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La Cavalcada dels R ,c‘--;s Un edifici a recuperar .

Apart el lamentable i vergonyós
incident que protagonitza en el
moll mateix de desembarc un dels
xofers que portaven Ses Magestats
els Reis d'Orient, —degut segons
hem pogut saber al seu estat d'ebrie-
tat—, la cavalcada dels Mágics es
desenvolupá dins la tónica tradicio-
nal, entre l'expectant etnoció dels
menuts i la intervenció, un poc es-
burbada a vegades, deis més gtan-
dets que s'integren en el seguici dels
Reis. Després del retard de rigor, els
egregis personatges s'acostaren al

Sant Antoni, que exerceix una
mena de patronatge general da-
munt tota la pagesia, es el patró
per excellència del llogaret d'Es
Carritxó, on la seva festa ha gaudit
sempre d'una llegitimitat ben clara
dins tota la contrada.

Així doncs,i com pertoca la festa
s'iniciarà la vigilia —dia 16— amb
una missa concelebrada, a les 8 del
vespre. Predicaral' Arxiprest Mn. Mi-
IM11.1111iMINI=1:1111•11MMIIMAIGNIZOW.

Cartl 3 ¡EL hl gcs y a
los nirwes

Baltasar Barceló Mir, pide per-
dón públicamente, ya que público
fue su incorrecto proceder el día 5
de los corrientes en la cabalgata de
los Reyes Magos en Porto-Colom. De
un modo especial a SS.MM., y de
un modo particular a S.M. el Rey
Baltasar, al que quiero hacer cons-
tar también públicamente que no
existía ninguna animadversión ha-
cia el mismo, ni rencor ni ningún
motivo para ello ni para obrar corno
obré. El estado etílico en que me
encontraba hizo que actuara de ma-
nera tan incívica y tan reprochable,
de la que me arrepiento sincera-
mente.

Pido perdón a todos los niños de
Porto-Coloin y Felanitx, por si he
sido motivo de escándalo para ellos,
y siento de corazón que en una fies-
ta de amor, alegría e ilusión para
todos yo pueda haber sido la nota
discordante.

Agradezco de todo corazón a
SS.MM., y a sus representantes la
magnanimidad y grandeza de cora-
zón que han demostrado para con-
migo.

Atentamente
Baltasar Barceló Mir

replá de la parròquia on s'escenifi-
cá el passatge avangelic de Sant Ma-
teu referent a l'adoració dels MA-
gics, amb la intervenció del rei
Herodes. Un cop adorat el Nin Je-
sús els Reis arribaren a l'Ajunta-
ment on foren complimentats per
les Autoritats locals i des del baleó
principal saludaren la població.

Tot seguit, enmig del soroll de les

sirenes i la fumera cie les torxes, els

Magics compliren Iwseva missió de

portar l'alegria a tota la mainada.

quel Serra i el Cor de S'Horta ten-
dra cura dels cants litúrgics. Hi
assistiran les Autoritats de Fela-
nitx.

A sortida de missa se calara foc
a un fogueró, on podran torrar els
que vulguin, perquè hi haura Ilan-
gonissa i botifarró i sangria gratis
fins que s'acabarà. Durant aquesta
torrada es podrà bailar al so de
l'Agrupació Llunera i els grups
«Perles i Coves», ambdós de Mana-
cor. Mentrestant se rifara una por-
cella i algunes ensaïmades.

El sendema, dia de Sant Antoni,
a les 3'30 de la tarda s'iniciaran
les tradicionals Beneïdes. S'han es-
tablert els següents premis:

ler. 15.000 ptes. i obsequi.
2on. 12.000 ptes. i obsequi.
3er. 10.000 ptes. i obsequi.
Els premis següents, 4rt., 5e., 6è.

i 76. (que no tendran obsequi),
seran de 6, 5, 4 i 3 mil pessetes
respectivament.

De tota manera totes les carros-
ses participants seran recompensa-
des amb 3.000 pessetes.

El Jurat sera integrat per una
persona de cada una de les locali-
tats que hauran presentat carros-
ses.

L'organització de la festa corr a
càrrec de l'Associació de Veïns d'Es
Carritx6, la qual —segons resa el
programa— declina tota resporisa-
bilitat en qualsevol contra temps
que es pogués registrar en el seu
decurs. I, naturalment, vos convida
i espera a tots a la festa.

Sant jqij

o Felmitx
La festa de Sant Antoni se cele-

brara a la nostra població el dissab-
te a vespre i el diumenge horabaixa

Davant el començament de l'any
nou, he pensat que la meya prime-
ra collaboració d'enguany al setma-
nari podria anar dedicada a un
Lema que em preocupa de molt de
temps enea. Se tracta de l'edifici
que fa cap de cantó entre el carrer
del Call i el d'En Canaves i que
molts de felanitxers coneixem en-
cara amb el nom de Sa Caixa.

De temps meu, hi va estar ins-
tallada la seu de Falange, l'emisso-
ra Radio (Joventut de) Felanitx, de
feliç memória, i qualque cosa mes;
però segurament la part del local
que mereix un record més en-
tranyable es la sala d'actes que hi
havia a la planta més alta, amb
pati de butaques i amfiteatres, do-
tada d'un escenari reduït i amb
dependencies magríssimes, per  que
fou suficient per a prestar un ser-
vici inestimable a la vida cultural
felanitxera.

Estic pensant en les decades en
que tenia molta vida el teatre d'afi-
cionats. Els collegis de monges, els
joves d'Acció Católica, els Croats i
qualque entitat més que arss no em
ve a la memòria, aprofitaven qual-
sevol pretext per muntar represen-
tacions teatrals, que trobaven a «Sa
Caixa» un marc, modest si voleu,
però eficient, simpàtic i familiar.
Eren els memorables temps de les
comedies amb tots els personatges
del mateix sexe. I si no ho eren els
personatges, ho eren els actors. Les
dones, si calia, no tenien inconve-
nient de vestir-se d'home. Els ho-
mes, en canvi, no arribaren mai,
que jo ho récordi, a vestir-se de
dona per exigencies del reparti-
ment. Misteris.

Deu fer uns deu anys, però, que
l'edifici va quedar tancat de tot. El
teatret ja no deu oferir ni els mí-
nims de seguretat exigibles. Un
edifici, en suma, que se tuda de la
manera més !lastimosa.

Si l'irnmoble fos propietat d'un
particular, poca cosa hi cabria afe-

i d'aquesta manera no interferira la
d'Es Carritxó que tradicionalment
se celebra el dia del Sant. Un any
més la Croada de l'Amor Diví —que
ha cstat la que ha restaurat i do-
nat vertader impuls a aquesta tra-
dicional celebració— serà la que cui-
dara de la seva organització i en
aquest sentit ja ha tirat els progra-
mes al carrer per tal de que els que
vulguin participar sàpiguen amb la
deguda antelació al que s'han d'aten-
dre. Tot seguit oferim un avanç

(Passa a la pàgina 5)

Josep A. Grimalt

gir. Al centre de la Vila, de cada
dia hi ha més cases tancades. Però
resulta que justament n'és propie-
taria una institució que maneja els
cloblers a palades i que, per altra
part, exerceix una labor de dina-
mització cultural exemplar. No he
de fer ara una anàlisi detallada de
totes les activitats impulsades per
l'Obra Social de la Caixa. Me remet
a una de les seves publicacions, els
«Quaderns», que en dóna compte.
Basti citar, com una de les més
útils i encomiables, el sosteniment
de la xarxa de biblioteques popu-
lars espargides per Catalunya i les
nostres illes, servici del qual, a Fe-
lanitx, hem tengut la sort de bene-
ficiar-nos directament.

A través del present escrit i del
pròxim, voldria cridar l'atenció
tots els qui puguen fer qualque
cosa sobre el penós estat d'aquest
edifici i sobre els extraordinaris
fruits que se'n podrien treure si el
volien condicionar degudament.

Començaré pel teatre. Es sabut
que una de les manques més nota-
bles que pateix avui la infraestruc-
tura dels nostres servicis públics
es l'absència d'un local d'escenari.
En varem perdre un, d'escenari,
per culpa d'una desafortunada re-
forma que va sofrir el teatre Prin-
cipal de la nostra ciutat. Després,
Ia degradació de l'edifici de Sa
Caixa a poc a poc ens ha privat de
l'altre que ens quedava, i ara no en
tenim cap. De manera que, si qual-
cú té la iniciativa de muntar una
obra teatral a Felanitx se veu en
el cas d'aver-la de representar al
ras, a la via pública, amb tots els
inconvenients que això implica, o
be a fora del casc urbà. Es el cas
del grup «Gent de bulla».

La manca d'escenari no sols difi-
culta el treball dels qui tenen ini-
ciatives, sinó que pot tenir un altre
efecte tant o més nociu, i és el de
fer malbé, abans de néixer, molts
de projectes que, amb un local
digne per a presentar-los, arriba-
rien a bon port. No he d'insistir
ara en el gran valor social, cultural
I formatiu de la practica del teatre,
especialment entre els joves. Els
països més civilitzats del món l'hi
reconeixen i obren en conseqilència
instituint-la com a assignatura en
els plans d'estudis.

Una altra utilitat que se'n podria
treure se relaciona amb la bibliote-
ca pública que la Caixa manté a
Felanitx; però la importancia del
tema aconsella reservar-lo per a un
pròxim article.
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral:	 1.250 Ptes.

Semestral a fora: 1.400 Ptes.

SANTORAL

Diu. 11 St. Higini

Dill. 12 St. Arcadi

Dim. 13 St. Hilari

Dim. 14 St. Felix de Nola

Dij. 15 St. Pau ermita
Div. 16 St. Honorat

Dis. 17 St. Antoni abad

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, 14 119 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:
C. Ticoulat

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

TELËFONS D'INTERÈS
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funerària 	580448. 581144
Ambulimcies

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

Demografia 86
REGISTRE CIVIL

Neixements = 132
Matrimonis canònics = 64
Matrimonis civils = 11
Defuncions = 146

PARROQUIA DE ST. MIQUEL

Matrimonis = 55

Baptismes:
Nins 49
Nines 59 = 108

Defuncions:

Homes 62
Dones 85 = 147

SOL B UT1
fa saber /lis seus

clients que dimarts dia
13, comencen eis

substanciosos
DESCBMPTES

de la temporada

FELANITX

S'HORTA

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO 4

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 10, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros a excepción de
D. Francisco Adrover Alonso:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se informó favorablemente la so-
licitud de ayuda para la me ora de
Ia vivienda rural interesada por
D.3 Catalina Capó Pou.

Se acordó nombrar a D. José Val-
divia Ferrer como Director de las
Obras de reforma de la pescadería
y cámaras frigoríficas del Mercado.

Se accedió a la solicitud de doña

PARROQUIA
DE CA'S CONCOS

Matrimonis = 1

Baptismes:

Nins 1
Nines 2 = 3

Defuncions:

Homes 4
Dones 9 = 13

PARROQUIA DE

Matrimonis = 4

Baptismes:-

Nins 6
Nines 14 = 20

Defuncions:

Homes 2
Dones 4 = 6

Antonia Barceló Bordoy interesando
autorización para la instalación de
tuberías de la conducción de agua
potable en calle San Agustín.

Se dio cuenta del escrito de la
Censellería de Turismo sobre la
edición de carteles promocionales
del Municipio.

Se dio cuenta del escrito de la
Consellería de Obras Públicas sobre
realización de una camparia de di-
vulgación de la problemática sobre
residuos sólidos.

Se dio cuenta del escrito de la
Consellería de Cultura sobre inte-
gración de la Escuela de Música de
Felanitx en la red de Escuelas Ele-
mentales de Música de la Comuni-
dad Autónoma de las Islas Balea-
res

Vista la solicitud de D. Bartolome
Caldentey Juliá, se acordó denegar-
le la licencia para construir un edi-
ficio de locales y viviendas en la

calle Alcalá. Galiano-. sin - de Porto
Colom por no coincidir la superfi-
cie escriturada del solar con la que
figura en el proyecto.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Santiago Fuster Rebassa, a don
Antonio Juan Nadal, a D. José An-
tonio Borruego Fernández, a don
Juan Llull Barceló, a D.a María Mai-
mó Roig, a D. Antonio Martínez Ló-
pez, a D. José Amo Roldán, a doña
Antonia Andreu Salom, a D.a María
Barceló Barceló y a D. Fabric
Tense.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

Se acordó conceder cincuenta me-
dallas conmemorativas del Primer
Centenario de la Ciudad.

Felanitx, a 17 de noviembre de
1986.

El Secretario:
El Alcalde:

Els colma, a mis de
veritables missatgers,
són simba l de pau

Coloms a la Sala

I L__ 	

S L
BOUTKIV



Entorn de la Catequesi - III
Quan érem petits a ca nostra hi per aprofitar-se'n cadascú a mesura

solia haver uns caminadors. Ens va- de les seves possibilitats.
ren ajudar más o manco a donar

	
2n.) Tot i essent fonamental en

les primeres passes. Ara, si n4ir han el catequista el testimoni de vida,
desaparegut ja, romanen oblidats hem de ser conscients que això no
al porxo i just són un record de la es suficient: se necessita endemés
nostra infantesa. El mateix pot una bona preparació, el mes llarga
passar ben be amb el plànol o cro- i completa possible. Se fa urgent
quis del camí per a dur endavant adquirir una certa pedagogia i for-
una catequesi amb un mínim de mació teológica per acostar el Mis-
planificació i coherencia, que figu- satge al nostre jovent.
ra en aquest escrit. El croquis no

	
3r.) La crida cap a un estudi i

es meu però crec que val la pena preparació s'ha de fer des de la
de donar-li un cop d'ull. A lo millor Parròquia, amb el suport, l'ajuda i
vos ajuda a caminar (a mi m'ha l'encoratjament constants de la ma-
servit) i en un primer moment sera teixa, sense presses ni pretenir ha-
bo tenir-lo en compte. Però una ve- vcr el problema amb 3 ò 4
gada vist i assumit podeu prescin- conferencies ofendes al llarg de
dir-ne tranquillament, com si es l'any. El sistema de donar quatre
tractàs deis caminadors de quan pinzellades (com sovint s'ha fet) o
erem petits. Pretén esser tafr sols de posar pegats pens que no es el
una ajuda valida i aquesta es rúni- més indicat.
ca pretensió que m'ha mogut a in-	 4t.) El fet de que s'hagi implan-
cloure'l en aquest article.	 tada una catequesi a nivell de po-

ITINERARI D'UNA CATEQUESI
(plànol o croquis del camí)

1.—E1 grup parteix de la seva experiència...
EXPERIENCIA. SITUACIÓ. FET.
- Evocació: l'experiencia o situació se fan presents.

Profundització: baixar realment a l'experiència de l'home.
- Generalització: la meya experiencia es experiencia de la

Humanitat.

2 —... i la interpreta a la llutn de l'Evangeli...
MISSATGE. IL.LUMINACIÓ ANUNCI. PARAULA.
- Troiram la significació cristiana de l'experiència.
- Escoltam la PARAULA que ens arriba des de l'experièn-

cia o situació.
- Ens sentim interpellats pel testimoni cristià davant les

mateixcs experiencies.

i tracta d'expressar-la, c'ure' ! i celebrar-la.
RESPOSTA. COMPROM1S. CELEBRACIÓ.
— Intentan) transformar la fe en realitat operant (actui-mt).
— Se configura i concreta el compromís cristià.
— El que creim i votem viure, això mateix ho celebram

Resumint molt breument el que
he volgut transmetre al llarg d'a-
questes tres setmanes, podria con-
cretar-se així:

Ir.) Pel camí de la catequesi po-
dem i hem de fer servir els mitjans
audiovisuals, ja que ells parlen i
arriben a l'home sencer: a la in-
feHigericia (cap) i a l'afectivitat
(cor i cós) i endemés són uns mit-
jans que Déu posa al nostre abast

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

Especialidad en platos típicos
mallorquines.

Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.

Los domingos menú especial.

Servimos comidas a domicilio.

És cosa de no creure!
Esta provat i comprovat que no puc viure fora de Mallorca. Som un

ferrer sense carbó, un vermador sense trinxet,... som un peix fora de
l'aigua! Des de la dan-era «avantatge» me n'ha passat cada una, que no
se pot contar. Però si prometeu que el que diré quedara entre noltros
(i no «nosaltres» que fins i tot els catalans se n'assabentarien), comen-
çaré per dir-vos que, una vegada que vaig veure passar N'Andreu Bosch
i En Toni Grimalt abordant l'avió que conduiria a Madrid la III.a TRO-
BADA BALEAR A L'ARGENTINA, podia anar a dormir tranquil, content
d'haver acompanyat fins a lo darrer aquell meravellós grup d'amics, i
trist per veure'l partir. No sabia, ni me pensava mai, que haguessin fet
tornar arrera Na Maria Salom i la seva tia, trobada (no's pot dir d'altra
manera) dins un calaix del Consolat d 'Espanya a Bones Aires, i la se'n
menava després de más de 30 anys d'absencia. No la deixaven embarcar
a la tia per no tenir amb ella el carnet d'identitat que havia deixat a la
casa. I en tenia de papers!

Ja havíem tengut unes qüestions amb un dels controladors, que una
vegada que havia despatxat rot l'equipatge del grup, es despenjà amb la
nova que tenien un excés de 160 quilos de pes. Quagi feia rialles l'exigèn-
cia de pagar a raó d'un caramull de dòlars per quilo, i l'avió aixecaria el
vol igual... que, per riure, li vaig dir: «Escucha muchacho, ten en cuenta
que yo no embarco...». O no em va veure, o no ho va entendre, o no te-
nia sentit de l'humor, lo cert es que, fort i no et moguis volia cobrar l'ex-
cés d'equipatge. En Grimalt començava a voler xupar el puro de la banda
del foc, quan arriba el comandant de l'avió, posant unes maletes damunt
la balança. Vaig aprofitar per a demanar-li si coneixia al comandant
Quintana, amic al que feia estona no veia, i me digué que ara era ins-
pector general d'Aerolíneas Argentinas. Aquesta era la meya! Com que el
comandant es amo d'hisenda i vida, embarcant a la nau, li vaig comentar
si era cosa de fer, que aquell allot que cumplia el reglament, però ja
sabem que entre poc i massa..., no hi havia dret que gent que venia de
deixar a l'Argentina més de deu milions de pessetes, hagués d'afegir-hi
prop de 2.000 dòlars, que no pagarien si no se controlava la balança i les
maletes, per-que podia esser que n'hi hagués que no eren nostres. A un
minut només per passatger, significava retardar el vol per una hora exac-
ta. El comandant feu un sol comentari• «Me parece ridículo. Vamos a ver
qué puede hacerse». El controlador no el sentí, però veia la cara del co-
mandant... i canvià tot d'una d'opinió, deixant passar les darreres ma-
letes retingudes.

Emocionats encara per la despedida, En Jordi i N'Irene, els amics
argentins que canegueren Mallorca enguany «per culpa meya r, em dei-
xaren a l'estació del tren per a tornar a San Pedro. Me vaig trobar amb
un altre amic ex deixeble, també fanatic de Mallorca, i no falta dir que
tot lo camí xerrarem de... Mallorca! Passada l'estació de Baradero ens
començarem a preparar per a davallar a San Pedro, de manera que quan
sentirem que el tren començava a frenar, ja forem a la porta del vagó.
S'aturà just un segon, i així mateix me crida l'atenció que tornas partir
tan aviat. L'altra company se tira de l'altra banda, i al temps que em cri-
dava «No se largue, Don Miguel!»... ja era tard... El tren ja feia via.
«Esto no es San Pedro, es Río Tala!». No haver caigut abaix del tren al
davallar, ja era un miracle. Tornar pujar al darrer vagó.., ja era temptar
la mort. I els dos fanatics de Mallorca, coneixedors de Roma, que havien
rodat més món que En Tófcl Colom, restaren com a dos betzols a restació
de Río Tala, tancada amb clau, a les onze de la nit, a, quinze quilòmetres
dn San Pedro, i el proper tren passaria a les dues de la matinada, sem-
pre que vingués a horari.

(Continuara)	 Miguel Antoni Engin ver

SE NECESITA

Ayudante mecánico y
Ayudante planchista

con carnet de 2.a y servicio militar cumplido

Inf.: Tel. 581984 - 85

VENDO CASA semi acabada (dos viviendas)
3 o 1 dormitorios y 2 baños cada una

en calle Virgen San Salvador

Informes: Restaurante PITUFOS Cal Millor

Tel 585606

FELANITX

Avantatge de Ilavors

ble de la qual se'n beneficien regu-
larment els nostres fills, no lleva
als pares l'obligació que tenim en-
vers d'ells de ser els primers edu-
cadors en la seva fe, amb tot el
que això implica de part nostra

d'exemple, acompanyament i viven-
cia dins les nostres families del
que creim i confessam.

Biel Garrovi



Luis Enrique Arbulu Crousillat
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

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

Toda clase de servicios Tocológicos y Ginecológicos

e/ Amargura 1, 4.° - 2A (ascensor) Tel. (971) 55 43 22
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Els paisatges de Jesús Camargo
Dissabte horabaixa quedà inau-

gurada a la Casa de Cultura l'expo-
sició de Jesús Camargo. Es una
mostra de la seva darrera produc-
ció, amplíssima per cert, on hi tenen
cabuda olis i aquarel.les. La temáti-
ca és essencialment paisagística i
sobre tot a l'aquarel.la ens presenta
un ventall amplíssim de paisatge
urbà. Els olis palesen la intenció
clara d'ampliar la paleta impressio-
nista amb noves experiêncies colo-
ristes amb una audácia ben plante-
jada i encaminada. Ens complau de
debí!) aquesta mostra.

Fins diumenge dia 18 ha de restar
muntada. Es aconsellable donar
una ullada a aquesta exposició.

Música per a Nadal
Tal com estava anunciat, el pas-

sat cap de setmana se celebraren
sengles concerts a càrrec d'agrupa-
cions musicals felanitxeres. El dis-
sabte a vespre fou a la parròquia,
on la Banda de Música, sota la
direcció de Felip Manchón, oferí
un repertori mol ben seleccionat,
en el qual entre els tres pasado-
bles que integraven el programa

• s'interpretaren un menuetto, «Sep-
timino»» i el primer temps de la
Cinquena Simfonia de Beethoven i
dues seleccions, una de «El barbe-
rillo de Lavapiés» de Barbieri i
l'altre de «La isla de las perlas»
de P. Sorozábal, les quals junta-
ment amb la fantasia de «La del
soto del parral» feren les delicies
dels espectadors.

Del repertori que interpreta el
sendemb. la Coral en donar -cm
compte a l'edició anterior. Fou un
ramell de motius nadalencs execu-
tats amb molt bon tremp per la
nostra coral sota la direcció de
Jaume Estelrich.

La Coral de Felanitx a la Setmana
de Cant Coral

Dijous que ve, dia 15, la nostra
Coral actuara a l'església de Sant
Antoniet, dins el cicle de la Setma-

na de Cant Coral de Palma que or-
ganitza la Federació de Corals de
Mallorca sota el patrocini de l'Ajun-
tament de la Capital amb motiu de
les restes de Sant Sebastià.

Sera a les 8,30 del vespre que s'i-
niciarà la primera part del concert,
a càrrec dels Nins Cantors de Sant
Francesc i la segona part serA per a
la Coral de Felanitx.

«Evolució econòmica 1985 - Les
Balears»

La Caixa de Balears «Sa Nostra«
i la Banca Catalana han presentat un
cop més aquest treball sobre l'eco-
nomia balear, realitzat per un equip
d'economistes entre els quals hi fi-
gura el nostre paisà Joan Mestre Ra-

L'obra s'estructura en quatre
grans capitols, en els quals s'ana-
litza successivament el comporta-
ment de l'economia a nivell interna-
cional, nacional i balear. Dins aquest
darrer es on s'analitzen eis distints
sectors de producció de l'arxipèlag.
l'agricultura, la indústria, la cons-
trucció i el turisme. També es de-
dica un capitol a l'evolució de la
població i per últim s'analitza l'ac-
tivitat registrada en el sector de
trasports i comunicacions, les inci-
dencies de les administracions pú-
bliques, (estati, local i seguretat so-
cial), l'evolució de les institucions
financeres i la balança comercial.

En Nicolan Barceló a una comis-
sió del Greenpeace

Dimecres passat ens deixa el
nostre company i coHaborador Ni-
colau Barceló per a incorporar-se
com a coordinador a l'Estat Es-
panyol, a una campanya que durant
l'any 1987 ha de dur a terme dins
el Mediterrani l'organització ecolo-
gista Greenpeace en contra de la
nucleari tzació.

La missió d'En Nicolau Barceló
es la de mantenir des del departa-
ment d'idiomes, el contacte amb
les distintes seccions que treballa-
ran en la campanya i que preparen
la vinguda del vaixell «Sirius» a la
nostra mar.

Teatre a So`a Negro
Dissabte passat, en el local so-

cio-cultural de l'antiga escota de
So'n Negre, l'agrupació popular «Sa
Revetla» d'aquella barriada va dur
a l'escena dos sainets, els quals,
tot i que ja s'havien representats
anys enrera, foren prou celebrats
pel públic que hi assisti i sobre tot
per la gent mes jove que no els
coneixia.

Avui es repetira la funció a les 9
del vespre. Recordam que les obres
escenificades són «N'Arnau s'assis-
tent» i «Ous de somera». Interve-
nen en els reparts Jaume Soler,
Bartomeu Caldentey, Sebastià Oli-
ver, Maria Obrador, Miquela Obra-
dor, Jaume Obrador, Antoni Antich,
Sebastià Obrador, Nicolau Ramon i
Pere Obrador.

La Creada als assilats de la
Casa Hespici

Com és ja una tradició de més
de quaranta anys, el dia dels Reis
Ia Croada obsequia els assilats a la
Casa Hospici-Hospital amb un di-
nar extraordinari. Així doncs el
pare Jaume Duran —que benei la
taula— ajudat d'alguns membres
d'aquesta associació, serviren aques-

ta bona gent que amb tanta d'esti-

mació i dedicació de les monges

de la Caritat acolleix la nostra

secular institució benéfica.

Un gest que volem esmentar una

vegada més i que mereix la nostra

simpatia Inés fervent.

Confraria de Sant Agustf
MISSA SUFRA GI

Denla diumenge dia 11, a les 7'30

del capvespre, a l'església del Con-

vent de Sant Agustí, se celebrara

una missa en sufragi del confrare

mort recentment Jaume Fuster Vi-
cens.

vida social
NECROLÓGICA

Dia 24 de desembre entrega l'ani-

ma a Déu, a 84 anys i després de

veure's confortat amb els sagra-

ments, D. Bernat Obrador Bordoy,

de SJ'n Colom. Descansi en pau.

Reiteram el nostre condol a la

seva familia i d'una manera espe-

cial a la seva filla Barbara i fill

politic Miguel Miguel.

SE NECESITA Señorita, ayudante
de cocina. Imprescindible coche.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

I Asseciacid e t'ibis del
CavOlei fiws Cipncos

Dia 11 de desembre passat va
quedar constituïda la nova junta
directiva sorgida de l'Assemblea de
dia 6 del mateix mes. Els compo-
nents de la nova junta són:
PRESIDENT:

Pere Obrador Serra
VICEPRESIDENT:

Agustina Adrover Llull
SECRETARI:

Guillem Monserrat Vidal
TRESORER:

Jaume Obrador Adrover
VOCALS:

Magdalena Bennasser Rosselló
Bonaventura Maimó Bordoy
Salvador Bordoy Roig
M.a Lluïsa Danús Obrador
Antoni Caldentey Obrador
Guillem Vidal Gomita
Antoni Estelrich Antich
Els primers actes organitzats per

Ia nova junta directiva són els de
Sant Antoni el programa dels quals
es com segueix:

Avui dissabte, a les 9 del vespre
GRAN FOGUERO i ball de bot. Hi
haura pa, llangonissa i sangria de
franc fins que sacabi..

Denla diumenge dia 11, a les 3'30
del capvespre, tradicionals BENEf-
DES, amb concurs de carrosses.
S'estableixen els premis següents:

l er. 5.000 pessetes.
2on. 3.000 pessetes.
3er. 2.000 pessetes.
A més hi haurà un obsequi per

a tots els participants.
CoHaboren en la festa l'Excm.

Ajuntament de Felanitx i «Vi d'En
Bernat»

ELECTRO4R[0
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.

44' Agraïment
La familia Mascaró-Bennasar

davant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes
amb motiu de hi mort de Se-
bastià Mascaró Galmés i en la
impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moltes gracies.

Cofradía de la Piedad
as personas interesadas en pertenecer a la nueva

cofradía de penitentes, pueden ponerse en contacto con el

Sr. Mayo!, Tel. 581374 (noche), y en esta Administración,

Major, 25, para proveerse del nuevo vestido.



Classes de ceràmica
Curset 87
per a nens i adults

Places limitades
Les classes començaran la propera

setmana

INFORMACIO I MATRICULA
Taller de Ceràmica

CALL VERMELL
C. Major, 34—Tel. 582158

Empresa Alquiler de Vehículos
NECESITA:
JEFE de RESERVAS y COORDINACION
Se requiere:

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
DINAMISMO Y GANAS DE TRABAJAR
BOTES DE MANDO

Se ofrece:

INCORPORACION INMEDIATA
TRABAJO TODO EL AÑO
BUENOS INCENTIVOS
TRABAJAR EN ESTRECHA COLABORACION
CON DIRECCION EMPRESA

informes: Horas oficina, Tel. 581984-85

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

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

A.O.A.
Felanitx, desembre 1986

ALQUILO LOCAL, 100 m2.
aproximadamente en calle
Quatre Cantons, 7
(Esquina calle Agua)
Inf.: 'fel. 580381

Ii=1n1111110n11.	 ••nn1111n11,	

FELANITX

Com era Felanitx quan rebé ei titol de Ciutat
Per P. Xamena

Abril, 24.—Coincidiendo en una misma semana las dos fiestas que
anualmente se dedican a N. a Sra. de San Salvador, hase acordado supri-
mir el presente año la que había de tener lugr el domingo de Quasimodo,
por celebrarse la solemne fiesta de N.a Sra. del Rosario (Primer domingo
de Mayo, día 1). En su consecuencia solo tendrá lugar en dicho Santuario
la del día 8 del próximo Mayo.

Abril, 24.—D. Jordi Veny publica en «El Felanigense» un article tau-
lat «Nuestra riqueza comercial marítima en el año 1884». Comercio de
importación exterior: 12 buques de vapor y 83 de vela que entraron con
cargamento procedentes de Francia.

Comercio interior o de cabotaje entre las islas Baleares y la Penínsu-
la, 139 buques.

94 buques de tránsito y arribada forzosa.
Total fondearon en Porto Colom 328 buques.
Exportación al extrangero, 14 de vapor y 103 de vela consignados a

los puertos de mediodía de Francia y Argelia.
De cabotaje 118.
De tránsito y arribada forzosa 115.
Total 347 barcos levaron anclas para otros puertos.
Principales mercancías importadas: 420 Kgs. de hierro en barras. 250

Kgs. de esparto. Piperia vacía para vino.
Principales mercancías exportadas: 600 Kgs. de azulejos. 23.500 ,le

cortezas curtientes. 30.000 de sal común. 4.200 de almendras en cásAra.
300 de higos prensados. 11.200 de limones. 9.259.713 litros de vino común.

EL vino que los otros puertos de la provincia en este mismo ario
exportaron fue: Palma, 8.683.587 litros. Ibiza, 2.475 litros. Sóller, 1.200
litros Mahon, 89 litros.

Tel. 580111
Viernes 9, sabido 10 a las 9 noche y domingo 4 desde las :3

Miedo, terror, risa, cachondeo, esto es

Transylvania 6-5000 y El Club de los 5
(Cinco jóvenes muy distintos despdés de pasar una noche juntos)

Viernes 16, sábado 17 a las O noche

Primera plana y Power
Domingo 18 desde las 3 

3 Películas: Santa Claus — Primera Plana y Power

PROXINI OS ESTRENOS:
	

23-24-25 enero	 La Misión
6-7-8 febrero	 Color Púrpura
13-14-15 febrero	 Aliens

Sant Antoni a
Falaaik

(Ve de la pagina 1 )

d'aquest programa.

Dissabte dia 17, a les 8 del ves-
pre se celebrara missa solemne a
la parròquia de Sant Miguel i a con-
tinuació, a la plaga de Santa Mar-
galida s'encendrà el monumental fo-
gueró, durant el qual, i un cop que
s'hagi aconseguit un poc de caliu,
es podrà torrar. El grup SIS SOM
animara la vetlada i suposam que no
hi mancaran balladors i balladores.
Per la seva banda, els alumnes de
8e. curs del collegi de Sant Alfons
muntaran una taula a la que posa-
ran a disposició del públic entre-
pans de llangonissa i botifarró per
a recaptar tons a favor del viatge
d'estudis.

Les BENEIDES seran el diumen-
ge horabaixa. A les 3 s'hauran de
concentrar els participants a la pla-
ga d'Espanya i a les 3'30 comença-
ra la desfilada. A semblança d'altres
anys es convoquen tres concursos,
Carrosses, Exemplars de bestiar i
Participacions de centres d'ensenya-
ment o entitats juvenils.

Per a les carrosses s'estableixen 8
premis, de 15.000, 10.000, 8.000, 6.500,
6.000, 5.500, 5.000 i 4.500 pessetes.
Per animals sols 7 premis, de 4.000,
2.000, 1.500, 1.250 i tres de 1.000 pes-
setes. I per als centres escolars o
entitats juvenils, 4 premis, de 8.000,
6.000 i dos de 4.000 pessetes.

La inscripció s'haurà de fer mit-
ja hora abans de les beneïdes a la
plaga d'Espanya, davant Ca'n Felia
i com es costum el Jurat valorara
preferentment les carrosses, carros
o bestiar endiumenjats amb motius
costumistes mallorquins i que a mes
duguin acompanyament musical.

El 'patrocini de la festa corr a
càrrec de l'Ajuntament de Felanitx
i de la Caixa de Pensions «la Caixa».

CANÇONETA
Només eren tres
a dins l'establia:
El Nin, dins el bres,
Josep i Maria.
Un bres-menjadora
per neixer l'Aurora
d'un Sol que no neix.
"Eren tres, r.,omés.
Gojós qui ho vejes!
La mula i el bou
no feien renou,
Jesús se dormia.
Tres eren, només
	 S'T

la nit d'aquell dia.
Venturós cpoi el veiés
(qui el ves i el tingués)
lo Fill de Maria.
Eren tres, només,
i els angels després
vetlant l'establia.
O els pastors, primers?...
Venturós qui el veiés
lo Sol quan neixia!

Biel Garrovi
NADAL-86

GALANIA
Just ara
t'he deixat
i ja t'enyor.
Per què, 'marcada
dins mon cor,
Ia teva imatge
queda clavada
amb tanta força
i relleu, com
esculpida per
una ma destra
poderosa i ufana?
Ufana si, perquè
l'esperit bançIeja
de l'extrem més gojós
a la pena que mata.
Alegria de veure't
i abraçar-te.
Dolor i fatiga
quan de mi
et decantes.



Empresa hotelera en Cala d'Or
necesita para complejo turístico

DIRECTOR (Si es posible con titulo)
JEFE RECEPC1ON

» COMEDOR
» BAR

COCINERO (nivel jefe partida)

Informes: Sr. Obrador de 3 a 7 horas.
Tel. 657389

Pens petits
GRANDES DESCUENTOS
30, 40 y 50 por ciento
en calzado y chandals

C. Aigo, 3- Tel. 581225 - FELANITX

Rellotgeria SA PLAÇA
Plaga Constitució, 11 - Felanitx

Rellotges, joies i objectes de regal
Vos desitja un felic any 1987

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels, 580246 - 581131 FELANITX,

Servicio permanente 24 horas

• Hay incongruencias chocantes,
mientras dicen que en nuestra no-
ble Ciutat las empresas se mueren,
miren por donde una industria fe-
lanitxera está entre las aspirantes al
aSIURELL DE PLATA» que otorga
anualmente «ULTIMA HORA». Me
refiero a aISLACAPERS». La indus-
tria piloto del ramo de las capa-
rras de Mallorca que dirige RAI-
MUNDO FERNANDEZ en colabora-
ción con LUIS VAQUER. De todas
formas enhorabuena por estar entre
las diez primeras, a juicio, de este
periódico, el de mayor tirada del
archipiélago.

• Al final supe para que servía
la sirena del coche «policía» de nues-
tro AJUNTAMENT...! Para dar paso
a la CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS!

' • Pintura agradable la que pre-
sentan respectivamente JESUS CA-
MARGO y BENJAMIN SMITH en
la «Casa de Cultura» y «Sa Nostra».
- • El AJUNTAMENT DE MANA-
COR, que tiene una COMISSIÓ DE
CULTURA que hace las cosas bien,
informa puntualmente, me hace sa-
ber que JAUME FALCONER presen-•
ta sus ESCULTURES en «SA TOR-
RE DE SES TRES PUNTES».

• Pasó por FELANITX el polí-
tico GORI MIR, por el «Bar Mer-
cado», para presentar una nueva op-
ción política con aires nacionalistas.
La cosa se está gestando bajo el títu-
lo/lema «GRUP D'INDEPENDENTS
PER A UNA CONVERGENCIA PO-
UTICA A LES ILLES BALEARS».
A su vera PEP DEL HOYO, qu e in-
formaron a los pocos que compare-
cieron. El día no era tampoco ade-
cuado.

• • Se va a MADRID nuestro com-
pañero COLAU BARCELO, colabora-
dor de este «Semanario», para un
año tal vez, a trabajar con los «ver-
des» del «GREENPEACE». Suerte
en esta loable labor.

• Por despiste de uno (le los in-
tegrantes del equipo «LOS CUA-
TRO JINETES DEL APOCALIPSIS
NOW» dimos mal la fecha de la
partida hacia CUBA. El evento será
el próximo día 12 de febrero. Les
mantendremos informados.

• MANOLO ESCOBAR llenó el
local del «Cine Felanitx» hasta los
topes y más. A la gente de cierta
edad le entusiasma el cantaor de
«Mi carro».

• Nuevo y flamante PRESIDEN-
TE del «CIRCULO RECREATIVO».
Dejó los trastos (hablamos en tér-
minos taurinos) MATEO NICOLAU
en manos de BIEL MORA. Un hom-
bre que entra en la «casa» con ta-
lante cordial y amable. Saludos cor-

diales para ambos y suerte al antle-
vo» en su cometido.

• El día de. la «NIT VELLA» un
tío llamado ANTONIO JUAN GAR-
CIAS propuso con la euforia que de-
bía embragarle en aquellos momen-
tos, que invitaría a cenar a todos
los espontáneos que se atrevieran a
tomar UN BAÑO EN CALA MAR-
ÇAL. A la mañana siguiente eran
siete los que se lanzaban a las frías
aguas de la cala, exponiéndose a
una pulmonía. Siete valientes, que
serán más el ario que viene, ya que
se piensa abrir un cupo de inscrip-
ciones. ¡Al agua patos! No es mala
la idea después de la cogorza que
Se coge esa nochecita. Se refrescan
las ideas.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos una película que no ha lla-
mado la atención a la crítica,
«TRANSILVANIA 6-5.000» pero que
tiene un éxito insospechado, uno de
los «sleepers» del ario. Cuenta con
un actor en alza, Jeff Goldblum
(«Cuando llega la noche», «La Mos-
ca»...». De complemento «THE
BREAKFAST CLUB» («El club de
los cinco») mal traducido aquí, así
la han subtitulado.

• CUMPIERON AÑOS ESTOS
PRIMEROS DIAS DE ENERO.—
SERGIO LEONE (58), FERMIN CA-

Era M7
l'any iuu

Hem encetat l'any 1937, II Año
de la Era Azul, mirat des de Fela-
nitx, que estava dins la zona nacio-
nal.

Tots en sabem noves, més o man-
co. Uns perquè hi eren presents i,
altres, perquè la informació escrita
o tramesa verbalment, potser sigui
suficient per situar-se als cinquanta
anys d'aquella guerra civil. Com a

l3RAL (39), VICTORIA PRINCIPAL
(37), JANE WYMAN (73), DIANE
KEATON (41), LORETTA YOUNG
(74), CAPUCINE (54), DAVID BO-
WIE (40), SUSANAH YORK (46) y
ROD TAYLOR (58).

• VIDEOCLUB.— «SOLOS EN
LA OSCURIDAD» («Alone in the
dark») de JACK SOLDER (82), con
JACK PALANCE, DONALD PLEA-
SENCE y MARTIN LANDAU. Te-
rror. Una avería eléctrica en el hos-
pital psiquiátrico de New Jersey pra
voca un apagón, momento que apro-
vechan cuatro enfermos psicóticos
pav huir.

JORDI GAVINA.

nornia general, aniré transcrivint
part del que publicava el «FELA-
NITX», en aquelles saons. També
faig avinent als meus benèvols lec-
tors, que deixaré per alt les coses
que puguin desferrar crosteres, a
persones nafrades. Intent, això si,
despertar la curiositat histórica lo-
cal i res més.

I perquè no em pogueu fer el re-
tret d'excessiva revoltèria, vos ofe-
resc

UN POC DE TOT
— El preu d'aquest Setmanari,

al gener de 1937, era de 15 cts. l'e-
xemplar. La subscripció anual cos-
tava 6 pessetes.

— El Batle de Felanitx, era don
Manuel Oliver Puig.

— A la Sesió Municipal del 29-
12-36, hi llegim aquesta disposició:

Se adoptaron determinaciones
con referencia a la moralidad pú-
blica y buenas costumbres y en re-
lación con la instalación y funcio-
namiento de ciertas casas públicas.

LAS CENTURIAS DE FALANGE
Días pasados empezaron a llegar

a nuestra ciudad las primeras cen-
turias de Falange continuando en
días sucesivos hasta hacerlo todas
las primeras líneas del Sector, sien-
do alojados en casas particulares.

El objeto de dicha concentración
es para dedicarse a concienzuda
areparación militar.

Pero, al llegar el pasado martes
los falangistas de Santanyí y des-
cendiendo la subida de la Calle
Nueva, se rompieron los frenos a
uno de los camiones, yendo a cho-
car contra uno de los terraplenes
de aquel lugar y sin que tuviera
que lamentarse desgracia personal
alguna.

NAVIDAD EN SAN ALFONSO
Cumpliendo uno de los fines de

la Cruzada, cual es el de substraer
Ia gente de los espectdculos públi-
cos, en los que, a menudo, se ofre-
ce una moral algo averiada, el día
de Nochebuena a las 6 y media, se
abrieron las puertas de nuestro lo-
cal para dar cabida a un crecido
número de familiares y conocidos
que vinieron para pasar inocente-
mente v santamente aquella noche.

Los p- equeños artistas, juntamen-
te con varios de la Sección Mayor,
pusieron en escena el drama misio-
nal «A Orillas del Río Azulo...

A las 10 de la noche, en la Iglesia
de San Alfonso, se cantaron como
en años anteriores y alternando con
el pueblo, Maitines. Cantó la Sibi-
la, con mucho ajuste el cruzado de
Ia Sección Menor, Martín Xamena.

Celebró la Misa del Gallo, el Rdo.
P. Rafael Juan, asistido de los PP.
Andrés Burguera y Jaime Rotger,
predicador de las Cuarenta Horas.

Per a la transcripció, resumida,

D'ALLAVORS

COMPRARIA TROZO DE TIERRA
EN «SON NEGRE»

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE DAN CLASES DE REPASO DE
EGB. Matemáticas 1. 0 BUP y Ma-
temáticas y Física y Quhnica de
F. P.
In f.: C. Dámelo, 54 1°- Tel. 582110



FELANITX

BASQUET

Mis trempats que gínjols

FELANITX: Vargas, Obrador,
Santi, Montserrat, Barceló, Génova,
Julia, Cano, Martín Rial, Covas y
Vanrell. Vacas por Covas y Valen-
tín por Julia.

ARBITRO: Fernández. Muy buen
trabajo. Mostró la tarjeta amarilla
a Bosch, Bennassar y Cánaves del
Pollença y a Covas y Barceló del Fe-
lanitx.

GOLES: Minuto 14. Bonito dispa-
ro por bajo de Bennassar II tras
jugada personal 1-0.

Minuto 63. Bota II a centro de
Bosch consigue el 2-0.

COMENTARIO: Buen comienzo de
año del Pollença tras conseguir jus-
ta y merecida victoria y exhibir un
buen juego ante un Felanitx que or-
denó bien su juego, pero no supo
aprovechar sus ocasiones de gol. Con
esta victoria, el Pollen,:a sigue su lí-
nea ascendente de buenos resulta-
dos, lo que le permite situarse en
los primeros lugares de la clasifica-
ción. En cuanto al partido, se ha de-
mostrado la superioridad del Pollen-
ça, más en la segunda parte que en
la primera donde el Felanitx ha des-
perdiciado varias oportunidades.

Juan Plomer.

Mañana se recibe a un equipo que
también se debate en la cola de la
tabla de clasificación de 1. 2 Regio-
nal Preferente, un vecino, el Porto-
Cristo. El Felanitx se halla en zonit
de descenso inmediato, tiene cuatro
negativos, sumar más sería suma-
mente peligroso... ¡Hay que ganar,
amigos!

M.

V REGIONAL
STA. EUGENIA, 4 - S'HORTA, 3

ASQUEROSO
No mereció perder el S'Horta este

partido, pero al equipo local el se-
ñor vestido de negro le permitió
toda clase de «marrullerías» para
que a toda costa se hiciera con el
«triunfo».

El S'Horta se adelantó en el mar-
cador apenas sacarse de centro, en
el primer minuto. Fue Mas quien
pilló a contrapié a dos contrarios,
a los que dribló, marcando de tiro
raso. Tras este gol el partido fue un

toma y daca constante, con oportu-
nidades para ambos equipos. Termi-
nando la 1. a parte con empate (1-1).

En la segunda dos goles de los
locales desnivelaron la balanza a su
favor. El S'Horta no se amilanó y
consiguió la igualada (3-3) por obra
de Dino y Aznar, pero a poco del
final del encuentro, en clamoroso
fuera de juego el conjunto de casa
consiguio la victoria, ante el bene-
plácito del colegiado —un impresen-
table— que les permitió toda clase
de artimañas. Ambiente caldeado
fuera y dentro del terreno de jue-
go y... un penoso arbitraje.

S'HORTA.— Emilio, Guiem, Astu-
rias, Burguera, Xisco, Dino, García,
Aznar, Mas, Toni y Desi (J. Ramón).

CA'S CONCOS, 1 - PLA DE
NA TESA, 1

JUVENILES
POLLENÇA, 2 - FELANITX, 3

MAGNIFICOS

Gran victoria de los felanitxers,
un equipo casi deshauciado por la
directiva según cuentan por ahí. Con
decir que los chicos tuvieron que
volver haciendo auto-stop, el auto-
car que les transportaba, pinchó
dos ruedas, pero claro son cosas
que no pasan cada domingo.

El equipo juvenil, al que le fal-
tan muchos jugadores, tuvo que re-
currir y echar mano a los infanti-
les, los hermanos Roig y S. Oliver
tuvieron que sumarse a la expedi-
ción, que por cierto jugaron un gran
partido.

Otro que jugó fue el juvenil del
primer equipo J. Gallardo que mar-
caría los tres goles.

Un buen partido y final feliz, pese
a todo.

J.

SE NECESITA CHICO-A, para tra-
bajos de delineante.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE OFRECE SRTA. para trabajos
domésticos o para cuidar niños.
Inf.: Calafiguera. 75- 1. 0

La primera jornada del nou any
ha donat uns resultats gairebé im-
millorables. Dels quatre partits a
camp contrari, se'n guanyaren tres i
a l'altre no fou així per una mise-
ria. Amb aquests resultats, els ju-
venils són destacats 2ons., les nines
es troben en el 3er. lloc i els se-
niors masculins ocupen la 4.a posi-
ció.

Cadets masculins:

RAMON LLULL, 57 - J. CAPO/
AUTOC. GRIMALT, 51

Partit ben jugat i emocionant per
Ia marxa del marcador. S'arriba al
descans amb un 36-34, després dels
darrers ben poc productius minuts
per part dels felanitxers (anaven
22-34 en el m. 15).

En el segon temps l'equilibri fou
absolut en tot moment i tan sols es
desnivellà en els últims moments
per mor de dues cistelles del R.
Lull.

A resaltar, en aquest més que sa-
tisfactori encontre, l'eficàcia repe-
tida dels anotadors B. Maimó (18),
Mateu Oliver (13) i P. J. Fullana
(12).

Juvenils masculins:

AVANTE, 42 - J. CAPO/AUTOC.
GRIMALT, 65

Novament ens oferiren una gran
actuació a camp contrari, en front
d'un dels equips capdavanters de la

tegoria
El joc fort i rapid dona molt

prest els seus fruits (5-18 en el mi-
nut 9). Amb aquesta diferencia les
espolsades del rival no feren peri-
llar el resultat, encara que a falta de
deu minuts just se guanyava per
34-40. Però, i especialment en Damita,
amb la seva actuació antològica com
atacant (28 punts), s'encarrega de
deixar-ho molt clar.

Seria de justicia mencionar tots
els al tres pel seu excellent partit,
i sobretot cal destacar l'eficàcia de-
fensiva de J. C. Maimó (en el pri-
mer temps) i d'Amengual (durant
tot l'encontre amb 23 rebots), com
també la del «motor» Perelló.

Seniors masculins:

SON CLADERA, 52 - J. CAPO/
AUTOC. GRIMALT, 69

Unicament podem contar coses bo-
nes de l'actuació dels seniors en
aquesta sortida.

De principi hi havia dos perills:
els nostres només eren 7 i l'àrbitre
era de la mateixa barriada.

Bon començament (6-16, minut 5)
i més equilibri després (22-29 en el
descans). A la segona part s'acosta-
ren en varies ocasions fins a tres
punts; la més perillosa a falta de
poc més de tres minuts, però a par-
tir d'aquests moments se visqué un
autentic «festival» del Joan Capó
amb un parcial 0-14.

En Toni Oliver transforma 13 de
17 tirs lliures i totalitzà. 21 punts;
el capita Telfol, molt correcto i efi-
caç, n'obtingué 17 i P. S. Barceló en
va fer 12.

Sèniors femenines:

BINISSALEM, 39 - J. CAPO/AUTOC.
GRIMALT, 40

Uf! Quin sofriment! La dolenta
primera part, amb derrota parcial
26-16, quasi fou definitiva. El pri-
mer tomb favorable del marcador
no s'aconseguí fins al minut 36
(34-35). Encara tornaren a passar
davant les de Binissalem i haurien
pogut vencer de no haver «pifiat»
tirs lliures en repetides ocasions
amb el partit tirant les darreres co-
ces.

Antònia Camarero, amb 19 punts,
fou l'autentic Angel protector de
l'equip

La victòria es importantíssima i
permet de començar la segona vol-
ta amb les màximes aspiracions pos-
sibles.

AQUESTA JORNADA
El dissabte a Felanitx es celebren

dos partits. Els rivals dels cadets
són els sollerics del J. Mariana i els
juvenils hauran de jugar contra el
Pollença.

El diumenge les seniors femeni-
nes tornen a jugar fora, a Campos,
mentre que els masculins, a Fela-
nitx, reben el fort Alcúdia (79-52 a
ca seva).

LARRY CISTELLES

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

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

SE PRECISA CARNICERO (A)
CHARCUTERO (A)

Inf.: Tel. 658179

FUTBOL

Mañana un partido de vital importancia:
Felanitx-Porto Cristo

Pollança, 2—Felanitx, O

CINE FELANITX W 581231

Hoy sábado y mañana domingo_

EL HOTEL NEW HAMSIRE
y

EXPERIMENTO PHILADELPHIA
Próxima semana

Ruega por tu muerte
Y

Intimidades de un separado

VIAJES MANACOR, S. A.
GAT 490

Vuelos Charter
	

Billetes Aéreos
Billetes Terrestres

	
Billetes Ferrocarril

Pasajes Marítimos, 20% I. y V. 25% Rte. 40°4 coche
Viajes organizados Nacionales e Internacionales
Excursiones	 Luna de miel, etc.

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



Gran Fogueró de ST. ANTOM
a PORTO-COLOM

Dissabte dia 17 en el REGUERO DE
CA'S CORSO, amb l'actuació del conjunt

ALABAMA
VI GRATIS fins que s'acabi
Es podrá comprar ilangonissa i botifarró

Vorganitza l'Associecid de Veins de Porta-Colam

Tombats a la molsa

1986, un avis?
Si cercau en els resums que els diaris i les revistes solen fer quan

s'acaba un any, en aquest cas el 1986, podreu trobar tot un seguit d'esde-
veniments que han omplit les planes dels diaris, les pantalles dels tele-
visprs i els noticiaris radiofònics. En aquests resums hi podreu trobar
des de l'aplicació de la LODE als centres escolars, fins el referendum-
OTAN; des de les eleccions generals guanyades pel PSOE, fins l'accident
del Challenger; des de l'ascens a primera del R.C.D. Mallorca, fins a
l'anunci de la sortida del PSM .del diputat al Parlament Balear Damià F.
Pons i ia seva incorporació al PSOE. En podreu trobar de tota casta de
noticies d'aquestes: algunes trascendentals, d'altres insignificants, unes
altres divertides i d'altres tràgiques. Algunes d'aquestes noticies les po-
dreu trobar resumides quinzenalment en LA RODA DEL MON que pu-
blica aquest setmanari.

El cas, emperò, no era parlar de tot això sinò de seguir el fil del
atol d'aquest article. Va ser l'any 1986 «rally de l'avís»? M'atrevesc a
proposar-vos una reflexió sobre dos fets importants, dramatics, que tin-
gueren gran importancia en aquest 1986 que ja hem deixat: L'atac de la
VI Flota dels USA a Libia i l'accident nuclear de la central soviètica de
Txernobyl, a Ucraïna.

Potser els dos fantasmes que ens amenacen, els dos genets de l'Apo-
calipsi de l'època moderna, prengueren cos i per espai d'un parell de
dies ens feren tremolar: La guerra moderna i la radioactivitat incontro-
lada. L'atac de Reagan a Libia ens posh a tots, a tota l'Europa Meridio-
nal, molt aprop d'una guerra que tendria com escenari la Mediterrània
i com a protagonistes un reaccionari president dels USA i un coronel libi
completament histèric enfrontat als USA, a Europa i a l'OTAN (què
hagués passat si els dos missils libis llançats contra l'illa italiana de Lam-
pedu i‘a haguessin arribat al seu objectiu?).

Per altra banda tenim l'accident de Txernobyl, un accident que pro-
voca la contaminació radioactiva de cuasi tota Europa Occidental (in-
cloent-hi la nostra illa, es clar) i el sentiment collectiu  d'impotència front
a un enemic invisible, incontrolable, un enemic que no coneix fronteres
ni ideologies. Les conseqüències de la fuita radioactiva mai no podrem
saber-les, perquè la radioactivitat actua sobre el cos humà d'una forma
tan amagada, tan subtil, que es impossible avaluar els danys físics i la
morbilitat a curt i a llarg termini. Per altra banda la Unió Soviètica, se-
guint la seva tradicional política d'amagar tot alba que pugui mantenir
en el secret, no informarà sobre les causes concretes de l'accident i molt
menys reconeixerà xifres de persones afectades.

El 1986, per tant, potser va ser un avis per nosaltres. La guerra, la
radioactivitat incontrolable procedent de plantes nuclears, ha estat els
dos aucells negres que han planat per damunt de nosaltres un parell de
mesos i ens han avisat del que pot passar en un futur no massa llunya,
i en el fons del subconscient ens ha indicat les conseqiiències fatals per
a tota la Humanitat d'una combinació deis dos: La guerra nuclear.

Quan succeí tot això ens quedarem sorpresos, incapaços de reaccio-
nar front a uns fets que consideràvem impossibles tan aprop de nosal-
tres. Ens quedarem mirant els esdeveniments, incrèduls, preocupais,
confiant que l'Home, una vegada més, sabria posar remei a les seves
aberracions.

En aquest 1787 se m'ocurreixen dues frases molt conegudes, però
que tenen tota la seva vigencia: «Donau una oportunitat a la Pau» i «Nu-
clears? No grades».

RAMON TURMEDA

CONSELL INSULAR DE MALLC-ii.CA.

FELANITX

Trabada de Periodisme Forà a Muro
Els periodistes forans es reuniren

el passat 16 de novembre al poble
de Muro en una «Diada de la Prem-
sa Forana de Mallorca» organitzada
pel periòdic d'informació local Alge-
belí. La diada que concentra més
d'un centenar de persones vincula-
des amb publicacions foranes, trans-
corregué en un clima de companyo-
nia i diversió. Després dels perti-
nents actes protocolaris, de fer una
rápida visita als monuments murers
—Església Parroquial, Museu Etno-
lògic i Convent dels Minims— i
d'assistir a l'entrega de guardons
d'un concurs de fotografia organit-
zat per Algebelí, els membres de les
publicacions foranes dinaren a Son
Sant Martí, sota la presidência del
President del Consell Insular de
Mallorca, del Batle de Muro i tot
un seguit d'autoritats. Ja panxa-
contents començava el plat fort:
l'Assemblea General Ordinaria.

L'Assemblea no era a porta tan-
cada com afirmaren els diaris ciuta-
dans sinó tot el contrari. Hi assis-
tiren més de 30 revistes de les 43
actualment associades. Després d'a-
provar els informes de tresoreria i
de secretaria, s'analitzaren les con-
clusions del I Congrés (celebrat
l'any passat a Cura) i fins a quin
punt s'havien aconseguit. El punt
més discutit es la reafirmació del
fet que totes les ajudes de les enti-
tats autonòmiques —CIM i Govern
Balear— s'han de canalitzar a tra-
vés de l'Associació. Punt que de-
mostra que dins l'Associació hi ha
una unió important. Altres propos-
tes interessants, entre d'altres, foren
I'estudi de la creació d'una hemero-
teca completa de premsa forana .d
Ia d'intensificar relacions amb les
revistes de barriades de Palma, que
ambé assistiren a la diada.

Possiblement el fet més significa-
tiu fou que la Junta Directiva no
rebé cap crítica a la gestió duita a
terme ni cap vot de censura, sha!)
tot al contrari. Cal recordar que
quan no era gairebé nada l'actual
Junta un diari de Ciutat parlava de
politització, d'escissions plausibles,
de «rogelios brutanxosp, etc. Res
d'això no ha succeït, a hores d'ara
ens trobam amb una premsa forana
ben unida i amical. Com deia el seu
president Biel Massot a través de
les ones de Radio 3 a les illes Ba-
lears «a premsa forana, podem par-
lar fins i tot de 40 ideologies, 40
formes d'entendre la política, la
cultura, l'economia, la religi&tantes
concepcions com revistes». Es im-
portant ressenyar que no hi ha cap
mena de politització interna en el

DIETARIS

AGENDES 1987
Disposa d'un bon assorlit de
les millors marques

Papereria
RAMON 11011
C. Major. 25

Bernal Cala/' t

si de l'associació, cada revista és un
món, amb unes concepcions que
evidentment coincideixen en certs
a spectes i divergeixen en uns altres
amb la resta de publicacions. Es
precisament aquesta diversitat de
criteris la millor qualitat de premsa
forana.

De Cura a Muro, quasi bé ja ha
passat un any, i l'Associació conso-
lida les fites de maduresa, de ser
el portaveu dels interessos d'un pe-
riodisme forà marginat molt sovint.

En parlar de «Premsa Forana», hi
ha dos punts de reflexió. El primer
la marginació que pateix: horn sent
a dir «premsa forana, això es cosa
de pobles!, no m'interessa», hi ha
tot un sector de gent que menys-
prea i subvalora la tasca informa-
tiva que s'esta. realitzant. Cal replan-
tejar-se aquests esquemes a priori
i esclerotitzants, sobretot baixar
fums i oblidar snobismes a la post-
moderna. Rera premsa forana hi ha
aspectes positius, interessants i fins
i tot innovadors.

El segon, l'autoaïllament, evident-
ment molt lligat al primer, ambdós
factors estan sempre interrelacio-
nats. El principal defecte de la
majoria de publicacions foranes es
l'aïllament que malauradament prac-
tiquen, que ve determinat pel seu
ambit informatiu i geogràfic. Cal
també obrir portes, collaboracions,
contactes més freqüents. En aquest
aspecte les dues iniciatives del CIM:
subscriure tota la xarxa de Biblio-
teques a cada una de les publi-
cacions, i una llotja al Teatre Prin-
cipal per premsa forana, poden
significar una passa endavant.

En definitiva, els periodistes fo-
rans, amateurs, que no tenen —la
immensa majoria— un guany econò-
mic sine) al contrari, es consoliden.
Tal volta aquesta sigui una de les
diferencies principals entre la ma-
joria de periodistes de Palma i
aquells. Els treballs, els reportatges
no són gaire distints en l'aspecte
qualitatiu. Cal parlar d'un periodis-
me fora professionalitzat en raspee-
te de la qualitat de la informació, si
bé malauradament econòmicament
no arriba ni a amateur.




