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Briliant presentació k Potra
«Apuna sobre al fi i musical a

Felanitx»     

• ATLETISME   

Toni Pe, campiii de Balears
Divendres a vespre, la sala d'audi-

cions de la Casa de Cultura fou esce-
nari d'un esdeveniment certament
important dins l'àmbit musical fe-
lanitxer. Es féu la presentació d'un
treball enllestit pel nostre company
Pere Estelrich i Massutí juntament
amb Biel Massot i Muntaner i Joan
Parets i Serra. El parlament de pre-
sentació fou a càrrec del nostre es-
timat 'misa Antoni Vaquer, el qual
aprofità l'ocasió per connectar els
diversos moments cimers que es re-
peteixen dins el calendari festiu lo-
cal, i on la música hi té un prota-
gonisme ben patent, amb personat-
ges que ha con tribuft a enriquir el
nostre patrimoni musical —el Pare
Aulí amb la seva Missa i Joan Valls
de Padrines amb el seu pasdoble del
dia de Pasqua—. Després féu desfi-
lar entre records personals i anee-
dotes curioses, tot un seguit de per-
sonatges que han tengut una relació
directa amb el fet musical felanit-
xer.

Tot seguit En Biel Massot explica
un poc la gestació del llibret, una
obra —segons digué— feta sense
pretensions de cap casta i aprofi-
tant el material recollit en el Cen-
tre de Recerca i Documentació His-
tórico Musical de Mallorca i que tal
volta podrà servir de punt de parti-
da per a enllestir futurs treballs més
complets i acurats. En Massot expo-
sa el seu convenciment de que la
música amara molts de gestos i ma-
nifestacions artístiques de l'home i
retregué com a paradigma la figura
del nostre gran poeta Mossen Bar-
tomeu Barceló i Tortella.

El Regidor de Cultura Cosme Oli-
ver dedica paraules d'agraïment vers
els autors i a quants havien volgut
escalfar l'acte amb la seva assisten-

cia i es congratula de que l'Ajunta-
ment hagués patrocinat l'edició.

Per cloure la vetlada, el «Cuarteto
de Cuerdas Mallorca» oferí un con-
cert, seleccionat amb prou encert,
integrat pel «Quartet K 465» de Mo-
zart, «La oración del torero» de Tu-
rina, un «Nocturn» de Borodin i
«Novelletten» op. 15 de Glasunow.
L'execució fou acuradíssima i enro-
doní gratament la vetlada.

L'OPUSCLE

El llibre presentat —imprés a Fe-
lanitx per Gràfiques Llopis— re-
produeix a la portada una pintura
de Maria Vich i consta de 44 pagi-
nes. El seu títol, «Apunts sobre el
fet musical a Felanitx», ja descarta
el que hi poguem trobar un compen-
di escrupulós de tota l'activitat mu-
sical registrada a la vila al llarg de
Ia seva história. Ens sembla més
aviat un ramell de pinzellades tra-
çades amb uns criteris que no vo-
lem entrar a analitzar, però, al cap
i a la fi, es una aportació al conei-
xement de molts aspectes musicals
de Felanitx.

Després de «Dos mots previs» sig-
nats pels autors, hi ha dos apartats
dedicats al que ens ha arribat docu-
mentat fins al segle XVIII, «Els jo-
glars» i «Miscellania de música an-
tiga». Segueix un capítol «El món
dels orgues», que dóna noticia de
les seves petites històries i llavors
es van concretant els temes de «Els
Cavallets», «Sant Joan Pelós», «Sant
Marçal», «Les Bandes de Música»,
el «Món coral», altres «Manifesta-
cions musicals», «La Setmana de
Música» i «L'agrupació de ball de
bot». Per últim, un índex de músics
felanitxers que, com adverteixen els
mateixos autors, no pretén de cap
manera ésser exhaustiu.

En un matí assolellat, se celebra
el passat diumenge a La Porciúncu-
la el Campionat de Balears de la ca-
tegoria júnior. La participació fou
molt nombrosa, amb la presencia
dels millors atletes de Mallorca, Me-
norca i Eivissa. Toni Peña, el felanit-
xer que enguany milita en les files
del Club Costa de Calvià, fou el
campió indiscuitble, essent segon el
menorquí Callejo.

El Club Joan Capó hi fou present
amb dos dels seus atletes. Miguel S.
Perelló queda en un meritori 106
Roe, d'un total de 33 que prengueren
la sortida. Bartomeu Salva, el qual
havia passat la grip feia uns dies,
queda el 19e. També cal dir que
pràcticament aquests dos atletes no
han participat a les proves de cross
fetes aquesta temporada.

Eš W Cross han Capó
A tota maquina es va muntant la

tramoia que precedeix aquest cross
federat que enguany es farà dia 15
de febrer i que, com sabeu, organit-
za el Club Joan Capó.

Es preveu una gran participació
d'atletes, i un nombrós públic que

Ami) motiu de la Diada Interna-
cional de la Pau i No Violencia, els
centres d'ensenyament d'E.G.B. de
Felanitx, dugueren a terme dilluns
passat una manifestació —que s'ha-
via de celebrar el divendres dia 30 i
no pogué ésser per mor del mal
temps— que resulta extraordinaria-
ment simpàtica i espectacular. S'a-

costava a mil cinc-cents el nombre

d'allots que des de les guarderies i

fins els cursos superiors d'E.G.B.

dels collegiso Joan Capó» i «Sant

Alfons» es congregaren a la plaga de

Sa Font portant pancartes, bandero-

les i distintius allusius a la Pau.

S'anaren collocant a l'escalera

parroquial mentre cantaven la can-

çó de J.L. Perales «Que canten los

niños». Mentrestant uns grups es de-

dicaven a pintar la paraula PAU da-

munt l'asfalt de la plaça.

Des de l'equip d'amplificació del

cotxe de la Policia Municipal —que

acudirà a veure la prova, sobre tot
si fa un bon dia.

A mes del patrocini de SA NOS-
TRA (a totes les edicions), moltes
són les cases comercials de la vila
que recolzen la realització del cross,
el qual compta també, com cada
any, amb l'ajuda de l'Ajuntament.

L'atepeit dematí comptarà amb
programa de 14 curses, que inclouen
19 categories diferents.

Per a les proves escolars (iniciació
fins a cadet), les proves tindran ca-
racter de Final Comarcal. A les ca-
tegories majors únicament hi po-
dran participar els atletes que esti-
guin federats.

No hi mancara Ia ja clàssica cur-
sa per pares i mares d'atletes del
Club Organitzador.

Els premis consistiran en els ha-
bituals i carecterístics siurells dis-
senyats especialment per aquesta
ocasió.

Diguem, finalment, que la compe-
tició es farà al Puigverd, a un cir-
cuit molt semblant al de l'any pas-
sat, i que començarà a les ** 9'30 h.,
estant prevista la seva durada fins
devers les dues del migdia.

per cert resulta insuficient— una
alumne de 8e llegí un manifest que
començava d'aquesta manera:

CONSTATAM que el somriure té
més força que les armes,

CREIM en el poder d'una ma oberta,

CREIM que allò que uneix els ho-
mes es més que el que els separa.

CREIM que el fet de ser diferent
es una riquesa i no un perill.

I AIXI VINDRA LA PAU!

Un altre llegí un text referent a
Ia fam, que flagella per tot arreu el
nostre món civilitzat i armat fins a
les dents.

L'amollada d'un estol de coloms i
la repetició del cant de J.L. Perales
entre aplaudiments, clogué aquest
acte tan simpàtic on hi manca de
bon de veres un equip d'amplifica-
ció i on no hi era present cap re-

presentació de l'alumnat dels Insti-

tuts que ben bé hi hagués pogut do-

nar el seu recolzament.

Fundació M. Cosme Bagà
Ajuntarnent de Felanitx

TAULA RODONA

Denla diumenge, a les 9'30 del vespre, a l'auditori de la Casa
de Cultura, tendra lloc una taula rodona sobre el tema:

«LA GUERRA CIVIL A MALLORCA> ,

amb la participació dels senyors JOSEP MASSOT I MUNTANER,

GREGORI MIR I MAYOL i MATEU MORRO I M A Ra.

Tots hi sou convidats.
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.250 Ptes.
Semestral a fora: 1.400 Ptes.

María del Portal Sufie Vela
PSICOLOGA

SERVICIO PSICOLOGICO

Inteligencia: Medición coeficiente intelectual, retraso
escolar, etc.

Psicomotricidad: Anomalías en el lenguaje, etc.
Personalidad y carácter: Estudio y orientación.

SERVICIO PEDAGOGICO

Problemas escolares.
Orientación escolar y profesional.

CONSULTA: Plaza España, 16- 2°. - A FELANITX
Previa petición hora al tel. 282469 por las tardes.

Ses Torretes
MERCERIA

PERFUMERIA
Plaça de Pax, 12 FELANITX

CINE FELANITX 4: .4 :381231

Viernes,sabado y dotningo

BIGGELS y A la pálida luz de la luna

Próxima semana

F.X. Efectos mortales y La nena cañón y D. Máximo Ligón

2 FELANITX  

SANTORAL

Diu. 8 St. Jeroni Emilia
Dill. 9 Sta. Apol46nia
Dim. 10 Sta. Escolàstica
Dim. 11 Mare de Déu Lourdes
Dij. 12 Sta. Eulàlia
Div. 13 Sta. Caterina de Ricci
Dis. 14 Sts. Ciril i Metodi

LLUNA

Quart creixent dia 5

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.

Mina 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 i 20,30 h.

Felanitx - Portocolom: A les 9
i 17,30 h. Diumenges a les 9,
12,31) i 17,30.

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

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.

Felanitx • Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte i diumenge:

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

TELÉFONS D'INTERÉS
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200

• Funerkria	 580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei medie d'urgències 580254
Gultrdia Civil	 580090
Bombera	 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 17, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se acordó apoyar la solicitud de
creación en Felanitx del 2.° Grado
de Formación Profesional «Manteni-
miento Electromecánico» que la di-
rección del Centro elevará ante la
Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Ciencia.

Se dejó sobre la mesa la adquisi-
ción de un estabilizador automáti-
co de tensión para el Ordenador.

Se dió cuenta del escrito del Con-
sell sobre el sistema de provisión de
una plaza de Bibliotecario.

Se dejó sobre la mesa por falta
de informe técnico la solicitud de
D. Jaime Binimelis sobre ocupación
de parte de la vía pública de Porto
Colom.

Se dejó sobre la mesa la contra-
tación del mantenimiento de los ex-
tintores instalados en el Colegio Rei-
na Sofía de S'Horta, hasta tanto no
se tengan tres ofertas.

Se aprobó el Padrón Municipal de
Beneficencia para el ejercicio de
1987.

Se concedió licencia a D. Sally B.
Nunn para construir una piscina en
el solar n.° 43 de la Urb. Cala Se-
rena, con una tasa de 14.923 Pts.

Se concedió licencia a D. S. Mo-
reno, A. Juan y A. Palmer para cons-
truir dos bloques de viviendas en
solares 21 y 22 de Cala Marsal, con
una tasa de 553.864 Pts.

Se concedió licencia a D. A. Juan
Garcías para construir un edificio
de apartamentos y piscina en solar
n.° 10 de la Urb. Cala Barbacana,
con una tasa de 574.855 Pts.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a la Compañía Telefónica Nacional
de España, a D.a Catalina Obrador
Taberner, a D.a Margarita Soler Ben-
nasar, a D. León Cohen, a D. Salva-
dor Barceló García, a D.a Juana Gri-
malt Riera, a D. Antonio Oliver Bi-
nimelis, a D. Sebastián Bover An-
tich y a D. Avelino Pérez Rodríguez.

Fuera del Orden del Día y tras
ser declarado de urgencia por todos
los asistentes, y vista la oferta de
muebles antiguos para la Casa de
Cultura presentada por D.a María
del Roser Vidal, por unanimidad se
acordó aceptar dicha oferta y en
consecuencia adquirir una caja an-
tigua estilo mallorquín, diez lámpa-
ras estilo mallorquín, 2 apliques es-
tilo mallorquín, dos mesas para reu-

niones de diferentes medidas y doce
sillas «Capellà» estilo antiguo por
el precio de 716.000 Pts. IVA in-
cluido. Asimismo se acordó hacer
efectivo el pago de dicha cantidad.

Fuera del Orden del Día y tras
ser declarado de urgencia por todos
los asistentes, a propuesta de D.
Cosme Oliver, se aprobó el Progra-
ma de actos a realizar con motivo
del Centenario de la Ciudad de Fe-
lanitx.

Asimismo se acordó contratar una
persona para vigilancia de la Casa
Municipal de Cultura durante los
actos a celebrar en la misma con
motivo del Centenario de la Ciudad
de Felanitx.

Por último y tras ser declarado
de urgencia por todos los asisten-
tes, por unanimidad se acordó fa-
cultar al Sr. Alcalde para firmar el
convenio sobre integración de la Es-
cuela de Música Padre Aulí en la
red de Escuelas de música de Ba-
leares.

Felanitx, a 24 de noviembre de
1986.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

ANUNCIO

Se hace público que las listas
electorales, correspondientes a la
rectificación del Censo Electoral
Ordinario y Especial referidas a 1
de abril de 1986, estarán en perío-
do de exposición al público duran-
te los días comprendidos del 26 de
enero al 16 de febrero, en el Nego-
ciado de Estadística de este Ayun-
tamiento en horas de 9 a 14, podrán
ser comprobadas por los interesa-
dos y en caso de irregularidades,
bien por no figurar o por inscrip-
ción errónea, formular las corres-
pondientes reclamaciones.

Se advierte a todo el vecindario
la necesidad de su comprobación
ya que de ellas se deriva el poder
hacer uso del voto en futuras con-
frontaciones electorales.

Felanitx, a 22 de enero de 1987
EL ALCALDE

Pedro Mes quida Obrador

ELECTRO-FRED
F. Contreras

Empresa Autorizada por el M. de
I. N.° 967

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, Zavelle, 14 - Tel. 580340
FELANITX

Necesito aprendiz electricista

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



La Iluita contra la fam
Avui i demà l'organisme de caracter mundial «Mans Unides» celebra

la jornada contra la fam. És una esplèndida ocasió  perquè la cristiandat
felanitxera doni 1,1 talla de la seva fe, ja que l'Església, en totes les misses,
es farà captaire per recollir donatius de part dels fidels a favor de la mul-
titud de famolencs que arreu del món moren consumits per la terrible
plaga.

Basta recordar que 40.000 infants moren cada dia per causa de deshi-
tratació i que a Espanya quatre miliuns de persones pateixen pobresa a
nivell infrahumà; davant aquest panorama la consciencia dels fidels és
seriament interpellada sobre els seus deures envers del proïsme, i la inter-
pellació no pot ser esquivada amb respostes equivoques o banals.

La responsabilitat de tots a que la situació sigui tràgica a molts d'in-
drets de la Terra es una realitat innegable i el fet de que les societats
opulentes i consumistes produesquin, o més ben dit, estiguin fonamenta-
des sobre innumerables desvalguts es d'una evidência terroritzant. Per
això l'Església, complint la seva vocació profètica, crida per als qui no
tenen veu i allarga la ma esperant que el sentit de justicia dels fidels els
faci generosos envers dels qui no tenen res.

Una comunitat cristiana que no practica la germanor i la participació

de bens amb els pobres es una horrible caricatura. La comunió dels sants

implica fraternitat universal, car en aquest cas el desinterès i la frivolitat

poden arribar a ser un crim.

En el dia de la lluita contra la fam sera bo recordar unes paraules

del Concili Vaticà II que són d'una actualitat atabaladora: «Sobretot als

nostres dies es urgent l'obligació de fer-nos absolutament a nosaltres ma-

teixos proïsme de qualsevol home i de servir-lo activament... tant si es
tracta d'un ancià abandonat de tothom... com d'un afamat que parla a la
nostra consciencia recordant-nos la veu del Senyor: Tot el que vàreu fer

a un d'aquests germans meus tan petits, a mi m'ho féreu».

Perquè Deu, segons el profeta, vol que «la justicia corri com un tor-

rent» que ho amari tot; si no el Regne del Cel no passa de ser una broma

de mal gust.

Restaurante Bon Port
C. Pizarro (Esquina C. Churruca)—Tel. 575174

PORTO-COLOM

Especialidades en pescados y
mariscos

Tenemos abierto todos los días

Novedades LOBELIA
GRANDES REBAJAS

por reforma

FELANITX	 a

Massa menjar?
Quan es publiquin aquestes ret-

xes la presidencia de la Comunitat
Económica Europea ja haurà can-
vial de país; i el «problema» del, ex-
cedents de llet, carn, i altres pro-
ductes del camp pot haver trobat
«solució». Es igual. l'orque aquí la
importancia la te l'existència del
problema.

Diuen que el pressupost s'enfon-
sarà si no aconseguim produir mes
poca llet i manco carn. Que n'hi
ha massa. Que ja no es sap on
guardar-ho. Que durant cinc anys
es pagara una quantitat per cada
litre de llet manco que treguen a
les nostres vaques. Diuen...

Això esta escrit a l'orde del dia
de Ilargues reunions dels ministres
comunitaris. No pareix vere; però
ho és.

Al mateix diari trobam l'anunci
de l'UNICEF que posa pell de ga-
llina. I «cables» de les agencies que
sumen morts de fam als morts per
la fam de l'any passat. Que una
tercera part dels nostres germans
«creats a imatge i semblança de
Deu» no mengen abastament Que
la desnutrició no recula: Tot això
que ens digueren pel febrer de
l'any passat i de l'altre i de l'altre,
abans de la Campanya contra la
Fam en el món.

Clar que hi ha excuses. Solen
posar aquestes:

Primera. Si; aquí sobra i
manca. Llàstima que entre l'aquí i
ralla hi hagi un tros tan llarg...
Justament, d'allà duim les prime-
res matèries i allà tornam, manipu-
lats, els productes. Cert que per
cada pesseta que els hem pagat en
cobram cinc. ¿Potser aquestes qua-
tre pessetes per pesseta acursin la
distancia?

Segona. Si ens poguessin com-
prar els nostres excedens, perla els
deutes sels mengen. Deutes, de
que? mentre no comptem amb un
estudi seriós, i inteHigible, haurem
de continuar sospitant que el gran
deute és per les armes que els obli-
gam a comprar.

Conclusions? Per avui, només
una. Que no ens deixem prendre el
pel. Que no ens arriben a fer creu-
re que «la Mare de Déu nom Joa-
na». Que NO sobra llet, que falta
menjar. Que fabricam massa armes.
Que solid.aritat és molt mes que un
rnot per quedar bé. Que tots els
germans mengin, llevat de quatre
grossos sense consciencia, ens con-
vê a tots. Que...

Miguel Mulet
(De «Fttll dominical»)

SE DAN CLASES DE REPASO DE
EG13. Ma tema ticas 1." BUP y Ma-
tematicas y Física y Química de
F. P.
!uf.: C. Daniel°, 54 I." - Tel. 582110

SALUT MENTAL
Televisió (i 3)

S'han analitzat —als passats arti-
cles— els aspectes negatius i nociu,
que té la televisió sobre els infants,
fent especial menció a la violencia.
Però també cal parlar de les coses
aprofitables, fins i tot positives que
es poden obtenir dc la televisió.

A la programaciú actual de la TV,
hi ha tota una serie de programes
infantils bastant didactics i que són
de l'agrat dels nins més petits (2 a
6 anys). També molts de reportat-
ges-documentals que informem
obrin els ulls dels infants a coses
desconegudes, que ensenyen amb
imatges, reforçant aprenentatges es-
colars. D'altre part la televisió re-
força i consolida el domini oral de
la Ilengua, en aquest aspecte es posi-
tiu que els infants mirin televisió en
la nostra llengua, i la TV3 ens pot
ajudar molt. De let hauríem de dis-
posar de mes programes en català,
que ajudarien a un major domini
parlat de la nostra llengua. Els in-
fants no sols han de veure progra-
mes (dibuixos, pellicules, reportat-
ges, etc.) en castellà, sinó que tambe
en català, per no potenciar mes una
llengua que l'altra. No hem d'obli-
dar que la llengua dels nostres pa-
res es el mallorqui, i es la que pri-
mer han aprés els nostres nins, hem
de contribuir a que la dominin com-
pletament. Saber-se expressar coi-
rectament en una llengua evita molts . '
de conflictes i dóna una seguretat
psicológica a la persona. Dominar
dues llengües enriqueix la capacitat
intellectual i cognoscitiva dels nins.

També hi ha certs programes que -
estimulen la capacitat creativa dels
nins, que els fan pensar, reflexionar,
jugar. O d'altres que són un reforç•
de conductes socials com jugar en
grup, parlar amb majors, com de-
manar coses, etc. Malauradament:
aquests programes no són massa'
abundants, però convé que els apto-
litem al maxim.

Com a conclusió d'aquests articles
sobre la televisió, podem afirmar
que té alguns aspe;:tes positius a
aprolitar, que hem de controlar els
programes que els infants miren'
—evitant sobre to els violents—
sobre tot disminuïr el número d'ho-
res de visió. Els infants són mol t .

actius i dinàmics, volen conèixer co-
ses i sobre tot experimentar, aju-
dem-los a creixer coneixent, de qual -
sevol experiencia nova en treuen
un bon profit.

Bernat Calafat, Psicòleg
•nn• -aws•••n•

GABINET DE
PSICOLOGIA

Assesorat per melges

Llicenciat Bernat Calafat
Psicologia infantil i escolar

ADULTS

Concertar hora. Tel. 582233
Cl. Costa i Llobera 32, ler.-B

Luis Enrique Arbulu Crousillat
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Especia/izado en Jamaica Hospital (Nueva York) - Instituto De.reas (Barcelona) - Hospital Cantonal
(17niversidad de Basilea) - Gen/ro Médico Naval (Lima).

Toda clase de servicios Tocológicos y Ginecológicos

c / Amargura 1, 4.° - 24 (ascensor) Tel. (971) 55 43 22	 MANACOR
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Manos Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

En tu mano está detener
el hambre en el mundo

Aporta tu donativo
Ayúdanos a luchar contra

el hambre, la enfermedad y la miseria
en el Tercer Mundo

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO Suc. Jaime II c/c. 271/98907
BANCO CENTRAL Of. Central c/c. 1991010
LA CAIXA Of. Principal c/c. 0004993-43
BANCO ATLANTICO Of. Principal c/c. 11-11528500-55
BANCO BILBAO Of. Principal c/c. 0-040 089-2
BANCO DE VIZCAYA Of. Principal c/c. 01-015,734-9
BANCO DE SANTANDER Of. Principal c/c. 67.354
BANCA ABEL MATUTES Pza. García Orell c/c. 3340-27101
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA Of. Principal c/c. 30-11353-B
BANCO CREDITO BALEAR Of. Principal c/c. 60-18194-76	 .
SA NOSTRA Of. Principal c/c. 476.096-11
CAJA DE MADRID Libreta n9 3000050928

Seminario, 4.
PALMA DE MALLORCA.

Manos Unidas TM. 71 34 60 de 10 a 13'30.

Associacii de pares d'alones dei
at ;dinos cil.6.11.

CURSET ENTORN A LA PROBLEMÀTICA JUVENIL

DIJOUS DIA 12 DE FEBRER.—Obertura del curset per Mn.
Miguel Serra, Arxiprest de Felanitx.

DIJOUS DIA 26 DE FEBRER.—«Els problemes de l'educació
avui» a càrrec de l'equip del Gabinet LURIA de Psicologia i Neu-
rologia.

DIJOUS DIA 12 DE MARÇ.—«Les MOTIVACIONS en la forma-
ció de la personaltat: problemes i solucions», a  càrrec de l'equip
LURIA.

DIJOUS DIA 26 DE MARÇ.—«El creixement de la personali-
tat», a càrrec del P. Jordi Llompart, T.O.R., professor del CETEM.

DIJOUS DIA 9 D'ABRIL.—«Els adolescents i la incredulitat»,
pel P. Antoni Oliver, C.R.

Les conferències tindran Roe al saló d'actes del coHegi Sant
Alfons, a les 9'30 del vespre i després de cada una es donará pas
a un diàleg. (Aquest curset está obert també als alumnes del Curs
Stvdia).

Se buscan representantes
de todas las ramas.

LES OFRECEMOS UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
INTERNACIONALES PARA VENTA EN EXCLUSIVA.

LES ROGAMOS SE PONGAN EN CONTACTO CON NOSOTROS.

PILATUS, S. A. (18 a 19 horas)
TEL. 46 03 65

FELANITX

La revetla de Sant Antoni
a So'n Prohens

Gent de tota la rodalia acudí dis-
sabte passat a la revetla que organit-
zaren a So'n Prohens per celebrar la
festa de Sant Antoni. A l'en torn d'un
bon foguea') i al so de S'Estol d'Es
Picot la gent L'allá de cleb6 fins ben
tard. Hi havia balladors des dels
confins del terme de Manacor fins
al de Ses Salines. Gent ¡ove que I10

fa dents a traslladar-se des de ben
lluny per tal d'estirar un poc les ca-
rnes. Això és bo de bon de veres.

Na Catalina Picó, al Congrés
Nacional d'Aliança Popular

Na Catalina Picó Pou, Vice-Presi-
denta local d'Aliança Popular, assis-
tirá a Madrid aquest cap de setma-
na, al Congrés Nacional extraordina-
ri del partit, juntament amb altres
set membres de la comarca de lle-
vant.

Ses Gloses d'En Roberto
Es convida a tots els interessats

en la compra a preu de subscripció
del 'libre que se vol editar de les
gloses d'En Roberto, a una reunió
que tindrà lloc el proper dimecres
dia 11, a les 9 del vespre en el saló
d'actes de la Caixa de Balears «Sa
Nostra».

Esperam que hi assistigueu i en
cas de no poder-ho fer, delegueu un
representant que pugui decidir per
vosaltres.

Curset per a pares d'Alumnes
Dijous que vé comença el curset

que l'Associació de Pares d'Alumnes
del Collegi Sant Alfons té programat
pel curs present entorn a la proble-
mática juvenil.

S'iniciarà amb una exposició a càr-

rec de l'Arxiprest de Felanitx Mn.
Miguel Serra.

Les conferencies tindran lloc al
saló d'actes del collegi a les 9'30 del
vespre i aniran seguides de colloqui.

Adoració Nocturna
El proper divendres dia 13, a les

9 del vespre, a l'església del Convent
de Sant Agustí, hi haurà Vigilia d'A-
doració Nocturna.

Mutualitat La Prot3ctora
Per la present nota es comunica

que aquesta Mutualitat té en pro-
jecte organitzar un torneig de Ping-
Pong. Tots els socis que vulguin
prendre-hi part poden inscriure's en
el local social o bé a qualsevol mem-
bre de la Junta Directiva.

Termini d'inscripció, fins dia 13
de febrer. Començament del tor-
neig, dia 17.

També es comunica que «La Pro-
tectora», en collaboració de la Llar
de la Tercera Edat tenen organitza-
da pel dissabte dia 21 dc febrer,
una visita al «Casino de Mallorca».

Per a informació i inscripcions es
poden dirigir al mateix local social.

La Directiva.

Sorteig «Paga Doble» de
«Sa Nostra»

En el darrer sorteig realitzat per
la Caixa de Balears «Sa Nostra», ha
resultat agraciada D. a Antònia Mon-
serrat Roig, del carrer Bellpuig, 53,
amb 31.590 pessetes.

Hogar del Pensionista
SORTEO MENSUAL

En el sorteo realizado bajo el pa-
trocinio de LA CAIXA correspon-
diente al mes de noviembre, ha sido
agraciado el socio n.° 1.945, D. a Ade-
la Sánchez Ros, de Vía Ernesto Mes-
tre, 85-2.°-D.

En el sorteo mensual patrocinado
por LA CAIXA correspondiente al
mes de diciembre ha sido agraciado
el socio n..) 1.504, D.a Margarita Adro-
ver VaC1,-1, de c/. Mayor, 36 de CA'S
CONCOS.
MERIENDA DE COMPAÑERISMO

El próximo jueves día 12 se rea-
lizará en el 1:ogar una merienda de
compañerismo con amenización mu-
sical.

Se pueden retirar los tickets has-
ta el día 10, al precio de 75 pts.
••nn•	

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

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

Bar Ca Ntssola
NOVA DIRECCIO

Tapes variades i entrepans

Placa cl . Espanya, 8 - Tel. 580046
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vida social
NOCES

Dissabte passat a migdia, al San-
tuari de Sant Salvador, s'uniren en
matrimoni els joves Joan Rosselló
Barceló i Miqueta Viciôria Xarnena
Galmés. Beneí la cerimônia Mn. Pe-
re Xamena.

Apadrinaren els nuvis els pares
respectius D. Jaume Rosselló Masca-
rú i D.a Miqueta Barceló Galmés;
D. Antoni Lluís Xamena Artigues i
D.a Catalina Galmés Obrador.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi la seva germana Maria Isa-
bel, les cosines Antònia Barceló i
Catalina Trobat i Jeroni Llasser, Jo-
sep A. Fiol i Joan Mesquida. Per la
nuvia els seus germans M. Concep-
ció i Joan, els cosins Sebastià Xa-
mena, Joan Sansó i Anna Maria Gal-
més i Na Petra M.a Valens.

Un cop acabada la cerimònia, fa-
miliar i amics es reuniren en un di-
nar en el mateix restaurant de Sant
Salvador.

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

Secció Religiosa
RELIGIOSES TRIN1TjallES

FESTA DE LA MARE DE DËU
DE LOURDES

Dimecres dia 11, és la festa de la
Mare de Déu de Lourdes. Per tal
motiu, a les 8 del vespre, a la par-
ròquia de Sant Miguel se celebrara
la missa pròpia d'aquesta advocació
mariana.

La Comunitat de Religioses Ter-
ciàries Triniteries, hi conviden tots
els fidels.

VENDO PIS() NUEVO, en Felanitx
Buena situación.
In f.: Tel. 582072 (horas oficina).

La nova revista
«El Mira»

L'Obra Cultural Balear, que com
sabeu des de fa quatre anys tenia
cura de la revista LLUC, tot i que la
direcció d'aquesta restava unida a
la Congregació dels PP. Missioners
del Sagrat Cor, acaba de treure a
llum el número O d'una nova revista
«EL MIRALL» de periodicitat quin-
zenal i d'unes característiques, en
quant a format, molt similars als
darrers números de LLUC.

El director d'EL MIRALL és Cli-
ment Picornell i com cap de redac-
ció hi figura el nostre paisà i com-
pany Pere Estelrich.

De la seva primera editorial en
reproduïm el següent fragment en el
qual queda ben explícita la línia que
intenta seguir la revista:

«... El Mirall assumeix íntegra-
ment els estatuts de l'OCB, sobretot
pel que fa als fins i objectius de
l'associació. La normalització lin-
güística del català en els mitjans de
comunicació social; la defensa de la
identitat nacional de les illes Balears
en el marc dels Països Catalans; la
promoció de la cultura illenca i la
salvaguarda del seu patrimoni histõ-
ric, artistic i ecològic; finalment,
promoure l'estreta conaboració entre
els païssos que usen la nostra llen-
gua i facilitar la incorporación de la
cultura universal a la llengua catala-
na, tot promovent l'intercanvi cultu-
ral entre les nacions de la comuni-
tat internacional».

NECESITO SEÑORA para realizar
trabajos caseros y guardar niños. En
Porto-Colom.

Informes: Tel. 575739.

SE TRASPASA BAR «CA'N PE-
DRO» frente Banco de Crédito Ba-
lear.

Informes en el mismo.

SE ALQUILA LOCAL para negócio
INFORMES: EN ESTA ADMON.

l'Associació de Veinats
de Porto-Colom, infurma:

Que pcl dissabte dia 28 de febrer,
hi ha organitzada una diada de CAR-
NAVAL que començarà a les 3 de
l'horabaixa en una concentració de
carrosses i disfresses a la plaça de
Sant Jaume (Sa Capella), des d'on
s'iniciarà una rua que desfilarà vora
mar fins a la Bassa Nova, per retor-
nar després fins , 1 moll de la Dua-
na, on es repartiran premis a les mi-
nors carrosses i als disfressos més
originals.

Per aquesta rua es compta amb la
collaboració de l'Associació de Pares
d'Alumnes i de l'Escota d'Es Port.

El vespre, a la barbacoa «La Pon-
derosa» hi haurà sopar i ball per a
disfressats, amenitzat pel conjunt
«Alabama» i que, com en anys an-
teriors, es preveu molt animat.

Durant la vetlada se sortejarà un

centre de cerámica de Ceràmiques
Mallorca, un cuixot i una esa'imada.

Properament es posaran a la ven-
da els tickets corresponents, que
podreu adquirir al Bar d'Es Moll,
Comestibles Estelrich i Floristeria
Cristina de Porto-Colom i al Cafe
del Mercat de Felanitx.

Per a més informació, atents als
programes de mà.

VENDO TRESILLO madera vista,
tapizado en terciopelo rojo. Perfec-
to estado.

Informes en esta Administración.

SE OFRECE CHICA para trabajos
domésticos o cuidar niños.

Informes en c/. Cala Figuera,
75-1...

EXTRAVIADA PERRITA Fox Te-
rrier blanca y negra, en zona de la
c/. Sant tieri. Atiende por «Perla».
Se gratificará su devolución.

Informes: Tel. 580790.

Cofraría de la Piedad
Se recuerda a cuantos estén interesados en integrarse a dicha

Cofradía, que el próximo día 28 de febrero es el límite para poder

encargar el hábito.de penitente.

Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
CONVOCATORIA

Es convoca als socis pel proper divendres dia 13 de febrer als
actes següents:

1.—A les 10 del matí a la SESSIÓ DE PODA que es durà a
terme als camps d'experimentació del Torrent de So'n Cifre i del
Pla d'Almallia de l'Obra Agrícola de «la Caixa».

2.—E1 mateix dia, a les 8'30 del capvespre, a la Casa de Cultu-
ra, CONFERËNCIA entorn al tema «Experimentació en vinya per
l'Obra Agrícola de la Caixa durants els anys 1979-86: introducció de
noves varietats, a càrrec dels enginyers de l'Obra Agrícola de la
Caixa D. Ramon Alabern i D. Jaume Vallès, aquest darrer de Vila-
franca del Penedés.

Francisca Valls Aguiló
va morir a Felanitx el dia 31 de gener de 1987, a 76 anys, havent rebut els

Sant Sagraments i la Benedicció Apostólica

cel sin

El seu espòs Josep Fuster; fill Josep; filia política Maria Roig; nétes Francisca i Maria; germans Llucia,
Antoni i Josep; germans polítics Margalida Fuster, Miquela Fuster, Conxa Valls i Teresa Pomar; fillola Llucia
Valls; nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: Carrer de Campos, 4 (Ca Na Tenra)
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Tel. 580111

Viernes 6, sábado 7 a las 9 noche y domingo 8 desde las 3

La MEJOR PELICULA DEL A ÑO

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Ya disponemos en FELANITX
de UNA EMISORA de F.M., que no
tardará en emitir en serio. Hoy to-
davía en plan de pruebas, lo hace
regularmente cada semana. Frecuen-
cia 99'25 mgz. Aprovecha en estos
momentos el canal de la televisió
felanitxera da sonido, espléndido, a
la carta de ajuste. Así que ahora se
llama FELANITX RADIO TELEVI-
SION, si bien nada tienen que ver
los responsables de la televisión con
los de la radio, pero colaboran entre
sí. Los interesados por radio, para
colaborar, sugerir... APARTADO DE
CORREOS 15. Felanitx, claro.

• El pasado martes por F.R.T.V.,
así son las nuevas siglas de la tele-
visión felanitxera, pudimos ver es
FOGUERO de «SO'N PROHENS», la
MANIFESTACIO PER LA PAU de
Ia chiquillería local y un reportaje
sobre la exposición «LA GUERRA
CIVIL A MALLORCA» que nos ofre-
ce estos días la CASA DE CULTU-
RA.

• ¿Se solucionarán los problemas
del equipo de JUVENILES DEL
C.D. FELANITX?

Al parecer ya tienen un nuevo en-
trenador, se trata del conocido ex-
jugador merengue FELIPE, que sea
para bien me dice mi amigo JIM-
MY.

• VIDEOCLUB. — «EFECTOS
ESPECIALES» de LARRY COHEN.
— Interpretada por: ZOE TAMAR-
LIS, ERIC BOGOSIAN y KEVIN
O'CONNOR. Argumento: El asesina-
to de una bella mujer (filmado en
directo), dará lugar a una espanto-
sa pesadilla orquestada por Larry
Cohen, el interesante realizador de
«La serpiente voladora» y «Estoy
vivo». (comentario: M.A.J.G.)

• Nuestro amigo MATEU MES-
TRE responsable del restaurante
«MAR BRAVA» (Portixol) recibió
uno de los premios a «LOS MEJO-

RES DEL 86» que otorgaba «La
guía de la diversión» de «ULTIMA
HORA». ¡Enhorabuena!

• Será el martes día 10 cuando
los «4 JINETES DEL APOCALIP-
SIS» partan en un singular vuelo
hacia CUBA. Son BIEL SUNYER,
TONI GRIMALT, JOAN SBERT y
BERNARDINO SIQUIER. Si les re-
gistran las maletas les encontrarán
Ia lencería fina que se llevan de con-
trabando y el «invento» se va al ga-
rete. ¡Suerte pillines!

• El AJUNTAMENT de MANA-
COR, que sí informa. Me hace saber
que con motivo del 125è aniversari
del naixement de MN. ANTONI M.a
ALCOVER hay para los primeros
días de este mes de febrero en «SA
TORRE DE SES TRES PUNTES»
una exposició de «INSTRUMENTS
DE LA MUSICA POPULAR».

• PADILLA es el nombre del nue-
vo FICHAJE del C.D. FELANITX, el
chico debutó ya en LLOSETA, aun-
que sin suerte para el equipo si nos
atenemos al resultado.

• He hojeado «APUNTS SOBRE
EL FET MUSICAL A FELANITX» y
vamos... ¡flojillo el trabajo! No han
existido ni «Los Acroamas», ni «Los
gitanos», ni «Los Marblau», ni San-
ty Bono... etc. Y eso que marcaron
una época inolvidable.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos una gran película de STE-
VEN SPILBERG, la mejor, que tuvo
ONCE NOMINACIONES nat el
«OSCAR» el ario pasado. Una n ara-
villa, con una banda sonora magnífi-
ca, me refiero a «EL COLOR PUR-
PURA». Una obra maestra.

• Llegó el pasado domingo la EX-
PEDICION FELANITXERA de «LA
MOLINA». Fueron 54, creo. Ya es
hadición anual. Esta vez falló la
nieve.

• Hay que felicitar desde esta
sección al atleta felanitxer, hoy afin-
cado en el club «Costa de Calviá»,
TONI PENYA, que conquistó el
CAMPEONATO DE BALEARES, tras
un paréntesis en que una seria le-
sión le apartó del «cross». Espere-
mos que TONI esté en forma para
Ia OLIMPIADA de BARCELONA-92.
Allí puede dar la campanada defini-
tiva.

JORDI GAVINA

ALQUILO CASA en Porto Colom.
Meses verano. En C. Juan de Aus-
tria (Parte Aduana)
Inf.: Tel. 581649

SE TRASPASA BAR CAN PEDRO
Frente Banco de Crédito Balear.

LABOR PATRIOTICA
Estos días se ha venido trabajan-

do en nuestra Ciudad con una in-
tensidad y patriotismo grande, en
la confección de calcetines, guantes
y bufandas, prendas para nuestro
glorioso Ejército; siendo contadísi-
mas las mujeres que no se vean con
las agujas de la calceta en la mano.
REUNION EN PARIS

En París, en el Café Compelier,
centro de reunión de los intelectua-
les del Midi, se celebró una reunión
con asistencia de los intelectuales
españoles. Era condición que todos
los asistentes tenían que estar al
lado del Movimiento Nacional.

Nuestro paisano, D. Juan Estel-
rich, hizo uso de la palabra y dijo
que con el Levantamiento Español
se lograria la destrucción de la anar-
quía interior gubernamental y se
iría hacia una formación de un cri-
terio que los llevaría a la verdadera
España y que evitaría por todos los
medios, los horrores de los rojos.
MUNICIPALES

Sesión del 26 Enero 1937.
— La Presidencia comunicó que
con la venida del Arquitecto Direc-
tor de las obras de construcción de
una Estación Depuradora en esta
Ciudad, se había efectuado el re-
planteo del emisario general y lugar
de emplazamiento de la misma,
acordando se iniciara el expediente
de expropiación forzosa de los terre-
nos que se precisan para tal obra...
— Se admitió la donación gratuita
que hacen varios propietarios de te-
rrenos de la parte izquierda de la
calle Jaime I, en sit entrada a la
Ciudad y que se precisan para el
ensanche de la misma calle.
— La Presidencia comunicó que
para obtener la debida eficacia en

los servicios sanitarios y una mayor
economía para la hacienda del Mu-
nicipio, procedía la creación de una
farmacia municipal y contando con
lugar apropiado para su instalación
en la Casa Hospicio; se obtendría
al mínimo coste el despacho de las
recetas de los acogidos a la Bene-
ficencia Municipal y se contaría con
un laboratorio para el análisis de
las substancias alimenticias...; ha-
llándose al frente de la misma, el
farmacéutico titular diariamente, a
las horas que se le señale y cuando
sea preciso.
— Deseando que todos los servicios
sanitarios rindan y den las mayores
comodidades al público en general,
se acordó que por los Veterinarios
del Municipio se preste consulta y
servicio gratuito a todos los dueños
de .animales que precisen asistencia
facultativa y a tal efecto se determi-
nó que durante una hora diaria, el
local que se habilite al efecto en la
Casa Hospicio., se presten, por tur-
no, los servicios de cura y consulta.
ANUNCIOS
— ¿Desea Vd. por poco dinero,
acreditar su comercio, industria o
establecimiento? anúnciese en el
toldo del MODERNO CAFE DE
JUAN CAPO, situado entre la carre-
tera de Campos, esquina Via Arnes-
to Mestre.
— Legítimos CAFES MIRET, a 14
pesetas kilo y 0'50 onza.

Per a la transcripció,
D'ALLAVORS
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Traspaso
Espartería

en C. Mar, 26

Informes en la misma
y Tel. 553097

El Color Púrpura

Ator el poderoso

Aliens: El Regreso
Ator el Invencible

Círculo Recreativo
CENA-FIESTA DE CARNAVAL

para socios y familiares

Sábado dia 21 de febrero, a las 21'30 h.
El baile será amenizado por el conjunto

LOS HITS

V FESTIVAL INFANTIL_ DE DISFRACES
para hijos y nietos de socios

Sábado día 28 de febrero, a las 3'30 de la tarde

Viernes 13, sábado 14 a las 9 noche y domingo 15 desde las 3

Si quieres sufrir; esconderte debajo de la butaca, no dejes de ver

PROXIMOS ESTRENOS: 2021-22 - Cortocircuito

Quatermain en la Ciudad Perdida del Oro
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Mañana el Felanitx recibe al Cade Peguera en
otro comprometido partido

Llosetense, 4 - Felanitx, 1

Acabada la Higa, els seniors queden quarts

«PERDIDOS EN LA ZONA BAJA»

El Felanitx sigue con cinco nega-
tivos en zona peligrosa de descenso,
no consigue remontar el vuelo, la
situación es crítica, mientras los
otros equipos comprometidos en la
pérdida de la categoría consiguen
resultados que el mismo club fela-
ni txer no puede ni soñar en estos
momentos, tal es el caso del Espor-
les que venció al mismísimo líder
el Santa Ponga. Salir de esta situa-
ción se nos antoja tarea harto difí-
cil, mientras que algunos de los
responsables del club lo ven con
optimismo. Un punto de mira ópti-
co que no compartimos, al contra-
rio , lo vemos negro.

FELANITX: Vargas (1), Obrador
(1), Maimó (1), Valentín (2), Barce-
ló (2), Monserrat (1), Gallardo (1),
Cano (1), Julia (1), Padilla (1) y
Vanrell (1). Julia II (1) por Gallar-
do y Fiol (1) por Padilla.

ARBITRO: Pascual (1) en el mi-
nuto 40 dejó sin señalar un claro
penalty en el área visitante. Tarje-
tas amarillas a Vanrell y Maimó y
al banquillo del Felanitx.

GOLES: Minuto 12, Guardiola se
escapa en solitario y sin obstáculo
alguno consigue un bonito gol. 1-0.
Minuto 30, penalty que transforma
Valentin. 1-1. Minuto 35, Romero en
una gran jugada personal. 2-1. Mi-
nuto 52, penalty que Mora transfor-
ma. 3-1. Minuto 62, contragolpe lo-
cal que Pons remata a gol tras to-
car de cabeza Rumbo. 4-1.
COMENTARIO:

Partido adelantado a la jornada
del domingo jugado en el Polidepor-
tivo Municipal de ',loseta con terre-
no de juego en malas condiciones
para la práctica del fútbol debido
al mucho barro.

El Llosetense disputó un encuen-
tro completo no dando opciones a
su rival y superándole en todos los
fr( ntes.

N.M. y M.

2.° REGIONAL
ALTURA 1 - CA'S CONGOS. 2
EVIDENTE RECUPERACION

Ca's Concos: Huguet, Risco, Cam-
pillo, Mora, Gordillo, Bordoy, Julia,
Crucera, Rosselló, Llull y Monse.

El Ca's Concos consiguió una im-
portante y merecida victoria en el
feudo del segundo clasificado, lo
que le permite situarse en una zona
cómoda de la tabla con un positivo
en su casillero.

La recuperación de algunos juga-
dores lesionados, como Llull que fue
el autor de los dos goles del Ca's
Concos, ha supuesto una mejora en
el nivel de juego y por consiguiente
un mayor rendimiento de todo el
equipo.

Para mañana domingo, que era
jornada de descanso en II regional,
se ha adelantado el encuentro en-
tre el Ca's Concos y el Collerense
para no coincidir con el Mallorca -

R. Madrid del próximo día 15. Así
pues, mañana domingo a las 15,30
en Ca's Concos se disputará el par-
tido con el Collerense, otro de los
gallitos del grupo.

S'HORTA, 3 - ROTLET, 2
DIFICIL VICTORIA

Difícil se lo puso el Rotlet - al
S'Horta, que se adelantó en el mar-
cador gracias a un fallo garrafal del
portero visitante y que aprovechó
Oscar.

La 1.a parte fue de dominio local,
pero en los 15 primeros minutos,
dos indecisiones del equipo que di-
rige Aznar significaron dos goles
(1-2). A partir de este morne.:,o el
S'Horta fue a remolque en ,J.1 re-
sultado y sólo gracias a un penalti
cometido a García, que lanzo Mas
con acierto, poniendo la igualada
(2-2) y a 5 m. del final un certero
cabezazo de Asturias daría la victoria
al S'Horta.

S'HORTA: R. Roig, Emilio, Desi,
Xisco, Asturias, Burguera, Guilleni,
Oscar, García, Más, J. Ramón y M.
Roig.

JUVENILES
FELANITX, 6 - MONTUYRI, 1

¡LEÑA!
Arbitraje regular del Sr. Aguiló,

en un partido duro, en que los vi-
sitntes dieron ((leña». El Montuïri,
con nueve jugadores se defendió con
dureza. Al final discusiones, peleas,
hay quien en vez de jugar al fútbol
se dedica a pegar y tirar gafas al
suelo. ¿Quién tiene la culpa .12 todo?

Tarjetas amarillas para Riera, Tei-
fol y Huguet por parte local. Los
visitantes vieron dos, una de ellas
roja.

Goles de Felipe, Adrover de penal-
ti, Hernández, Lozano (2) uno de
ellos de falta máxima y Sagrera.

Felanitx.—Riera, Taol, A. Sunyer,
Huguet, Adrover, Sagrera, Hernán-
dez, Sito, Lozano, Aznar y Felipe.
(Guillermo por Adrover).

INFANTILES
FELANITX, 4 - BARRACAR, O

BUEN PARTIDO
Partido jugado la pasada semana

(el miércoles) ya que fue suspendido
en su día. Victoria cómoda de los fe-

lanitxers que jugaron bien y fueron
Cadets masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 40 -
PATRONATO, 83

Resultat lògic i gens alarmant
—malgrat la diferencia.— amb un
líder estibat de gent alta i forçarru-
da. Els d'aquí començaren el partit
fnolt be (14-13 en el minut 11) però
ja se sap que en aquests tipus d'en-
contres no es poden inflar les espe-
rances. En el descans, 15-35.

Alguns jugadors, com es el cas
Tomeu Maimó, no respongueren a
les seves aptituds, mentre que altres
ho donaren tot.

El millor anotador va ser Pere
Jean Fullana (16 punts).
Juvenils masculins:

MOLINAR, 49 -
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 72

Nova victòria contundent a camp
contrari. De bell nou, la sortida a
«tota pastilla» decidí el partit; quan
se n'adonaren els ciutadans, l'ine-
xistent marcador assenyalava 3-20
(m. 11). En el descans, 23-37. Al
final foren 23 els punts de diferen-
cia, la maxima aconseguida durant
tot l'encontre.

Guillem Amengual fou la destaca-
díssima figura del partit, amb les

muy superiores. Goles de Sebastián
Oliver que marcó dos, Mateo Borras
y Mateo Miguel.

FELANITX, 5- POLLENÇA, O
BIEN

Goles de Oliver, Mariano, Borras,
Roig y Leo.

ALEVINES
FELANITX, 2 -

B. RAMON LLULL (INCA), O
EXCELENTE PARTIDO

Bravo para nuestros alevines que
jugaron un estupendo encuentro an-
te un equipo difícil. Herrero marcó
los dos goles que significaron el
triunfo.

Felanitx.—Galmés, Acosta, Este-
ban, Matas, Sánchez, Chisco, Pons,
Basi (Fiol), Marcos (Nico), Herrero
(Tomás) y Chupi (Marín).
FUTBOL EMPRESAS
GRIM ALT-PROTECTORA, 2
V. S. GOTLEU, O

AL FIN VICTORIA

Goles de J. Vidal y Manresa.
JIMMY

exepcionals marques de 25 punts,
28 rebots i 8 taps.

No falta una tècnica, marcada als
nassos d'un jugador del banquet fe-
lanitxer, qui havia cridat: «Falta!»,
amb veu ronca i escardada.

Sènior masculins:

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 48 -
BUNYOLA, 39.

L'objectiu, que era obtenir un nou
triomf en la despedida, s'aconseguí
a pesar que el nivell del joc fou
molt baix, un dels pitjors partits de
la temporada. Un encontre amo fal-
ta de coordinació i rapidesa. 1 els
de Bunyola tampoc no es lluiren ni
mica a la seva actuació.

Són de destacar Jaume Binimelis,
el qual a partir d'ara es farà càrrec
de l'equip cadet, per la seva infati-
gable lluita, Pere S. Barceló per l'e-
ficàcia demostrada (19 punts, Ii
d'ells de tirs lliures) i també Tófol
Ballester (15) que deixa els cadets
perquè se'n va a la

Era, com deiem, el darrer partit
de la Higa, dins la categoria senior
masculí, i els representants felanit-
xers queden en un honrós quart
Hoc. Diguem que el Club es mos-
tra més que satisfet d'haver-se es-
trenat dins aquest grup de «grans»,
ja que els jugadors es comportaren
seriosament tant en els entrena-
ments com en les competicions.

Seniors femenines:
J. CAF'O/AUTOC. GRIMALT, 47 -
CARDASSAR, 38

Essent les del Cardassar de les
més fluixetes de la competició, s'ha
de dir que a la primera part posa-
ren a les locals entre l'espasa i la
paret i que, ni bones jugades, ni
encert en el tir, hi foren presents.
S'arriba al descans amb un empat
a 18, gens esperançador. Després
d'un inconcebible parcial 0-13 (se
passa de 12-4 a 12-17), el segon pe-
ríode fou una mica diferent, es tira
amb més convenciment i d'aquí el
resultat final, amb 9 punts de dife-
rencia.

Destacaren per la seva lluita in-
cansable, a més de ser les dues mà-
ximes anotadores, I. Reverte (12) i
C. López (11).

ANOTADORS
Finalitzada la 'liga dels seniors,

han resultat maxims encistelladors:
1.—Tófol Ballester 198 punts (16

partits)
2.—Antoni Oliver 162 (14)
3.—Pere S. Barceló 153 (15)
4.—Jaume Binimelis 92 (15)
5.—Sebastià Serra 79 (11)

AQUESTA JORNADA
Unicament dos partits. Els cadets

tenen jornada de descans.
A Felanitx se celebrara un interes-

sant J. Capó - S. Agustí, de juvenils,
equips que en la primera volta ofe-
riren un gran espectacle que acaba
amb victòria visitant (46-52). Els
ciutadans se juguen una plaga a la
lligueta final, Hoc que ja tenen as-
segurat els coHegials felanitxers.

Les aHotes seniors tenen el seu
partit a fora, a Santa Maria.

LARRY CISTELLES

Dr. Antoni Obrador Adrover
Especialista de Digestiu

Ha obert consulta al carrer dels
Oms, 50 - ler. 1.a de Ciutat.

Tel. 712155



BANQUETES
Bodas, Bautizos,
Co in uniones.

Un marco incomparable
20.000 m. zona verde
vista al mar.

RESERVAS E

INFORMACION:

Apart-Hotel

PARQUE MAR

CALA D'OR-MALLORCA

Tel. 65 71 36

Telex 69716

APART-HOTEL

PARQUE MAR

FELANITX

cartes al

EL FET MUSICAL

Senyor Director:
Després de Ilegir l'opuscle titulat

Apunts sobre el fet musical a Fela-
nitx, que acaba d'editar l'Ajunta-
ment, i del qual figuren com a res-
ponsables En Pere Estelrich, En
Biel Masot i En Joan Parets, em veig
en el cas de fer-hi unes observacions.

Començaré assenyalant el que crec
que es un error. Diu que «la banda
que tenim actualment a Felanitx fou
organitzada l'any 1946 pel mestre
Bartomeu Oliver». Si be es cert que
aquest director se'n va fer càrrec
l'any indicat, la banda ja existia
abans de feia molts d'anys i no es
just silenciar el nOgn d'un que n'ha-
via estat director durant molt de
temps: Mateu Oliver, Capbaix.

Quan el mestre Bartomeu Oliver
va deixar el càrrec, en el que no es
pot negar que hi va fer una bona
feina, el va succeir N'Onofre Pro-
hens i Capó, i després d'ell, fou di-
rector de la banda En Nadal Albons
i Tauler. No sé per quins motius
aquests noms s'han silenciat, com
també el de Gillem Bauça, que ho
era l'any 1956. (1)

El tractament que l'opuscle dóna
a l'agrupació coral anomenada «Ca-
pella Teatina» resulta, si més no,
sospitós. En efecte, en diu simple-
ment que «servia per cantar a les
funcions religiosess, i prou. La «Cs-
pella Teatina, que Va travessar diver-
ses etapes i que fou dirigida pel Pa-
re Capó i pel Pare Guillem Saletes
(un altre nom silenciat), es sense
dubte la formació coral que ha arri-
bat a un grau més alt de perfecció
en el nostre poble i encara no l'ha
superada cap altra ni d'un bon tros.
Es ver que, en un principi, se va
crear per cantar a les funcions reli-
gioses: per() silenciar els concerts
que va donar en molt diverses oca-
sions, alguns tan memorables com
els de Setmana Santa al Teatre Prin-
cipal, iHustrats amb quadres i esce-
nes de la Passió, es silenciar massa.
(2)

Ja està be que se digui que el
pintor Josep Coll ,i Bardolet va fer
un petit dibuix pr ilustrar el pro-
grama de la primera Setmana de
Música; però si descendim a detalls
tan minúsculs, no es just oblidar-se
de dir que un dels més eficaços pro-
motors d'aquelles setmanes va esser
En Llorenç Siquier i Mir que tan in-
tensament va treballar durant anys a
favor de la Banda, del «Quintet Pa-
re Anti» i de la Setmana.

L'espai dedicat al catàleg de mú-
sics felanitxers presenta unes des-
proporcions flagrants, i no citaré
exemples per no molestar els inte-
ressats, que per ventura no hi tenen
culpa. Resulten particularment irri-
tants les quatre retxes escasses dedi-
cades a N'Onofre Prohens i Capó,
que va dirigir la «Capella Teatina»,
la Banda i l'Escola de música i que
ha estat el primer i únic director
dc banda nascut al nostre poble mb
titulació oficial i labor professional
en Hoes guanyats per oposició.

Un altre oblit notable es el refe-

rent a la labor de composició, que
es objecte d'un tractament irregular.
Com s'explica que una publicació
que dedica espais als Cavallets, Sant
Joan Pelós i Sant Marçal, i s'entre-
tén explicant-nos la seva indumen-
taria, pugui deixar tants de buits en
aquest capitol ?

No es parla per res de l'obra de
creació del Pare Capó, ni d'En Ber-
nat Julia, ni tan sols de la «Missa»
del Pare Aulí.

Pens que devora nons més insig-
nificants que se citen (alguns amb
fotografia) no hi haurien sobrat els
de Maria Obrador i Catalina Manre-
sa, que formaren un trio amb En
Miguel Manresa, Perlóia, molt més
important que les orquestrines «Me-
diterraneo Jazz» i «Virginia», ni tam-
poc el de la cantant Catalina Mo-
rey.

El tractament més inexplicable es
el que hi rep la secció titulada «Ball
de bot». La redacció de l'apartat es
tan desafortunada que un lector no
informat per altre conductes s'ha de
creure que el grup «S'Estol d'es
Gerricó» ja actuava a les totes l'any
1940, quan els seus components, o
no havien nascut o mamaven ales-
hores. Aquest estol, que tan bona la-
bor ha fet en els darrers anys, tam-
poc no va anar a Cuba l'any 1954.
Cap dels integrants dels «Coros y
Danzas» que aleshores hi varen anar
no ha actuat mai amb l'estol ni hi
ha tengut cap casta de vinculació.

Els autors confessen que l'obra no
es exhaustiva. El mal no es que no
ho sigui, sinó que deixi llacunes
molt considerables al temps que
s'entretén amb minúcies de perso-
nes que han tengut un paper molt
respectable però modestíssim en el
fet musical felanitxer.

Un seguidor atent
del fet musical

(1) El dia de Pasqua del 1946 el
mestre Bartomeu Oliver va dirigir
la Banda per primera vegada. L'any
1951 n'era el Director N'Onof re Pro-
hens; l'any 1955 fou substituit p'En
Guillem Bauça i l'any 1959 se feu
càrrec de la direcció En Nadal Al-
bons.

(2) El primer concert sacre es va
fer al Teatre Principal l'any 1952.

JOVES A LA SALA

Senyor X:
Som joves de la vila, que tenim

entre 14 i 16 anys. La majoria estu-
diam i a tots ens agrada la bulla i
el moviment. Els dissabtes i diu-
menges es quan tenim més temps
Iliure i el volem aprofitar, pet-6 aquí
es molt dificil que existeixi movi-
ment: ens avorrim, sempre feim el
mateix. Felanitx es mort: l'acte al
qual acudeix més gent són els fu-
narals. Tenim un enorme cementen,
una bona coliecció de cotxes de
morts... pet-6 nosaltres ens morim
d'oi. Creim que una petita solució
seria muntar un local on possar-hi
música al maxim, ballar, xerrar, dis-
cutir, divertir-nos... Hem cercat
qualque portassa, cambra, casa vella
que servesqui, sense conseguir-ho.

Per això demanan als qui volen
salvar Felanitx possant coloms a la
sala que ens reservin una cambra
(el despatx del senyor batle ja ens
vendria be) per solucionar els nos-
tres problemes.

Gràcies.
Maten, Antoni, Tòfol, Sebastià...

fins a 22

Agraïment
La família Fuster-Valls, da-

vaiit les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Francisca
Valls Aguiló i en la impossibi-
litat de correspondre-les a to-
tes personalment, ho vol fer
per mitjà d'aquesta nota.

A tots, moltes grades.

Els restaurants a
foravila
d'interès secial

Eis felanitxers hi
podran anar a
sopar sense
pagar?

coloms a la sala

NECESITO APRENDIZ PINTOR
de 16 a 19 años.

Informes: Tel. 582038.

VENDO CASA tiara vivienda o para

local en C. Jai me, 1, de 325 in.2

Inf.: Tel. 581023

Esparteria
Espardenyaria NADAL

Oberta al públic a partir

d'avui, 7 de Febrer, al

C. Santueri, 72

CRISTALERIA FELANITX
necesita joven para trabajo lodo
el afio.

f.: Tel. 582011

En poques paraules

«Sota el sign de la
Música»

Es normal, en certs casos impres-
cindible, que Música i Poesia vagin
plegades, en íntima unió. Molt so-
vint han resultat gairebé insepara-
bles al llarg de l'endevenir històric.
Hi ha hagut époques durant les
gnats no se podia concebre
d'una sense la presencia de l'altra.

Poesia i Música es, precisament,
el que trobam arreu de l'obra d'un
mallorquí iHustre, d'aquell Mestre
en Gai Saber que fon Mn. Barto-
meu Barceló.

Just a punt de sortir un llibret
sobre el Fet Musical a Felanitx, m'he
dedicat a recercar illustracions so-
bre el tema dins l'Obra Poètica
l'esmentat personatge. I les referèn-
cies que dedica a la Música són nom-
broses. El títol del present article
—tret d'una serie seva— n'és un
exemple. A més d'aquest, en trobam
molts d'altres que van des del trac-
tament particular a l'universal, del
concret a l'abstracte, del físic a l'es-
piritual: des de la dansa de Sant
Joan Pelós al concert de Pau Casals,
de la semblança de rani-Alin-1 director
de coral a l'obra pianística de Mom-
pou interpretada per la seva filla,
del tríptic a les mans de l'arpista a
l'evocació de la «Salve Regina» del
tarnbe felanitxer Rafe! Vich.

Precisament d'aquest darrer en
vull extreure una estrofa que encara
que sigui referida a l'obra d'aquell
compositor pot resultar perfecta-
ment valida per a definir l'esperit
dels pobles que viuen llur Fet Musi-
cal, d'aquells que estimen la Música,
Ia tenen present i la valoren. Diu
així:

0.1a no moriries mai;

t'immortalitza ella sola,

damunt el temps que s'escola,

vencedora de l'espai»

Versos amb anima que transfor-
men l'essència interior, aquella sen-
sack') sovint difícil de definir, con-
vertint-la en paraula, fent-la enteni-
dora, magnificant-la... i això, sem-
pre, sota el signe de la Música.

Biel Massot i Muntaner

gener del !987

(Per a la Premsa Forana
Mallorca)




