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43.4	 3 ' triEs taltir	 esni	 ti de sants
Antoni Oliver, C.R.

I els de la terra de Felanitx també.
«Els teatins no duen massa bull amb això d'escriure vides de sants;

s'estimen més fer-s'hi», deien en el segle XVII.
I era que, des de sempre, els teatins s'havien proposat de fer molta

feina i poc renou. Els primers d'ells, Caieta, Caraffa, dei Colli, i Consi-
gieri havien tovat i cuit el pa dins el silenci de l'Oratori roma de l'Amor
divf. Una cosa comparable al nucli felanitxer dels primers ligorins o al
bull silenciós de la Creuada de l'Amor diví, que en porta el mateix nom.
Aquel' Oratori reunia lo Inés granat i compromes dels homes que volien
i desitjaven la reforma sense mestall. Volien la reforma de l'Església de
la que ja parlava el concili de Constança (1414) i el recent de Latera
(1512-17); però segons ells tal reforma havia d'encetar-se per un mateix
fent de la pròpia vida un doll de llum que tenia l'ull de la font a les ufa-
nes de l'evangeli i de la vida dels apòstols. Tota la resta era fer retxes
dins l'aigua i ploure damunt el banyat. La reforma de la clerecia mitjan-
çant decrets i disposicions napals o conciliars s'era demostrada ben borda
I eixorca. Era dins la rota de cadascú on hom havia d'esvair els herbeis
i on s'havia de sembrar la bona 11 avor, partint d'una revisió constant del
bessó de la vida interior, abocant-se a un apostolat d'obres de caritat
ajustades a les exigencies de temps i llocs, en els quals els tocaya viure.
Ells, com a clergues que eren, renrenien l'exercici del ministeri amb una
transparencia i una senzillesa que ja era un sermó; i com a regulars, que
també eren, tenien el fonament i el rebost en una fraternal vida comuna
i en la practica ben convençuda dels consells evangèlics. I com que
succeïa que en aquell temps, com ara, no es feio res ni es donava una
passa si no era mitjançant la paga, aquells homes començaren renunciant

(Passa (I la pag. 8)
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Ia rodelaLa

Diumenge dia 30 de novembre
s'iniciarà el darrer atbó dels actes
commemoratius del centenari de la
proclamació de Felanitx com a Ciu-
tat. I s'iniciarà amb un fet que
assoleix una doble relevancia, per
una part la que li atorga la seva
naturalesa intrínseca i per l'altre
Ia que rau en el fet del Ilarguíssim
procés que ha presidit la culmina-
ció d'una obra. Ens referim, Obvia-
ment, a la inauguració de la Casa
de Cultura. Que sia en bona hora,
i encara que la seva obertura no
vengui acompanyada d'un desitjable
Patronat, ens dóna una gran satis-
facció. Tant de bo que aquest fet
pugui significar la implantació d'un
element decissiu pel reviscolament
cultural felanitxer.

Però a Inés d'aquest esdeveniment
hi ha una serie d'actes que se cele-
braran els dies 14, 18 i 20 de desem-
bre i que tancaran el cicle comme-
moratiu. Res millor que reproduir
el programa que ens ha facilitat
l'Ajuntament juntament amb el qual
feim pública la invitació del Batle,
en nom de tot el Consistori, a tots
els felanitxers.

NOVEMBRE: Dia 30.

INAUGURACIO 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.

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-
qu ial. Presentació càrrec del

Dr. Bartomeu Font i Obrador del
«Catàleg de la secció històrica de
l'Arxiu de l'Ajuntament de Fela-
nitx».

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
So 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 Plaga de Sa Font.
Gran ballada popular, organitzada
nr.r S'Estol d'Es Gerricó.
•nn••••111MOIMMINIIIMn1	

1 3 capitol de la ilistlnia per
esoriure

Per poc observadors que sien els
nostres lectors, s'hauran fixat que
enguany ens ha resultat un any de
commemoracions. S'han complit els
cent anys de la proclamació de Fe-
lanitx com a Ciutat; cinquanta de
la mort del poeta García Lorca;
cent anys de la mort de Fransz
Liszt i, sobretot, se compleix mig
segle del començament de la darre-
ra Guerra Civil.

Tot i que la commemoració ha
estat en conjunt discreta, la radio,
la televisió i la premsa se n'han fet
el ressò corresponent. Nosaltres ja
som d'aquells que no varem esser
a temps de viure la guerra; però
en varem sortir afectats, com va
succeir d'una manera o d'altra a
tots els espanyols. Recordam els
temps de la postguerra, amb les
restriccions de llum, d'aliments, etc.
La guerra va durai- tres anys escas-
sos, però la postguerra va esser
llarguíssima. De vegades un se de-
trana si encara dura.

Nosaltres varem créixer i ens va-
rem educar i formar dins la post-
guerra, dins el clima uniformista,
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de pensament dirigit, controlat, cen-
surat. Les restriccions no se limi-
taven a les botigues de comestibles,
sinó que arribaven a les escoles, a
les redaccions dels periòdics, a les
impremtes, a les emissores de radio,
als teatres, al cinema i d'alguna
manera als temples: Hem viscut
pujat, doncs, dins aquest clima.

Però tot té fi, en aquest món,
fins i tot les coses que pareixia que
no s'havien d'acabar mai, i avui
situació ha canviat, de manera que
ja lea podem parlar sense traves.
Dèiem més amunt que els mitjans
de comunicació se n'han fet eco,
del cinquantenari. I voldríem desta-
car, entre altres, una serie domini-
cal publicada al diari «Baleares» a
Ia qual be mereixia prestar atendió
I fins i tot colleccionar-la. Un altre
periòdic que també hi ha dedicat
espais interessants ha estat el ma-
nacori «Perlas i Cuevas». A Felanitx,
l'efemèride no ha tengut gaire res-
sonància. Qualcú pot pensar que
l'omissió es possitiva i que d'algu-
nes coses val Inés no parlar-ne. No-
saltres creim que no. De la guerra
civil se'n va parlar molt durant
molts anys; però d'una manera to-
talment parcial, maniquea i defor-
madora dels fets. Ara que és possi-
ble fer-ho imparcialment, global-
ment i ja des d'una certa distancia,
l'ocasió s'ha d'aprofitar. I amb això
(que quedi ben clar) no demanam
una versió de signe contrari, dicta-
da per un esperit de revenja, que
vendria a tenir els mateixos defec-
tes que l'anterior.

Ei setmanari «Felanitx» ha dedi-
cat al tema uns espais d'una secció
no mancada d'interés. Pensam, pero:),
que des del moment que s'ha limi-
tat a reproduir els textos que la
premsa local publicava aleshores,
un cop produït l'esclafi, n atural-
ment la visió ha d'esser per força
incompleta, partint d'una font me-
diatitzada.

Creim, sincerament, que la histò-
ria de la Guerra Civil a Felanitx,
amb antecedents i conseqüents és
un buit notable i seria bo que els
nostres historiatlors, joves o no tan
joves, hi volguessin dedicar l'esforç
i la feina necessaris per a omplir-lo.
I convé que s'hi posin prest, per
evitar que clvsapareguin els testimo-
nis que poden aportar la informació
necessària. Per desgracia, n'han de-
saperegut de molt importants, perà
en queden encara i es Ciiiestió
d'aprofitar-los amb urgência.

Pirothcnic
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SANTORAL

Diu. 23 Festiv. de Crist Rei
Dill. 24 St. Crisõgon
Dim. 25 Sta. Catalina
Dim. 26 St. Lleonard
Dij. 27 El Beat Ramon
Div. 28 Sta. Faustina
Dis. 29 St. Sadurní

LLUNA

Quart minvant dia 24

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 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:

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

. TELBFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgéncies)
582200
Funerhria	 580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 5801551 - 580080
Servei medie d'urgències 580254
Guhrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servel de grua:
De dia 581385. Nit 554550

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Don Cliberto Gomita Sala
que falleció en Palma, el día 13 de noviembre de 1986, a los 65 años,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D.	 E.	 P.

Su afligida esposa Isabel Monserrat Nadal. su tía Magdalena, hijas Catalina e Isabel; hijos
políticos, José Luis Conrado y Miguel Oliver; nietos: Miguel, Lucía e Isabel; hermanos: Isabel,
Juana,. Juan y Catalina; hermanos políticos, sobrinos y demás familiares, 41 participar a sus amis-
tades tan triste pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones, por todo lo cual les quedarán
sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Calle Jaime III, 2. Palma

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Cduardo Film-1oz Rodríguez
que falleció en Felanitx, el día 12 de noviembre de 1986, a los 72 años,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D.	 E.	 P.
Su afligida esposa Margarita Maimó Vadell; hijos Manuel y Miguel; hijas políticas Josefina

13erbel y Margarita Nicolau; nietos Eduardo y Mariano, Eduardo y Margarita; hermanos y herma-
nos políticos (presentes y ausentes), sobrinos y demás familiares, al participar a sus amistades tan
triste pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones, por todo lo cual les quedarán sumamen-
te agradecidos.

Casa mortuoria: Passeig d'Arnest Mestre, 40 - A

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx

EXTRACTO DE ACUERDOS
DE LA COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 6, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros:

Se aprobó el acta de la sesión
anterior.

Se acordó adquirir un triquinos-
copio para el matadero municipal.

Se acordó que la Policía Munici-
pal informe sobre la solicitud de
inclusión en el Padrón Municipal
de Beneficencia de D.a María Dolo-
res Felipe Oroquieta.

Se dió cuenta del escrito del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia so-
bre creación del CENEBAT.

Se informó desfavorablemente la
solicitud de instalación de un Bar
en la carretera de Porto Colom
(Cantó d'En Massana).

Visto el escrito de D. Lucas Hi-
gueras Prieto interesando la nulidad
del Decreto de la Alcaldía que orde-
na el cierre del bar de la carretera
de Porto Colom, se acordó asesorar
al Sr. Alcalde en el sentido de que
dicte un nuevo Decreto en base al
informe del Sr. Aparejador y anule
el anterior.

Se acordó que la Comisión de
Cultura informe a esta Comisión de
Gobierno sobre la oferta presentada

para la adquisición de muebles an-
tiguos para la Casa de Cultura.

Se adjudicaron las contratas di-
rectas para la Casa de Cultura de
instalación de una red de conduc-
tos de distribución de aire acondi-
cionado en planchas de fibra, a la
firma Refriconfort, por la cantidad
de 650.667 Pts., de instalación eléc-
trica para señalización y emergen-
cia, así como equipos de ilumina-
ción, a la empresa Eléctrica Vicens,
S. A. en la cantidad de 387.975 Pts.,
realización de trabajos varios de
herrería y albañilería, a Emilio Ma-
rín Alguacil, por la cantidad de
388.412 Pts., adquisición de mobilia-
rio y extintores a Mobles Monserrat,
por el precio de 4.028.000 Pts.

Se adjudicó la contrata directa de
Ias obras de reforma de la Plaça
C. Bauçà a D. Emilio Marín Algua-
cil, por el precio de 1.684.814 Pts.

Se adjudicó la contrata directa
de la instalación de alumbrado pú-
blico en la calle Asumpció y adya-
centes de Porto Colom a D. Antonio
Sierra García por la cantidad de
4.839.319 Pts.

Se adjudicó la contrata directa
de las obras de mejora del trazado
y pavimentación del Camino de
Cala Sanau, a COEXA, S. A. por la
cantidad de 8.932.486 Pts.

Se adjudicó la contrata directa
de las obras de reparación del pa-
vimento de varias calles de Fela-
nitx, 5 •2 Fase ,a Aglomerados Fela-
nitx, S. A. por la cantidad de
4.195.315 Pts.

Se acordó requerir a D. Salustia-
no Moreno y dos más para que sub-
sanen deficiencias en solicitud de
obra mayor.

Se concedió licencia a D. Jesús
Téllez Cerezo y otro para construir
un edificio destinado a locales y
viviendas en solar n.° 45 de la Urba-
nización Cala Ferrera, con una tasa
de 195.685 Pts.

Se concedió licencia a D. Miguel
Barceló Rigo para construir un edi-
ficio aislado con piscina en solar
n° 63 de la Urbanización de Cala
Ferrera, con una tasa de 207.810 Pts.

Se concedió licencia de obras
menores a los siguientes particula-
res: a D." María Vidal Obrador, a
D.  Margarita Monserrat García, a
D.  Pilar Tauler Mestre, a D. José
Barceló Barceló, a D. Miguel Mas
Burguera, a D. Rafael Taberner
Manresa, a D. Pedro Forteza Arti-
gues, a D. Antonio Julia Mestre, a
D. Bernardo y Miguel Mas Gomita,
a D. Juan Fiol Sufier y a D. Vicente
Martín González.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

Felanitx, a 10 de octubre de 1986.
EL SECRETARIO

Guillermo Juan Burguera
EL ALCALDE

Pedro Mes quida Obrador

VENDO CASA en C. Mar, 38,
Inf.: Tel. 272187
((le lunes a viernes).
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Me'n vaig, i no ho voldria... Si he de dir ver, no me'n vaig trist com
al tres vegldes perquè me'n vaig acompanyat del grup més nombrós que
mai ha participat com d'aquesta III•. TROBADA BALEAR A L'ARGEN-
TINA; i Felanitx no queda buid, i no ho dic per jo mateix, que m'he ama-
grit, havent hagut de sopar dues vegadcs qualque dia per no poder arribar
a temps a la tercera. Tot ha passat com en un somni... Ha estat massa!
o «demasié» com diu En Maikel, tant, que vendrà amb nosaltres la Mare
de Déu de Sant Salvador, que des d'ara en endavant tendrà la doble na-
cionalitat, felanitxera i sampedrina, entronitzada a la nostra Agrupació
Mallorca, a la vora del riu Paranná. Sera com un miracle de mans d'En
Miguel Martí Vicens i En Toni Grimalt Adrover.

Agrair a tots i ciada un dels que m'han fet viure a Felanitx, com sem-
pre, els millors moments que he passat en la vida, seria cosa de mai aca-
bar, perquè des del batle i el rector fins al més petit que han vist la llum
d'aquest poble tan hermós en aquests dies, a tots, parents i amics, gràcies
vos don per esser així com sou, per fer-me sentir així com som, per haver-
me permes viure entre vosaltres tan a gust.

Dia 1 de novembre de 1936, encara faltava un mes per a partir de
volta a casa i no ho sabíem amb mon pare, que frissava més que jo..., i no
record que se celebras d'una manera especial el mig segle de Felanitx
ciutat. Ara he reparat que malgrat les circumstancies molt millors, tam-
poc el pas d'un segle per damunt la Vila a ningú no ha llevat la son. Que
per molts d'anys poguem fruir del Felanitx que adesiara Mossen Pexe Xa-
mena ens fa recordar, tant a la vila com a foravila. Preparau-vos per la
IV TROBADA BALEAR A L'ARGENTINA l'any que ve sera. sonada. S'Es-
tol d'Es Gerricó també sera de la partida, amb tot el temps que no ha
tengut enguany. Adén sivau i fins prest!

Miguel Antoni Enginyer
Felanitx, 12 de novembre de 1986.

Se vende apartamento
dos habitabiones en Porto-Colom
C. Gravina. Precio 2.500.000 pts.

Inf.: Tel. 580204 - 237370

FELANITX
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Avantatge de Ilavors        

FINS PREST i cartes al 
SALIVE MENTAL   

L'ACÚSTICA DEL PRINCIPAL
Sr. Director:
El passat cap de setmana vaig

decidir anar al cine principal a
veure «Memorias de Africa».

He de dir que, malgrat •aspecte
xerec de l'edifici hi anava iHusiona-
da pensant que l'Empresa durant la
present temporada estava fent un
esforç per oferir-nos algunes pel-
lícules notables; pena al llarg de
tota la sessió l'acústica del local
fou tan deficient que vaig haver
d'intuir gairebé tot el diàleg, perquè
de cada deu paraules n'agafava una.
Vaig arribar a pensar que les me-
ves orelles em fallaven però a l'aca-
bament tots els que m'enrevoltaven
estaven igual que jo.

It pesar d'estar anunciades altres
pellícules de qualitat jo no tornaré
al Principal i com jo pensaven mol-
tes abres persones. No s'ha de
queixar l'Empresa si la gent no va
al cinema. Ella en té la culpa, per-
què una vegada te poden enganar,
pena a la que fa tres, quedes tran-
quilament a cateva llegint o vegent
Ia televisió.

Carme
(Continua en la pág. 3)

ALQUILO LOCAL planta baja,
apto para oficina o comercio, con
corriente de 125 y 220.
I n f.: Tel. 580247.

PSICOLOGIA?

Bcnvolguts lectors del «FELA-
NITX».

Sota aquesta capçalera de «Salut
Mental», s'inicia una secció per a
divulgar la psicologia. La psicologia
es una ciencia que estudia la con-
ducta i comportament de les per-
sones, també estudia les causes de
Ia conducta malalta (com per exem-
ple: neurosi, ansietat, stress, ner-
viosisme), i la manera de curar-les
a través de la psicoterapia.

Però la part més apassionant
pentura la més important de la psi-
cologia, es la que tracta de l'infant.
Aquesta part a la practica es preo-
cupa pel correcte creixement

dels infants, per a paHiar defi-
ciencies incipients tant en el camp
escolar (dificultats d'aprenentatge,
etc.), en el camp familiar i en el
camp emocional (nins hipersensi-'
agressius). En definitiva el seu
objectiu és que tot nin cresqui sa
físicament i psicològicament.

Es important saber que la salut
d'una persona implica una salut del
seu cos i una salut del seu cervell
—es dir psicológica—. Moltes ma-
lalties, com per exemple una úlcera
cl'estomac, són generalment la cau-
sa psicológica a persones molt ner-
vioses. La salut del nostre cervell
afecta a la del nostre cos, i aquesta
a aquella.

Si voleu fer consultes o sugge-
rencies, dirigiu les vostres pregun-
tes a la redacció del Felanitx.

Bernat Calafat, Psicòleg

Restaura nte VIST H ERMOSA
Carretera Fe.anitx-Porto Colom Km. 6 - Tel. 575965

Queridos amigos y clientes: queremos anunciaros que a partir de hoy sábado

día 22, ponemos a vuestra disposición nuestra CARTA DE INVIERNO con MUCHAS

ESPECIALIDADES MALLORQUINAS, así como el GRILL y HORNO DE LEÑA.

También deciros que tendremos abierto mediodía y noche hasta el 15 de enero

y que os estamos preparando unos suculentos menús para las FIESTAS DE NAVIDAD

con música en vivo.

OS ESPERAMOS



Gabinete de LASERTERAPIA
Atendidos por los Drs. R. Rodríguez

B. Monserrat

Zavellá, 26	 Tel. 582233

Droguería ADROVER
C. Convento, 37 - Tel. 581844 - Felanitx
Comunicamos al público su reaper-

tura una vez finalizadas las obras y les
rogamos disculpen las molestias que les
hemos podido causar.

Gracias
Los lunes tenemos abierto

4
	

FELANITX

Festa de Santa tri.ela
Avui, les associacions musicals fe-

lanitxeres celebrara.. la festa de la
seva patrona Santa Cecilia.

El programa dels actes, confec-
cionat pel Patronat Local, es el
següent.

A les 7 del capvespre, cercayila
per la Banda de Música i a les 8
missa a l'església parroquial, amb
Ia intervenció de la Coral de Fela-

Tot seguit, als baixos del Mer-
cat, concert per la Banda i a les
9'30 sopar de germanor en el restau-
rant «Bono» .

Festes patronais a So'n Valls
Aquest cap de setmana se cele-

braran a So'n Valls les festes patro-
nals de Crist Rei.

Aixi dones, sota cl patrocini de
l'Ajuntament de Felanitx, anit ma-
teix —dissabte 22— a les 8 hi haura

.missa solemne amb l'assistencia de
les Autoritats. A continuació vi es-
panyol per a tothom i gran Troba-
da de Ball de Bot, amb l'actuació
dc S'Estol d'Es Picot, Agrupació
iLlunera, grup «Perlas y Cuevas».

Per .demà diumenge, a les 3 del
capvespre, hi ha anunciada una
Festa esportiva per a la gent jove:
carreres de cintes, de sacs, a peu
masculines i femenines i per a dis-
tintes edats. La clourà una gran
carrera per a homes casats.

Hi ha trofeus i premis en metal-
lic cedits per «La Caixa» i «Sa
Nostra».

Diada de Premsa Forana a Muro
Diumenge passat, els nostres com-

panys de la revista «Algebeli» de
Muro, foren els amfitrions de la ja
nombrosa familia de la Premsa Fo-
rana de Mallorca. Representants de
*gairebé totes les publicacions dels
pobles de Pilla arribaren a mig

metí a la població i reberen a
l'A iuntamcnt la benvinguda per part
de la revista i també de la presi-
denta de la Comissó de Cultuea del
Consistori.

Al llarg del mati es visita l'esglé-
sia parroquia]. el Museu Etnològic
i el claustre deis Mínims, així com
Pcxposició de fotografies del TI con-
curs d'Algebeli.

Cap el migdia l'Ajuntament de
Muro oferi un dinar als assistents a
Son Sant Marti, al que hi foren pre-
sents el president del CIM Jeroni
Alberti, delegacions del Govern Ba-
lear, el Batle de Muro i nombroses
representacions, el qual es clogué
amb parlaments del director d'«Al-
gebeli» Joan Julia, del president de
Premsa Forana Gabriel Massot, del
Batle de Muro i del Sr. Alberti.

Derpres del dinar, s'inicia l'as-
semblea general, a la que es tracta-
ren nombrosos ternes i que es per-
llonga fins entrada de fosca.

La Coral actuarà a Porreres
Per demà vespre, a l'església

parroquial de Porreres, hi ha anun-
ciat un concert, part del qual sera
co-protagonitzat per la Coral dc
Felanitx.

La nostra agrupació coral inter-
pretara conjuntament amb la Coral
de Porreres i la banda «Filarmóni-
ca Porrerense» les següents parti-
tures:

«Coro dei schiari ebrei» de «Na-
buceo» de Verdi.

«Cor de pelegrins» de «Tannhau-
ser» de Wagner.

l'«Alleluia» del «Messias» de
Haëndel.

Llar de la P. Edat
CONFERENCIA MEDICA

Dimecres dia 26, a les 5 del cap-

vespre, la Doctora Andreu donara
una conferência que tractarà el
tema dels «Dolors articulars».

EXCURSIÓ A SA FONT
DES FREU

Dia 1 de desmbre a les 9 sortida
en autocar cap a Orient per conti-
nuar a peu fins a Sa Font des Freu.
Es dinarà de pa a taleca.

El preu subvencionat sera de
300 pessetcs.

FESTA I SOPAR DE MATANCES

Dissabte dia 6 de desembre a «La
Ponderosa».

Despiés del sopar típic de matan-
ces, que sera aproximadament a
les 5 del capvespre, ball de pages
i sarau per llarg. Es compta amb
una subvenció de La Caixa de Ba-
leais «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 Tercera Edat.

LOTERIA DE NADAL
Tots els socis de la Llar de la

Tercera Edat de Felanitx podran
passar a recollir una participació
de la Loteria de Nadal que les sera
entregada gratuïtament.

Es prega que presentin el carnet
de soci.

SEGONA MOSTRA DE PINTURA
I ESCULTURA

PER A LA TERCERA EDAT
Tema de la Mostra: «LA PAU».
Orpanitza: El Teatre Principal de

Palma.
Patrocina: El Consell Insular de

Mallorca.
Les bases les podT eu trobar a la

Llar de la	 Eda t.

Curset de Cristiandat
Dimarts dia 25, a les 9 del ves-

pre, en el lloc habitual, hi haura
Ultreia extraordinaria, amb visita
dels curisillistes de Palma.

Convidam als qui vulguin assis-
tir-hi.

Parroquia del Carme de
Portocolom

Es convoca a tots els joves inte-
ressats en rebre el sagrament de la
Confirmació, que tenguin 15 anys
ccmplits, a una reunió que se cele-
brara el proper dimarts dia 25, a
les 7 del capvespre, a la mateixa
parròquia.

Secció Religiosa
RELIGIOSES TEATINES

FESTA DE LA MARE DE DEU
DE LA PROVIDÊNCIA

Demà diumenge dia 23, a les 7 de

ESMISIA DE SANT
MANIS

SOLEMNES CULTES D'ACC 10 DE
GRACIES A Dd.0 per la glorifica-
ció del CARDENAL TEAT1 JOSEP
M.» TOMASI, canonitzat per S.S. el
Papa Joan Pau II a Roma el passat
dia 12 d'octubre.

Dijous dia 17, dedicat a sant
Gaietit de Thiene, Fundador de
l'Orde de Clergues Regulars. A les
7'15 de Phoralpixa: EUCARISTIA
concelebrada amb homilia que dirà
el P. Gabriel Llompart, teati. Tema:
«Sant GAIETA i la nostra pietat
radicional».

Divendres dia 28, dedicat a sant
ANDREU AVEL.L1, sacerdot teati,
Advocat contra la mort sobtada
imprevista. A les 4 del capvespre,
Missa per als alumnes del CoHegi
de sant Alfons. Presidira la Missa el
R. D. Miguel Serra Llodra, Arxi-
prest de Felanitx. A les 7'15 de
l'horabaixa: EUCARISTIA concele-
brada amb homilia que dirà el
P. Francesc Capó, teati. Tema:
«Sant Andreu Avelli, gran mestre
de perfecció i guia en els camins
vers la santedat».

Dissabte dia 29, dedicat al nou
Sant, JOSEP M.° TOMASI. A les 7
de l'horabaixa: SOLEMNE CELE-
BRACIO EUCAR1STICA QUE PRE-
SIDIRA EL M.R.P. BERNAT MES-
TRE, Prepósit Provincial dels Pares
Teatins. A l'homilia predicara les
glòries del nou sant el P. Antoni
Oliver, teati.

Notes: A les Misses dels dies 27
i 28 cantara les parts variables prò-
pies, el COR d'Alumnes del CoHegi
Sant Alfons. A la celebració del dia
29 cantara la CORAL DE FELA-
NITX, que també canta a Sant
Pere de Roma per la canonització
del Sant.

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

la tarda, exposició del Santíssim i
a les 8 Missa concelebrada presi-
dida pel rector de la parròquia
Mn. Miguel Serra, qui dirà la
homilia.

La Comunitat de Religioses Teati-
nes convida a tots els fidels.

GERMANES DE LA CARITAT
FESTA DE LA VERGE

MIRACULOSA

Dijous dia 27 a les 8 de l'hora-
Laixa Missa concelebrada que pre-
sidira i dirà la homilia el nostre
Rector Mn. Miguel Serra.

Es convida a tots eIs fidels.

SE NECESITA

Ayudante mecánico y
Ayudante planchista

con carnet de 2.a y servicio militar cumplido

Inf.: Tel. 581984 - 85



ALTA PELUQUERIA FEMENINA Y MASCULINA

Rubio's

Diplomado en el tratamiento para el cabello.

Salón de belleza atendido por una profe-
sional.

Horario: De 10 mañana a 8 tarde.

MAYOR, 27 Piso. Tel. 58 23 16.

(Encima Bco. Santander)

Luis Enrique Arbulu Crousillat
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Especializado en Jamaica Hospital (Nueva Yorl,)- Instituto Dexens (Barcelona) - Hospital Cantonal
(Universidad de Basilea) - .Centro Médico Naval (Linia).

Toda clase de servicios Tocológioos y Ginecológicos

c/Amargura 1, L° - 2,4 (ascensor) Tel. (971) 55 43 22	 MANACOR

FELANITX

Cartes al director
(Ve de la pagina 3)

UNA. SONADA P'EN BERNAT

Amic Bernat: m'ha agradat Ilegir
la tcva carta on et refereixes a
l'article «Octubrerevolucionari» del
o.' 4 de «Na Rita» signat amb el
meu pseudònim. Encara que, Inés
que criticar l'article en si, criti-
caves la frase final: «Visca la re-
volució». Id?) be, voldria que em
creguesses: vaig dubtar sobre la
conveniencia d'escriure-la: no era
imprescindible, perquè la intenció
de l'article era només aprofitar la
coincidencia de varies revolucions
històriques que succeiren el mes
d'octubre de diferents anys amb la
sortida del n.° 4, prevista també pel
mes d'octubre, encara que llavors
va aparèixer a principis d'aquest.
Volia aprofitar l'avinentesa per to-
car uns temes i uns noms que
m'agradaria que la gent conegués
(Revolució del 34 a Astúries, Lluís
Companys, Pere Oliver i Domen-
ge...).

Pensa que no es igual escriure un
article que un llibre. En el primer
cas estas obligat a resumir, i, clar,
pots deixar-te aclaracions impor-
tants. Per altra part, et dirigeixes a
un públic molt variat i trobar un
llenguatge adequat i un fons inte-
ressant per al major número possi-
ble de lectors resulta, per a un afi-
cionat, dificilíssim. Amb això, no
voul demanar una dispensa de criti-
ques, per() sí un poc de comprensió.

Tot seguit voldria discutir-te al-
guna de les teves afirmacions: «La
revolució a seques, com dius, me
pareix una actitud baixa de contin-

gut vital». Aquí crec que t'equivo-
ques: jo opin que el camí de la
Història, ens agradi o no, s'ha fet
a cops de revolucions. Pensa-li ja
en els principis tenim l'anomenada
Rcvolució Neolítica, fita que va per-
metre a n'orne sortir de la Pre-
història. I, fa cosa de dos segles,
començaren les Revolucions Burge-
ses, que aportaren coses tan impor-
tants com la Declaració dels Drets
de l'Home o l'embrió de les demo-
cracies actuals. La Revolució Indus-
trial, unida a l'anterior, dugué un
gran progrés. I també desavantat-
ges: p. ex., l'explotació de la classe
obrera. Per corregir això sorgiren
les Revolucions Obreres. I així ha
estat fins ara, que necessitam una
revolució feta per pacifistes, de ma-
nera pacífica, es clar, perque si no
ePs quedarem sense planeta. I si a
aquest procés en floc de revolució
li vols dir «revitalització», pareix
més descafeïnat, però deixa un gust
semblant.

Com a tu, m'agrada la naturalesa
i la tranquillitat: no vaig a So
N'Oliver, però sí sovint al Trenc, a
passejar i gaudir del paisatge. Pelle)
sempre que hi vaig no puc deixar
de pensar que si continuu fent-ho
es grades que, fa tres anys, molta
de gent va fer molta feina i va
pressionar molt: més de 10.000 sor-
tírem al carrer en manifestació...
I això, això també es revolució. I
com aquest et podria posar molts
d'exemples, si em deixes emprar el
terme revolució en un sentit ample.

Per poder viure tranquils i bé,
abans ens hem de moure, no aga-
fant les armes com un temps: el
concepte de revolució s'ha de civi-
litzar. Però hem d'estar a l'aguait,
perquè ens volen controlar conti-

vida social
DE VIATGE

Con el objeto de constituir una
sociedad mercantil, que se propone
montar una factoría de perlas imi-
tación en la República _Dominicana
con tecnología y formulación apor-

nuament. I, quan escau, hem de
saber dir: «Jo» i «No». O alba que
diu en Lluís Llach;
«Mes lluny, sempre aneu més lluny,
més lluny de l'avui que ara us

[encadena.
I quan sereu deslliurats
torneu a començar els nous passos».

A reveura, Bernat.
Lo Xererrder del Torrentó

AL Sil. I3ATLE

Sr. Director:
Voldria em permetés usar el seu

prestigiós setmanari per a dirigir la
següent carta al Batle de Felanitx.

Sr. Batle:
Vos vull exposar un fet al qual

trob que se li hauria de posar re-
mei. Es tracta de les senyals de
transit que hi ha a la carretera de
So'n Mesquida, quan s'uneix a la
carretera de Campos.

Aquestes senyals estan, actual-
ment, en un estat deplorable: a mes
a més que no són reflectants (per
la qual cosa no les veus fins que hi
ets al damunt), estan totes rovella-
des, espatllades, i dues d'elles quasi
per terra.

Això suposa un greu perill per
als conductors (sobretot el vespre)
que no coneixen bé la carretera, i
no saben on cau exactament la unió
amb la de Campos, i no se'n donen
compte fins que falten pocs metres.

Per això vos deman que hi poseu
remei. Jo no sé si es o no compe-
tencia vostra; si ho es vos agrairia
oue posassiu unes plagues noves
(aquestes reflectants), i si no ho es,
que prenguessiu les mesures per tal
que qui ho haja de fer, que ho
faça.

Donant-li les grades per enda-
vant, acab aquesta carta.

Un conductor

tada por la firma felanigense Perlas
Ondina, salió el lunes de esta sema-
na para Santo Domingo el indus-
trial Don Guillermo Mas Barceló,
copropietario de la firma Perlas
Ondina.

Esta sociedad, con capital domi-
nicano y mallorquín, se propone
incidir con sus productos en el
mercado norteamericano desde una
plataforma especialmente idónea co-
mo es la República Dominicana.

Le deseamos buen viaje y éxito
en su gestión.

---
Han retornat d'un viatge a distin-

tes zones vitivi.nícoles de la Penín-
sula (Llevant i La Mancha), on han
visitat diverses cooperatives per tal
de conèixer noves tècniques d'elabo-
ració i gestió (fermentació controla-
da, embotellament, funcionament de
cooperatives...), el president del
Celler Cooperatiu de Felanitx, Fran-
cese Antich Adrover i l'enòleg Josep
Pastor Olivares.

NAIXEMENT
Els esposos Tomeu Obrador Adro-

ver i Maria Ramis Vidal, han vista
alegrada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer fill, una nina
preciosa, que en el baptisme rebrà
el ,nom d'Antonina.

Felicitam cordialment als novells
pares.

BODAS DE PLATA
MATRIMONIALS

El diumenge dia 9, celebraren les
noces de plata matrimonials, els
esposos Miguel Gaya Antich i Cata-
lina Bauza Ballester.

Per tal motiu, es reuniren el
matí junt als seus familiars en una
missa d'acció de grades al santuari
de Sant Salvador, i després en un
dinar al restaurant de la mateixa
muntanya.

A les nombroses felicitacions re-
bucles pb1 matrimoni Gaya-Bauza hi
afegim la nostra més cordial. Que
per molts anys.

NECROLOGIQUES
El passat dia 12, entrega l'anima

a Déu a Felanitx, a l'edat de 72
anys i després de rebre els sagra-
ments, D. Eduardo Muñoz Rodrí-
guez, D.e.p.

Reiteram la nostra condolencia a
la seva familia i d'una manera es-
pecial a la seva esposa aa Marga-
lida Maimó i fills Manuel i Miguel.

Dijous dia 13 descansa' en la pau
de Deu a Ciutat, després de rebre
els sagraments i a l'edat de 65 anys,
D. Alberto Gomila Sala. Al cel sia.

Enviam el nostre mes sentit con-
dol a la seva esposa D.a Isabel,

gendres i altres familiars.

VIAJES MANACOR, S. A.
GAT 490

Vuelos Charter	 Billetes Aéreos
Billetes Terrestres	 Billetes Ferrocarril
Pasajes Marítimos, 20"/„ I. y V. 25"/„ Rte. 40°/,, coche

Viajes organizados Nacionales e Internacionales
Excursiones	 Luna de miel, etc.

Cl. Mayor, 84 - Tel. 580013 	 FELANITX (Mallorca)

Restaurant BONO
C. Aigo, 10

Fa sebre als seus clients i públic en
general, que avui dissabte día 22 a ves-
pre, té totes les places reservades.

Disculpau les molèsties



.	 • -ifistatitaneas
en GADGETS

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

Especialidad en platos típicos
mallorquines.

Servicio a la carta en general.
MENU DEL DI&

Los domingos menú especial.

Servimos comidas a domicilio.

CINE FELANITX 581231

Viernes 21 y sábado 22 a las 9. Domingo 23 desde ias 3

¡Dos películas base formando un programa sensacional!

La lucha sin piedad entre una banda de mujeres
y otra de hombres.

Calles salvajes
- porque ellos violaron a su hermana y mataron a su mejor amiga...

Juntamente con

D ragón  Bu pide
La película del ALZAMIENTO N-ACIONAL-

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—

De complemento:

«007 NUESTRO HOMBRE DE
,	 BOND STREET»

FELANITX
-110.MUOMMINNIM

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

Servicio permanente 24 horas

• Exitoso programa de la T.V.
felanitxera lel pasado martes con el
doctor HERRERO de protagonista.
En directo recibió un aluvión de lla-
madas, más de sesenta, supo capear
el temporal y demostrar su capaci-
dad como médico y como excelen-
te orador.

No hay duda que estos progra-
mas hacen afición. Mejor dicho,
crean teleadicción.

• El mismo día, un poquito des-
pués, por la 1.a cadena de T.V.E. tu-
vimos la ocasión de ver el progra-
ma «EN PORTADA» dedicado al
juego ilegal en España. PORTO-CO-
LOM fue protagonista en esta oca-
sión. Las apuestas de parchís del
«Hotel». Exagerados los comenta-
rios del locutor afirmando que al-
gunas familias se habían visto arrui-
nadas por causa de este juego casi
infantil, pero que requiere pericia y
suerte. Exagerados porque los que
vimos lanzar los dados sobre el cris-
tal, son gente de lo más corriente
y sabemos que se juegan cuatro pe-
setas. Hace algunos arios en un bar
de Felanitx si se jugaba fuerte, ha-
bía un grupito reducido que hasta
llegó jugar a cinco mil pelas por la
«muerte» de cada ficha. Pero eran
otros tiempos.

• El próximo día 22 en «DISCO-
TECA CLASS» hay preparada una
«FESTA A LA GENIALITAT». Una
hora de barra libre. «L'HORA FE-
LIÇ». Se ve que desde que PEDRO
JOTA HUGUET ha cogido el «toro
por los cuernos» hay otra clase de
ambiente. Esperemos que la única
discoteca felanitxera remonte er vue-
lo, ya, de una vez, en beneficio de
nuestra villa.

• Si les nombro a JHON L'AGU-
JA muchos no sabrán quien cs. Pero
se trata del improvisado actor de
«UNA HERENCIA MALDITA», uno
de los mis antiguos y mejores te-
lefilms del desaparecido	 Equip
Tulsa». Una película en mal estado,
el tiempo hace la carcoma, que tal
vez algún día podremos ver por
T.V.F. Pues JOAN «L'AGUILLA» me
hace saber que en SO'N VALLS hay
previsto el sábado día 22, «BALI,
DE BOT» a cargo de «S'ESTOL DES
PICOT», «PERLAS Y CUEVAS» y
«AGRUPACIÓ LLUNERA». En defi-
nitiva una gran «festa mallorquina».

• VIDEOCLUB.— «LA TRAMPA
DE LA MUERTE» de SIDNEY LU-
MET («Doce hombres sin piedad»
«Tarde de perros») dirige la famo-
sa . obra teatral de IRA LEVIN. Un
juego asesino con MICHAEL CAI-
NE, CRISTHOPER REEVES («Su-
perman») y DYAN CANON. Pese á
que la cinta huele a teatro, tiene
sorprendentes situaciones que con-

siguen interesar de principio a fin,
entreteniendo con su —a veces—
absurda lógica hasta cl desenlace
inesperado y bastante falso.

• En cl «CINE PRINCIPAL» nos
llega una esperada película, «EL
SECRETO DE LA PIRAMIDE» de
BARRY LEVINSON, producida por
STEVEN SPIELBERG, una garan-
tía. Una película de Ia que tengo
Ias mejores referencias. No se de
nadie de (pie no le haya gustado.
La historia es sumamente original y
nos cuenta la infancia de Serklock
Holmes y su amigo Watson. Estuvo
nominada para el oscar en virtud
de sus magníficos efectos especia-
les.

De complemento «LOCOS CUA-
TREROS» de HUGH WILSON («La
Loca academia de policía»). Una dis-
paratada comedia que busca la risa

Cuando preguntamos por las defi-
ciencias de sonido que se producen
en algunas proyecciones nos entera-
mos que es por culpa de las pelí-

culas que vienen con sonido «Dolby»
incorporado. Y como en todo nues-
tro país tan sólo hay doscientas sa-
las equipadas para amplificar este
tipo de sonido perfeccionado ya me
dirán... A sufrir tocan.

O En esta primera quincena de
noviembre CUMPLEN AÑOS: BURT
LANCASTER (73), ANTONIO (65),
«ROSARITO» (23), KATHARINE
HEPBURD (79), ALAIN DELON
(51), HEDY LAMARR (73), GRACI-
TA MORALES (46), JOSE SANCHO
(42), ANTONIO GADES (50), PETU-
LA CLARK (54), MONICA RAN-
DALL (42), LINDA EVANS (44),
FRANCESCO ROSSI (64), RICHARD
MULLIGAN (54), ROY SCHNEIDER
(51) y ELKE SOMMER (45).

JORDI GAVINA.

VENDO trozo de tierra con caseta,
en So`n Bu rguera. Precio intere-
sante.

INFORMES: EN ESTA ADMON

Ia roda del

• Novembre 1986: Torna a baixar
el preu de la benzina.

• Com una mesura més dirigida
a aturar l'índex d'inflació, el Go-
vern Central decidí baixar el preu
dels combustibles derivats del pe-
troli. Els preus ara queden de la
següent manera: benzina súper 78
pessetes, benzina normal 72 pesse-
tes, gas-oil automòbil 58 pessetes,
gas-oil agrícola 46 pessetes, botella
de butano 720 pessetes.

• Enfrontaments personals al si
cl'AP-Galicia provocaren la dimissió
en bloc de tots els consellers de la
Xunta Galega, deixant al seu presi-
dent, XERARDO FERNANDEZ AL-
BOR, en una delicada situació. Fi-
nalment el president de la Xunta
aconseguí formar un nou govern
comptant amb el suport de les més
altes instancies del seu partit.

• El Primer Ministre del Marroc,
Azeclin Laraki, afirma en el Parla-
ment del seu país que el Marroc
considera les ciutats de CEUTA i
MELILLA part integrant del terri-
tori nacional.

• Tota la fauna del RHIN es
troba en perill d'extinció amb els
abocaments incontrolats de subs-
tancies altament tòxiques que ha
sofert aques riu, després de . l'explo-
sió i posterior incendi que sofri el
complexe químic de Sandoz a Ba-
silea (Suïssa).

• ,L'administració de RONALD
REAGAN ha quedat en una situació
diplomàtica molt compromesa des-
Inés d'haver-se sabut que negocia
amb Iran i envia a aquest país
peces de recanvi de material bale
i armament.

• El sector progressista de Coa-
Heló Galega, escindit ja d'aquest
partit, ha format el nou PARTIDO
NACIONALISTA GALEGO liderat
per Pablo G. Mariñas, que preten
ésser l'alternativa nacionalista de
centre-esquerra de Galicia.

• El partit nacionalista valencia
UNITAT DEL POBLE VALENCIA
ha decidit en una conferencia extra-
ordinària establir negociacions amb
Izquierda Unida per anar junts
a les properes eleccions.

• L'Institut d'Estudis Catalans
elegí per unanimitat nou membre
l'escriptor valencia ENRIC VALOR.
molt conegut al País Valencia per
Ia compilació que ha fet de les
Rondalles Valencianes.

• L'Ajuntament de Montuïri apro-
va la bandera que d'ara endavant
representara 'el municipi, formada
per quatre barres vermelles, sobre
fons groc, amb l'escut del poble
enmig de la senyera.

VENDO CASA grande, buena situa-
ción y en buen estado.
In f.: Tel. 580752

VENDO CASA DE CAMP(), en el
barrio de Son Negre. Y algunos
trozos de tierra.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
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Tel. 580111

Viernes 21, sábado 22 a las 9 noche. Domingo 23 desde las 3
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BASQUET

Sóller no saben pertife

FELANITX: Vargas, Obrador, Juan,
Barceló, Santi, Valentin, Rico, Fiol,
Vanrell, Rial y Cano.

Julia por Fio! y Maimó por Van -
reli.

ARBITRO: Muñoz (0). Mal, muy
riguroso en las tarjetas. Amonestó
con la cartulina amarilla a Castell,
Rodríguez y Díaz Toledo.

GOLES: Minuto 56, saque de es-
quina que remata Morales, PO. Mi-
nuto 70, falta que saca el conjunto
local, Rodríguez de cabeza consigue

- el 2-0.
COMENTARIO

En un partido soso y aburrido
venció el Andratx, 'que quizá hizo
menos méritos que el Felanitx para
la victoria, ya que los visitantes se
emplearon a fondo, no dando por
ningún momento el balón por per-
dido. Pero la fortuna se decantó
de parte local, que tras un saque de
esquina y el saque de una falta,
consiguió materializar dos goles que
significarían la victoria y los dos
puntos.

G. R.
PROXIMO PARTIDO EN «ES

TORRENTO».— El Felanitx deberá
enfrentarse al CAMPOS (no sabe-
mos; a la hora de redactar esta
nota, si se jugará en sábado o bien
el domingo como estaba previsto en
calendario). Un equipo difícil que
sólo ha encajado seis goles en doce
partidos disputados pero su delan-
tera también es poco realizadora ya
que sólo ha marcado cinco goles.
Una buena oportunidad para volver
a ver al guardameta Adrover, muy
conocido por nuestra afición ya que
militó durante algunas temporadas
en el C.D. FELANITX.

M.

2. REGIONAL
CA'S CONCOS, 1 - AT. S. GOTLEU, 1

BUEN PARTIDO
Excelente encuentro el disputado

el pasado domingo en Ca's Concos
ante el At. Son Gotleu, segundo de
Ia tabla, y con mucho fútbol en sus
botas, ambos conjuntos se entrega-
ron con fuerza y corrección los no-
venta minutos.

Hubo un tiempó para cada equi-
po. La primera parte el dominio
correspondió al bando visitante que
se acercó con peligro a la meta
bien defendida por Huguet. Sin
embargo sería el Ca's Concos, a fal-
ta de un minuto para el final del
mismo, quien, en el saque de una
falta indirecta, G. Mestre remató
impecablemente con potencia y por
la escuadra el gol local.

Nada más comenzar el segundo
período y también al botar una
falta el At. Son Gotleu empató el
partido al rematar de cabeza, lejos
ael alcance de Huguet.

Poco a poco el Ca's Concos fue
intensificando su presión sobre el
marco visitante y dispuso de algu-
nas ocasiones claras de hacerse con
los dos puntos pero no hubo forma
de deshacer la igualada.

Mañana difícil salida del Ca's
Concos que visita al líder Poblense.

SAN PEDRO, 4 - S'HORTA, 2
SOBRO LA 2.. PARTE

No parecía que iba a ser éste el
resultado del encuentro al final de
los 90 m. reglamentarios. Cuando
se llevaban jugados apenas 20 m.
era el S'Horta que vencía por (0-2),
pero se relajó en demasía y pocos
segundos antes que el árbitro pita-
se para el descanso, el San Pedro

Jnvenils masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 69
PORRERES, 39

Desgraciat partit en quant a le-
sions: Perelló i Maimó hagueren de
deixar el camp ja en el primer
temps degut a la mala sort en una
entrada i un rebot, respectivament.

La primera part fou acceptable
(41-24), però al segbn període, quan
hi havia mes motius per fer-se
arnunt, lou, per ventura per la falta
del «motor» Perelló, quan el joc
perdé rapidesa i efectivitat, essent
els jugadors dolents de solemnitat.
Els porre.rencs, que s'havien des-
placat amb només 6 jugadors, en
perderen dos per personals, cosa
que no varen saber aprofitar ni
veure els del Joan Capó, que hague-
ren pogut fer pujar molt el marca-
dor en poc temps. Aquests darrers
7 minuts jugaren millor els de
Porreres amb 4, que els mig enta-
banats locals amb 5.

Malgrat tot això s'acaba amb una
satisfactòria diferència de 30 punts

novament, el base Toni Vicens
fou el maxim anotador amb 14. Pel
demés el partit va ser correcte i

conseguiría el primer gol. Los goles
visitantes fueron marcados por el
golador Mas, tras jugada individual,
y por Burguera tras el saque de un
córner.

En la segunda mitad el tonjunto
local salió embalado, y en menos de
10 m. dió la vuelta al marcador
marcando otros tres nuevos goles.
El S'Horta se estiró creando nume-
rosas situaciones de gol que no
fructificaron por pura mala suerte.

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

INFANTILES
ESPAÑA, 4 - FELANITX, 1

MAL PLANTEAMIENTO

No supieron los chicos de Cañas
dar justa réplica al equipo local,
que venció ante las facilidades otor-
gadas por los merengues.

Jornada de descanso.

FUTBOL EMPRESAS

GREIXONERES, 5 -
PROTECTORA/GRIMALT, 1

¡QUE ARBITRO!

Este partido se caracterizó por la
ayuda descarada que proporcionó el
árbitro al equipo local, una ayuda
que no necesitaba, ya que los visi-
tantes jugaron un pésimo encuen-
tro (especialmente en la 2.a parte),
abusando la mayoría de los jugado-
res del Protectora/A. Grimalt de
jugadas individuales.

El gol del honor lo marcó para
los visitantes Tomeu. A falta de 15
m. para el final el colegiado (va
de coña) expulsó al meta P. Muñoz,
en su lugar pasó el defensa Gori.

Alineación.—P. Muñoz, Gori, Bar-
celó, Guindi, Asensio, G. Muñoz,
P. Muñoz II (J. Vidal m. 45), Lillo
(Tomeu m. 45), Ferrd, Torres (Car-
dell m. 45), y Manresá.

bastant ben dirigit pel Sr. Mimón.

Sèniors femenines:
JUVENTUD MARIANA, 36
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 42

De l'oexcursió» de la qual vos
parlarem amb cert humor la set-
mana passada, podem dir-vos que
va prendre per terrenys un poc de-
plorables a l'hora del partit. El
temperament excessivament apas-
sionat de l'entrenador local, incor-
diant constantment jugadores, en-
trenadors felanitxers i arbitre, fa
que el partit sigui recordat més
per aquest caire que no per la mag-
nífica i important victòria de les
del J. Capó.

Del partit comentem que quasi
tot el temps anà igualadíssim i que
l'avantatge s'obtingué els 5 darrers
minuts.

Margalida Lladó (12) i Isabel Re-
verte (10) foren les més efectives
en punts.

ANOTADORS
Després de la jornada del 16 de

novembre, els millors anotadors de
cada un dels equips, són:
Cadets masculins: (3 partits)

L—Pere Joan Fullana, 34
Tomeu Maimó, 34

3.—Mateu Bennaser, 18
Juvenils masculins: (5 partits)

1.—Antoni Vicens, 70
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Damià Bover, 70
3.—Miquel S. Perelló, 64

Seniors masculins: (6 partits)
1.—Tõfol Ballester, 87
2.—Toni Oliver, 52
3.—Sebastià Serra, 43

Sèniors femenines: (6 partits)
1.—Isabel, Reverte, 53
2.—Catalna López, 43
3.—Azucena López, 42

AQUESTA JORNADA
Inclou tres partits a Felanitx. Els

cadets el dissabte no han de tenir
massa problemes contra el Coll
d'En Rebassa. El diumenge, doble
sessió: el J. Capó - Imprenta Bahía
de séniors femenines (favorites les
locals) i el J. Capó - Bons Aires de
séniors masculins (de pronòstic fa-
vorable als visitants).

Molt difícil papereta pels juve-
nils, únic equip que es desplaça.
L'Hispania serà molt equip, i més
arnb l'abscència dels nostres juga-
ders lesionats.

LARRY CISTELLES

SE DAN CLASES DE REPASO DE
EGB, Matemáticas 1.0 BUP y Ma-
temáticas y Física y Química de
F. P.
Inf.: C. Dameto, 54-1.' - Tel. 582110

FRED'OR
Aire acondicionado.
Cámaras frigorí fi cas, etc.

C. Isaac Albéniz, 2
Tel. 658040
	

CALONGE

STEVEN SPIEL13ER(; presenta su obra

El secpeto de ta pinimide
(nominada para los mejores OSCARS)

Y

LOCOS CUATREROS
Si Ud. vió las Locas Academias de Policías; algo igual pero en el Oeste

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

Un estreno de alto nivel

DELTA FORCE
Y

Jaleo Hotel Escelsior

PRONTO 12 Horas de Terror y Artes Marciales de 9 noche a 8 mañana

FUTBOL

POCA SUER1E
Andratx, 2 - Felanitx, O



Els teatins del cel,...
(Ve de la pagina 1,

a tots els seus beneficis i prebends, per tal de viure apostalicament «de
l'altar i de l'evangeli».

I així fou com nasqueren els primers teatins: Pobres de solemnitat
que tenien taula parada dins les mans obertes de la providencia de Deu,
eixerits i lliures com el vol d'una cançó.

Aquella idea i aquell programa eren tan endevinats que. a la Ilum
d'ells, nasquereri arreu, al llarg deis 'Roes i dels temps, teringues i terin-
gues d'altres familias de clergues regulars que ompliren de glòria l'Esgle-
sia de Déu. Els primers de tots, els teatins, romangueren ben sovint
embolicats dins l'ombra i el silenci. Fidels al programa fundacional, no
cercaren mai la lluentor d'una glòria fugissera. Pera sempre estigueren
al tall i al punt, onsevulla que hi havia un problema o una necessitat.
I a l'hora de regalar sang i energies a l'Esglèsia mai es plangueren.

Rera Sant Gaietà, els sants teatins canonitzats són nomes els cimals
que treuen el cap per damunt de la serralada de milers d'altres. Sant
Andreu AveHí, en una vida llarga i incansable, feu córrer al llarg d'Itàlia
la flama de la reforma tridentina, i el gran areuebisbe de Mita, Sant
Cartas Borromeo, assegurava que l'èxit de la renovació a la seva diòcesi
es devia a l'obra d'aquell sant teatí.

Quan, a tota Europa, a finals del segle XVII, era un problema
teologia escolàstica i es feia urgent un retorn a les fonts, un altre teatí,
sant, Sant Josep M.a Tomasi, es posa a la tasca i, durant quaranta anys,
publica lo més sa i granat dels tresors de la patrística i de la litúrgia,
i feu unes proposicons de renovació amb tanta de pipella i clarividencia,
que, trescents anys més tard, el concili Vaticà II encara els promulgava
com a noves de trinca.

Ara que Felanitx celebra aquestes festes a Sant Alfons, be es podria
dir que ens convida a la festa de la teatinitat: Tots els sants de l'Orde,
que ens són com a casolans, hi són celebrats i enaltits: Sant Gaietà, el
silenciós fundador, Sant Andreu,  l'apòstol plurivalent, Sant Josep Maria,
el savi i l'investigador de la vista clara.

«Aquesta estimada familia, l'orde dels pares i de les germanes teati-
nes», com deia el papa Joan Pau II a Roma, en la canonització del darrer
sant teatí, es la qui ta la fasta i la qui convida; i nosaltres, els felanitxers,
tan veinats d'ells, ens hi sentim convidats com si fóssim a ca-nostra

ALQUILO LOCAL, 100 in2.
aproximadamente en calle
Quatre Can tons, 7
(Esquina calle Agua)

n F : Tel. 5's0381
-aonn••••••n•n•nn•n=wamoworawmouovesenosenws.,•nn••n•Nrenomr.

GABINET DE PSICOLOGIA
Assesorat per metges

Llicenciat Bernat Catafat

PSICOLOGIA INFANTIL I ESCOLAR
(Problemes i dificullats d'aprenentatge, de rendiment.

de comportarnent. Fracàs escolar).

ADULTS
Concertar hora

Telefonar de 10 a 13'30 h. de dilluns a divendres
Cl. Zavellà, 26 (Felanitx) - Tel. 582233

elpoLtônia Julia Bennetsar

FELANITX

Després d'un complit debat —que
s'inicia amb discussions de caracter
semantic—, entorn a un ambiciós
projecte d'installacions a realitzar a
Ia zona esportiva de Sa Mola, el
grup majoritari de l'Ajuntament
aconseguí aprovar el projecte bàsic
per a la construcció d'un poliespor-
tiu (crec que varen quedar en que
era un poliesportiu i no un ,(coni-
plejo polideportivo», com resava la
minuta) i successivament el projec-
te definitiu de la primera fase i el
plec de condicions per a la contrac-
tació dels apartats A, B i C d'aques-
ta primera fase del projecte (que
consisteix en el moviment de terres
i basaments). S'hagué d'aprovar pe-
ra sols amb els vots favorables
d'Unió Felanitxera, tota vegada que
el PSOE vota en contra i AP i la
CDI s'abstengueren. Els motius de
la negativa socialista es basaven en
la pressumpta iHegalitat del procés,
tota vegada que per aprovar-se el
projecte havia d'existir una previa
ordenació del polígon, cosa que, se-
gons digueren, no esta feta. L'abs-
tenció dels dos grups restants tam-
be es recolza en aquesta manca
d'ordenació, així com en la carencia
de planificació i connexió amb els
sectors esportius ciutadans per tal
d'establir un ordre de prioritats.

Amb molta freqüencia resulta
prou difícil pels observadors, esca-
tir la contundencia de les raons
que esgrimeix l'oposició, ja que el
mutisme o l'actitud esquívala del
Batle i la socorrida tàctica d'ampa-
rar-se en la seguretat que li dóna el
passar tot-d'una a la votació, no
permet valorar-les al contrapunt del
debat.

Diguem que aquest projecte con-
templa la construcció d'una pista
d'atletisme, una piscina, vestuaris,
etc.

La plenaria continua amb la soHi-
citud d'inclussió dins el Pla Terri-
torial d'Equipaments Esportius del
Consell Insular de Mallorca per
a 1986 del projecte de jardí mu-
nicipal i poliespirtiu (I.a fase) de
Portocolom, que amb un cost de
16.801.972 pessetes es dura a terme
amb l'aportació d'un terç per les
araues municipals.

L'urbanisme fou el denominador

comú de la resta de punts tractats.
En primer lloc es decidí d'acceptar,
amb els vots favorables de tots
menys del PSOE, la proposta de
TREPLA, S. A., relativa a la 2. a fase
de la Urbanització Sa Punta. Es la
conflictiva qüestió mantinguda amb
el promotor Antoni Ramon, que
començà l'any 1981 i que a la fi
sembla que haurà entrat en via de
solució. Llavors- es desestima una
allegació formulada pel GOB entorn
a un projecte urbanístic de l'Em-
presa Vall d'Or, S. A. a la finca on
hi ha el camp de golf i s'aprovaren
(amb els vots en contra del PSOE
i la CDI) els criteris, objectius i so-
lucions generals per a la modifica-
ció puntual del PGOU en aquesta
zona. També s'acorda sollicitar la
qualificació d'interès social pel pro-
jecte de construcció d'un restau-
rant a una finca de Ca'n Gaya. Es
dona compte de la rescissió del
contracta amb l'Equip Redactor del
PGOU i s'acordà solicitar de la
Prefectura de Costes el replanteja-
ment pel que fa a l'explotació
d'hamaques a les platges de Cala
Ferrera i Cala MarçaI.

El toc de les dotze deixà encetat
el debat per a l'aprovació definitiva
de la Comptq General del Pressu-
post Municipal de 1985 tot just
quan s'havia votat el procediment
(I urgencia.

VENDO Renault R-6 Precio 62.0(X)
Inf.: Tel. 580752

Plaça de S'Arraval, 8 • Tel. 582400

VUELOS CHARTERS
Precios

Madrid
Málaga
Sevilla
Barcelona
Oviedo
Granada
Zaragoza
Bilbao
Alicante

ida y vuelta
12.500
14.500
14.500
7.000
9.960

16.500
14.500
15.500
9.800      

PLENARIA MUNICIPAL

S'ha aprovat el projecte liásic dei
poliesportiu de Sa Moia

I
EMPRESA

 DE SERVICIOS

Precisa JOVEN de 20

a 25 años, servicio

militar cumplido, para

gestiones comerciales

Informes:

Tel. 582150
emmuesam	 nImenaroommosammaw

va morir a Felanitx, el da 13 de novembre de 1986, a 83 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i ia Benedicció Apostòlica

¿_1 e414 sia

El seu espès Miguel Sastre Matiresa; fills Miguel i Margalida; fills politics Francisca Cabrer
i Vicem; Sans; nets Apol.lemia i Francisca, Apol.lemia i Josep Miguel; nét politic Llorenç TorMis;
renét Rafe); germans Francisca i Sehastiii; germans polities Coma Serra i Margalida Sstre, nehots,
eosins i els nitres parcnts, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: So'n Pinar, 56




