Superiors
determinaren de deixar-lo a Roma
a la casa teatina de sant Silvestre
del Quirinal, famosa per la seva
biblioteca. Hi transcorregué quatre
dècades d'apassionada dedicació a
l'estudi de la Sagrada Escriptura,
dels Sant Pares i dels documents
litúrgics de l'avior cristiana. Un
text, que encapçala una de les seves
nombroses publicacions litúrgiques,
ens permet de capbussar-nos dins
aquell son especial tarannà que el
feu tant conegut de tots el seus
coetanis: «Aneu, si us plau, a Ate-
nes i escorcolleu-hi a gratcient les
doctrines d'Aristótil o de Plató. A
mi, en canvi, m'agrada més roman-
dre a Jerusalem i meditar-hi, nit i
dia, les Sagrades Escriptures. Vull
nodrir-me, només als peus de Crist
i dels seus Apóstols, de Ia doctrina
salvadora i espigolar, durant tota
ma vida, en els escrits dels Sants
Pares que foren homes plens d'es-
perit apostòlic. Aquests són els
meus anhels, aquesta ma gran aspi-
ració. Faci Déu que la realitat
correspongui a aquest desig».

Josep Maria Tomasi no cercava
la saviesa humana, ni els seus
ideals de reforma litúrgica s'inspi-
rayen a raons humanes: volia, amb
totes ses forçes i capacitats huma-
nes, ajudar al poble de Déu a retre
al Pare «el culte en esperit i veri-
tat» del qual un jorn Crist parlava
a la samaritana. Les seves publica-
cions bíbliques, patrístiques, litúrgi-
ques i pastorals —avui sortosament
superades en molts d'aspectes—
ompliren de llum i admiració l'Es-
glésia del seu temps. En rebé elogis
i aplaudiments. Pouant en I'antigor
venerable, descobrí quin hauria de
ser el veritable culte per a una
Església sense falsia. Tot i no haver
mai escrit un llibre en el qual expo-
sés de manera sistemàtica el seu
ideari, cal afirmar que els doctís-
sims prefacis, preposats a les seves
publicacions, les notes, correspon-
dencia i vots, confegits per a les
Congregacions romanes de les quals

era teòleg consultor, li atorgaren,

sense dificultat, el el títol de «Prín-

cep de la litúrgia d'occident».

Home, doncs, d'una vastíssima
cultura eclesiàstica, no treballa no-
més per a un cercle reduit de per-
sones crudites o posant els fona-

ments de l'actual ciencia litúrgica,
sinè que esmerçà la seva vida mal-
dant perquè la Sagrada Escriptura.
Ia doctrina dels Sants Pares i la
Litúrgia fossin veritablement l'ani-
ma i pal de paller de tota vida cris-
tiana. Volia que el poble de Déu
respires litúrgicament i que cele-

és les «marevelles» del Sen:yor
d'una manera entenedora i clara.
Corull de merits, Climent XI, que
només havia acceptat la tiara pon-
tificia després de consultar el fet
amb Josep Maria Tomasi, volgué
honorar-lo amb la púrpura cardena-
licia. La va refusar una vegada,
perla a la segona volta no li val-
gueren raons. L'humil teatí llagué
«acotar-se al precepte formal d'obe-
diència que l'imposa el Pontífex.
Era el mes de maig de 1712. D'ara
endavant i a la seva església titular
de Roma —la de sant Silvestre i
sant Martí «ai monti»— el savi
teatí donara proves de ser un veri-
table pastor d'ànimes, capaç d'ani-
mar litúrgicament la comunitat que
11 ha estat confiada. Comença per
presidir, diumenge rera diumenge,
les celebracions d l'Eucaristia i de
Vespres; organitza un programa de
catequesi dominical, sense empe-
gueir-se d'ensenyar ell mateix la
doctrina a nens i nenes de la roda-
tia: feu remodelar el baptisteri on
som regenerats a la vida de Déu;
imposa la llavors necessària separa-
ció d'homes i dones a l'interior del
temple i, preveient la seva propera
mort, exigí ser sebollit sota terra,
vora l'altar de la Mare de Déu
«Goig dels cristians», amb un sen-
zill epitafi damunt d'una rajola que
deja: J. M. Presb. Car. Tit. Aequitii.

Morí efectivament l'u de gener de
1713. Plorat per tothom, Climent XI
ordena iniciar la seva causa de bea-
tificació. Toca a Pius VII d'inscriu-
re el seu nom al catàleg dels «beats»
i ho feu amb ritu solemne el 29 de
setembre de 1803 a la Basílica de
S-ant Pere al Vaticà. La seva causa,
endarrerida per mor dels esdeveni-
ments polítics del segle XIX, que
ouasi acabaren amb la presencia
de teatins a l'Església, fou represa
l'any 1958 i gairebé trenta anys des-
prés Joan Pau II ha fet resplandir,

BROA DE SANT
ALFONS

SOLEMNES CULTES D'ACCIÓ DE
GRACIES , A DEU per la glorifica-
ció del CARDENAL TEATI JOSEP
M.» TOMASI, canonitzat per S.S. el
Papa Joan Pau II a Roma el passat
dia 12 d'octubre.

FINA!, UEL TRIDU
Avui dissabte, dedieat al nou

Sant, JOSEP M.. TOMASI. A les 7
de l'horabaixa: SOLEMNE CELE-
BRACIO EUCARISTICA QUE PRE-
SIDIRA EL M.R.P. BERNAT MES-
TRE, Prepesit Provincial dels Pares
Teatins. A l'homilia predicara les
glòries del nou sant el P. Antoni
Oliver, teati. Cantara la CORAL DE
FELANITX, que tarnIV. canta a Sant
Pere de Roma per la canonització
del Sant.

Abatís de la missa es procedirà a
Ia benedicció de la pintura del Sant
que d'avui en davant figurara a
l'església de St. Alfons i que es obra
del pintor Josep Gaya Font.

Les Comunitats dels Pares Tea-
tins i Religioses Teatines, conviden
molt cordialment a tot el poble de
Felanitx.

des de la « glòria» de Bernini,

l'home guia i exemple de quants

inalden per fer viure a l'Església de
Déu la seva dimensió sacerdotal.
Sacerdoci del Crist que horn exer-

ceix mitjançant la Litúrgia.

GAIETA ROSSELL, teati

Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX

Especialidad en platos típicos
mallorquines.

Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.

Los domingos menú especial.

Servimos comidas a domicilio



Publicacions

CC11.(tNA 13 ri'41` DE LA
MAIN. D IJi I LLIIC

Acaba d'editar-se un volum que
recull una selecció de les composi-
cions poetiques presentades a la
«IV Corona Poètica a la Mare de
Déu de Lluc», convocada fa dos
anys amb motiu del centenari de
Ia coronació pontificia.

En aquest opuscle hi figuren dos
poemes d'autors felanitxers: «Ma-
dona Mumare» de Mn. Bartomeu
Bennassar Vicens i «Regina i Pas-
tora» de Joan Maimó Vadell.

Així mateix, a la segona part del
llibre, que recolleix diversos tre-
balls en prosa, hi figura també el
del postre historiador medievalista
Ramon Rosselló Vaquer entorn a
«El fogatge d'Escorca de 1545».

* Collecció «Lucus». Publicacions

del Santuari de Lluc.

«EL CONVENT DE MONGES
JERONIMES DE CIIITAT»

A la revista «Comunicació. del

Centre d'Estudis Teològics de Ma-

horca, corresponent als mesos ju-

liol-octubre, apareix un article sig-

nat pel nostre collaborador Ramon

Rosselló titulat «El Convent de

Monges Jerónimes de Ciutat. Notes

històriques (Segles XIV-XVI)».

Aquest treball tracta dels antece-

dents del convent de Sant Jeroni

—les monges beguines de la tercera

egla de Sant Francesc, que ocupa-

ren el convent fins a 1485— i d'al-

guns aspectes —deixes pies, neces-

sitats, visites pastorals— d'aquesta

congregació en els primers anys

del seu establiment i fins a finals

del segle XVI, basant-se en docu-

mentació extreta de l'Arxiu del

Regne de Mallorca, l'Arxiu Diocesà,

l'Arxiu Capitular, l'Arxiu de la Co-

rona d'Aragó i l'Arxiu Històric

Nacional.
••••••n•n•n

vida social
N AIXEMENT

Els esposos José Antonio Gonzá-

lez i Magdalena Boreloy, han vista

alegrada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer fill, un nin
que en el baptisme rebrà el nom

de Francisco José.

Enviam la nostra cordial felicita-
ció als novells pares.

NECROLÓGICA

Da 13 d'aquest mes passa d'aquest

món a l'altre a Felanitx, a 83 anys,

després de veure's confortada amb

els sagraments, D.a Apollônia Julia

Bennasar. D.e.p.

Reiteram la nostra condolencia a
la seva familia i d'una manera es-
pecial al seu espòs D. Miguel Sastre
i fills Miguel i Margalida.

FELANITX

L'Escola de Música «Para Aulí»
inclosa a la xarxa d'Escoles
Elementals de Música de la C.A.B.

Dimarts a vespre, a l'Ajuntament,
el Conseller de Cultura del Govern
Palear Francesc Gilet, signa un
conveni amb el nostre Ajuntament,
en virtud del qual l'Escota de Mú-
sica «Pare Aulí» restara unida a la
Narxa d'Escoles Elementals de Mú-
sica de la Comunitat Autónoma de
les Illes Balears.

Fou en el decurs d'un acte al
qual assistiren els alumnes i pro-
fessors de l'Escota de Música. Des-
prés d'unes paraules liminars del
regidor Cosme Oliver i d'un breu
parlament del batle Pere Mesquida
—en el qual manifesta la preocupa-
ció de l'Ajuntament pels aspectes
culturals—, el Conseller Sr. Gilet
explica la intenció i a1ca4g d'aquests
convenis, amb els quals es pretén

•-* descentralitzar l'ensenyament musi-
cal dins l'arxipéiag, manifestant el
desig de que l'any que ve sia el
professorat el que se desplaci a
l'hora dels examens i no l'alumnat
dels centres perifèrics. També con-

' firma la concessió d'una subvenció
de quatre-centes mil pessetes a l'es-
cola de Felanitx, de les quals en
téu un avanç de dos-centes mil.

Tot seguit els alumnes de cant
coral i de diversos instruments fe-
ren una petita demostració als assis-
tents.

Per ,últim se serví un vi espanyol.

Mostra Conceptual de Mol Vadell
a «Sa Nostra»

Per al proper dissabte dia 6 hi ha
anunciada l'obertura d'una exposi-
ció d'un jove artista felanitxer, En
Tòfol Vadell (Cifre), a la sala d'art
de la Caixa de Balears «Sa Nostra».
Sota l'indicatiu de Mostra Concep-
tual en tres dimensions, sembla que
ens presentara dibuixos, escultures
i muntatges elaborats amb ele-
ments diversos procedents de des-
be ts.

La mostra restara muntada fins
dia 14 de desembre.

Un espai televisiu sobre lingüís-
tica catalana

Dins el programa «Trau trenat»
que emet TVE des del centre regio-
nal de Balears i a la seva emisió
dels dijous, s'ofereix un mini-espai
de divulgació lingüística, d'uns deu
minuts de durada, que corre a
crrec del nostre company i collabo-
rador Josep A. Grimalt.

Es un programa concebut a un
nivell molt elemental on se con-
templa la llengua que parlam cada
dia des de la perspectiva de la
teoria lingüística actual.

Amb el d'aquesta setmana sera
la quarta vegada que s'emet.

La festa de Santa Cecilia
Amb l'habitual concurrencia de

l'ampli estament musical felanitxer
se celebra dissabte passat la festa
de Santa Cecilia. Jo el divendres

l'havien celebrada els alumnes de
l'Escola de Música Pare Aulí a la
seu del carrer de Mateu Obrador.
I el dissabte, una hora abans de
començar la missa la Banda de
Música féu un cercavila. A les 8 a
Ia parròquia hi hagué missa amb
homilia, que pronuncia el rector
Mn. Serra, i cant; a càrrec de la
Coral de Felanitx. Tot seguit el
nostre paisà Mateu Oliver Boronat
oferí un breu concert d'orgue.

La Banda oferí el tradicional con-
cert als baixos del Mercat i es clo-
gué la celebració amb un sopar en
el restaurant de Ca'n Bono.

Trobada a Sant Salvador

Prop de cent quaranta persones
se reuniren dissabte passat a Sant
Salvador, d'entre els que havien
assistit a l'expedició teatina a Ro-
ma i els seus familiars, en una jor-
nada de remeMbrança, al llarg de
la qual es pogueren compartir els
testimonis gràfics recollits en el
viatge, així com refrescar records i
vivències. Es Projectaren dues cin-
tes de video i després de donar bon
compte d'una Paella es perllonga la
sobretaula fins hora d'assistir a la
missa que celebrà als peus de la
Verge el P. Jaume Duran.

Al llarg de la tertúlia En Rafel
Barceló (a) Bordoy enllestí unes
guantes gloses, de les quais en re-
collim tot seguit una mostra:

Aquesta excursió
torçat havia d'anar be;
hi havia un efontaner»,
un municipal 'que també
demostra educació,
un cuiner i un picapedrer
que pasten de lo millor.
Un electricista, un pintor
i fins i tot un banquer.
En Jaume pastilles tengué
per dormir i ter qualque cançó.
El Pare Duran, es director
que mos dirigí molt bé.
En Miguel de Sa Mola felanitxer
i des nostre futbol es director
i si no ho fan un poc millor
adéu i fins l'any que ve.

El XII Concurs Internacional da
Guitarra «Andrés Segovia»

Aquesta setmana s'ha celebrat a
Ciutat la dotzena edició del Con-
curs Internacional de Guitarra «An-
drés Segovia» que sota el patrocini
de la Caixa de Balears «Sa Nostra»
ha reunit vint-i-sis participants de
tretze països diferents. Les proves
selectives s'han realitzat els dies 25,
26 i 27 en el Teatre Principal i la
gran final havia de tenir Hoc el di-
vendres dia 28 a l'Auditõrium.

Recordem que l'any passat el
primer premi del concurs fou de-
clarat desert i que de les deu edi-
cions anteriors tres foren guanya-
des per autors anglesos, i una per
cada un correspongueren a autors
d'Uruguay, Perú, Belgica, Japó. Ita-
lia, Espanya i Iugoslàvia.

Ses gloses d'En Roberto
Dimecres passat hi va haver una

reunió per tractar de l'edició de
ses gloses d'En Roberto. Se dona
compte de l'estat actual de l'as-
sumpte així com de la no concessió
de la subvenció soHicitada a la
Conselleria de Cultura, per mor de
no disposar de pressupost. Arran
d'aixe, se para de demanar-la per
a l'any 198T També s'acorda fer
unes gestions encaminades a con-
cretar l'edició.

Es comprova que les persones
subscrites sobrepassen ja les tres-
centes.

Gerenarriat de nonants de Earig .

de la S. S.
Dilluns dia 1 de desmbre, un

euuip móvil de. la Germandat, es
desplaçarà a Felanitx per tal d'efec-
tuar extraccions. Els donants volun-
taris podran acudir a partir de les
5'30 del capvespre al local de l'anti-
ga Acció Católica del carrer dets
Horts.

Club Aliura
Per demà diumenge hi ha pre-
sta una excursi‘S a Sa Roca d'Es

Castellet de So'n Macla. La sortida
sera, com sempre, de la plaça d'Es-
panya a les 9 del matí amb cotxe
particular, per tal de començar la
caminada cap a les nou i quart.

Per a informació podeu cridar
telèfon 580589. Es prega puntua-
litat.

Colegio PtiLlico d. Juan Capó»
Se comunica a los interesados,

que se han recibido los títulos de
Graduado Escolar y Escolaridad
hasta el curso 1984-85.

Pueden pasar a recogerlos en Di-
rección en horas lectivas.

Mutualidad La Protectora
JUNTA GENERAL ORDINARIA.—

Ei próximo domingo, día 7, a las
3 de la tarde, en el local social, ten-
drá lugar la preceptiva JUNTA GE-
NERAL ORDINARIA para la reno-
vación de cargos directivos.

PAGO DE CUOTAS.—A partir de
hoy sabado, en el local social esta-
ran al cobro las cuotas de esta Mu-
tualidad. Los sbados y domingos el
cobro estará a cargo de los Sres. Di-
rectivos; el resto de los días podrán
pagarse las cuotas en la barra del
Bar. Juntamente con las cuotas, po-
drán adquirir la participación en la
Lotería Nacional de Navidad.

Curs Studia
El pròxim dijous, dia 4, a les 9'30

del vespre, al saló d'actes del CoNe-
gi de Sant Alfons, tindrà lloc l'inau-
guració del Curs Studia 1986-87.

Enguany s'introdueix una nove-

tat. El programa es fa conjunta-

ment entre Studia i l'Associació de

Pares d'Alumnes del Collegi de Sant

Alfons. Studia ofereix als pares les
seves lliçons i el Pares ofereixen a
Studia de poder assistir al curset
sobre els problemes juvenils que

impartiran un equip d'especialistes.
Així una ma ajuda a l'altra i el
programa s'enriqueix.



.LANITX

El parhcís de Porto Colom es una
palestra democrática donse se her-
manan el pescador, el albañil, el in-
geniero naval, el rico hacendado, el
abogado, y hasta algún que otro pe-
riodista ¡ay! cocodrilero. Lo de ¡ay!
lo digo porque el periodista es de
los que nunca ganan. Para él todo
son «barreras» y ficha que saca, fi-
cha que le matan. Este último vera-
no paré sólo unos breves días en
Porto Colom, por desgracia, y me
encontré con los contertulios muy
ufanos y contentos. Por lo visto el
parchís felanitxer había merecido
«los honores» de la televisión. No
del programa regional, sino del na-
cional.

Ahí es nada. El equipo de TVE se
dejó caer en Porto Colom y demos-
tró un interés entre ingenuo y cuco
en enterarse de qué iba el asunto.
«Esa gente de Madrid, es que no se
sabe de qué nido se han caído, mira
que no haber oído hablar nunca del
parchís», se decían los felanitxers
con elevadas dosis de autosuficien-
cia y superioridad mediterránea so-
bre los venidos de la meseta con
sus cámaras y sus micrófonos. Y
cuando tal me lo contaban yo no,
quise traslucir una vaga sensación
de incomodidad. Yo del Caserío a
lo mejor fío. De la TVE, ni un pelo.

Bueno, pues ayer al fin salió por
la caja tonta nuestro querido par-
chis del Puerto. En el programa
«En Portada», por la primera cade-
na, y en horas de alta audiencia.
Bajo el título de «Juego limpio, jue-
go sucio», lo cual ya me dio muy
mala espina. Y en efecto, la famosa
partida de parchís apareció codeán-
dose con los trileros madrileños, las
loterías clandestinas, las tragape-
rras mafiosas, las riñas de perros

con apuestas y en fin, con todo el
submundo de la picaresca, el vicio,
la marginación.

La voz del narrador insinuaba
que la escasa cuantía era de «tapa-
dalo p01 (1 e u r r (q) trienews, q
que se tenían noticias de jugadores
que habían dejado fincas y otros
bienes inmuebles o raíces en este
juego del parchís. Todo deliberada-
mente confuso y maliciosamente
sesgado.

Eso, si me lo permiten, es una
auténtica putada. Lo siento por los
bonachones, simpáticos y desintere-
sados contertulios del parclzís bajo
los pinos de la pensión. Lo siento
por ellos que ufanos, y de absoluta-
mente buena fe, prestaron su ima-
gen personal y su voz a este bodrio
malintencionado. Sobre lo que era
el más inocuo e ingenuo de los pa-
satienzpos, ha caído una especie de
estigma. Y honradísimos felanitxers
han aparecido como una colla de vi-
ciosos del juego clandestino.

No sé qué piensan hacer los per-

judicados, todos ellos amigos míos.

Seguramente nada. Pero nadie me

quita la idea de que para «juego

sucio», el de la Televisión I.:sparzola.

Sesión Municipal del 12-XI-1936.
— Se acordó que a partir del 1.°

de Enero próximo, no pueda sumi-
nistrarse a los particulares e indus-
triales, agua canalizada si no es a
base de contador o grifo regulador.

— Pasó a estudio el llevar al
cumplimiento en, cuanto a su abono
el contrato de instalación de alum-
brado público eléctrico del casería
de Porto Colom i San Isidro.

Sesión del 18-XI-1936.

— Se aprobó una relación del
Técnico Municipal, ordenando el in-
mediato revoque de varias fachadas
cuyo estado de abandono así lo pre-
cisan, con lo que se conseguirá dar
trabajo a obreros en paro involun-
tario.

— Se dió cuenta de la reunión
celebrada el ppdo. 16 de noviembre
de alcaldes de esta isla, presididos
por el Gobernador Civil.. , quien les
expuso la necesidad de que se pro-
ceda a la inmediata realización de
obras, arreglo de caminos y paredo-
nes etc., lo que, juntamente con la
venta del sello pro-paro obrero se
conseguirán las soluciones más sa-
tisfactorias para dar trabajo y obte-
ner fondos que serán repartidos
entre todoS . los Municipios, según
sus necesidades...

— Se hizo constar en Acta el
agradecimiento de esta Corporación

por la donación efectuada a favor
de este Ayuntamiento por D. Alejan-
dro Tejedor, que ha regalado el im-
porte de una factura que ascendía
a 50 pesetas, por manteca servida
a la Casa Hospicio.
BANDO

D. Trinidad Benjumeda del Rey,
Comandante Militar de Baleares,
Hago saber:

1.°—Que esta Comandancia Mili-
tar se incauta de todo el almendrón
y almendras existentes en este Ar-
chipiélago, tanto lo recolectado en
este año, como en anteriores.

2..—Las entregas se efectuarán
por los agricultores en la forma
acostumbrada, en los almacenes
«Alzamora, S. A.» y «Agrícola Ma-
llorquina»...

3.°—E1 precio que deberán satis-
facer dichas Casas al contado, se
fija 125 pesetas el quintal mallor-
quín de almendrón de la clase de-
nominada «propietario»...

4.°—Los agricultores y demás per-
sonas poseedores de almendrón tit
almendras, deberán cederlos a las
indicadas Casas con la máxima
urgencia y por todo el 30 del actual
noviembre, transcurrido el cual sin
efectuarlo, se procederá a practicar
Ias investigaciones que se estimen
convenientes, castigándose las ocul2
taciones que se descubran con la
aprehensión de las existencias que
Sc hallen y con la imposición de las
sanciones que señala la vigente Ley
de Contrabando y Defraudación...
MAS DISPOSICIONES OFICIALES

El Gobernador Civil Sr. Torres ha
publicado varias circulares sobre el
tema de la enseñanza.

— Se establece la Cátedra de Re-
ligión en los Institutos, y se crea
el Colegio Oficial de Magisterio de
Baleares. Además y según esta
orden, todas las clases deberán j'in-
partirse en el idioma castellano.

— También los rótulos y anun-
cios deberán ser en castellano.

Per a la transcripció, resumida,

D'ALLAVORS

SE TRASPASA TIENDA en calle
Mateo Obrador.
Informes: Tel. 581570.

De auténtica cochinadita
A l'edició passada, el nostre company de redacció Jordi Gavi-

na feu una apressada referencia. al tractament que havien rebut
t'Al el programa «En Portada» de T.V.E. les partides estiuenques
de parxL a l'hotel del Port, les quals mostraren com a para-
d;gma dins l'am bit terbolenc del joc iHegal. El dijous, el perio-
dista Antoni Piza, comentava a «Diario de Mallorca» aquesta poc
afortunada interpretació de T.V.E. en un article del qual ens plau
reproduir-ne una part.

SE NECESITA

Ayudante mecánico y
Ayudante planchista

con carnet de 2.a y servicio militar cumplido

Inf.: Tel. 581984 - 85

TO
AME LEASIAlt

Haga más rentable su actividad.
Eqüipasnientos industriales y profesionales

* Ventajas fiscales
Las rentas que se satisfacen del LEASING son gastos

deducibles. El usuario tendrá derecho a la desgravación fiscal,
que corresponda por la inversión efectuada por
MAMA LEASING.

* Sin inversión inicial
El usuario sdlo está obligado al pago de la primera

mensualidad. Los pagos podrá>: ser, a elección del cliente,
lineales o decrecientes.

* A largo plazo
Los contratos se establecen por periodos de 24, 36 y48

meses, aunque estos plazos pueden ampliarse o reducirse,
siempre de mutuo acuerdo entre las partes.

* flexible
La formalización del contrato de LEASING no requiere

complicydas tramitaciones y permite unos aplazamientos que
casi nunca puede ofrecer el pr_oveedor.

MARCH LEASING
S.A.

SOCIEDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Avda. Alejandro Rosselló, 8. Tel. 46 15 00 Telex. 68611. 01002 Palma de Mallorca.



BASQUET

Uns juvenils per recordar

cine rincip a 1
Tel. 580111

Viernes 28, sábado 29 a las 9 noche. Domingo 30 desde las 3

El gran éxito de 1986 en películas de acción
Chuk Norris y Lee Marvin en

DELTA FORCE
Y	 Jaleo Hotel Escelsior

Viernes 5 y sábado 6 a las 9 noche. Domingo 7
de 3 a 6 en sesión única.

El, un policía y ella, una ladrona, juntos en

La ley de Murfhi
y	 LULU DE NOCHE

Domingo 7 DE 9 NOCHE A 9 MAÑANA

12 Horas de Terror y Karate
Atrévase a resistirlo, durante las películas, alguien se sentará al

lado de Ud; puede ser, Drácula, o cualquier monstruo de las películas que
Ud. estará viendo. Sorteos de disfraces en los descansos.

6	 FELAMTX

Cronicó Concarrí
CICL DE CONFERENCIES

Organitzades per l'Associació de
Vais de Ca's Concos des Cavaller
varen tenir lloc al Saló Parroquial
tres conferencies damunt temes
d'actualitat com són l'agricultura, la
defensa de la natura i el Mercat
Comú.

La primera fou a cura de D. Jau-
me Galmés, perit de «Sa Nostra»
qui, des de la seva sabiduria *cni-
ca assaonada per l'experiència de
molts d'anys, amb l lenguatge clar i
planer ens va parlar dels diferents
cultius de cereals, arbres, abona-
ment, etc.

Va ser una vetlada ben interes-
sant un es varen sentir coses que
no per sabudes deixen de tenir vi-
gencia i també altres que causaren
certa extranyesa a més d'un pages
que tota la vida ho havia entes al
contrari però, així i tot, la gent que
va assistir, si no convençuda, sí se'n
va anar satisfeta.

La segona va ser a càrrec d'En
Miguel Rayó, membre del G.O.B.,
autor de diversos llibres sobre l'avi-
fauna i gran defensor de la nostra
natura.

Per conèixer millor les diversas
aus que habiten les Balears ens pre-
senta un video amb unes belles
imatges que ajudaren a introduir a
l'auditori en el tema de la defensa
de la natura i de mantenir l'ecosis-
tema per damunt qualsevol interés.

Al final s'establí un colloqui on
ractual contaminació dels tords fou
una de les principals preocupacions
dels assistents.

La darrera conferencia va tenir
com a ponent el Conseller d'Agri-
cultura de la nostra Comunitat Au-
tònoma, D. Joan Simarro qui, des
de la seva responsabilitat coneix a
la perfecció el difícil entramat així
com les possibles conseqüències que
pot representar per a l'economia pa-
gesa l'entrada d'Espanya al Mercat

Argumentà amb dades i xifres so-
bre la conveniencia o no dels dis-
tints cuitius ja que a la CEE hi ha
excedents, així corn també la refe-
rent a la ramaderia amb els avan-
tatges i inconvenients que represen-
ten les diverses alternatives de pro-
ducció de carn.

En resum, t'oren tres vetlades ben
aprofitades pel bon nombre d'assis-
tents i un altre exit a compta del
bon afer de l'Associació de Veïns i
que feim vots perquè tenguin con-
tinuitat en anys successius.

PUBLICACIÓ ESCOLAR
El cicle superior de la nostra es-

cola ha tret el primer número d'una
revista feta pels mateixos alumnes
per tal de recaptar doblers pel viat-
ge d'estudis de fi de curs.

La revista, fotocopiada, consta de
les seccions previas d'aquestes pu-
blicacions si be destacaríem la por-
tada on es pot veure a les profes-
sores de l'escola caricaturitzades
baix distintes formes i, pels que les
coneixem, resultr una imitació ben
lograda.

Es la primera publicació que es
fa a la nostra escola i pareix que
continuara durant tot el curs. Així
sia.

J.
(Refirat de l'edició (Interior)

ALQUILO LOCAL planta baja,
apto para oficina o comercio, con
corriente de 125 v.220.
Ini.: Tel. 580247.

ALQUILO LOCAL, 100 m2.
aproximadamente en calle
Quatre Cantons, 7
(Esquina calle Agua)
luí.: Tel. 580381

	ANEEN.

VENDO CASA en C. Mar, 38,
Inf.: Tel. 272187
(de lunes a viernes).

Cadets nzasculins:

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 78
COLL D'EN REBASSA, 25

Els allots d'En Tefol mostraren
en tot moment una superioritat ma-
nifesta. Els del Coll són encara uns
principiants amb falta de rodatge.
El palie acompanyant va ser bas-
tant renouer i inexpert, igual que el
preparador que amb els seus crits
ir finja fortament damunt l'actuació
arbitral, en mans de dos jovençans
sense autoritat i amb poca decissió.

En quant el joc, cal dir que a la
primera part es prometia, vista la
marxa arronsant del Joan Capó, un
resultat centenari (minut 17, 47-9),
però a la segona, els visitants ana-
ren a rompre joc i hi llagué grans
algaravies, renous funests i reac-
cions ferestes, i la cosa va estar a
pont d'acabar com el rosari de
l'aurora.

Són de destacar les 69 faltes per-
sonals assenyalades pels Arbitres
(27 per l'equip local i 42 pels visi-
tants).

Anotaren, de manera destacada:
Tomeu Maimó (22), P. J. Fullana
(16), Tia Barceló (14) i Lázaro Sán-
chez (12).

luyen jis masculins:

HISPANIA, 61
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 55

Possiblement fou, si no el millor,
un dels millors encontres de tota la
histeria del Club Joan Capó. Una
lluita extraordinaria dels juvenils
felanitxers posaren el partit a un
nivell de molta qualitat. Jo des d'un
principi es superaren desavantatges
de fins a 12 punts, arribant a collo-
canse en el segon període en un
46-50 que feia abrigar esperances de
victòria. Es jugava amb pocs ele-
ments, per les baixes de: Maimó,
Perelló, Bernardi i Fullana. No es
nota quasi bé la seva absència de-
gut a resforg gens escatimat deis
actuants.

Bartomeu Salva, que debutava,
ho féu be, roba pilotes i estrena
punts. Amengual féu un partit feno-
menal, guanyant rebots importants
i essent molt efectiva tota la seva
actuació.

Que es parli així d'un partit per-
dut, es una altra fita que demostra
clarament la satisfacció que deixà
aquest encontre als qui el varen
presenciar.

Foren millors anotadors, encara
que els punts es repartiren: Boyar
amb 19 i Vicens amb 12 punts.

Sèniors femenines:

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 62
IMPRENTA BAHIA, 51

Una primera part no massa flui-
da, on els punts se torbaren a pujar
en el marcador ja que els encerts
locals no eren els que corresponien
a la seva capacitat. Si be a la sego-
na part, amilloraren parque es con-
cluí amb 62 punts que es la maxima
quantitat aconseguida enguany.

El número 11 del Imprenta Bahía
destaca part damunt totes i aconse-
guí la major part dels seus punts.
Per part de l'equip local foren molt

efectives Antonia Camarero amb 19
punts (3 triples) i la pivot Isabel
Reverte, sempre molt segura, que
s'anota 18 punts.

Sèniors masculins:

J CAPO/AUTOC. GRIMALT, 48
BONS AIRES, 57

Si al final aquesta confrontació
havia de deixar mala boca per
haver perdut, no passa així la major
part del temps, ja que es dugué
amb avantatge local fins al minut
33 (41-42). Si l'actuació dels visi-
tants fou agressiva, els locals hi
saberen posar forta oposició, desta-
cant la labor de Jaume Binimelis
que obtingué 15 rebots i 12 punts i
Ia de Tõfol Ballester, de qui es obli-
gat xerrar-ne cada setmana, que
logra 10 rebots i 20 punts. No falta
tampoc un embull que perjudica al
Joan Capó parque la taula anota la
4.a personal d'un jugador del Bons
Aires a Toni Oliver i no volgué rec-
tificar l'error, limitant de bon de
veres la feina d'un jugador que es
guardava per la seva eficacia en els
moments decissius. Tampoc l'Arbi-
tre actuà acertadament i tot aquest
caramull de coses en contra fou la
causa que mena a uns darrers mi-
nuts poc eficaços que motivaren el
48-57.

Mencionem també que no fou
massa acertada l'actuació dels ba-
ses en aquesta ocasió.

AQUESTA JORNADA
Comencen el dissabte els cadets

jugant a Santanyí davant un equip
que consegueix resultats idèntics
als del Joan Capó. Els juvenils a Fe-
lanitx tenen l'obligació de guanyar
al Molinar; es rúnic encontre que
es juga a casa aquesta setmana.

El diumenge les seniors tenen el
compromís més complicat de la
temporada amb el desplaçament a
Costa de Calvià, líder molt sòlid
fins ara. Els masculins viatgen a
Bunyola, per disputar un partit que
es presenta bastant equilibrat.

LARRY CISTELLES

EMPRESA
DE SERVICIOS

Precisa JOVEN de 20
a 25 años, servicio
militar cumplido, para
gestiones comerciales

Informes:
Tel. 582150

n••••nn•011.• 100.40.....••n•nn•nn•

SE DAN CLASES DE REPASO DE
EGB, Matemáticas 1." llUP y Ma-
temáticas y Física y Química de
F. P.
In f.: C. Dameto, 54-1." - Tel. 582110



Eis ielanitxers:
(Ve de la pg. 1)

Sense dubtes que el respecte savi per la natura significa i
convida a exercir la capacitat creadora o recreadora, la fantasia
transformadora, l'enciny mes que la  tècnica, el seny més que la
força, el bon gust i l'art més que l'esforç. La gracia, la sorna, la
ironia —dons deis déus o de la natura, reconeguts als paisans
d'aquesta contrada.— són qualitats que garantitzen la broma, l'en-
treteniment, la fp,tq l'humor, la malicia amb sordina, la pacièn-
cia, la tolerancia, això es, l'obertura intellectual i l'obertura amis-
tosa. Ironia que pren la forma de veure'ls venir o d'anticipació,
de pregunta afectada d'ignorància, d'escepticisme seré, de fàcil
drecera, d'habilitat per a les idees i de sensibilitat artística... Ah!
Es ciar que aquí rauen els perills —dels (iríais n'han aixecat acte
els altres pobles—: ostentació, vanitat, brillantor aparent, menys-
preu..., rocs tirats a l'os de la cama dels altres. Amb tot, no són
jocs mortals; simplement jocs florals o d'artifici. La ironia de la
bona es oficiada per artistes.

La cultura ecològica, d'anys i panys, «la cultura de Felanitx»,
és a dir, la manera de ser, pensar, sentir i fer dels felanitxers
—i no d'uns altres— constitueix la nostra personalitat. Patrimoni
que no ens hauria de fugir de les mans, sine, que hauríem d'em-
pènyer a cotes més altes, conèixer millor, valorar degudament
l'heretatge cultural, estimarlo i estimar-nos mes encara. «¿Encara
més?» sospitaran els envejosos de sempre!

Rellegiu l'articlet es tal volta demanar massa?—, esborrau
les exageracions felanitxeres» i quedau-vos amb el bessó, Res
pus.

Acabada la tasca, m'es/oí-y per desfermar les pipelles... No
puc. ¿La pesantor de l'escrit ha fet de matalàs a la son? Els ulls
clucs entrelluquen de bell nou el paisatge que me du a somiar...
el Felanitx de demà.

Bartomeu Bennassar

El Reía! decret
Reial decret de la Reina Regent D.a Maria Cristina, amb el

qual concedí el títol de Ciutat a la nostra població, essent crono-
lògicament la tercera població de l'illa, després de Ciutat i Alcú-
di?, que va rebre aquest atol.

«Queriendo dar una prueba de mi leal aprecio a la villa de
Felanitx, Provincia de Baleares, por su aumento de población,
desarrollo de su agricultura, industria y comercio, y constante
adhesión a la Monarquía Constitucional; a nombre de mi augusto
hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reyna Regente del Reino,
vengo en concederle el título de Ciudad. Dado en Palacio a 2 de
Noviembre de 1886.—Maria Cristina.—EI Ministro de Goberna-
ción, Fernando de León y Castillo».

LLAR OEL PENSIONISTA JE LA SEGURETAT SOCIAL
Programa de les activitats soci-culturals:
DILLUNS, dia 1, EXCURSIÓ A PEU.—A les 9 sortida en autocar cap a

Orient per continuar a peu fins a Sa Font des Freu. Es dinarà
de pa a taleca. El preu subvencionat sera de 300 pts.

DIMECRES, dia 3, CONFERENCIA, a les 5 de l'horabaixa, que pronuncia-
rá el Dr. en Antropologia P. JORDI LLOMPART, T.O.R., sobre
el tema: «Relació TU-JO: Nivells, dificultats i terapia».

DIJOUS, dia 4, al local social a les 5 de l'horabaixa, actuació de la RON-
DALLA RE PUBLICA ARGENTINA, integrada per socis de la
Llar de la 3.a Edat de Palma. Per acabar la festa tradicicnal
BUNYOLADA.

DISSABTE, dia 6, a «La Ponderosa», FESTA I SOPAR DE MATANCES.
Després del sopar típic de matances, que ser à aproximada-
ment a les 5 del capvespre, ball de pagès i sarau per llarg.
Es compta amb una subvenció de la Caixa de Balears «Sa
Nostra».
Preu per cap, 550 pessetes.
Hi haurà servici d'autocars des de les 3,30, amb sortida de la
plaga de Sa Font.
Termini d'inscripció, fins dijous dia 4, a la Llar de la Terce-
ra Edat.

DIUMENGE, dia 7, DIA D'HOMENATGE A LA VELLESA.
A les 11 del matí, davant la Llar de la Tercera Edat, CON-
CERT POPULAR per la Banda de Música de Felanitx, per
gentilesa de l'Excm. Ajuntament.
Després se servirà un vi espanyol. Hi queda convidat tothom.
A les 8 del capvespre a l'església parroquial de Sant Miguel,
solemne Missa d'acció de gràcies. Cantarà la Coral de Fela-
nitx i acaba la fundó religiosa oferirà un breu concert del
seu selecte repertori.

Gabinete Pediátrico
Carrer d'Es Call, 17 - Tel. 581197

Dr. de Asis (dimarts divendres)
Dr. Madroflero (dilluns dijous )
Dr. Sugar (dimecres)

Horabaixes, a partir de les 17'30

ASISA - IMECO - SANITAS - L'ALIANÇA

FELANITX

Festes patronals de SO) Mesquida
Dilluns dia 8, es la festa de la Im-

maculada Concepció, patrona de la
barriada de So'n Mesquida. Per
aquest motiu tindran lloc a aquell
indret els actes següents:

Diumenge dia 7 de desembre:

— A les 7 del capvespre FESTA
PELS AL.LQTS.

— A les 8 del vespre, MISSA SO-
LEMNE.

— A les 9,30 del vespre FESTA PA-
GESA, amenitzada per:

El glosador JOAN PLANISI i
BALL DE BOT amb els grups
«S'ESTOL DES PICOT» (Subven-
cionat per la CAIXA RURAL) i «SIS

Ia Mella...
(Ve de la pagina I)

Casa de Cultura, se clourà una
etapa que va començar l'any 1970
en que l'Ajuntament de Felanitx,
aleshores presidit pel senyor Jaume
Munar, va tenir l'encert d'adquirir
el vell casal de Ca'n Prohens de Sa
Font amb la idea de destinar-lo a
un fi cultural. Es ver que hi va
haver gent que en va criticar d'ad-
quisició, però creim que la crítica
no tenia fonament. L'edifici oferia
prou interès arquitectònic per a
conservar-lo. En mans de particu-
lars corria el peril de desaparèixer
qui sap si per convertir-se en •una
benzinera o un banc. Per altra ban-
da, la tradició cultural de Felanitx
136 mereixia disposar d'unes instal-
la cions adequades a tais activitats.

Han passat setze anys. El procés,
com dèiem, ha estat llarguíssim.
Durant un període, l'edifici, en cer-
ta manera abandonat, va patir una
degradació que va donar per resul-
tat que, quan l'Ajuntament, dia 5
de novembre de l'any 1979, en va
iniciar la reconstrucció, el pla de
restauració inicial va resultar insu-
ficient perquè ja no bastava res-
taurar, sine, que a molts de redols
calia fer-ho nou. L'edifici que inau-
gurarem demà, per tant, és pràcti-
cament una reconstrucció feta amb
tots els esforços per conservar tot
l'aire i l'estil de la casa antiga.

El resultat és el següent: un local
on podrà quedar instaHat l'Arxiu
Històric de la població (depositat
fins ara al local de la Fundació
Bauça); una sala d'exposicions, ja

SOM» (Subvencionat per «SA NOS-
TRA»).

Hi haurà fogueró on es podrà tor-
rar Horn, Ilangonisses i botifarrons.

Els tickets per a les racions de
Horn es podran treure abans del dia
4 dedesembre a Ca'n Rafel Roig i
a la CAIXA RURAL, al ipreu de
300 ptes. per ració.

Dilluns dia 8 de desemrbe:
— Ales 11 del matí CARRERA PO-

PULAR FELANITX-SO'N MES-
QUIDA.

— A les 2,30 de l'horabaixa GRAN
TIRADA DE GUATLERES, espe-
cial per els tiradors del bani.
Esperam la vostra assistència.

inaugurada fa més d'un any; una
sala esplèndida capaç d'acollir la
futura biblioteca municipal; una
sala d'actes amb cent butaques
molt còmodes i que pot augmentar
en capacitat si l'ocasió ho reclama;
un ampli vestíbul, dos despatxos i
els indispensables servicis a la pri-
mera i a la segona planta. La sala
d'actes, dotada d'aire condicionat,
resulta indicadíssima pr a confe-
rències, taules rodoneS, i fins i tot
un concert de cambra, actes con-
semblants.

Segons els nostres càlculs, l'obra,
inclonet-hi totes les despeses, s'acos-
ta als trenta milions de pessetes.
I hi ha hagut una aportació de l'Es-
tat i del Consell Insular d'un total
d'onze milions.

La restauració, com podem venre,
s'ha let en fues al llarg d'un total
de set anys, lentitud que natural-
ment ha encarit el cost total. Per
altra part, una gestió més diligent
i eficaç hauria pogut reportar mês
ajudes per part dels organismes
esmentats.

El fet és que l'obra ha culminat,
que el resultat en conjunt és satis-
factori i que ens podem felicitar
perquè, amb tots els emperons i
l'apatia i desinterès que han marcat
Ia tònica de l'execució, Felanitx a
partir d'avui compte amb unes
installacions que ofereixen grans
possibilitats.

Fins a quin punt tais possibilitats
seran aprofitades o desaprofitades
és una qüestió que haurem de trac-
tar a un altre comentari que oferi-
rem als nostres lec tors.

Pirotècnic



CINE FELANITX '`‘ 581231

Viernes 28 y sábado 29 a las 9. Domingo 30 desde las 3

¡EL MAYOR ESPECTACULO MUSICAL DEL AÑO!

CHORUS LINE
¡Un buen regalo para la juventud!

--Nominada para 3 OSCAR--

D  complemento:

«007 NUESTRO HOMBRE DE
BOND STREET»

Viernes 5 y sábado 6 a las 9. Domingo 7 desde las 3

¡Una aventura con mucha acción y un admirable poder de cariño!

D. A. R. Y. L.
--Ya no pueden ocultar su secreto. -

Tambié verán:

LOS LOCOS DE CANNON-BALL
Burt Reynolds — Farrah Fwacett 	 Roger Moore

Lunes 8 a partir de las 3 tarde 	¡UNICO DIA!

Las nieves del Kilimanjaro
con Gregory Peck, Susan Hayward y Aya Ga rd tier

Y

da serpiente voladora»
Las más angustiosas horas de terror vividas en la gran ciudad

Jaume Ontich Oriclpeu

va morir a Felanitx, el dia 25 de novembre de 1986, a 80 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al eel sia
La seva esposa Angela Navarro; fills Francesc i Catalina; tills politics Conxa Paez i Jaume

Nicolau; nest Angela, Jaume, M." Antònia i Conxa, Sebastià i Jaume; germ:i Francese (ausent): ger-
mans politics Maria Nicolau, Antònia Calafat (ausent) i Maria Navarro; fillols, cosins, nebots i els
altres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Déu.

Casa mortuòria: Campet, 32

Ia roda dei

• Novembre 1986: El català ban-
clejat de la Universitat dc Valencia.

• Una sentencia de l'Audi ència
Territorial de Valencia, ha declarat
nul l'acord de la Junta de Govern
de la UNIVERSITAT DE VALËN-
CIA que donava llibertat als seus
professors per donar les classes en
català o en espanyol.

• El Partit Nacionalista Base,
PSOE, Eusko Alkartasuna, Herri
Batasuna, Euskadiko Ezquerra i
Alianza Popular són les principals
forces polítiques que es presenten
a les eleccions al PARLAMENT
BASC el proper dia 30 de novem-
bre.

• L'empresa química SANDOZ
fet saber que pagara les compen-

sacions econòmiques corresponents,
pels perjudicis ocasionats per la
gran contaminació del riu Rhin,
després de l'incendi d'un dels seus
rnagatzems situat a Basilea.

• Els sondeigs d'opinió diuen
que, en les eleccions basques, la
ir tenció de vot va dirigida prefe-
rentment al PSOE i al PNB. Amb
aquestes dades ja es planteja la
possibilitat d'un pacte entre PSOE

i PNB deixant fora el partit de

l'ex-lehendakari Carlos Garaikoetxea,
EUSKO ALKARTASUNA.

• COMISSIONS OBRERES i la
UGT s'acusen mútuament de mani-
pullació i d'irregularitats en el pro-

as electoral de les eleccions sindi-
cals, que es venen celebrant des del

passat mes d'octubre a les empre-
ses privades.

• Estats Units ha anunciat que

no pensa prendre partit en el non
conflicte entre el REGNE UNIT i
l'ARGENTINA per la qüestió de
l'ampliació de la sobirania británica
de les aigües jurisdiccionals de l'al . -
Nipielag de. les Falkland.

• L'ENSENYAMENT BASIC a
l'Estat espanyol s'ampliarà fins els
16 anys, segons recolleix el projecte
de Llei d'Ordenació del Sistema
Educatiu que el Ministeri d'Educa-
ció pensa presentar al Parlament
l'any 1988.

• S'ha constituit a Madrid la
primera ASSOCIACIÓ D'ASSISTLN-
CIA A DONES VIOLADES que pro-
porcionarà assistència jurídica i
atenció psiquiàtrica a aquelles do-
nes que siguin víctimes de viola-
cions.

• Segons ha denunciat el setma-
nari «Tiempo», l'Estat espanyol ha
venut a la dictadura xilena arma-
ment per una quantitat aproximada
als 35.000 milions de pessetes, del
1982 el-10.

FELAMTX
	41n111i11,11071111Manalw

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

servicio permanente 24 horas

• El pasado martes vimos por
T.V.F. la «FESTA DE CRIST REI»
de SO'N VALLS, que este ario ha
cogido una fuerza increíble. Tam-
bién vimos al amigo TONI BARCE-
LO ganar una carrera de atletismo.
Quien lo diría en sus buenos tiem-
pos de «picador» que terminase
practicando el deporte con esa fe.
¡Cómo cambian los tiempos!

• Recibo un folleto de la presen-
tació de ALEXANDRE BALLES-
TER de la EXPOSICION de GUE-
RRERO MEDINA en MANACOR,
exactamente en «SA TORRE DE
..SES PUNTES» hasta el 5 de diciem-
bre.

• Ya tiene el C.D. FELANITX la
LOTERIA DE NAVIDAD a la venta.
Un brujo me ha dicho que este año
les va a tocar, pero los brujos se
pueden equivocar, claro.

• VIDEOCLUB. — «LA PESADI-
LLA EN ELM STREET» de WES
GRAVEN («Las colinas tienen
ojos»). Los sueños se convierten en
terrible realidad, la protagonista no
puede dormirse si no quiere ser
acosada por un horrible asesino que
fue quemado vivo y que lleva unas
garras afiladas de acero. Fue pre-
miada en el Festival Fantástico de
Avoriaz.

• El CA'S CONCOS perdió en el
campo del LIDER, el POBLENSE,
por UNO a CERO y a punto de aca-
barse el partido. Eso no es nada del
otro jueves, pero sí que es denun-
ciable la extremada dureza con que
se emplearon los «poblers». Tres ju-
gadores seriamente lesionados, uno
de ellos intervenido quirúrgicamen-
te en So'n Dureta el mismo domin-
go. Sobre el pesado césped, que ha-
bía sido regado previamente, no ha-
llaron patatas... ¡Sino patadas!

• Nuevo entrenador para el C.D.
FELANITX. Tras el follón que se
armó que si JOAN TAULER era el
nuevo entrenador en sustitución de
M. ADROVER ALONSO, y luego na-
da fue cierto, ahora parece confir-
marse que es JANER el que se hace
cargo de la plantilla. Lo cierto es
que el domingo ya se sentó en el
banquillo y consiguió la victoria,
por los pelos, pero victoria al fin y
al cabo.

• CUMPLEN AÑOS esta última
quincena de noviembre, JODI E
FOSTER (24), ENMA COHEN (40),
GERALDINE PAGE (62), ESPE-
RANZA ROY (48), FRANCO NERO
(46), RICARDO MONTALBAN (66),
LAURA ANTONELLI (45), ROSAN-
NA SCHIAFFINO (48), CONCHA

VELASCO (47) y VIRGINIA MAYO
(66).

• En el «CINE PRINCIPAL» dos
películas, «DELTA FORCE» que di-
rige su avispado productor MENA-
HEN GOLAN con el karateca ame-
ricano CHUCK NORRIS y LEE
MARVIN. Lo mejor de esta Pelícu-
la es sin duda el grandioso plantel
de actores secundarios, algo increí-
ble que va de ARTHUR KENNEDY
hasta SUSAN STRANSBERG pasan-
do por MARTIN BALSAM y HAN-
NA SCHYGULLA. «JALEO HOTEL
EXCELSIOR» tiene a ADRIANO
CELENTANO.

Y para el día 7 están previstas
«LAS DOCE HORAS DE TERROR
Y ARTES MARCIALES».

JORDI GAVINA



FELAN1TX

FUTBOL

Partido jugado el pasado sábado
en «Es Torrentó». Devaluada «riva-
lidad comarcal» entre dos equipos
venidos a menos. Pese a todo, mu-
chos seguidores del Campos que
animaron constantemente a su
equipo.
EN EL ULTIMO MINUTO

El Felanitx venció por un gol al
Campos en el último minuto del
tiempo reglamentario a pesar de
que el árbitro de la contienda alar-
gó el partido cuatro minutos.

Felanitx: Vargas, Maimó, Rafael
Juan, Barceló, Santi, Valentín, Nico,
Cano, Gallardo, Vacas, Vanrell y
Martín Rial.

Arbitro: El colegiado del encuen-
tro fue el señor Roig (2). Pitó siem-
pre a destiempo. Mostró tarjetas
amarillas a Lladonet, Garau, Mas,
Santi y Valentin.

Goles: 1-0. Minuto 90: Nico cede
un balón en profundidad a Vanrell
que cruza el esférico y bate al por-
tero visitante.

Comentario: Partido de toma y
daca, siempre los defensores fueron
superiores a los delanteros. En Ia
primera parte hubo varias ocasio-
nes de gol protagonizadas por Roig,
Maimó, Vanrell y Rial, no obstante
estas oportunidades no fructifica-
ron y en la segunda parte se siguió
con la misma tónica, Vicens y Va-
lentín desperdiciaron sendas ocasio-
nes.

Ganó el que resolvió la ocasión
que se le presentó y fueron los lo-
cales que resolvieron el envite. No
obstante, hay que decir que estos
dos equipos durante la liga no han
destacado, por cierto, por su capa-
cidad goleadora.

Tan sólo hay que señalar que el
nuevo entrenador del Felanitx será
Janer.

MAIK EL

PROXIMO PARTIDO: El próximo
compromiso del C.D. FELANITX
tendrá lugar en el campo del ARE-
NAL. Han pasado ya muchos arios
desde que el Felanitx jugara allí por
última vez y consiguiera una impor-
tante victoria que le daría opción a
jugar la liguilla de ascenso a Cate-
goría Nacional. Esperemos que la
historia se repita y nuestro equipo
consiga borrar algún negativo de su
casillero.

2.• REGIONAL
S'HORTA, 1 - ALTURA, 1

BUEN PARTIDO
El disputado en la matinal del do-

mingo en el campo de «Sa Lleona»
donde el equipo que dirigue Domin-
go Aznar, quiso, pero no pudo, ante
un equipo —el Altura de Lloseta—
que se limitó a defenderse.

El colegiado felanitxer Antonio
Barceló, que estuvo bien en líneas
generales, tuvo el error —a nuestro
modesto juicio— de conceder el gol
visitante en flagrante fuera de jue-
go.

El gol local fue obra de Aznar al
conectar un potente tiro raso desde
fuera del área que sorprendió al
portero visitante.

S'HORTA. — Emilio, Xisco, Bur-
guera, Asturias, Oscar, Dino, Aznar,
Mas, J. Ramón y García.

POBLENSE, 1 - CA'S CONCOS, O
DEGRACIADO ENCUENTRO

Ca's Concos: Huguet, Bordoy,
Campillo, Mora, M. Mestre. G. Mes-
tre, Julia, Joaquín, Ballester, Oliver
y Llull.

En la segunda parte Guasp y
Cantallops entraron por Julia i Ba-
llester respectivamente, ambos le-
sionados.

Aun reconociendo que el Poblen-
se es sin duda el líder del grupo,
no mereció el Ca's Concos salir
derrotado del campo de Sa Pobla
dadas las circunstancias adversas y
las lesiones y encajar el único tanto
del partido a falta de dos minutos
del final del mismo, con un equipo
muy mermado por las bajas y físi-
camente.

El equipo local, más avezado al
piso del terreno de juego y mejor
preparado físicamente no debería
emplearse tan violentamente para
ganar un partido puesto que cada
lance de juego es Una tarrascada
segura y cada entrada un peligro
para la integridad física del contra-
rio: Julia tuvo que ser sustituido
por una fuerte contusión en una
pierna; Ballester tuvo que ser reti-
rado en volandas ya que sufre rotu-
ra de rótula, de la que fue interve-
nido el lunes, lo que le supondrá
Ia retirada de la práctica del fútbol,
al menos para esta temporada, y
Llull no abandonó el terreno por-
que ya se había producido los dos
cambios, pero también tuvo que ser
asistido de un esguince, fruto de
los tacos de un adversario.

Con este panorama, mañana, a
las 3'30 el Ca's Concos recibe la
visita del Rotlet-Molinar.

INFANTILES
FELANITX, 4 - ALARO, 1

Arbitró bien el Sr. Duarte. Expul-
só en el mín. 32 a un jugador visi-
tante.

Resolvieron los locales en la se-
gunda parte ya que la primera
terminó (0-1), pese de las muchas
oportunidades de que gozaron los
blancos, pero la suerte y el acierto
de la defensa forastera lo impidie-
ron. En la reanudación Oliver en
los min. 5, 6 y 35 marcaba sus tres
goles, demostrando ser una pieza
clave en el equipo que dirige Ca-
ñas. Muñiz, de penalti, en el min. 28
se anotaba el otro tanto.

El banquillo visitante se caracte-
rizó por sus malos modos y expre-
siones verbales fuera de tono.

Alineación: Matías, Lobo, Roig,
Jaime, Gori, Borras, Tauler, Lean-
dro, Muñiz, Oliver y López. (Sierra,
González y Obrador).

ATLETISME

Un any més tindrem, si Déu ho
vol, aquesta popular cursa que pro-
mouen els organitzadors de les fes-
tes del barri de So'n Mesquida amb
la coordinació tècnica del Club Joan
Capó. La data de la seva celebració
sera la del dilluns dia 8 de desem-
bre, festiu. Hi haura, com sempre,
dues sortides que inclouran 14 cate-
gories. Els més joves sortiran des
de So'n Fosquet (1,5 Km.) i la resta
ho faran des de l'aparcament del
Camp d'Esports de Sa Mola (5
Km.). El canvi d'ubicació de la sor-

YE!. 

ALEVINES
LA SALLE MANACOR, O

FELANITX, 5
SENSACIONAL VICTORIA

De forma harto elocuente con-
quistaron una crecida victoria los
felanitxers en Manacor. A pesar del
abultado marcador, fue un partido
disputado entre dos equipos que
jugaron bien al fútbol, la superiori-
dad del Felanitx fue notable y esto
se tradujo en el resultado final.

Goles de Marcos (2), Francisco,
Tomás y Basi.

Alineación: Galmés, Matas, Sán-
chez, Acosta, Francisco, Chupi,
Pons, Marcos, Basi y Tomás. (Obra-
dor, Caña y Serafín).
NOTA ADICIONAL:

Una vez más el que suscribe estas
crónicas tuvo problemas a Ia entra-
da de «Es Torrentó». Tuvimos que
abonar la entrada a requerimiento
de los porteros. Menos mal que el
presidente del C.D. FELANITX, el
Sr. Oliver ha solucionado esta situa-
ción nada agradable y nos ha pro-
visto de un carnet de socio. Me ex-
traña que a estas alturas de tempo-
rada no sepan quien es

JIMMY

FUTBOL EMPRESAS
PROTECTORA/GRIMALT, O

CICLOS MARIN, 1
FALLO LA SUERTE

El equipo felanitxer jugó mejor
que en otras ocasiones, pero el fac-
tor suerte no acompañó.

El único gol del partido lo consi-
guieron los visitantes en uno de los
contados contragolpes que practica-
ron, quizás el único disparo a puér-
ta que efectuaron.

Alineación: Gori, Barceló (susti-
tuido por una consderable lesión
González min. 15), Guindi, Asensio,
P. Muñoz, G. Muñoz, Lillo (Cardell
min. 45), Torres, Ferrá, J. Vidal y
Tomeu (Risco min. 45).

tida de la prova llarg és l'únca no-
vetat.

Finalment diguem que ambdues
sortides es faran a les 11 del mati
i que la inscripció estarà oberta a
partir de les 9,30 h.

—III CROSS SON FERRIOL—
Amb l'organització del Club Her-

mes es disputa el passat diumenge
dematí, fred i ventós.

No estaven convocades les catego-
ries pels més jovenets i això resta
molta participació dels atletes fela-
nitxers.

Els millors resultats foren Ia mag-
nífica victòria del cadet Mateu
Obrador i els excellents segons lloes
d'Andreu Páramo (aleví) i de Mari-
bel Obrador (cadet), als qui segui-
ren en merit Maria Monserrat (4.a
cadet) i Ismael Ferrer (56 infantil).

Antoni Peña deixa el Club
Joan Capó

En aquest mateix Cross de Son
Ferriol hi participa també, però no
vestit de color de cel, el qui fins
enguany havia estat atleta del Club
local, i millor corredor felanitxer
Toni Peña.

Aquest deportista que va aparèi-
xer atlèticament fa quasi be 7 anys,
enguany ha volgut canviar d'aires,
fixant per el C.D. Costa de Calvià,
un club amb un potencial econòmic
molt mes superior al del nostre
modest, que no poc voIuntariós,
J. Capó.

Recordem pels aficionats que du-
rant aquest període, i especialment
els 4 ó 5 darrers anys, ha guanyat
pràcticament en totes guantes cur-

ses ha participat, destacant, part
damunt tot, l'obtenció del títol de

Campió d'Espanya de 3.000 m. lli-
sos; a tres Campionats d'Espanya
de Cross ha estat 4rt., 66, i 186; ha

obtingut cada any títols de Campió
de Balears de cross i pista; l'any 85
va ser nomenat millor atleta júnior

de Balears i els seus triomfs en pro-

ves populars, de cross i pista, són
incontables.

El Club Joan Capó vol fer públic
des d'aquest setmanari el seu de-
sitg de que s'amillori ben prest de
la lessió que pateix fa uns mesos
i de que el seu dens historial se vagi
engrandint, perquè s'ho mereix de
bon de veres.

nuevo entrenador merengue
!... y Adrover de portera!

Fc.lanitx, 1 - Campos, O

Carrera popular Felanitx-Soin Riesquida

ALTA PELUQUERIA FEMENINA Y MASCULINA
Diplomado en el tratamiento para el cabello.

Salón de belleza atendido por una profe-
sional.

Horario: De 10 mañana a 8 tarde.

II ubio's mA(E YOR, B27 Pisso.ntTeld. 58) 23 16.
ncima



Gabinete de LASERTERAPIA
Atendidos por los Drs. R. Rodríguez

B. Monserrat
Cl. Zavellá, 26	 Tel. 582233

GABINET DE PSICOLOGIA
Assesorat per metges

Llicenciat Bernat Calafat

PSICOLOGIA INFANTIL I ESCOLAR
(Problemes I dificultats d'aprenentalge, de rendiment,

de comportatnent. Fracàs escolar).

ADULTS
Concertar hora

Telefonar de 10 a13'30 h. de dilluns a divendres
Cl. Zavellà, 26 (Felanitx] - Tel. 582233

Restaurante «SES PORTADORES»
R. C. Baleares, s/n—Tel. 5751T1—Porto-Colom

Comunica a sus clientes y amigos su

Reapertura
a partir del próximo 1 de diciembre

Gracias por su visita

Se necesita camarero.
Inútil sin referencias.
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FELANITX

EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
La Agrupación Socialista de Fela-

nitx quiere informar a los ciudada-
nos sobre el contenido del contrato
existente entre el Ayuntamiento de
Felanitx y la empresa de Recogida
de Basuras.

EXTRACTO DEL CONTRATO
— El objeto de esta licitación es

contratar mediante concurso la
prestación del servicio municipal de
recogida a domicilio de desperdi-
cios urbanos, así como su posterior
vertido y eliminación.

— Este servicio deberá prestarse
todos los días en esta ciudad, Por-
to Colom y sus urbanizaciones, Cala
Ferrera y Cala Serena, con exclu-
sión de los sábados y vísperas de
festivos y en días alternos en S'Hor-
ta y Ca's Concos.

— En los hoteles durante los me-
ses de Junio a Septiembre se reali-
zará la recogida todos los días in-
cluso domingos y festivos.

— El personal del servicio debe-
rá recoger los residuos de todos los
domicilios en las poblaciones, ten-
ga o no acceso hasta los mismos el
vehículo encargado de la recogida.

— El personal del servicio ven-
drá obligado a vaciar una vez por
semana el contenido de las papele-
ras públicas.

Queremos hacer hincapié en los

dos últimos puntos señalados ya
que los consideramos de mayor im-
portancia para el ciudadano de Fe-
lanitx. Debido a que algunas calles
de Felanitx o bien son estrechas o
son escaleras, el camión principal
tiene difícil acceso a las mismas, te-
nemos constancia de que existe un
camión más pequeño que limpia las
calles más estrechas pero también
tenemos constancia de que gente
que vive en una calle de escaleras
—por ejem. Pare Catany, Sitj ar,
PizA Castellet, etc.— tiene que bajar
Ia basura al lugar donde le sea más
cómodo al basurero para su recogi-
da, lo cual creemos está bien especi-
ficado en el penúltimo punto donde
hace constar:

«Deberá recoger los residuos de
todos los domicilios en las pobla-
ciones, tenga o no acceso hasta los
mismos el vehículo encargado de la
recogida».

Si Ud. se siente perjudicado por
incumplimiento de alguna de las
cláusulas reseñadas anteriormente
le agradeceríamos que nos hiciera
llegar su queja personalmente o por
carta a la AGRUPACION SOCIALIS-
TA DE FELANITX, Travessa d'En
Riera núm. 16, de las 11 a la 1, los
domingos.

Agrupación Socialista
de Felanitx

FUTBOt Di EIVEiESAS
La Directiva del equipo de Fútbol

de Empresas, ante la nota del
C. D. Felanitx, aparecida en este
Semanario el día 15 del ppdo. no-
viembre, quiere aclarar los siguien-
tes extremos:

1.o—E1 C. D. Felanitx nunca ofre-
ció gratuitamente 20 carnets sino
que los ofreció a razón de 5.000 pts.
cada uno, o sea por un montante
de 100.000 pts., a cuyo importe de-
bíanse añadir las 60.000 6 70.000 pts.
en concepto de tasas por utilización
del campo. Sól al concluir, después
de largas discusiones, el acuerdo de
que pagaríamos 100.000 pesetas por
temporada en concepto de utiliza-
ción del campo fue cuando fueron
excluidos los carnets.

2.°—En cuanto a los jugadores
que en dicha nota se dice que per-
tenecen al C.D. Felanitx, ésto no es
exacto. Dichos jugadores nunca han
pertenecido a la primera plan-
tilla de dicho club. Si han
pertenecido a equipos filiales del
C.D. Felanitx y ahora se niegan a
continuar, es esta una cuestión per-
sonal de cada jugador. Aun en el
caso de que por el C.D. Felanitx fue-
ran declarados en rebeldía, podrían
seguir jugando con nosotros, de
acuerdo con las bases por las que
se rige la competición.

3.°—En cuanto a la deuda de
20.000 pesetas que mencionan en di-
cho escrito, únicamente queremos
decir que el miembro de nuestra Di-
ectiva que notificó al Directivo del

C.D. Felanitx nuestra decisión de
no utilizar Es Torrentó le dijo que
nos dijeran cuánto les debíamos y
que se lo pagaríamos. Hasta el mo-
mento no nos ha sido presentada
factura alguna, como no sea la poco
elegante alusión de su nota.

Para no aburrir mas a los sufri-
dos lectores del Semanario, y para
deshacer cualquier malentendido,
esta Directiva del Fútbol de Empre-
sas está dispuesta a asistir a cual-
quier reunión y ante cualquier per-
sona, para zanjar esta cuestión, ya
que entiende que los hombres cam-
bian y Ias entidades siguen.

Directiva Fútbol Empresas
La Protectora Autocares Grimalt

cartes al

A «QUI.10 E»

Sr. Director del Setmanari Fela-
nitx:

Voldria publicassiu aquesta carta
que dirigesc a la que va escriure
«Quijote» a la revista Rita, n.. 3.

Gràcies.

Molt Senyor meu:

Quan vos vaig dir que allò no
eren gegants, sinó molins, no ho
vareu creure i vos hi fotereu de
morros.

Quan vos vaig dir que aquells
que venien no eren guerrers, sin6
uns frares, no ho vareu creure, vos
hi afuareu, frares per terra.

Pero!) vós, més caparrut que un
porcell de llet, tornam-hi Tonina:
vareu tornar votar «El Asfaltador».

I anau tan mal encaminat que
tornareu pegar de copes per terra
o per damunt l'asfalt que fa més
mal.

Creis-me, si vos prometeren que
asfaltarien, asfaltaran, però resulta,
i això es el que no veis, que l'alfal-
tar, com l'enrajolar, té dues cares,
com En Judes, que per una banda
vos donaran mel i per l'altre bat-
collades.

No compreneu que tanta asfaltera
i enrajolera no pot dur bons resul-
tats? i que si badau gens vos asfal-
taran l'hort, el jardí, l'acera (que
ara ja la vos han deixat més baixa
que el carrer i cada vegada que
plou tornau tenir «romAitc» de tant
d'estar amb els peus en remull) i
que també rebran la façana de ca
vostra i la teulada del Convent?

No vos val per vegada, que vos
asfaltin o enrajolin l'esquena? O es
que voleu ésser com ell i els seus
capsigranys que s'han fet asfaltar
la cara i per això la tenen tan
dura».
Voldria que vos anàs be i en

tornar-hi en lloc d'anar a votar,
anau a sembrar faves, que almanco
en treureu més profit.

Una abraçada.
Sang Panxa

(l'enamorat actual de Dulcinea)

Restaurante Vista Hermosa
Carretera Felanitx—Porto-Colom, Km. 6

En el anuncio insertado la semana
pasada en este semanario, por un error,
apareció nuestro número de teléfono
equivocado.

Nuestro número correcto es el

575960




