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En la calle de los Muros
mataron una paloma.
Yo cortaré con mis manos
las flores de su corona.

Anda jaleo, jaleo;

No salgas, paloma, al campo,
mira que soy cazador
y si te tiro y te mato
para mí será el dolor,
para mí será el quebranto.

• poc. Pborma Forana
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Per dilluns a les 6 del capvespre
esta prevista l'arribada dels Reis

Màgics a Portocolom, de manera
que l'entrada a Felanitx s'anuncia
per a les 8'30 del vespre. Com sem-

pre, ja que els Màgics, s'aturen a

altres indrets de la comarca, arriba-
ran per la carretera de Campos i el
primer que faran serà adorar el
Nit Jesús al 13etlem vi ven
repla de la parrôquia de Sant
Miguel. Després pels carrers Major,
de la Mar, plaga de l'Arraval i de
la Plaga es dirigiran a l'Ajuntament,
de d'on una vegada complimentades
les Autoritats, saludaran la població
I iniciaran el repartiment de ju-
guetes.

dilins a te,ip'e
El dia, els Reis assistiran

a l'Ofici de la Parròquia de Sant
Miguel que se celebrara a les
10,30 del matí. Després els Màgics
acabaran el repart de juguetes.

E! Paty 6e
Ses hilygeggs

Avui dissabte, a les 10 del
matí arribara el Patge de Ses Ma-

gestats per tal de recollir, al llarg
del cercavila que farà per la
població, les cartes que hauran
adreçat els allots de Felanitx als
Reis Màgics.

La conferencia que el dia 18 pro-
nuncia Mn. Pere Xamena entorn a
Feianitx a finals del segle passat
a la sala de «Sa Nostra», organit-
zada per aquesta entitat dins el
programa general del Centenari, i
la revetla del gissabte dia 20, orga-
nitzada per S'Estol d'Es Gerricó,
posaren el fermall d'aquesta com-
memoració.

A la primera —la conferencia—
el Cronista de la Vila desclogué a
l'auditori una de tantes parcelles de
les quais ell n'és fervent conreador,
el decenni 1882-1982. D'aquests anys
en féu una exposició repassant els
aspectes humans, econòmics, cultu-
rals, poli -tics, religiosos, etc. No hi
ha dubte que es aquesta una epoca
molt interessant de la nostra histò-
ria, dins la qual va funcionar de
debò l'esperit emprenidor i la capa-
citat creadora deis nostres avant-
passats, la qual cosa mena la nostra

població a les cotes més altes dels
seus annals. No cal dir que l'expo-
sició de Mn. Xamena fou clara i
amena i al final s'hagué de perllon-
gar per complaure algunes consul-
tes formulades pels espectadors.

I que en direm de la vetlada de
ball de bot? Idò que va anar molt
polenta. Una vegada més la gent
—jove i no tan jove— es va tirar
al mig. I no hi mancaren balladors
de pobles externs. S'Estol, els Sis-
Som i «Esclafits i castanyetes»
prengueren torn a la tarima per tal
de que la música no hi mancas en
cap moment. La festa assolí de bon-
deveres la seva intenció.

Per últim hem de mencionar Vex-
posició d'impresos que ha estat
oberta a la Casa de Cultura i que
es un exponent ben ciar de que
anys enrera la nostra població ana-
va .culturalment més polenta.
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EL CENTENAR!

record vull copiar.

Yo Me subí a un 
por ver si la divisaba
y sólo divisé el polvo
del coche que la llevaba.

Anda jaleo, jaleo;
ya se acabó el alboroto
y ahora empieza el tiroteo.

Aquest any, que va per les acaba-
Iles, s'ha acomplit el mig segle de
la mort natural de Ramón María
del Valle-Inclán, de Miguel de Una-
muno i també el mig segle de la
inert violenta, amb plom a les en-
tranyes, de Federico Lorca, i el cri-
men fue en Granada, va escriure
Antonio Machado. Valle- Inclán,
Unamuno —els dos passaren per
Mallorca, Valle Inclán el 1933 i Una-
muno hi feu estada el 1916— i
García Lorca, tres personatges, tres
mons, tres obres. De tots tres du-
rant aquest any —fa cinquanta anys
que «estalla» el Moviment— s'ha
escrit molt i encara romanen coses
per dir. Tots tres són una mina que
no arriba a la fi. Concretament de
García Lorca, entre altres coses,
s'ha estrenat El público a Milà i
s'espera una definitiva biografia.

Avui, quasi a les darreries de
l'any 1986, vull evocar la imatge
primera de Federico García Lorca
de quan a l'escola cantàvem una
cançó, ignorant que era recollida i
harmonitzada per ell, ignorant que
l'haguessin afusellat, ignorant que
era un mort de guerra. Mai no ens
mentaren el seu nom.

Quan la guerra civil jo era un nin
que anava a l'escola del meu poble
S'Alqueria Blanca. Vaig començar
anar a escola durant la República
i el meu mestre era un valencia,
don Santiago Machí, que després
he vist a la Insta de mestres casa-
gats i no record que ens fes cap
malifeta. Crec que no anava a missa,
això sí. En temps de la guerra un

• dels mestres fou el senyor Antoni

Per Miguel Pons

Rigo Puig, de parla ben felanitxera.
L'escola era a la part alta d'una
casa de pages, amb dos aiguavessos,
Ca'n Marranxa, al carrer de Ramon
Llull. Ni la Monarquia ni la Repú-
blica ens feren l'escola nova, mal-
grat a «La Nostra Terra» del no-
vembre de l'any 1929, es llegia que
ben prest es bastirien escoles noves
i entre elles la de S'Alqueria Blan-
ca. El que es cert que durant la
batlia del senyor Llorenç Bonet es
posa la primera pedra i s'alçaren
els murs que amb el temps tanca-
ren altíssimes pomeres del dimoni.
L'escola nova de S'Alqueria Blanca
s'inaugura molts anys després i com
obra del 18 de julio, del 1961.

Deia que el mestre era don Anto-
ni Rigo, de bona memòria. A ell va
correspondra esqueixar l'estampa de
l'opulenta matrona republicana per
collocar dins el marc el retrat d'En
Franco i substituir la franja violeta
de la bandera per una altra de roja.
També es cert que condemna al foc
dos prestatges curulls de treballs
manuals, que de petit m'emb idelien
molt. El mestre Rigo, així era cone-
gut, tenia una retòrica castelariana
i componia les oracions fúnebres
per als caiguts a la guerra. No

*podia dir si ens ensenya molta de
lletra i de comptes. Record que
algunes tardes ens feia cantar
cançons com Eres alta y delgada
como tu madre, La Balanguera, sens
mentar el nom de Joan Alcover, i
Anda jaleo, que quan em fou possi-
ble vaig adonar-me que l'havia re-
coilida harmonitzada García Lorca
i que avui com homenatge al seu

Anda jaleo, jaleo;

Com cada epoca té les seves
cançons, i així l'escola, ja no can-
tarem més Honor a tí, bandera de
la patria I emblema fiel de gloria
y lealtad..., lletra del felanitxer Ma-
teu Obrador i musicalitzada per
Landa 1 recollida a Cantos Escola-
res, publicados por el Magisterio
Balear, el 1906, enguany fa vuitanta
anys.

La cançó de Lorca m'evoca un

temps de vida lliure i sana al poble,

on arribaven els renous de les cano-

nades del front de Manacor. Mai no

s'ha parlat d'un possible intent de

desembarc de les tropes del Capita

Bayo a Portopetra i és evident que

la gent del poble, un dia gris, aban-1

dona la llar i fugí cap a les coves
i muntanyes. Per a tots fou una
sort que passassin de ills...

El proper 1987 esdevindrà també
el mig segle que l'Editorial de Nues-
tro Pueblo, publica Romancero Gi-
tano, de García Lorca, Edición de
homenaje popular, amb Palabras-
para Federico, de Rafael Alberti,
que escriu... No te tocaba a tí esa
muerte. En la isla de Ibiza estaba
yo cuando el 18 de julio estalló la
insurrección militar... René María
Rilke afirma que hay personas que
mueren con la muerte de otro, no
con la suya, la que les corresponde.
Era la tuya la que me debió tocar-
me a mí...

El pròleg estava signat Mayo,
1937. Madrid. A siete meses de su
defensa. El seu preu 80 cénts. El
paper de l'edició era obscur, molt
p -opi del temps de guerra, del
temps de privacions i les lletres de
h portada eren vermelles i classi-
mes i la creuaven dues tarr,yades de
lorer.

El cant de la cançó de Federico
3arcía a l'escola del meu poble,
'edició popular de Romancero Gita-
io, són pagines d'història que em
)Jau evocar en aquesta Imatge de
7ederico García Lorca, en aquest
my que la paraula i les tonades
lorquianes han arribat de bell nou
al poble.

(Retirat d'edicions anteriors)
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.250 Ptes.

Semestral a fora: 1.400 Ptes.

VIAJES MANACOR, S. A. I
G A rr 490

Vuelos Charter	 Billetes Aéreos
Billetes Terrestres	 Billetes Ferrocarril
Pasajes Marítimos, 20"/ I. y V. 25% Rte. 41.)°,0 coche
Viajes organizados Nacionales e Internacionales
Excursiones	 Luna de miel, etc.

Cl. Mayor, 84 - Tel. 580013
	

FELANITX (Mallorca)

FELANITX

SANTORAL

Diu. 4 St. Rigobert
Dill. 5 St. Telesfor
Dim. 6 Epifania del Senyor
Dim. 7 St. Ramon

de Penyafort
Dij.	 8 St. Llucià
Div. 9 St. Elogi

de Córdova
Dis. 10 St. Pere Urcéolo

LLUNA

Quart creixent dia 6

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
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 1 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 Pifia
Dimecres:	 Gayá-Melis
Dijous:	 Miquel-Nadal
Divendres:	 Jaume Rotger

TELEFONS D'INTERÉS
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funeraria	 580448 - 581144
Ambulàncies

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

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 3 tomó los siguientes
acuerdos; con asistencia de todos
sus miembros:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se acordó trasladar escrito de la
C.A. a D. Pedro Sampol sobre cur-
sos para operatim es de depurado-
ras.

Se acordó someter los escritos de
D.a Francisca Soler Oliver y D.a Ma-
ría Sagrera Pericás a la aprobación
del Pleno de la Corporación.

Se accedió a la solicitud de Don
Santiago Fuster Rebassa interesando
la prohibición de aparcamiento de
vehículos en la fachada de la Plaga
Constitució 11, durante el tiempo
que duren las obras de reforma del
inmueble.

Se acordó instruir expediente dis-
ciplinario por falta muy grave al ta-
xista de este Municipio D. Antonio
Artigues Miró.

Vista la solicitud de D. Cristóbal
Monserrat Vaquer, Delegado de Zo-
na de Protección Civil en Felanitx,
interesando una subvención para la
adquisición de material de transmi-
siones, por unanimidad se acordó
estudiar la propuesta una vez esta-
blecido contacto al respecto con
otros Ayuntamientos.

Se acordó trasladar los informes
de la Policía Municipal y de la en-
calt Colegio Juan Capó, a
D. Pedro Pou Mestre y otros intere-
sando el pago de desperfectos a ve-
hículos expuestos en la última Mos-
tra Agrícola.

Seguidamente se dio cuenta del es-
crito de Insalud sobre recogida de
muestras de sangre en este Munici-
pio, acordndose insertar anuncio en
el Semanario FELANITX para gene-
ral información.

Se dio cuenta de la subvención del
CIM para la Escuela de Música.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Andrés Vicens Pou, a D. Juan
Capó Cabrer, a D. Juan Barceló Oli-
ver, a las Hermanas de la Caridad,
a D. Francisco Monserrat Ripoll, a
D. Buenaventura Ferrer Mesquida, a

D.a Teodora Tomás Mínguez, a Don
Guillermo Mascaró Mestre.

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

En el turno de la correspondencia,
Se dio lectura al escrito de Ediciones
Cort interesando de este Ayunta-
miento la remisión de datos y pla-
nos referentes a este Municipio para
la publicación del «Callejero y Pla-
nos de los Pueblos de Mallorca»,
acordándose por unanimidad remi-
tir una Guía de Felanitx y el Calle-
jero de los núcleos de j-tr blación, así
como datos complementarios.

Fuera del Orden del Día y tras la
preceptiva declaración de urgencia
por todos los asistentes, por unani-
midad se acordó felicitar a la Coral
de Felanitx por su brillantes actua-
ciones en su reciente viaje a Roma.

Por último y también fuera del

chi

Orden del Día, tras ser declarado de
urgencia por todos los asistentes,
por unanimidad se acordó encargar
una placa conmemorativa del «Cin-
cuentenario de la Coronación de la
Virgen de San Salvador». Asimismo
se acordó hacer efectivo el pago de
dicha placa.

Felanitx, a 6 de noviembre de 1986.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

MOMO* •

VENDO CASA en C. Mar, 38

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

DESEO ALQUILAR en PORTO-
COLOM VIVIENDA, para todo
el verano.
Inf.: Tel. 581003.

lid
Tel. 580111

Martes 6 a las 3 tarde UNICO DIA.

Al cel sia

Sábado 3 a las 9 noche y domingo 4 desde las 3

La película nominada para 4 Oscars.
Película que hay que ver ..

El tren del Infierno y Aventuras de Africa

Locas vacaciones europeas de una chiflada familia americana
Y

TARGET

La seva filla Bárbara Obrador; till politic Miguel Miguel; nét Joan Miguel Obrador:
nebots Cosme Adrover, Catalina, Bárbara i Llucia Caldentey Obrador i els altres familiars, vos
demanen que encomaneu la seva ánima a Deu.

Casa mortuòria: C. Proissos, 34-ler - A (Ca'n Miguel Palau)

morí a Felanitx el dia 24 de desembre de 1986, a 84 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Bolilla (hilador Bordoy
(De So.n Colom) 1



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

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

Horabaixes, a partir de les 17'30

ASISA - INIECO - SANITAS - L'ALIANÇA

FELANITX	 3

Entorn de la Catequesi -
Un dels cinc objectius priontaris

mes votats a l'Assemblea Dioccsana
86 a l'última sessió plenaria cele-
brada el 26 d'octubre passat, deia
abci: «Donar més Hoc als seglars
dins les estructures parroquials
diocesanes amb responsabilitat con-
cretes i efectives. Dur la teoria a la
practica. Intensificar la formació
teològica, cristiana i humana dels
laics per a tots els camps de treball
dins l'Església i en la societat». (El
cursiu es meu).

Pens que massa sovint el clergat
ha encomanat les tasques catequèti-
ques als «incondicionals» de sem-
pre: Persones de bona voluntat,
acostades a l'Església, devotes, com-
plidores, humanament irreprotxa-
bles i de bon tracte, però mancades
freqüentment d'una formació teolò-
gica adient i bàsica. Sobre tot en
el temps que correm, quan ciencia
I tècnica han irromput enrotlladora-
ment dins el nostre viure de cada
dia i pretenen tenir resposta a
gairebé tots els interrogants que
1 home se planteja. Per això veig
amb molta d'illusió el fet de que
la nostra Església de Mallorca pren-
gui com una tasca prioritaria seva
per desenvolupar al llarg d'aquest
trienni que ara començarà, la que
assenyala l'objectiu citat al co-
mençament d'aquest escrit. Una
elecció molt oportuna i fins i tot
—pens— providencial. (Una pregun-
ta, ¿qui em pot desmentir que no
hi te res que veure l'Esperit en
l'elecció d'aquesta tasca?).

He ,iì de donar raó de la nostra
fe i de la nostra esperança. Hem
d'esser testimonis de l'amor que
ens salva i ho hem de fer amb
coratge, amb Musk) pen') sense que
hi manqui també l'estudi i nrepara-
ció previs i —qui ho dubte— recol-
zant-nos sovint en la pregaria. Reco-
nèixer humilment que som tan sols
uns pobres missatgers carregats de
defectes. Per això hem de fer tossu-
dament I'impossible perquè els nos-
tres mancaments siguin els menys
possibles, per recluir els impedi-
ments de part nostra i aconseguir
que la Paraula (Que es camí i es
vida) arribi cada cop més clara,
transparent i viva —com un batec
infinitament tendre de l'amor de
Déu— al cor i al cap dels que ens
han estat confiats per acompanyar-
los en el redescobriment i madura-
ció de la seva fe personal. És a dir:

hem d'ésser «facilitadors» de que la
Paraula arribi als joves. Per tant
la nostra tasca sera la d'aplanar el
camí. Així farem possible que s'es-
tablesqui el diàleg, la trobada del
jove amb Jesucrist, camí obligat
perquè arribi a fer una opció per-
sonal, responsable i lliure.

El dit anteriorment, tant val
pels cotequistes d'EGB com pels
de Confirmació. Per acomplir aquest
objectiu la mateixa diòcesi ens ofe-
reix distintes obcions:

a) L'ESCOLA DE CATEQUISTES,
que des de fa uns anys funciona a
Ires punts de l'illa, Palma, Inca i
Manacor. Són tres anys de prepara-
eV) una vegada per setmana coinci-
dint cada curs amb la durada d'un
any academic normal. Les classes
són impartides per distints profes-
sors del CETEM. Fa tern 's vaig
tenir la sort de fer aquesta prepa-
ració juntament amb un grup de
seglars i religioses de la vila (pens
que èrem deu o dotze) i sempre
n'he estat molt satisfet. Avui per
avui cap dels nostres catequistes
consta inscrit en aquest curs.

b) L'ESCOLA DE TEOLOGIA del
CETEM (Centre d'Estudis Teològics
de Mallorca) que malgrat estigui
centralitzada a Palma ofereix uns
cursos bastant complets sobre agues-
ta materia. Actualment són dos
membres de la nostra comunitat,
(una religiosa i un seglar) els que
se formen a aquesta escola.

Finalment al mateix poble comp-
tam amb els CURSOS STVDIA que
han anat desplegant al llarg d'un
bon grapat d'anys uns temaris força
interessants per a la formació, visió
integral i replantejament teològic
dels continguts del nostre Credo a
Ia llum del Vaticà II. Llàstima que
no se n'aprofiti més gent.

Un altre caire digne de tenir-se
en compte es la relació catequesi
parroquial-families. Els pares, arreu
arreu, creuen haver complit cabdal-
ment amb els seus deures cristians
quan han inscrit els seus fills a la
catequesi. Per a molts la preparació
i formació religiosa depenen total-
ment dels catequistes i de la parrò-
quia i aqui s'acaben tots els seus
maldecaps, com si ells no hi ten-
guessin a veure en tot aix5. Diu
però l'Església, i parla clarament
per boca del Concili, a la «Declara-
ció sobre Educació Cristiana»: «Es
doncs obligació dels pares formar

un ambient familiar animat per
l'amor, per la pietat envers Déu i
envers els homes... Sobrc tot en la
família cristiana.., es necessari que
els fills aprenguin des de petits a
ecneixer i a adorar Déu i estimar
el proïsme segons la fe rebuda en
el baptisme. (G.E. 3). I al «Decret
sobre l'Apostolat Seglar afegeix:
«Eis esposos cristians són.. , per als
seus fills... cooperadors i testimonis
die la fe... Els primers predicadors
de la fe i els primers educadors;
els formen (als fills) amb la seva
paraula i amb el seu exemple».
(A.A. Cap. III núm. 11).

Pens que si els nostres fills no
troben dins canostra un clima pro-
pici de pregaria, de comprensió,
de valoració, d'estimació i respecte
mutut, si no hi ha un diàleg on els
esdeveniments i problemes del nos-
tre món siguin jutjats, valorats i
viscuts des d'una óptica creent, si
no sorgeixen adesiara els valors fo-
namentals evangèlics i no són prou
valorats, estimats i encarnats pels
caps de familia i a la mesura i
possibilitats de cadascun dels mem-
bres, seran inútils els esforços de
la catequesi parroquial, de la reli-
gió duita a les escoles i fins i tot
Ia imposició d'un compliment do-
minical (la missa) que només pel
fet d'esser obligat, queda automàti-
cament desvirtuat de soca a rel. 0
es per complir en un manament
que jo estim mumara?

Biel Garrovi
Nota de la R.: A Particle número

I d'aquesta serie , publicat el dia 20
de desembre i després de la ratlla
10 del penúltim paràgraf hi manca
una ratlla que ha de dir «el Verb
es faci carn». Sense que». Pregam
als lectors que disculpin aquesta
omissió involuntaria.

AVOSIONEN

Un REGAL
que dura molt de temps,
el trobareu a

CA SES MARILLES
Carrer de la Mar. 24

HA DE MOLTS DE PREUS

VENI)0 EV:U:1,01 3 E1)1k Temática
Planela, sin c n trena r.

12 tomos 50.000 ptas. Oportunidad
única. (Precio en librería, 82.500pts.)
INFORMES: EN ESTA ADMON

SE NECESITA Señorita, ayudante
de cocina. Imprescindible coche.

INFORMES: EN ESTA ADMON

SAM MEN] AL
I.TES.

A l'últim article parlava de les
juguetes i de la seva importancia
pei l'infant, que aquelles havien de
ser elegides per ell. Pere) calia afegir
Ia forta incidência de la Televisió
sobre l'elecció de jugueta que efec-
tuen els infants.

Les actuals tècniques publicità-
ries i de marketing són tan podero-
ses, que qualsevol anunci que es
passa per la televisió que sigui de
juguetes, sol deixar els nins boca-
badats i enamorats d'ella, de tal
manera que els infants diran als
pares que volen allò que acaben de
veure. A més a més són moltes
propagandes que es passen, creant
en els infants un bombardeig d'in-
formació. Això els hi provoca no
saber que voler i desitjar moltes
coses. En aquest sentit a la Tele-
visió s'hauria d'evitar aquesta gran
quantitat d'anuncis.

Per evitar aquest efecte de bom-
bardeig, cal dosificar la Televisió,
es a dir, els infants poden mirar
la TV però sense abusar, sempre es
millor cue juguin a qualsevol cosa
que no romandre asseguts al sofa
amb els ulls aferrats al monitor de
TV. Cal poca televisió.

També els pares per evitar el
propagandisme de la TV, han de
persuadir als seus fills en juguetes
educatives o més adequades per la
seva edat. I aqui entram en un
altre aspecte important; és molt
freqüent que els pares, familiars o
amics regalin als fins juguetes
massa complicades per l'edat que
tenen. A cada edat hi ha unes ju-
guetes més adequades i idõnees, es
necessari a través de les escoles
APAS donar un assessorament i in-
formació a Is pares. Per últim, la
jugueta més cara i luxosa no és
la més bona i apropiada, hi ha ju-
guetes senzilles que agraden molt
ais nins. Una jugueta és bona, quan
l'infant amb ella mobilitza la seva
imaginació i desenvolupa les seves
capacitats creatives. No hem de
comprar les juguetes pel preu, sin6
per la seva qualitat.

Per a consultes i suggerències di-
rigir-se a la redacció d'aquest set-
manari.

Bernat Calafat, Psicòleg
...WM TO• n•n•,n••nn••WOMANVVV	

VENDO SEAT 850 4 puertas, revi-
sión pasada.
Inf.: Tel. 580277

GABINET DE PSICOLOGIA
Assesorat per metges

Llicenciat Bernat Calafat

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

de comportament. Fracas escolar).

ADULTS
Concertar hora

Vos comunicam Ia nova adreça
C/. Costa i Llobera, 32 - ler B. - Tel. 582233-
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FELANITX

L'atracament frustrat a la Caixa
de Pensions

Tot i que ja no es notícia, car es
odui el passat dia 19 de desem-

bre, cal que facem menció d'aquest
succés que commogué la nostra po-
blació i desperta comentaris per tot
arreu. Era el divendres dia 19, mo-
.ments abans de les 8 del matí,
quan es disposaven a entrar per la
_porta lateral del carrer de la Mar
de la sucursal de la Caixa, el fun-
cionari Miguel Nicolau i Na Bel
Llaneras, que té a cura la neteja
del local. tin cop dins l'entrada que
cióna accés a la biblioteca i a les
,oficines, un subjecte que duia la
cara coberta els amenaça amb una
escopeta tot ordenant-los que no es
.moguéssin. Malgrat l'advertència,
Na Bel ho dona a les carnes en di-
recció al carreró d'En Roig, mo-
ment que aprofità en Miguel Nico-
lau per desviar l'arma que esgrimia
ei malfactor. En el forceig, l'em-
pleat de la Caixa topa no sap ben
bé amb que —tal volta el caire
d'un portal— produïnt-se una feri-
da al front que sagna en abundan-
cia. L'atracador, que es veu que no
les veia totes segures, disparà l'es-
copeta en direcció al portal d'entra-
da i aprofita el desconcert momen-
tani per fugir en direcció també
del . carreró. La descarrega anà a
parar a la casa de l'enfront, tren-
cant la vidriera d'accés i incrustant-
se a les persianes i àdhuc a les
parets interiors de la vivenda.

En Miguel Nicolau, que d'un pri-
mer cop d'ull oferia un aspecte
alarmant, fou conduit de seguida a
un dispensari on se li aplicaren els
primers remeis i posteriorment al
centre sanitari de la S. S. uns
quants pung aë sutura.

Poc després del succés es perso-
naren membres de la Policia Muni-
cipal, els aunts avisaren la Guardia
Civil, qui feu acte de presencia, si
be no es pogué esbrinar res entorn
a la personalitat de l'atracador.

Homenatge i comiat a l'Institut
El dia 19 de desembre horabaixa

tingué lloc a l'Institut de I3atxille-
rat un acte d'homenatge a l'ex-
director del centre Guillem Obrador
i de comiat a l'ordenança Josep Mi-
l:1'ne1 Oliver, que tatribé deixa el
centre després de "2 anvs de servei.

L'esdeveniment comptà amb la
presencia del Delegat Provincial del
Minister; d'Educació i Ciència An-
dreu Crespí, de les Autoritats locals,
del Director de l'Institut de Maria-
cor, professorat, antics professors,
in representant dels antics alumnes
i alumnes, de l'Associació de Pares
i nombrosos convidats.

S'inicia amb la presentació de la
mesa per part del secretari del cen-
tre Mariano Salido i tot seguit el
director Antoni Bonet feu un parla-
ment, en el qual ressenya unpoc Ia
história del centre i es referí a la
personalitat i gestió d'En Guillem
Obrador, al temps que dedica unes

paraules de comiat a Josep Miguel.

Llavors prengué la paraula En
Colau Llaneres, qui des de la seva
condició d'antic alumne i company
de Guillem Obrador, en feu una
semblança a la qual ressaltà el fet
de que tot i havent-se dedicat a una
disciplina de la branca de ciències
ha gaudit sempre d'un tarannà
humanistic ben acusat la qual cosa
unida al seu caracter gentil i f
,cultats de bon conversador el si-
tua a un Hoc on la relació perso-
nal i l'exercici de l'amistad esdevé
un vertader plaer.

Tot seguit En Guillem
Obrador, amb paraules senzilles i
plenes d'humor agraí l'homenatge.

Bartomeu Rosselló, com a
professor més antic del centre féu
entrega a Guillem Obrador i
Josep Miguel de sengles obsequis

de recordança.
Per últim, en el saló d'actes

s'oferí un esplèndit buffet als
convidats.

Des d'aquestes planes ens
adherim a l'homenatge i acomia-
dament d'aquests companys ex.
cellents que han dedicat una part
molt important de la seva activitat
al nostre Institut.

Breu cicle musical nadalenc
El Patronat Local de Música ens

anuncia per avui i dernà un breu
cicle musical nadalenc, a càrrec de
la Banda de Música i de la Coral
de Felanitx.

Avui dissabte, a les 8'30 del ves-
pre, a l'església parroquial, la Banda
de Música de Felanitx, sota la direc-
ció de Felip Manchón ens oferirà
un suggestiu cone(-rt.

I demà diumenge, després de la
Missa de les 7 del capvespre, a
l'església de Sant Alfons, la Coral
de Felanitx, dirigida per Jaume Es-
tel rich donara un concert sota el
següent programa:

«Joia en el món» de Haendel,
«Veniu la mainada» de Geoffray,
«Aclarida, nit de Nadal» harmonit-
zada per Heim, «El cant de pastor»
de Rial-Bach, «Ha nascut el Jesu-
sct» de Monbiela, «Vou-veri-vou»
del P. Francesc Andreu, C. R. i el
cant popular «Adeste fideles».

Ja durant la missa prece-dent la
Coral interpretarà els cants litúr-
gics, acompanyada a l'orgue pel
pare Guillem Estrany.

Festa a Sant Josep M.  Tomasi a
Ia Catedral

El proper dissabte dia 10, a les 7
de la tarda tindrà Hoc a la Catedral
de Ciutat un solemne pontifical,
presidit pel Bisbe de Mallorca, en
honor del recentment canonitzat
Cardenal Josep M.a Tomasi. Canta-
ra la Capella Mallorquina sota la
batuta de Mn. Bernat Julia i
S'Estol d'Es Gerricó ballarà l'oferta.

Les Comunitats Teatines conviden
tots els fidels a aquesta festa.

Associació de Veins
de Porto-Colom

ARRIBADA DELS REIS
Per dilluns horabaixa a les 6 esta

prevista l'arribada dels Reis Magics
al moll de Porto-Colom. Un cop
desembarcats es dirigiran a l'esglé-
sia del Carme a adorar el Nin Jesús
i a continuació procediran al repar-
timent de juguetes a tots els allots
de Porto-Colom que hagin entregat
la seva carta a la Rectoria, el diu-
menge dia 4 d'll a 12 hores.

Avui vetlada Teatral a So'n Negre
La Companyia de Teatre «Revet-

la# de So'n Negre ve preparant des
de fa una temporada la reposició
de dues obretes que foren molt
celebrades, es tracta dels sainets
«N'Arnau s'assistent» i «Ous de
somera».

Es duran a escena avui dissabte
dia 3 a les 9 del vespre, al Centre
Cultural, i dissabte que ve, dia 10,
a ia mateixa hora.

Conferencia d'En Josep A. Grimalt
La Fundació Mn. Cosme Bauça,

després d'una llarga letargia, ens
brinda diumenge passat una con
ferència sobre «L'obra rondallística
de Mossèri Alcover». L'exposició
fou a càrrec del nostre company
i coHaborador —especialista en el
tema— Josep A. Grimalt Gomila,
el qual. com H . es habitual, ho féu
d'una for ma clara i planera. En

apuesta ocasió posa esment de va-
lorar globalment la tasca realitzada
per Mn. Alcover dins aquest camp,
revisant a la llum de les seves
darreres investigacions els concep-
tes exposats anteriorment sobre

Ia metodologia de l'insigne com -
pilador. La conversa gaudi de l'a-
menitat característica d'En Josep
Grimalt i després dona lloc a un
interessant colloqui.

Esmentem que amb aquest acte
s'estrena la nova sala-auditori de
Ia Casa de Cultura , de les excellen-
cies de la qual se'n féu càrrec tot
d'una el nombrós públic que °in-
plia totalment el seu aforament.

Club d'Esplai Albada
SORTEIG

El número premiat al sorteig a
benefici del mobiliari de la seu del
Club, que es tregué el passat dia 21
de desembre es el 5.257. El seu
psseïclor pot passar pel local del
Club a retirar el premi.

El Congrés Nacional del PDP
En el Congrés Nacional del

PDP celebrat a Madrid els dies
20 i 21 de desembre hi assis tiren
quatre membres del Comité
Local d'aquest partit.

Jesús Camargo, inaugura avui a
Ia Casa de Cultura

Avui a les 6 del capvespre, a les
sales de la Casa Municipal de Cultu-
ra inaugura una mostra de pintura,
En Jesús Camargo.

Són més de quatre anys els que
havia estat absent de les sales fela-
nitxeres aquest pintor i ara torna
amb el seu bon tremp per figurar
els paisatges del nostre entorn.

Format artísticament a redós dels
pinars frondosos de Cala Figuera,

En Camargo s'ha creat una perso-
nalitat molt característica i un Hoc
prou digne dins l'àmbit dels paisat-
gistes illencs.

Esperam amb vertader interés
aquesta mostra.

Els Ferros Jaume Canet
Divendres a vespre, En Jaume

Canet obrí al local de baix de la
Rectoria, la seva exposició «Ferros
davall l'església», una mostra un
poc singular que palesa la inquie-
tud d'un jove felanitxer per una
modalitat artística —no nova evi-
dentment— que ofereix un ample
horitzó de desenvolupament.

En Jaume treballa uns materials
certament difícils i entre les obres
presentades hi ha peces reeixides,
per?) crec que cauríem en un parany
tant si pretenguéssim dissimular el
merit d'aquesta feina, coin si vol-
guéssim magnificar-la. Crec, sincera-
ment que En Jaume Canet ha tro-
bat entre «el crit de l'encritia i el
bes agre del ferro, entre el martell
i la ferralla ínclita, en el vòmit
eixordador d'una muni(i d'espurnes»
—com diu Arnau Pons—, el camí
d'un legi tim mitja de comunicació
artística adient al seu tarannà, un
vehicle amb el qual ell pot

exterioritzar honestament tota la
força creativa que porta dintre.

Tant de bo que sia així.
Endo vant Janine.

Aguarelies de Benjamin Smith a
(Sa Nostra»

Des de dissabte passat, es troba
oberta a la sala d'art de «Sa Nos-
tra», una exposició d'aquarelles del
pintor britànic Benjamin Smith.

Recull prop d'una cinquantena de
viteles on queda palesa una vegada

més la mestria del dibuixant.
A l'agilitat del llapis, B. Smith hi

suma el domini gairebé desbordant
de la tècnica aquiarellística i una
sensibilitat extraordinaria per cop-

sar tota la magia de la llum medi-
terrania. Precisament aquesta mos-
tra es presenta sota el lema «Luz»,
i en ella s'aprecia una lleu evolució
cap a una nova expressió colorista
a la par d'una exaltació de la llum.

Mostra molt interessant que res-
tara muntada fins el dia 6 de gener.

Nova Rellotgeria
Dissabte dia 20, es va inaugurar

Ia nova Rellotgeria Sa Placa, instal-
lada al número 11 de la plaça de la
Constitució. El nou establiment s'ha
muntat amb prou bon gust i funcio-
nalitat.

Desitjam al seu propietari En
Santiago Fuster una bona acollida
per part del públic felanitxer.

Chritas - Delegació d'Acció Social
Grades a la iniciativa i recollida

de queviures del Collegi de Sant
Alfons i a l'ajuda de les monges
Trinitaries, Teatines i dc la Caritat,
les families felanitxeres econòmica-
ment dèbils, fruiren d'unes millors
festes de Nadal i Cap d'Any.

Grades a tots.



Sebastià Mascapó Çalmés

va morir a Palmael dia 25 de desembre de 1986, a 72 anys, havent
rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

it I ee 1 S

Eis seus Ii is ebastia i Francisca A n	 p lities Barbara i José Antonio; néts Maria,
Jost  Antonio, Anna Maria i Sebastià i tots els altres familiars, vos demanen que encomaneu la
seva ánima a Déu.

Casa mortuòria: Carrer Juevert, 53 (Ca'n Mascará)

FELANITX

Conversa amb Jaume Este:richBe

anYsenrera
BONS AUGURIS

No hi ha com un bon començar,
solem dir. Per això, al moment de
fer tat a l'any 1987, vull desitjar sa-
lut i benaurança a tots els qui te-
nen la santa paciencia de llegir
aquesta secció que, rient, rient ja
té més de tres anys. Com si digués-
sim: ha tret les dents de llet i un
poc més.
UN POC DE TOT

— El primer de gener de 1962,
el setmanari «FELANITX» costava
1,50 pessetes l'exemplar i la subs-
cripció, 18 pessetes trimestrals.

— Hi havia tres farmàcies dins
la nostra Ciutat, regentades per don
Joan Artigues, D. Joan Matas i don
Julia Munar.

— Els transports de viatgers
eren atesos pels autocars Riera, que
feien les línies Felanitx-Palma, per
Campos i Porreres com, també, la
de Felanitx-Porto Colom.

Felanitx-Manacor, la servia l'auto-
car d'En Costurer.

Aixi mateix, encara funcionava el
ferrocarril Felanitx-Palma, pea) amb
automotors.

— Vint i-cinc anys enrera no te-
niem, certament, televisió felanitxe-
ra; en canvi hi havia «Ràdio Ju-
ventud de Felanitx»; amb una pro-
gramació que començava a les 12
i durava fins a les 16 hores. A les
20 tornava obrir i fins les 22 hores.
El Director era En Jaume Oliver,
primer locutor En Miguel Riera i
els servicis administratius eren ate-
sos p'En Toni Barceló Oliver. En
honor a la veritat, s'ha de dir que,
també, hi havia altres excellents
calaboradors.
CICLISME

Un any més, l'imparcial comenta-
rista esportiu, Andreu Manresa
«Sprint», feia un resum de la que
fou temporada ciclista dels corre-
dors felanitxers:

El balance de los ciclistas locales,
en 1961, no puede ser tan halagüeño
ni satisfactorio.., debido a las gra-
ves lesiones que sufrió Guillermo
Timoner en Madrid, que le obliga-
ron a permanecer 10 meses aparta-
do de toda actividad ciclista...

No obstante y como premio a las
brillantes actuaciones de la tempo-

rada anterior, le fue concedido el
Trofeo «Luís Arana», otorgado por
la Federación Española al mejor ci-
clista del año 1960. También la De-
legación de Educación Física y De-
portes acordó concederle la Medalla
de Oro al Mérito Deportivo...

Reaparecido, tuvo algunas buenas
actuaciones, especialmente el 26 de
noviembre, en Tirador, que conquis-
tó el 21 titulo de Campeóli de Espuria.
al proclamarse campeón Nacional
tras moto, del año 1961.

Para Antonio Timoner, la tempo-
rada fue discreta, pues sin obtener
ningún título regional ni nacional,
logró diversas victorias y buenas ac-
tuaciones, especialmente tras moto.

De Pedro Mascaró, podemos decir
algo por el estilo. Debutó en la tem-
porada triunfando en Villafranca,
siguiendo con algunas victorias,
pero sin que ninguna alcanzara la
resonancia de temporadas anterio-
res.

Y por último, señalemos la buena
actuación que a lo largo de la tem-
porada tuvieron los aficionados
Adrover y Albons, especialmente por
tierras catalanas, en las que perma-
necieron bastante tiempo, y consi-
guieron señalados triunfos.

Així mateix tot está en un bon
acabar. Per tant, i vos ho desig de
bondeveres, així com el veim co-
mençar, el vegem acabar, amen.

D'ALLAVORS

VENDO FURGONETA Citroen 2CV
PM-A con revisión pasada.
la.: Tel. 580019

Amb motiu d'haver anat a Roma
per cantar als actes de la santifica-
ció del Beato Tomasi, hem entre-
vistat al director de la Coral de
Felanitx, Jaume Estelrich. Heus
aquí la conversa:

P. —Quin temps fa que existeix
Ia Coral?

R. —Vàrem començar a donar
concerts a les Festes de Pasqua
de 1975.

P. —Per qué fou elegida la seva
Coral?

R. —Perquè els Teatins tenen un
convent a Felanitx i els hi interes-
sava una Coral «amiga» de l'ordre.
Ens ho proposaren i varem accep-
tar.

P. —Quin temps han assatjat
aquest concert? •

R. —De principi d'estiu ençà.
P. —QuAntes vegades a la setma-

na?
R. —Els mesos d'estiu una vega-

da. A partir del setembre dues i
tres.

P. —Quants cantaires té la Coral?
R. —Cinquanta. Però a Roma no-

mes n'hi anaren trenta dos.
P. —Preparàreu algun tema en

especial?
R. —Si. Una peça de Capllonch,

de fa cinquanta anys ja que els
Teatins tenien interés en ella.

P. —Quines obres interpretaren?
R. —Obres relacionades amb l'or-

dre teatina i obres de felanitxers.
També un «Beatus vir». Més en
concret:

SPERATE IN E0	 Capllonch
BEATUS VIR	 Mas i Serracant
O ROMA FELIX	 Joan B. Aubi

ONTURBATA SUNT Pare Capó
GLORIA AL SENYOR Pare Andreu
CA NTATE DOMINO Haendel

P. —Quins comentaris feu el
Papa?

R. —Directament no ens digué
res, per() després d'haver cantat
«Aubada» a la recepció posterior al
pontifical, s'aturà i digué «Bravo!».

P. —Qui vos va pagar l'estada?
R. —Hem tengut ajuda de l'Ajun-

tament de Felanitx i ens han pro-
mès altres subvencions els organis-
mes autonòmics. Cada corista va
aportar una quantitat.

P. —Creu que ha estat una expe-
riencia positiva?

R. —Molt positiva. Una coral com
Ia nostra mai no podia pensar can-
tar en el Vaticà. Ha estat una oca-
sió única, i per ventura som la
primera coral mallorquina amb 'tal
honor.

P. —Moltes de gràcies.
Antoni Alunar
Biel Lladó
(I BUP)

(De la revista «De non a sis» del
col.legi St. Gaieta).

NECESITO CHICA o CHICO, para
trabajos de Contabilidad con ho.,

dones de idiomas.
In f.: Tel. 5t-0777.

NINS i NINES

Moda infantil i juvenil

Costa de Sa Plaga, 12
	

Tel. 581821

Circulo Recreativo de Felanitx
JUNTA GENERAL

Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria,
que se celebrará el domingo día 4 de enero, a las 3 de la tarde,
en el local social, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

Lectura del acta anterior.
Extracto de- cuentas.
Renovacién de cargos directivos (elección de nuevo presidente/
Ruegos y preguntas.

Felanitx, 3 de enero de 1987.

La Directiva



Casa ni ortuõria: Carrer Juevert, 20

descansa en la pau de Déu a Felan , tx, el dia 22 de desembre de-1986. a 04 anys. ••••

Al ce! sia

• La seva esposa Miquela Bennasar Barceló; fina Mariti Teresa; germana Maria;
Antònia Barceló; germans politics Antònia Maria, Andreu i Francesc Bennasar Barceló, • Francesc
Barceló, Antoni Puig i Anna Barceló; nebots, cosins i els altres familiarsons demanen  que enco-
maneu la seva anima a Déu.

ALQUILO Apartamento y Garaje mioc-iaRmosA

Apartamento: 2 dormitorios, bario, cocina, salón comedqr.

Garaje de unos 120 m2. preparado para taller, con 220 y
380 V. trifkisico.	 .

Para informes: Teléfonos 580777 y 575741

SE NECESITA

Ayudante mecánico y
Ayudante planchista

• con carnet de 2.' y servicio militar cumplido

Inf.: Tel. 581984 - 851 VENDO CASA semi acabada • (dos viviendas)
3 o 4 dormitorios y 2 baños cada una

en calle Virgen San Salvador

Informes: Restaurante PITUFOS Cal Millor
Tel 585606

FELANITX

cartes al

ANUNCI

Sr. Director:
Fa dosinesos es va perdre un tros

de termos de butà i no hem pogut
saber on. para.

Si qu'alca sap on es, a Ca'n Veny
hi manca. Agrairíem ens ho diques-
siti per afegir-hi l'altre tros que
ens .queda,

Agrait.
M. V.

Señor Director clel Periódico
FELANITX
Cori la' más distinguida considera-

ción:

Con motivo de la 'destacada pre-,
sencia en -esta ciudad de San Pedro
de la lIE Trobada Balear en La
Argentina, hemos creído oportuno
dirigiritéiS a Ud. con el objeto de
solicitarit2; tenga la amabilidad de
insertar en las paginas de su perió-
dico lo  siguiente:

«Mediante una gentileza del pe-
riedico , Felanitx» queremos hacer
público nuestro más profundo y sin-
cero reconocimiento A TODAS las
atenciones que recibiéramos duran-

-te nuestra reciente estadía en Ma-
llorca, especialmente las que nos
han prodigado nuestros familiares
y amigos, que han hecho sentirnos
inmensamente felices. Gracias, en-

- 6- tices. Muchas gracias, a:
• Margarita SUÑER y Antonio COM-

PANY, Sor Catalina SURER y Her-
manas Franciscanas de Manacor,
Miguel SURER, Catalina de COM-

!.PANY, padres e hijos: Margarita y
Antonio, Antonio COMPANY (h),
Pedro COMPANY y María de COM-
PANY, padres e•hijo: Antonio, Eula

• lia RAMON e hijos, Juanita R. de
NOGUERA y José NOGUERA e

; hijos, Juan BARCELO y Francisca
de BARCELO, María BARCELO y

• Pedro MAIMO e hijos: Polita y
Miguel Angel, Cayetano IBAREZ y
Antonia de IBAREZ, Francisco AL-

:1 GABA y Magdalena I. de ALGABA,
Gaspar NOGUERA y Margarita I. de
NOGUERA e hijos: Gaspar y María

It• Antonia, «Paquita» y María Antonia

IBAREZ, Petra BARCELO, su hija
Francisca y Luis, su yerno, Catalina
JULIA, Bárbara y Gabriel, Guiller-
mo y Señora, Jaime BARCELO y
Catalina T. de BARCELO, Sebastián
VIOL y Señora, Antonio GRIMALT,
Miguel SAGRERA y Señora, Antonio
BOSCH y familia, de la ciudad de
Felanitx.

Margarita LLOPIS, Francisca LL.
de CALDENTEY y Bartolome CAL-
DENTEY, Sebastián CALDENTEY,
Francisca de CALDENTEY y Sebas-
tián CALDENTEY' e hijos: Barto-
lome, Francisca y Sebastián, Mar-
garita y Catalina ADROVER, Juan
ADROVER y Señora e hijos, Anto-
nia LL. de ROCA Y J'Osé ROCA e
hijas y yerno, María LLOPIS e hija
y esposo, de la ciudad de Santanyí

Bernardo SASTRE y familia, de
la localidad de Ses Salines.

Francisco MANRESA y familia, de
la localidad de S'Horta.

Antonio TOMAS y María GARCIA
de TOMAS, Jertiniina VICH y Fran-
cisca, María OLEA y Gabriel SU-
ÑER e hijas, francisca SALVA y
familia, de la ciudad de LIncmajor.

A quienes asegóramos guardar a
'buen recaudo los inolvidables mo-
mentos compartidos con la esperan-
za de volver a,.compartir otros allí,
en Mallorca o aquí, .en San Pedro.

Finalmente qüeremos transmitir-
les a todos, nuestros más fervientes
deseos de paz, prosperidad y ventu-
ra personal en .vísperas de las tra-

dicionales Fiestas de Navidad y Ario
Nuevo.

Pedro SURER MANRESA
Cecilia SANCHEI MAS

Catalina SURER de MONTALVO
Ricardo E. MONTALVO

Elisa R. MONTALVO
Pablo R. MONTALVO

QUINA SOR!!
Estimadíssims Felanitxers:

¡Que vos estim de molt!
Aquest Batle nostre, que no el

mereixem, de tan bo que es, ha
aconseguit agermanar-nos a tots i
ens condueix, agafats tots de la ma-
neta cap al camí celestial, cobert de
roses i sense espines.

Ha aconseguit també que quan un
veinat te un problema, la resta dels
ciutadans ens hi aboquem per aju-
dar-lo i després tapar-nos els uns
els altres de besades i abraçades, de
tant i tant com ens estimam.

Pere Mesquida, el més amatent
dels felanitxers, es per a nosaltres
com el pare que havíem de menes-
ter, enrevoltat dels immillorables re-
gidors que són talment com els apbs-
tols, i nosaltres els ciutadans, just-
ifet angelets del cel, querubins i xe-
rafins.

Estam molt contents de que to-
tes les Balears sàpiguen que els fe-
lanitxers, som els més garrits, bo-
nics, i agudois del món, amb un

.Ajuntament sense problemes de cap
mena, allà on tot marxa bé i on
l'economia va de meravella.

Va ésser molt positiu que la T.V.
Balear li fes una entrevista al Se-
nyor Batle, perquè així els ho po-
gués contar tot.

Ara just ens cal possar-nos en
contacté amb la TVE, TV3, Euskal
Televista, TV Galega, BBC de Lon-
dres, la RAI d'Itàlia i les diferents
cadenes dels EE.UU., així podrien
Fiendre model de nosaltres que hem
arribat al millor del millor.

Besa les vostres mans ... i peus
Un felanitxer que com totS vessa

amor i goig,

Pels segles dels segles • Amén.

A. M.

SE TRASPASA TIENDA en calle
Mateo Obrador, 34.
Informes: T61. 581570.

VENDO COCHERIA en calle Veró-
nica, 27
Inf.: Tel. 580381

ALQUILO CASA RUSTICA en
PORTO-COLOM.. Parte Capilla
Todo el ario.
In f.: Tel. 581781

DESAPARECIDA' Bicibleta
«Crosetta», color rojo pnaranjado
Se gratificará su devolución.

INFORMES: EN ESTA APMON.

Jaume fuste 'Vicens

CINE FELANITX 5812.31

Martes 0, día de Reyes. UNICO DIA

EL TANQUE LA DOMINACIONY
VierneE •0, sábado 10 y domingo 11	 •

F X EFECTOS MORTALES
Y

EXPERIMENTO PHILADELPHIA



Contrast, tambaleig, repetició
L'amor,

incendi incondicionalment flamiger,
el record,

ferides i cendra
alçades pel temps.

Ets una llum inútilment brillant
per la forana

i una cova negra
totalment traspassada

per momentànies alienacions mentals.
L'ocàs,

els seus ulls obrint-se
en una infidelitat riallera,

tú i jo,
una história nascuda a la meya ment.

—tú,
un coixi flonjo

amb qui no parlar.—
Pere Uguet

23-Desembre-86

Nota de Iticaltlia

GOVERN BALEAR
d'EconQmid i Hisenda

FELANITX	 7

vida social
ENLLAÇ SITGES-GRIMALT

El dissabte dia 27 de desembre,
a l'església parroquial de So'n Ma-
cia, s'uniren en matrimoni els joves
Catalina M.a Grimalt Serra i Jaume
Sitges Perelló. Bendi l'enllaç i cele-
bra l'Eucaristia, a la qual pronun-
cia una bella hornilla, Mn. Pere
Fons Pascual, rector de Maria de
la Salut.

Apadrinaren la nuvia, el seu pare
D. Joan Grimalt Obrador i la seva
tia D.a Bonaventura Grimalt de
Sirer i al nuvi els seus pares
D. Jaume Sitges Antich i D.  Fran-
cisca Perelló Mesquida.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi Daniel Tomas Gala, Joan
Obrador Servera i Guillem Fons
Mesquida; per la nuvia Catalina
Grimalt Maura, Catalina Mateu Ve-
ny i Catalina Monserrat Rigo.

Després de la cerimónia, els nom-
brosos convidats es reuniren en un
sopar servit a la barbacoa «La Pon-
derosa», al qual seguí un ball ben
animat.

Enviam la nostra mes cordial en-
horabona als novells esposos.

NECROLOGIQUES
El dilluns dia 22 de desembre,

morí sobtadament a Fealnitx a
l'edat de 64 anys, D. Jaume Fuster
Vicens. Descansi en pau.

Reiteram el nostre més sentit
(sondo! a la seva familia i d'una
manera especial a la seva esposa
D•. Miquela Bennasar, filla M.a Te-
resa i germana D.a Maria.

El dia de Nadal, descansa en la
Pau de Déu a Palma, a conseqüèn-
cia d'un accident de circulació i
després de rebre els sagraments,
D. Sebastià Mascaró Galmés. Al cel
sia.

Enviam la nostra condolencia als
se us fills Sebastià i Francisca Antò-
nia, fills politics i als altres fami-
liars.

Secció Religiosa
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS

FESTA DE LA SAGRADA
FAMILIA

Demà diumenge dia 4, a les 4 del
capvespre, exposició solemne del
Santíssim i torns de vetla a canee
de les families associades a la

Visita Domiciliària. A les 6'30 Rosa-
ri, exercici a la Sagrada Familia,
benedicció del Santíssim i reserva.

A les 7 Missa solemne concele-
brada que presidirà Mn. Miguel
Llodra, arxiprest, qui dira. l'homilia.
Cantara la Coral de Felanit i des-
prés de la missa donara el concert
de Nadal.

Els PP. Teatins conviden tots els
fidels a aquesta festa.

Agreiment
La familia Fuster-Bennasar,

i-davant les nombroses man
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Jau-
me Fuster Vicens i en la im-

e-

a.

possibilitat de correspondr
les totes personalment, ho vol
fer per mitja d'aquesta not

A tots, moltes grades.

L'Agrupació Socialista de Felanitx,
una vegada Inés, intenta confondre
al poble mitjançant informacions
falses i fent campanyes de despres-
tigi en contra de la meya persona.
En el «FELANITX» del dia 13 afir-
men que «El Sr. Alcalde y el
Sr. Pedro Mesquida tienen una me-
dalla conmemorativa cada uno».
Qualsevol persona pot comprovar
que la Comissió de Govern prengué
l'acord d'entregar una sola medalla
al Batle D. Pere Mesquida, no dues,
com els socialistes volen fer creure
a la bona gent.

Tothom sap que no acostum en-

trar en polèmiques periodístiques.
Ara ho faig perquè els felanitxers
tenguin una petita mostra de la
fiabilitat de l'Agrupació Socialista
de Felanitx.

Pere Mes quida
Batle de Felanitx

llepolies
casolanes

MA SSAPA

Ingredients: 1 Kg. de bessó d'a-
metlla cruu. 800 gr. de sucre mòlt
i 200 gr. de patata.

Preparació: Bolliu les patates
passau-les pel passapuré. Mesclau-
les amb l'ametlla capolada i el su-
cre i pastau-ho molt. Feis les barre-
tes característiques d'aquesta Ilepo-
lia fent-los uns talls superficials a
damunt amb l'esquena del ganivet.
Deixau-les reposar fins el dia se-
güent i a l'hora d'enfornar-les bateu
un blanc d'ou i pintau-les. A mig
coure, tornau-les pintar. S'han de
coure a mig forn.

Nota: Si vos hi agrada, en fer-les
podeu farcir-les de fruita confitada
i també adornar-les amb pinyons.

ELECTRO-FRED
F. Contreras

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

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:

Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.

—Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista
con título profesional.

Paiústic da Mestre Pere Esperança pr
a l'zny 1987

En estos airs, estand el Sol en Aries, sera señor del ah Mer-
curio ab el signe de Geminis casa seua pi -Ola: per ara) indica
12 cuita- csterilissima, ab grans morts de animals y morbo pes-

Aquest ah comensal-a en Mallorca el contatje. El prin-
cipi del ivern seri fred, al mitj temperad y â la fi pluja nociva
los abres y â lo últim granis: y el estiu y el otoño ventosos y
saludables, ab vi llarg: los fruits facilment se perdran. En estos
afis se dernostra ruina de alguna regló ò ciutat y altres mals, per
trobarse Marte en Ia setena casa en aspecte de Mercurio, y Sa-
turno en vuitena casa en cuadrat del Sol, morts de milenars de
hornos, guerras y cautivitats en diferents provincias.

jorar
su mañana
es nuestro

o,
hoy.
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FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El pintor felanitxer MESTRE-
OLIVER está exponiendo estos días
en ALEMANIA, concretamente en
DOSSELDORF y HANNOVER con
bastante éxito de público y de críti-
ca, pero lo más positivo son las
ventas, le quitan los cuadros de las
Manos, como quien dice.

• Nos olvidamos la pasada se-
mana del atleta felanitxer PACO
PARAMO que realizó el último MA-
RHATON DE CALVIA con el tiem-
po de 2 h. 54'06", magnífico, consi-
guiendo el puesto 118 de la general.

• Por cierto los atletas del club
«FIDIPIDES» están de doble enho-
rabuena, ya que además de conse-
guir éxitos continuos se han visto
agraciados con uno de los premios
más importantes de la LOTERIA
NACIONAL navideña, habiéndose
vendido en FELANITX varias parti-
cipaciones. Seguro que los atletas
felanitxers SEBASTIA ADROVER y
VICTOR MARTINEZ se habrán lle-
vado un buen pellizco.

• El C. D. FELANITX solamen-
te ha conseguido en la lotería navi-
deña el reintegro. Menos da una
piedra. El brujo que me dijo que
algo tocaría al club felanitxer i no
se equivocó, pero la verdad es que
esperábamos un poquito más.

Los que quieran reintegrarse del
valor de las papeletas tendrán que
pasar por la casa del industrial
MIQUEL OLIVER.

• Me dicen que al PATRÓ «ES-
TEVE» no le han concedido nin-
guna MEDALLA con motivo del
CENTENARIO «CENT ANYS DE
CIUTAT». En cambio todos los con-
cejales si (?). El viejo lobo de mar,
que ha visto de cerca estos ciento
y pico de años se la merecía ¿no?

• VIDEOCLUB. — «ST. ELMO
PUNTO DE ENCUENTRO», de
JOEL SCHUMACHER. Comedia. Es
la historia de cuatro chicos y tres
chicas que acaban de finalizar sus
estudios y han de incorporarse al
mundo de los adultos.

• CUMPLIERON AÑOS ESTA SE-
MANA.—RUTH ROMAN (61), AVA
GARDNER (64), EDWIGE FENECH
(38), BEATRIZ GALBO (35), MARI-
SA MEDINA (41), SISSI SPACEK
(37), IMPERIO ARGENTINA (76),
RICHARD WIDMARK (71), JOSE
MARIA RODERO (64), MARLENE
DIETRICH (85), MICHEL PICOLI
(61), GERARD DEPARDIEU (38),
LAURA DEL SOL (25) y MAGGIE
SMITH (52).

• En el cine «Principal» tene-
mos una película nominada para 3
«Oscar», «EL TREN DEL INFIER-
NO» de ANDREI KONCHALASKI,
con actores tan prestigiosos como
Jhon Voight. Una maravilla del rit-
mo cinematográfico según «Varie-
ty», metros de cinta que no tienen
desperdicio y que hacen llegar al
«clímax» de la emoción al más aus-
tero espectador en cada secuencia.
De complemento «AVENTUR
DE AFRICA».

• No pude asistir a la presenta-
ción de «FERROS DAVALL L'ES-
GLESIA» del artista felanitxer JAU-
ME CANET, pero me cuenta mi
amigo Miguel que es un genio, si
bien le faltan medios para plasmar
su arte con total magnitud. Sin
duda hay quefelicitarle por tanto
atrevimiento, al menos sabe lo que
es equilibrio e imaginación.

• Los hay que gastan bromas pe-
sadas el DIA DE LOS SANTOS INO-
CENTES, pero las hay de buen gus-
to. Cabe felicitar a los que tuvieron
Ia ocurrente idea de poner un «cuer-
no» a cada limpiaparabrisas de to-
dos los coches que estaban estacio-
nados en el «carrer de S'Aigo». Sin
maltratar ninguno, simplemente de-
jando el detalle para recordarnos el
santo día.

• El día 12 o el día 16 de este
mes los CUATRO JINETES DEL
APOCALIPSIS NOW, personajes pe-
ligrosamente felanitxers BIEL SU-
NYER, TONI GRIMALT, S. M. EL
SASTRE, TONI GRIMALT y JOAN
SBERT («Rte. Mallorca») viajan a
CUBA en difícil misión, estrechar
relaciones turísticas, y no se sabe
qué más... Es secreto del sumnario.
Lo cierto es que me traerán al me-
nos un «Cohibas» para que pueda
«lucirlo» y me pueda imaginar ser
por algunos momentos jefe de
gobierno.

Abur pillastres!
• Viene mañana a Felanitx el tona-
dillero nacional MANOI .O ESCO-
BAR, espero que con gran éxito, ya
que tiene un público incondicional.

JORDI GAVINA

la roda del
N

• Aproximadament uns 700.000
estudiants es manifestaren en les
ciutats més importants de l'Estat
francès, protestant per la llei gover-
namental en projecte d'aprovació
que afecta l'Ensenyament Superior
i Universitari

• Els Ministres d'Hisenda dels
Països de la CEE aprovaren el pres-
supost de la Comunitat per al 1987
que suposa 36.228 milions d'ECU
(uns cinc bilions de pessetes)

• Eusèbia Rayó i Ferrer, amb
l'obra «L'ALQUIMIA DEL COR», es
proclama guanyadora del VI Premi
de Narrativa Infantil i Juvenil «Gui-
llem Cifre de Coionyao, convocat
per la Caixa de Pollença.

• Els BANCS i CAIXES de l'Es-
tat espanyol han comptabilitzat, en
els nou primers mesos de l'any
actual, uns beneficis de 347.281 mi-
lions de pessetes.

• Desprès de les multitudinàries
manifestacions dels estudiants fran-
cesos, el govern conservador de
Chirac s'ha vist obligat a retirar el
projecte de LLEI DE REFORMA
UNIVERSITARIA, contra el qual
protestaven els universitaris i els
estudiants de batxillerat.

• El Ministeri de Comunicacions
ha clausurat, per manca de llicència
administrativa, el repetidor TV3
installat per ACCIO CULTURAL
DEL PAIS VALENCIA en el Mont
Bartolo (nord del País Valencia)
pagat amb subscripcions populars.

• Els nous dirigents d'ALIANZA
POPULAR, després de la dimissió

de Manuel Fraga, semblen decidits
a donar per acabada la COALICIO
POPULAR (de la qual formen part
ALIANZA POPULAR i el PARTIDO
LIBERAL) i presentar-se en solitari
a les properes eleccions.

• Per primera vegada l'OTAN
s'ha dirigit al PACTE DE VARSO-
VIA per obrir conversacions dirigi-
des a la reducció de l'armament
convencional a Europa.

• El govern espanyol ha comu-
nicat al nord-americà que no reno-
vara el conveni defensiu bilateral
(que inclou les bases d'utilització
conjunta) si els ESTATS UNITS no
redueixen la presencia de tropes
nord-americanes a les bases penin-
sulars.

• CINQUANTA MIL persones par-
ticiparen en la manifestació convo-
cada per Acció Cultural del País
Valencia en la ciutat de Valencia,
el 20 de desembre, en defensa de la
llengua catalana.

• El Consell de Direcció Política
del PSM decidí proclamar candidat
a la presidencia del Govern Balear,
en les properes eleccions al Parla-
ment Balear, a SEBASTIA SERRA.

• Sis o set mil estudiants xine-
sos es manifestaren pels carrers de
la ciutat de SHANGAI reclamant
més llibertats polítiques en la Re-
pública Popular de Xina.

• OSCAR ALZAGA ha aconseguit
Ia reelecció en el càrrec de presi-
dent del Partit Demócrata Popular,
deypres de la celebració del III con-
gres del seu partit.

• Els governs d'URUGUAI i AR-
GENTINA han preparat projectes
de hei dirigits a la interrupció dels
judicis contra els militars que par-
ticiparen en la repressió de !'època
dictatorial, la qual cosa ha provocat
un allau de protestes.

Centro de reconocimiento médico
para el carnet de conducir

Comunica su traslado a la calle
Costa i Llonera, 32-1.°4 - Tel. 582233

Con el mismo horario

FABRICA DE BALDOSAS

Antonio	 huid
Venta de azulejos y pavimento

Comunica a todos sus clientes y pú-
blico en general la ampliación de su EX-
POSICION DE AZULEJOS y PAVIMEN-
TOS DE GRES, al tiempo que les parti-
cipa la venta de

toda clase de materiales
para la construcción

Deseándoles un feliz y
próspero año 1987.



BASQUET

ALQUILO LOCAL, 100 m2.
aproximadamente en calle
Quatre Cantons, 7
(Esquina calle Agua)
Inf.: Tel. 580381
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Promoción Especial Diciembre

o fi
cii/zeit

Cl. Mayor. 34 - Teléfono 58 0370	 07200 - FELANITX

CLEANSING PROGRAM
Un programa de limpieza
" de la línea Suractil.

para cuando su piel
necesita algo más que

grandes promesas

Durante estos días, nuestro concesionario tendrá
preparado este tamaño-prueba de obsequio para Vd.

;Pase a recogerlo!, por la compra de productos

/ANCASTER

ipratr-Icarrimn Ics

FELANITX

Per les febles, un bon record,
el 26-133 deis juvenils

Cursa de s'endiot

La jornada del 20121 de desembre

Cadets masculins: J. CAPO/AU-
TOC. GRIMALT - SANT JOSEP B,
44-58.

Juvenils masculins: J. CAPO/AU-
TOC. GRIMALT - ESCOLAR, 71-49.

Seniors masculins: SES SALI-
NES - J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,
67-51.

Seniors femenines: AUDIOLUX -
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 12-31.

Resultats normals en una jornada
que enregistra dues victòries i dues
derrotes. Els cadets, malgrat el bon
segon temps, perderen el partit en
el primer període. Els juvenils, qui
jugaren un encontre poc vistós i
gens vibrant, no tingueren dificul-
tas per guanyar per més de vint
punts i això que els de Capdepera
feren moltes cistelles triples. Partit
acceptable dels seniors a Ses Sali-
nes, malgrat que els peculiars cèr-
cols i l'actuació arbitral del segon
temps feren la derrota massa am-
plia. Del partit de les *mines des-
taquem la baixíssima puntuació,
solament 43 punts entre ambdós
equips.

Juvenils masculins:

IMPRENTA BAHIA, 26
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 133

A. Obrador (4), J. C. Atlaimó (7),
Amengual (33), Villalonga (8), Salva
(22), A. Vicens (13), Perelló (5), Fu-
llana (8) i Bover (33), són els 9•

jugadors alineats que obtingueren
Ia sensacional marca de 133 punts
a camp contrari.

No cal extendre's massa expli-
cant les facilitats donades per
l'equip de S'Arenal, però hem de
reconèixer que 133 punts no es fan
tots sols. La velocitat i rapidesa en
el joc del Joan Capó permeté
d'arribar tant amunt. Tots el atacs
acabaren positivament ja que la su-
perioritat física feia capturar quasi
bi tots els rebots.

En el descans, el marcador reflec-
tia un 9-65. La centena s'aconseguí
amb una cistella de Narcís en el
minut 32.

Sêniors femenines:

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 75
ESCOLAR, 47

Dels 84 partits jugats fins ara a
aquesta Higa, els 43 punts d'anota-
ció conjunta de la setmana anterior
(12-31 a Arta) són el record negatiu
rnentres que aquests 122 (75-47)
sumen la 2.a millor marca de pun-
tuació. Es tracta de dues xifres que
contrasten fortament... separades
per només vuit dies.

La història del bon i vistós partit
es resumeix assenyalant les desta-
cades anotadores Margalida Lladó
(25), Antonia Camarero (18) i Isabel
Reverte (18), i en que tingueren la
jugadora contraria n.° 5 tot el
temps picadíssima.

AQUESTA JORNADA

Per primera vegada des de que
començaren les competicions no
tindrem cap partit a la vila.

Aquesta setmana ens ha tocat
ballar amb la lletja. Tenim quatre
viatges ben comprometedors.

El dissabte, dos partits a Ciutat.
Eis cadets juguen dins el Ramon
Llull (pronòstic favorable aIs locais),
els sjuvenils tenen un important en-
contre en front del Avante, equip
ben classificat (equilibri).

El diumenge, els seniors mascu-
lins tenen una excellent oportunitat
a Son Cladera (s'hauria de guanyar)
i les allotes van a Binissalem, on
ho hauran de donar tot per a con-
seguir la victòria (imprescindible
per conservar el segon lloc).

LARRY CISTELLES

•n••••n	

EN PORTO-COLOM se alquila
amarre con barraca en es Rivetó.
Precio 24.000 al afio.
Inf.: Tel. 653154

És la segona vegada que el Club
Joan Capó organitza aquesta simpà-
tica cursa-festa, que coincideix amb
Ia dels Sants Innocents. Hi partici-
pen únicament atletes del club.
Coneixedors de la dinàmica de la
prova, els corredors grans s'ho
prengueren a broma, com requeria
la diada. Però, no obstant, tots els
56 participants que corregueren pel
centre del poble ho feren a bona
marxa i elegantment, essent el pri-
mer en arribar Salvador Vidal. El
mes original, emperò, de la bulla es
l'entrega de premis, que s'efectúa
per sorteig i no per ordre d'arriba-

da. Es repartí un fester de recom-
penses amb molt d'aviram, xam-
pany, torró, coques, ensaïmades,
porcelles, sorpreses, llibres, «endio-
tets», etc., acompanyat tot això
d'algunes brometes. Ah! i l'endiot,
el «gordo», fou per Macià Soler.

S'ha d'agrair la gran collaboració
de nombroses cases comercials de
la vila i de pràcticament totes guan-
tes famílies estan «enganxades» al
Club Joan Capó. Sense ells no
hauria estat possible que tots i
cada un dels corredors se'n dugués
sustanciosos premis. Fins l'any que
ve, si Déu ho vol.

SMiors masculins:

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 52
SA POBLA, 61

Les baixes de Tia. Serra i Jaume
Binimelis pesaren molt, com es
preveia. Tia Rigo debuta., fent una
feina satisfactòria, per() esta física-
ment baix de forma. Les personals
feren molt de mal als locals qui
acabaren amb només quatre juga-
dors en pista, els més baixos.

La lluita del J. Capó fou forta i
mantingué a retxe quasi be tot el
partit al co-líder Sa Pobla. En el
descans hi havia un empat a 27.

Pere S. Barceló (17) i A. Oliver
(10), de la mateixa forma que ha
passat en els darrers partits, resul-
taren els més efectius. Destaquem
també la labor de Daniel i Tomeu
Oliver. Un altre pic Tòfoi Ballester
fou sancionat amb una tècnica de
la que s'havia fet mereixedor.

iinunci per a gent que no entén res
• o ho entén massa

S'està gestant un grup que vol posar coloms a La Sala.
És evident que asfaltar no és administrar un poble i que de
Madrit no en saben res de La Vila.
La nostra mala intenció és riure ja que fa plorera així com
ho tenim.
Volem fer nyifes a tots els que ens volen salvar i arreglar
tot el que no tenim espanyat.
Volem rodar clau i posar biulons i coloms.
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SANT SALVAD
vos desitja un bon any nou
Aiximateix vos comunicam que diumen-
ge dia 4 i dilluns di 5 farem un

201. DE DESCOMPTE en tots els
articles.

ALTA PELUQUERIA FEMENINA Y MASCULINA
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Les desea un Año Nuevo feliz y venturoso
Lunes 5 abierto

Mobles MONSERRA
Via Argentina, 24 - B.

vos desitja un
FELIZ ANY 1987

lo
	

FELANITX

FUTBOL

FELANITX: Vargas (-), Obrador
(1), R. Juan (1), Santi (1), Barceló
(21, Valentín (2), Gallardo (1), Cano
(1), Martín Rial (2), Vacas (1) y Al-
fonso (1).

Covas (2) por Vacas y Vanrell (2)
por Alfonso.

ABITRO: González (2). Amonestó
a Vacas, Llisto y Pons con la cartu-
lina amarilla.

GOLES: MM. 87, pase de Covas
y Vanrell ante la salida del portero
logra marcar, 1.0. Min. 89, pase de
Vanrell y M. Rial de cabeza marca,
2-0.

COMENTARIO
Ante un flojo rival el Felanitx

jugó un discreto partido en el que
lo más desetacable son los: minutos
iniciales del partido y los últimos
minutos en que el Felanitx supo
marcar sus goles y realizar jugadas
brillantes.

Mal equipo el visitante que se li-
mitó a defenderse, perder tiempo,
hacer alguna entrada violenta y ni
siquiera obligó a intervenir al por-
tero local Vargas, que se pasó una
aburrida tarde. Victoria justa y me-
recida, que pudo ser mis amplia si
hubiera habido más fortuna en el
remate final y de no haber tenido
el portero visitante Vivo una tarde
llena de aciertos.
, Co éste van tres los partidos con-
secutivos que gana el Felanitx en su
casa bajo la batuta del nuevo en-
trenador Janer. Partidos ganaos en
los últimos minutos, con goles de
jugadores que salen ya en la segun-
da parte como es el caso de Vanrell
y Covas.

Mi amigo Jimmy y yo encende-
mos religiosamente una velita, con
Ia intención de que se obre el mi-
lagrito cada domingo, la cosa de
momento no ha fallado, pero la tal
velita está en las últimas, queda
poca cera para arder, y no sabe-
mos, de comprar una vela nueva, si
tendrá el mismo mágico efecto. Es-
tas prácticas brujeriles son muy
complicadas. Habrá que ver.

El domingo el Felanitx viaja a
Pollença, un equino dificil.
Sería muy satisfactorio puntuar

La vela mágica

allí, pero nada fácil, seamos opti-
mistas.

MAIKEL

2.• REGIONAL

CA'N PICAFORT, 1 - CA'S CONCOS, 7

A LA SEGUNDA
FUE LA VENCIDA

Tuvo que repetirse el encuentro
entre el Ca'n Picafort y el Ca's
Concos debido a la alineación inde-
bida de varios jugadores locales, lo
que supuso la anulación del primer
partido en el que el Ca's Concos
había perdido de tres a cero.

En esta segunda confrontación,
jugando en campo neutral y debido
a que el Ca'n Picafort se presentó
con solo ocho jugadores, el Ca's
Concos no tuvo rival: marcó siete
goles que hubieran podido ser mu-
chos más por las oportunidades de
que dispuso.

Los goleadores fueron Bordoy con
tres dianas, Juliá con dos y Rosse-
lló y G. Mestre con un tanto cada
uno. El gol local fue conseguido de
penalti inexistente señalado por el
árbitro Sr. Barceló.

Mariana por la tarde el Ca's Con-
ces recibe la visita del Pla de Na
Tesa.

S'HORTA, 4 - PORRERES ATCO., 1
LABORIOSA VICTORIA

Pese a lo claro del tanteo final
no lo tuvieron fácil «los pibes» de
Aznar, pues S'Horta no era dueño
del centro del campo, donde cam-
paba a sus anchas el Porreres y
creaba las ocasiones de gol. El par-
tido se jugó a un fuerte tren, con
un S'Horta que empujaba a trom-
picones, con jugadas desbalazadas,
pero se vaciaba poniendo toda la
voluntad en la cancha.

GOLES.—(1-0). Mas, al saque de
un córner directo. (1-1). Empatarían
los visitantes. (2-1). Penalti cometi-
do a Mas que él mismo transforma.
(3-1). La mejor jugada de la tarde,
digna de mencionar porque quizá
fue la única, que culmina Aznar.
(4-1). Dino en jugada personal.

S'Horta.—Emilio, Guillem, Mate-
malas (Desi), Xisco, Burguera, Az-

nar, Dino, J. Ramón, Mas, Torrens
y M. Roig.

JUVENILES

FELANITX, O - ESCOLAR, 2
MAL MOMENTO

A causa de algunas circunstan-
cias, bajas, lo cierto es que nues-
tros juveniles no andan finos.

Felanitx.—Riera, Barceló, Huguet,
Aznar, Surier, Sagrera, Hernández,
Sito, Juliá, Beas y Orell (Vaguer).

INFANTILES
B. RAMON LLULL, 1 - FELANITX, 1

LOS FELANITXERS
PUDIERON GANAR

En Inca disputaron nuestros in-
fantiles un gran partido. Un punto
sabe a poco ya que el árbitro igno-
ró un claro penalti en el área local
cometido a un delantero felanitxer.
El gol visitante fue obra de Diego.

ALEVINES
FELANITX, 1 - POBLENSE, 2

NO PUDO SER
La superioridad visitante se vio

reflejada en el marcador final pese
a los intentos locales. El gol lo mar-
caría Tomás cuando los visitantes
habían marcado ya sus dos goles.

Felanitx.--Galmés, Sánchez, Toni,
Acosta, Esteban, Chisco, Tomás,
Chupi, Marcos, Pons y Herrero
(Serafín).

FUTBOL EMPRESAS
RTE. «ES PUIG», 5 -

GRIMALT/PROTECTORA, O
Vencieron los de casa merecida-

mente, pero el árbitro fue el ,haz-
merreir del partido, cometiendo
errores de bulto. Los felanitxers

para colmar el vaso de sus despro-
pósitos tiraron un penalti en dos
tiempos; el tío que sabe menos que
una lapa etrusca se cuidó de anular
al desconocer la validez de la juga-
da. Vamos, cachondeo, fino.

En el (Guillermoobraborstadium»

Borussia, 4
Bayer Miinchen, 3

No es una inocentada, el pasado
sábado se disputó en Felanitx en el
«Guillermo Obrador Stadium» este
espectacular partido a las órdenes
del colegiado TONI ROT, enérgico,
que sacó hasta tarjeta roja.

Primera parte excelente del Bayer
que aprovechó las ocasiones (4-1).
En la segunda, briosa reacción de
Borussia que buscó afanosamente •
igualar el marcador. Al final victoria
de los azules y botella de «J. B»
para beber a gollete y reponer
energías.

Luego hubo cruce de destinos en
el «Cruce», cena de compañerismo
de ambos equipos. Suculento ágape
regado con exquisitos caldos portu-
gueses. El remate final fue en la
«exótica» discoteca «J.F.», de la que
nadie sabe nada, donde se recrea-
ron viendo en acción el cimbrear
de las ancas de algunas robustas
nativas.

Cabe felicitar al organizador «Pi-
pasmiot» que conjuntamente con
Toni Capó «maffia X' y adláteres
supieron llevar adelante este com-
plicado objetivo.

WOLFRAND STRAUSS
enviado especial

Felanitx, 3—La Unión, O

Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón [lull, 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.


