
	 1•1111•1•n•	•••10,11.14=1.17 	IMMTMW.

111.n••••

Teleclub
C. Petra, 9
SANT JOAN

Núm. 2339

Medalla
«Ciutat de Felanitx»

Dissabte 14 de rtvrç
de 1987

Preu: 50 Ptes.

A .24 si n6 v.iz 4;g t1

Setmanari d'interessos locals

Director: Bartomeu A. Pou Jaume

Redacció i Administració: C. Major, 25 Tel. 580169             

Pr oLiefid6iicieo	 6-.¡A y

rà aravatineot eri snosal	 put.40113.41

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959

Empres a l'Editorial «Ramon 	FELANITX

la rodella
Dijous passat a les 7 de l'horabai-

xa, a una sessió plenaria extraordi-
naria, l'Ajuntament aprová, amb els
vots favorables d'Unió Felanitxera i
els d'A.P., la subsanació de deficien-
cies duita a tcrme pel nou equip re-
dactor de la revisió del Pla Gene-
ral. El grup socialista votà en con-
tra, no tant pel contingut de les
rectificacions introduïdes —que no
havien tingut ocasió de conèixer—
com pel procediment emprat, amb
el qual el grup majoritari obligava
a definir-se dins un termini molt
curt de temps entorn a qüestions
que requerien un estudi i observa-
ció molt acurats. Per les mateixes
raons s'abstengué el regidor inde-
pendent M. Riera. Quant al grup
d'A.P., recolza l'aprovació advertint
que no renunciava a revisar el seu
vot si en el curs d'exposició obser-
vaya deficiències que ho aconsellas-
sin.

D'aquesta manera, el pla, un cop

HA MORT PAR B
La matinada de dissabte passat

s'adormí plàcidament en el Senyor
Mn. Bartomeu Miguel. Des del pas-
sat mes de juny, en que es mani-
festa la seva malaltia, don Barto-
meu era ben conscient de que el
Senyor l'havia escollit per a empor-
tarse'l prest al seu costat i espera
el moment amb una enteresa i se-
renor d'esperit que meresqué la
gracia d'un traspàs tan suau que
tot just va semblar un adormir-se.

En aquest mateix número donam
cabuda a diversos escrits que són
testimoni de l'empremta que ha
deixat entre nosaltres el que Per
espai d'un poc més de dos anys ha
estat rector de la parròquia, així

Renrirs politiques
El Ralle Pere Mes quida ocupará el

cap de Ilista dins el grup del PDP per
a les properes eleccions municipal.'.
Tot i que sembla que encara no s'Iza
abordat formalment la confecció de la
¡lista, es parla corn a número dos de
Cosine Oliver.

Per altra caire s'assegura que Unió
Mallorquina treballa de debò per a
enilestir la seva candidatura i lambe
que Miguel González, que fon regidor
pel parat Comunista a l'anterior le-
gislatura i que després milita en el
PSOE, está organitzant l'Esquerra
-Unida. (Mala al grill, socialista, no
ten ini fins ara noticies reveladores que
ens mareixin credit.

que hagi sortit l'anunci correspo-
nent al Butlletí de la C.A., restará
exposat a la consideració del públic
per espai d'un mes.
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Gap a !a creacii thula
associació d'inics de la
terara dad a Srta

A S'Horta i després d'unes ges-
tions i contactes mantinguts per
algunes persones, conduents a la
creació d'una entitat social que
aglutini els interessos i inquietuds
de la tercera edat, s'ha arribat a
l'objectiu desitjat. Demà, dones, a
les 10'30 del matí se celebrara
l'Assemblea Constituent de l'Asso-
ciació d'Amics de la Tercera Edat.

Desitjam a la nova associació
una llarga existencia i una gestió
eficaç en favor del sector de la
tercera edat.

Irlq tomo vi
ILirthEO

com (lei sen timen t de dolorqueelseu
traspàs ha produit dins la nostra
població. Per això ara sols volem
afegir una breu nota biogràfica que,
tant per la seva condició de fela-
nitxer com per les característiques
assolides dins els ambits eclesials
on ha desplegat la seva activitat es
mereix don Bartomeu.

Mn. Bartomeu Miguel Díez va
néixer l'any 1921 i cursa l'ensenyan-
ça primaria i el batxillerat a Fela-
nitx. Ingressa al seminari l'any 1940
i el dia 27 de juny de 1948 fou
ordenat sacerdot. El senderna cele-
brà la seva primera missa, que fou
resada ja que era recent la mort
del seu germà Joan.

De tot d'una ja assumf la funció
de capella d'honor del Bisbe Her-
vás i després de secretad particu-
lar. El maig de 1955 parteix amb el
Dr. Hervás cap a Ciudad Real, d'on
mes tard es nomenat canonge.

Secretad particular del Bisbe,
l'acompanya al Concili Vaticà II,
així com a molts de viatges a l'es-
tranger (Europa i Amèrica) per raó
dels Cursets de Cristiandat.

Quan es declara la malaltia del
Bisbe es retira amb ell a Barraca
de Aguas Vivas (Valencia), on ro-
manen fins el desembre de 1979 en
que es traslladen a Felanitx, al
Convent de Sant Agustí, d'on es
nomenat rector don Bartomeu Mi-
guel. (El Bisbe Hervás mor el 7 de
juny de 1982).

Pel mes de març de 1984 es no-

e! desgw,e11 —2
Aquesta darrera . setmana ens ha

proporcionat nous materials que
ens permeten aprofundir dins el te-
rna que encetarem al número ante-
rior.

Com vostés deuen recordar, a la
sessió celebrada a la Sala el passat
15 de desembre, se va comunicar
als regidors que el Govern Balear
havia rescindit el contracte amb
l'equip que havia començat la revi-
sió del Pla general. A la mateixa
reunió, el grup majoritari va deci-
dir contractar dos arquitectes per
tal de corregir les deficiències de-
tectades per la Comissió Provincial
d'Urbanisme. Els dos arquitectes
havien de fer la feina en dos mesos
i mig i havien de cobrar 3.500.000
pessetes. Convé dir de passada que
Ia gent que comanda té la pella pel
mánec i fa anar l'oli altà on vol;
però com a contrapartida s'ha de
carregar la responsabilitat si una
cosa surt esguerrada. Si el Batle i
el seu grup haguessin estat tan efi-
caços com volen fer creure, la revi-
sió no hauria tengut tantes deficièn-
cies i ara ens estalviarfem aquest
3.500.000 pessetes a més del temps
perdut.

aquest equip va entregar els
papers la setmana passada; o al-
manco varen dir que els havien en-
tre -ats. La hist6ria es pot resumir
en els punts segiients:

1) Dimarts, dia 3, se convoca la
Comissió d'Ordenació del Territori,
per a les 9,30 del vespre. Els arqui-
tectes que han de culminar la revi-
sió del pla havfen d'entregar la pa-
perassa i donar les explicacions
pertinents.

A les 11,30, els arquitectes encara
no havien arribat. Els regidors es
varen retirar a les seves habita -
dons particulars. Mala sort!, varen
dir. Sera una altra vegada. Així i
tot, el senyor Batle va dir que s'ha-
via aixecit acta de la reunió. Es
curiós. Es va fer una acta d'una
MwSIV.IIMIMMYST.IIIIMME11197171710n5•701,7111•2•222111.1, 

menat rector de la parròquia de
Sant Miguel, càrrec que ocupa fins
el mes d'octubre de l'any passat,
en que, per mor de la seva malaltia
en renuncià. En aquesta data passa
altra vegada a viure en el Convent.

Mn. Bartomeu Miguel tingué a
cura la preparació i edició de les
obres de Mons. Juan Hervás i Be-
net «Huellas de un peregrino» i
«Selección de escritos pastorales de
Mons. Juan Hervás i Benet» (Ciu-
dad Real, 1982).

sessió que no va tenir lloc.
2) Dimecres, dia 4. A les 12,30,

els regidors de la Comissió d'Orde-
nació del Territori són cridats per
telèfon perquè els arquitectes ha-
vien arribat. Uns quants no varen
poder esser localitzats. A la reunió,
no hi va assistir cap representa4t
de l'A.P. ni de la Candidatura Inde-
pendent.

3) Dijous, dia 5. A les 7 del ves-
pre, l'Ajuntament se reunia en ses-
sió plenaria per examinar i aprovar
les rectificacions introduïdes al pla,
que són tan importants que n'hi
haura d'haver una altra exposició
pública. La documentació entrega-
da pels arquitectes o una altra de
semblant estava damunt la taula de
la sala de sessions. Es un carmull
impressionant de plans i documents
que, naturalment, els regidors, o no
havien vist o havien vist pels forros.

Els socialistes i el regidor inde-
pendent es varen negar a aprovar
res. L'equip del Batle i els d'A.P.
una vegada més varen fer l'acte de
fe que com sabem, consisteix a
encune alió que no hem vist.

Els actes de fe s'han prodigat
aquests darrers anys a la Sala, i els
resultats estan a la vista de tothom:
estacions impulsores dins terreny
del veYnat; revisions del Pla Gene-
ral que han d'esser mes revisades,
que s'han allargat cinc anys més del
temps previst i que ens costaran
una doblerada més; descontrol ur-
banístic total; edificacions clandes-
tines a tot el terme; obres que, na-
turalment, no paguen les llicències
corresponents; etc. etc.

Continua el desgavell. Pirotècnic
VIVn11..11111.1",...70	 •1111n11•1,1.,n,,,MINIVMMOMMORMIO.

<`'Jilventut»
El Centre Balear d'Informació i

Documentació per a la Joventut, de-
penent de la Direcció General de Jo-
ventut, ha tret a llum el número 1
de «Joventut», un full mural en el
qual es dóna informació de tot el
que pugui interessar als joves dins
els camps més diversos de la seva
activitat: treball, art, esplai, inter-
canvis, associacionisme, etc.

En aquest primer número, a més
dels objectius del CBIDJ, es dóna
compte de la creació de dos Equips
Multiprofessionals que tendran a
cura , la detecció, prevenció i cana-
lització dels problemes socials i/o
d'aprenentatge derivats dels Ambits
educatius, sanitaris i socials, així
com de la creació a partir del pro-
per mes d'abril del «Carnet jove»
pels residents a les Balears.
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral:	 1.250 Ptes.

Semestral a fora: 1.400 Ptes.

Hoy sábado die 14 por la tarde

iiTILDEO CLUB
'PO TO OLOM,• C. B.
(C. Marina, Esquina La Niña - Porto-Colom)

Cuotas de socios y alquiler de películas
(ULTIMAS NOVEDADES)

Mn. Ravtomen Miguel Díez

va morir en el Convent de Sant Agosti de Felanitx, el dia 7 de març de 1087, a 66 anys, havent

rebut els Sants Sagra meti  i la Benedicció Apostólica

s

Els seus germans M." de la Soledat, Elisa i Enric; germans politics Francesc de Sales Ga t-au
i Caterina Nadal; tia Esperança Miguel; nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que enco-
maneu la seva ànima a Déu. La missa que se celebrarà dema diumenge, a les 730 del capvespre en
el Convent de Sant Agustí, será en sufragi de la seva Aniria. 1

FELANITX
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SANTORAL

Diu. 15 Sta. Madrona
Dill. 16 St. Heribert
Dim. 17 St. Patrici
Dim. 18 St. Ciril de Jerusalem
Dij. 19 St. Josep
Div. 20 St. Martí de Dumb o
Dis. 21 St. Serapió

LLUNA

Quart minvant dia 22

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

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

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

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

Felanitx - Portocolom: A les 9
1 17,30 h. Diumenges a les 9,
12,30 i 17,30.

Portocclom - 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 Pifia
Dimecres:	 Gay-Melis
Dijous:	 Miquel-Nadal
Divendres:	 Jaume Rotger

TELËFONS D'INTERÈS
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sois urgèneies)
582200
Funerària 	580448 - 581144
Ambulàncies

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

Ajuntament
de Felanitx

ANUNCIOS

Ultimada la documentación de la
subsanación de deficiencias de la
Adaptación y Revisión del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de este
Término Municipal con arreglo a
los acuerdos de la Comisión Provin-
cial de Urbanismo de 14 y 28 de
febrero de 1986, se somete a infor-
mación pública por plazo de un
mes a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma de
Ias Islas Baleares, al objeto de que
cualquier persona pueda examinar
dicha documentación, que está de
manifiesto en el Negociado de Ur-
banismo, y formular las alegaciones
que estime pertinentes.

Felanitx, de marzo l987
El Alcalde

Pedro Mesquida Obrador

Próxima la ejecución del Projecto
de reparación del pavimento y do-
tación de la capa de rodadura de
las calles Sínia, Major (tramo),

Darder, Frare, Costa i Llobera del
núcle urbano de Felanitx y To-
gores, Ronda del Creuer Balear
(tramo), Cala Mar-;:al, Assumpció,
Churruca (tramo) y Trafalgar del
de Porto Colom, se pone en cono-
cimiento de aquellos afectados que
tengan interés en la realización de
zanjas en las calles de referencia,
Que disponen para ello hasta el
próximo día 31 de los corrientes.

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.

Felanitx, a 10 de marzo de 1987.
El Alcalde

Pedro Mes quida Obrador

CONTRATACION DE DIEZ
VIGILANTES JURADOS

Hasta el día 18 del próximo mes
de marzo, será tiempo hábil para la
presentación de solicitudes optando
a la contratación temporal de per-
sonas que, en calidad de vigilantes

jurados, realizarán tareas propias
de la policía durante la próxima
temporada turística.

Para una mayor información, los
interesados pueden dirigirse al Ne-
gociado de Secretaría de este Ayun-
tamiento.

Felanitx, a 24 de febrero de 1987.
El Alcalde

Pedro Mes quida Obrador

SE DAN CLASES DE REPASO DE
EGII. Matemáticas 1." BIT y Ma-
temáticas y Física y Química de
F. P.
Inf.: C. Da meto, 54 1. 0 - Tel. 582110

SE TRASPASA TIENDA DE CO-

MESTIBI,ES, por no poder
atender.
Inf.: Tels. 582417 y 582459-

CAL LDESSET
MODES



A LQUI LO LOCA I., 100 m2.
aproximadamente en calle
Quatre Cantons, 7
(Esquina calle Agua)
la.: Tel. 591381

1 Ante el tránsito de
Mn. Bartolomé Miguel

que en r,1 Iria esté
Si de una alma agradecida, llega

Ia plegaria al cielo, protegedle en
ese vuelo, ¡que goce su eterna vida!
Se fue y sus dulces huellas se graba-
ron en el alma de todos los que le
aman y que le vieron sufrir; y no
lloréis pueblo mío, nos decía en dul-
ce calma, no lloreis porque la vida
empezará al morir. Y así callada-
mente, como un ángel, se fue, sin
un suspiro de dulce muerte en pos.
Y desde aquel entonces, habita en la
vivienda que ha siglos tenía prepa-
rada para su eterno descanso, por
su gran Amor a Dios.

Y todos dicen que ha muerto, y
todo el mundo se engaña, aunque
ha muerto para el mundo, vive den-
tro de las almas; dando ejemplo con
su vida y con su humilde palabra,
que aunque estuviera enfermo, tenía
su mente sana.

Padre de bondad, preparadros
el cielo un lugar cerca de E. Así
sea.

J. S. V.

Importante Com pan ía de SEGUROS
precisa DELEGADO para zona de
Felanitx y Comarca.
ri f.: Tel. 21)305 I

(a partir de las 20 h.)

SE NECESITA MECÁNICO O
A PR ENDI Z
Talleres M. POU. ha.: Tel. 580710

SE VENDE PISO grande 4 dorm
todos y 2 [mirlos en Paseo B. uit
Inf.: Tel. 581771

ALQUILARIA HELADERIA-CHO-
COLATERI
en C. Miguel lord os', 25
In f.: Tel. 582238

BUSCO APARTAMENTO o CASA
para alquilar en Porto-Colon).
Dos habitaciones. Todo el ano.
n f.: Tel. 575941.

SE NECESITA SECItETABIA, Con
nociones de inglCs v alemán.
In I.: Tel. 657104 (th: 2 a 3 tarde).

SE ALQUILA 13AR - CAFETERIA
,TI Cala d'Oí , buena zona..

Precio 1 300(110 al ano
Inf.: Cafetería Mirador II
Ca la Ferrera.

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

}'§.1*^ILU'f MENTAL
Ambient personal

Una part molt important de l'am-
bient que envolta i determina a la
persona es l'ambient psicològic
personal, es a dir, el que una perso-
na pensa, sent i fa. El que diferen-
cia a la persona dels animals és
precisament la capacitat de cons-
ciencia que té, capacitat de ser
conscient dels seus pensaments,
dels seus sentiments i afectivitat
dels seus actes. La persona pensa
que esta pensant, es qüestiona els
seus actes, reflexiona sobre el seu
ésser personal.

El nin des de que e.s un recent
nat —quan comença ja a formar-se
Ia seva personalitat— coneix l'en-
torn on habita, formant-se una re-
presentació mental d'aquest dins el
seu cervell. L'infant ja té un pensa-
ment molt senzill. I al mateix temps
té una afectivitat molt intensa, uns
sentiments d'amor cap ais seus pa-
res.

A mesura que l'infant creix, el
seu pensament es va complicant;
quan adquireix el llenguatge, té una
pina fonamental de coneixement/do-
mini del món exterior. El llenguat-
ge suposa la capacitat de reflexió,
el nin sap que parla, i es demana.
per que; es l'època en que els in-
fants demanen moltes coses; són
els per qu:!, això que és, com és
això, etc. Més tard l'nfant comença-
rà a reflexionar sobre ell mateix,
sobre els seus gusts, els seus te-
mors. Ës molt important educar els
nfants en el coneixement d'ells
mateixos i sobre tot en l'acceptació
del seu caracter, sense subvalorar-
se gens. No hi ha nins inferiors o
superiors, cada infant destaca en
unes coses i en unes altres no. En
aquest aspecte la influencia fami-
liar es decissiva.

La importancia del món interior
de cada persona (pensaments, sen-
timents i conducta) pot provocar
en certs casos creencies de malal-
ties psíquiques —que realment sóri
inexistents— com asma infantil, úi -
ceres, migranya, eccemes, patologia
de Ia pell, etc.

Una tasca important a fer per
les persones, ja sien infants o
adults és coneixer-se en profundi-
dat, acceptant les limitacions i va-
lorant tots els aspectes personals.

Bernat Calafat, Psicòleg

GABINET DE PSICOLOGIA
Llicenciat Bernat Calafat

• Fracas escolar
• Transtorns de conductg
• Orientació psicopedagógica
• Problemes d'expressió del llenguatge
• Problemes de lectura i escritura

CONCERTAR HORA: TEL. 58 22 33

C/. Costa i Llobera, 32, ler. 32, ler. B - FELANITX

FELANITX
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Racó de quaresma - 87
Fiad d'una cufivivincia

Benvolguts amics: Valgui, d'entrada, la profunda petició al Pare de
nostre Senyor Jesucrist, perque vulgui donar ampla cabuda, dins l'espai
i el temps de la vida eterna, a la persona del nostre  germà prevere Bar-
tomeu; ell, que tant la va somniar i desitjar, mentre les entranyes de la
nostra mare terra, el mantingueren, responsablement, dins la nostra his-
tòria.

Ho he encapçalat «Retan», perquè això vol ser, i no més, l'escrit
d'aquesta setmana. Un retall d'una breu, però densa convivencia de qua-
tre mesos d'intensa relació i d'apreci mutu. Un retall d'una  reixa, moguda
per una ma, encara tremolosa per la seva partida i temerosa de retxar
el paper, desfigurant la seva imatge.

Fou un matí, de fa un grapat d'anys, dins el descans d'una sessió del
Consell Presbiteral, per les arcades del pati del Seminari Nou, (hoc de
tants de records per a mi, i sobre tot per a ell, per la seva profunda i
constant vinculació amb el Sr. Bisbe D. Juan Hervás, fins l'hora del seu
darrer ale), un germà prevere, alt i estirat, vestit d'impecable «clergy-
man», s'acosta a mi i em pregunta qui era, perque, com ell gra darrera-
ment em diria, encara no em coneixia. -

Passaren els anys i fa uns mesos, el Sr. Bisbe D. Teodor, m'enviava
a Felanitx i el 26 d'octubre, el nostre Vicari Episcopal D. Joan Bauzá,
dins la celebració Eucarística d'entrada a aquesta ciutat, públicament i
especialment m'encomanava la guarda i la dedicació preferent, entre al-
tres quefers i paraules, que I i agraesc, el cap visible de la nostra església
de Felanitx, que sofria les conseqüencies d'una greu malaltia.

Amb l'ajuda i la gracia de Déu, de nostre Senyora de Sant Salvador
i de tota la feligresia, crec que podem, sincerement, donar grades al
Pare, per haver pogut complir aquest encàrrec acompanyant-lo fins el
darrer moment de la seva estada en aquest món.

També vull agrair profundament a D. Bartomeu, les paraules plenes
de gratitud que em dirigia, en carta, el d a de la seva partida; però les
vull fer extensives a tots vosaltres, començant pels preveres i familiar
de sang i d'adopció que estiguereu al seu costat sempre i també el dia
del seu funeral. Entre tots, i sols entre tots, es possible aconseguir el
miracle de Déu, de que cap germà nostre, prevere o no, arribi a la casa
del Pare, acompanyat i conscient de la seva partida d'aquest món, i de
Ia seva arribada, no a la fôssa, sino a la vida vertadera, al cel.

D. Bartomeu Miguel, féu estada sempre responsable i ampla dins
aquest món, com a cristià i com a prevere de l'Església; tota Ia seva vida,
malaltia i mort suaren amor pro fund a l'Església de Jesucrist i al seu
inissatge salvador, de cap i peus. La seva presencia dins el marc més
ample, el Concili Vaticà II, dona al seu cor amples ales per volar dins
el coneixement i l'estimació de tota ella, assumint la preocupació per tota
l'Església gran i els seus problemes. Ara be, aquesta preocupació per tota
l'Església, no li resta dedicació profunda i constant a l'església local i
felanitxera, feta dia a dia atenció i entrega als malalts de cos i d'ànima,
als petits, als allunyats i a iota la multitud de persones petites i grans
que de tots els nivells T condicions se i acostaven seguit, seguit.

Els seus origens i el seu caracter actiu i prompte a vegades, l'acom-
panyaren tota la seva vida, vida que fou mesclada i segellada d'una pro-
funda i diligent formació que el mantingué vigilant sobre la seva con-
ducta, fins a l'hora de la seva mort, (de la qual cosa en don fe). Assumir
Ia malaltia i tots els fermalls que el mantingueren al sofriment i a la
creu, amb plena consciencia de pertenenga a tota la teringa de Crists
so f rents, que recorren la nostra història, csperant pacientment el torn
de la seva plena alliberació. El‘seu despreniment de les coses de la terra,
no el deixa pel darrer dia, quan entregaria el seu darrer ale a Déu; ja
molt abans, quasi al principi del coneixement de la seva malaltia, Den
li féu la gracia del despreniment, i de l'acceptació coratjosa d'un camí
que si be difícil, se li omplia de hum i d'esperança. Ell mateix, dins con-
f idències que hem tingut, repetides vegades m'ho ha dit: la primera passa
és la que costa més donar, després es un derfer calça.

L'acolliment i les atencions que va vessar contínuament, ja des del
principi, sobre ma mare i sobre mi, cree sincerament que perduraran
dins les nostres vides, fetes carn i sang de les nostres pobres existències;
i no tan sols dins nosaltres, també, crec, dins tantes i tantes persones,
que l'estimaren i es sentiren estimades i ateses per ell.

D. Bartomeu, germà major, grades i una forta abraçada, i ja que
ens heu precedit al cel, reservau-nos, amb Jesús, per a tots, i en especial
pels vostres familiars, un lloc dins la vida eterna, per quan el Senyor
Jesús ens vulgui cridar.

El vostre germà prevere Miguel Serra i Llodra

La missa olemne del proper diumenge dia 15 de març, al Convent de
Sant Agutí, a les 7,30 de la tarda, sera en sufragi de D. Bartomeu Miguel
Díez, que com tots sabeu, entrega el seu darrer alè al Pare, el proppassat
dissabte dia 7. Vos convit a tots els qui pugueu.

_
La próxima «VETLA DE CANT I PREGARIA» per a la joventut, sera

el divendres que ve dia 20, a les NOU de la nit a l'Església de Sant Al-
fons. Joves hi sou tots convidats.

La «PREGARIA COMUNITARIA» pels preveres, religiosos-es i laics
que pugueu de la setmana següent, sera a l'Església del Port a les CINC
de la tarda del diumenge 22 de març.



LA Fi DE L'ESCALADA
A Mn. Bartomeu Miguel
amb el millor record.

El temps mortal de l'home es tan breu
que uneix el sol colgant amb hum d'albada.
Jo heu finit amic vostra escalada
que us empenyia pels camins de Déu.

La vostra vida ha estat, oh Bartorneu,
Havor d'amor i pau que esperançada,
a l'ombra de la Creu i a escarada,
per l'eternal collita ha fet conreu.

Senzill i tot essencia i subtilesa
vessant humilitat en vostra empresa
model de l'home just us heu mostrat.

Al Rei del Cc' heu fet la vostra ofrena
d'aquella albada que esclata serena
en càntics vius d'amor i de bondat.

JOAN MAIMO
9 de Març dc 1987

4 FELANITX

Les bodes d'or sac3rdotals del
P. Estrany

Dissabte passat a vespre, el
P. Guillem Estrany, superior de la
comunitat teatina de Sant Alfons,
celebra les bodes d'or sacerdo-

tais. Fou amb una Eucaristia so-
lemnissirno, —a la qual es veié
acompanyat per nombrosos ger-
mans preveres, familiars i fidels
de l'Església felanitxera—, que el
P. Estrany dona grades a Déu per
áquest cincuanta anys de fecunda
vida religiosa. Entre el concele-
brants s'hi trobaren el Provincial
de l'Orde P. Bernat Mestre, El Vi-
cari Episcopal Mn. Joan Battea i el
rector de la parròquia Mn. Miguel
Serra. L'homilia fou a càrrec del
P. Antoni Oliver, qui Regí un tele-
grama del Papa, i la Coral de Fela-
nitx interpreta en gregorià els can-
tics propis de la missa. Cap al final

el P. Estrany agrai a tots els fidels

Ia seva companyia en tan emotiva

circumstancia.
Després, al pati del collegi i men-

tre el P. Estrany rebia el testimoni
personal de felicitació de tots els
assistents, es serví un refrigeri.

Des d'aquestes planes reiteram la
nostra felicitació al P. Guillem
Estrany. Que per molts anys pugui
seguir al servei de l'Església.

La li Trobada de Confraries a
Sineu

Se celebra diumenge passat la II
Trobada de Confraries de Setmana
Santa, a la vila de Sineu. A l'assem-
blea que obrí la diada es presenta
l'avantprojecte d'una federació, el
qual, tot i que fou molt ben acollit
pels presents, es creié oportú que
fos estudiat per les distintes con-
fraries i es proposa la creació d'una
Junta Gestora que recollís totes les
suggerencies que sorgissin entorn a
la qüestió. Aquesta gestora esta
constituïda per representants de
tres confraries de Palma i un de
cada un dels pobles d'Alaró, Cam-
pos, Manacor, Sóller, Sineu, Inca,
Sa Pobla i Felanitx —En Lluís Bou
per les nostres—. Tot seguit es sor-
teja la seu de la trobada de l'any
que ve entre els pobles aspirants
i—entre ells Felanitx— i recaigué a
Sa Pobla.

A l'església parroquial el presi-
dent de l'Associació de Confraries
de Palma pronuncia el Pregó i a
continuació el Bisbe concelebra
l'Eucaristia amb alguns rectors de
parròquies i el P. Jaume Duran.

Amb la inauguració de l'exposició
muntada al convent de St. Francesc
de Paula, amb aportacions de mol-
tes confraries es clogué aquesta
segona trobada.

Nadal Batle és reelegit Rector de
Ia Universitat LB.

Dijous dia 5, a nna sessió ectraor-
dinaria del Claustre Universitari, fon
reelegit Rector per qua (re anys més el

[lastro naisn Nada! Ralle Nicolau. Na-
dal Ralle aconségni 133 nots dels 273
clanstrals assisteÏlts. el su ¡0 ff! el

sei.rania per con! deN nots emesos
(79 bo [(Ten en blanc,i 8 [oren (lecla-
rats mas).

La X Mostra t!e. CancJ Infantil
Diumenge passat, a l'Auclitórium

de Ciutat, organitzat per la Confe-

deració de Clubs d'Esplai de les

Illes —amb la coliaboració de la

Dii ecció General de la Jovcntut—,

se celebra la X Mostra de Canc.:ó In-

fantil, a la que intervingué un grup

del Club d'Esplai «Albada» de Fela-
nitx. El nostre club interpreta la
cançó «Un món hermós».

Foren devuit els conjunts infan-

tils que prengueren part a la mos-
tra, pertanyents a altres tants clubs

d'esplai d'arreu de les illes.

Pluja

Les precipitacions registrades du-

rant el passat mes de febrer són les
següents:

litres
Dia 3,	 2
Dia 4,	 17'5
Dia 10,

Dia 11,	 24'2
Dia 12,	 3'5
Dia 15,	 2
Dia 16,	 5'1
Dia 18,	 152
Dia 19, oh	 0'2
Dia 21,	 2'7
Dia 22,	 It	 0'9
Dia 25,	 14'3

Total pluja recollida durant el

mes, 89 litres per metre quadrat.

Vetlada teatral a Ca's Concos

Recordam als nostres lectors, que

avui dissabte, a les 9'30 del vespre,

en el saló parroquial la companyia

local de teatre «El Jou», posara en

escena l'obra de Rafel Anglada,

«L'amor venia en taxi».

Croada de l'Amor Dila
Curs Stvdia

El proper dissabte, dia 21 de

marc, a les 6 del capvespre, al saló

d'actes del CoHegi de Sant Alfons,

introducció i preparació a l'Eucaris-

tia Dominical, i a les 7, a l'església
de Sant Alfons, MISSA PARTICIPA-

DA pels alumnes de Stvdia i els

creuats de l'Amor Diví i llurs fami-

liars.

Lainvitació es fa extensiva a tots

els fidels interessats. Dirigira la

preparació i dirà l'homilia el P. An-

toni Oliver, C.R.

vida social
NAIXEMENT

La llar dels esposos Gabriel Bar-
celó Ramonell i Catalina Gracia
Lladó, s'ha vista alegrada amb el
naixement del seu segon fill, una
nina preciosa, que en el baptisme
rebrà el nom de Barbara-Coloma.

Felicitam als venturosos pares.

NECROLOGIQUES
Dia 24 de febrer descansa en la

pau de Déu a Felanitx, a l'edat
72 anys, i després de rebre els sa-
graments, D.. Margalida Veny Pro-
hens, Vda. de Nicolau. Al cel sia.

Enviam el nostre més sentit con-
dol a la seva familia i d'una mane-
ra especial als seus fills D. Mateu,
D.. Francisca i D. Jaume.

Dimecres dia 24 de fehrer
entrega l'anima al Creador, a 82
anys, a Felanit després de veure's
confortada amb la recepció dels
sants sagraments, Da Maria Adrover
Rigo, Vda. de Julia. Dep.

Reiteram la nostra condolencia
als seus fills D. Joan, D. Gabriel i
D.. Barbara, fills politics i als al-
tres parents.

**
Dimecres día 25 morí cristiana-

ment a Cala Murada, a l'edat de 75
anys, havent confortat el seu espe-
rit amb els sagraments, D." Maria
Alonso Niell, Vda. d'Adrover. Q.C.S.

Reiteram la nostra condolencia a
Ia seva familia i d'una manera es-
pecial als seus fills D.. Magdalena,
D. Francesc, D.a Maria del Pilar, D.
Vicenç, D. Jaume, D. a Maria Ant6-
nia del Rosari i D. Miguel.

Gabriel Verd i la
mailorvinitat
Colom

Gabriel Verd Martorell, acaba de
treure un nou llibre entorn a l'ori-
gen mallorqui de Cristòfol Colom.
Es tracta d'una segona edició del
que publica l'any 1984 i que ara
presenta, corregida i augmentada,
sota el atol «Cristóbal Colón y la
revelación del enigma».

Baltasar Porcel, que signa el prò-
leg del llibre ens diu: «Es la pre-
sente una monograría en la que todo
ha sido dispuesto alrededor de la
hipótesis central. Por tanto, es con
referencia a ésta que debemos juz-
gar la generosa y reiterada labor de
Gabriel Verd. Hipótesis en la que,
me apresuro a decirlo, todo cuadra,

por inverosímil que de antemano

parezca. Piedra a piedra, es levanta-

do el castillo de la mallorquinidad

del Almirante. Y esto es así porque

los datos realmente lo permiten y

porque Gabriel Verd, movido por su

obsesionada convicción, así pretende

que sea».

Gdbriel Verd continua en aquest

llibre les investigacions entorn a la

hipòtesi del Colom fill del Príncep

de Viana, teoria que ja sostenia el

nostre paisà Joan Cerda i que pre-

senta en el seu llibret «Mallorca

cuna de Colom» editat l'any 1968.

El volum consta de 374 pagines i

s'illustra amb diverses fotografies

de la contrada felanitxera.

Necesitamos chico
con carnet de conducir y conocimientos
de inglés para trabajos en aeropuerto y
oficina

Informes: Autocares GRIMALT
Tel. 581135
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EN TORNO A LAS EXPULSIONES

Senor Director:
Ya que una buena madre solicita

la manifestación del psicólogo, Sr.
Calarat, sobre expulsiones habidas
cn un centro escolar local, sería bue-
no que el referido Sr., además de
tener en cuenta lo que le dice la
respetuosa clama, tuviese presente
también unos, puntos que, en con-
tactos con miembros del APA y del
Consejo Escolar citados y maltrata-
dos por la comunicante, he podido
deducir.

Sin que todos los actos y compor-
tamientos que citaré sean acumula-
bles a cada uno de los alumnos ex-
pulsados, convendrá que el psicólo-
go sepa sobre lo que tiene que de-
cidir la comisión de disciplina del
Consejo Escolar cuando hay un muy
reducido número de alumnos que:
— no respetan a los profesores de

quienes se ríen y a quienes insul-
tan y ridiculizan.

— salen y entran de clase cuando
quieren sin que el maestro pue-
da hacer nada por impedirlo.

— adoptan posturas y gestos grose-
ros -y desafiantes.

— no realizan sus trabajos escola-
res ni obedecen nunca.

— roban al colegio, a los profesores
y a los otros alumnos.

-- impiden, con su conducta, el nor-
mal desarrollo de la clase donde
el resto tiene que perder el tiem-
po por su culpa.

— se bajan los pantalones y otras
obscenidades ante las chicas.

— tiran los libros y útiles de los
demás por la ventana.

— pegan y escupen a la cara de los
más débiles a los que maltratan
y amenazan.

— rompen puertas, cristales, sillas
y demás...

— Se enfrentan a los profesores. les
pinchan o rayan el coche, etc. y
a los alumnos les atemorizan con
salvajadas indignas...

Ante éstas y más cosas la comi-
sión de disciplina, que no es ningún
ogro feroz, decidió la expulsión tem-
poral, de una semana, de los tres
alumnos más merecedores de ello, y
alguien habla de instintos y pobres
conocimientos educativos, y yo creo
que sobra la evidencia y que como
Ia solución no suele caer del cielo, es
necesario decidirse ante actos que
acabarán con todo: la escuela, la fa-
mila, la sociedad y el pueblo.

Atentamente,
Un padre

**
Sr. Director: Quisiera preguntar

a la persona que escribió sobre las
expulsiones: ¿Qué haría Ud.?

— Si a su hijo le apagaran una
colilla al cuello.

— Si cada dos por tres su hijo
llega a casa diciéndole que le han
propinado una paliza.

— Si su hijo lleva señales de
mordeduras en el cuerpo.

— Si su hijo lleva unos duros

Confecciones SANTUERI
C. Plaça, 3

VESTIDOS l.a COMUNION
-Cunas, capazos, canastillas, prendas
para recién nacidos y niños de corta
edad.

-Artículos de lencería

Tel. 580111
Viernes 13, sábado 14 a las 9 noche v domingo 15 desde las 3 

La gran película último éxito de RICHARD CHAMBERLAIN

Quatermain Ciudad Perdida del Oro

La chica de rosa
Una comedia disparatada entre tres jóvenes estudiantes.

Viernes 20, sábado 21 a las 9 noche y domingo 22 desde las 3

Si qu eres pasarte las dos mejores horas de tu vida con la última
creación de STEVEN SPIELBERG, no dejes de ver.

Esta casa es una ruina
y

Juego de la sospecha
PROXIMO ESTRENO: Psicosis III

FELANITX	 S

Presentaciú de! !libre «Una sociedad del Antiguo
iliE:40;iiiEii» d'Onofre Vallar

para comprarse la merienda o un
cuacle:no y va uno amenazándole
con una navaja si no le da el dine-
ro que lleva.

-- Si su hija viene diciéndole
que un niño se baja los pantalones
delante de ella.

-- Si un maestro trata de corre-
gir a un alumno y éste además de
no hacerle ni caso, le insulta o
toma represalias contra él como
por ejemplo pinchar o prender
fuego a las ruedas de su coche.

OTRA MADRE

Sr. Director: En resposta a una
carta que va sortir la setmana
passada referent a les expulssions
temporals, duites a terme en el
Collegi I. Joan Capó, vull començar
per transcriure textualment l'article
de La L.O.D.E. n.. 42 apartat d) que
fa referencia a les atribucions del
Consell Escolar:

«Resolver los conflictos e impo-
ner sanciones en materia de disci-
plina de los alumnos de acuerdo
con las normas que regulan los
derechos y deberes de los mismos».

Això es el que s'ha fet i abans
d'arribar a aquest extrem, s'han
estudat be i valorat també els pros
i els contres.

Es llastimós haver d'arribar fins
aquí però quan hi ha uns allots que
no respecten els drets dels altres
no poden exgir els seus i es tracta
del be de la majoria de l'alIumnat
en contra d'una minoria que amb
el !crups pot corrompre els altres.

Si pels expulsats pot suposar un
trauma o afectar-los (psicol5gica-
ment parlant), m'agradaria que em
diguessin de quina forma els pot
afectar a la resta dels allots, que
van temorecs a l'escola perqu'2 no
les tenen totes segures i no se sap
quant les tocara rebre.

Sobre el que diu «una madre» de
si passas a un fill de del Consell
EAcolar, li vull dir que els pares
que tenen un poc d'esment dels
seus fills no els deixen arribar a
aquest punt, que s'acosta a la de-
linqiiencia, com es robar, maltrae-
tar als companys pegant-los, ame-
naçant-los amb ganivets i altres fets
molt greus. I el que també es trist
es faltar al respecte als mestres i
fins i tot agredir-los.

UNS PARES

LES CONFERLNCIES
QUARESMALS DEL SR. BISBE

Sr. Director:

Hem sabut que com cada any, du-
rant la present quaresma, el Sr. Bis-
be darà unes conferencies a Mana-
cor i Inca. Creim que seria raonable
i just que es fessin un any a cada
poble de la comarca, perque tots els
cristians tenguem les mateixes posi-
bilitats d'escoltar-lo.

Ja sabem que diran que d'aquí a
Manacor hi ha molt bona carretera i
que anar-hi són cinc minuts, per
també els de Manacor tenen cotxe i
tant hi ha d'aquí-allà, com d'alta-
aquí.

Per això ens atrevim a demanar
als responsables de la Parròquia, fa-
cin arribar les nostres veus al Sr.
Bisbe i en anys propers poguem es-
coltar-lo a la nostra ciutat. Gràcies.

Uns feligresos

La presentació del llibre d'Onofre
Vaquer i Bennassar «Una sociedad
del Antiguo Régimen, Felanitx y
Mallorca en el Siglo XVI», depara
l'ocasió d'escoltar una magnífica
lliçó del prestigiós catedra -tic Alva-
ro Santamaria, diumenge passat
dematí, en un acte que tingué lloc
a la sala d'actes de l'Ajuntament.

Mn. Pere Xamena féu una breu
presentació del conferenciant així
com una succinta referencia al Ili-
bre d'En Nofre Vaquen

Després el Sr. Santamaria, que
gaudeix d'una parla molt agradable
i d'uns coneixements de la nostra
história vastissims, versa sobre les
qualitats del llibre d . O. Vaquer, de
qui destaca la gran tasca d'investi-
gació realitzada i després s'aplicA a
citar el paper a sstimit per felanit-
xers notables dins e 1 s diversos
camps del pensament i la política al
llarg de la nostra histèria. Treguent
a rollo la controversia lulista, la
cruenta revolta dels agermanats

I la guerra de succe1,06. La
seva dissertació fou seguida amb
prou interés per l'auditori, el qual
al final formula algunes preguntes.

El 'libre presentat esdevé una
aportació interessantíssima per" al
coneixement de l'època descrita. Es*
un treball molt minuciós que dela-
ta una tasca de recerca i elabora-
ció de proporcions gegantines. A les
prop de cinc-centes planes d'aquest
primer tom es descriu el marc geo-
físic, s'analitza l'evolució demogrà-
fica, l'estructura de la propietat i
l'estructura económica, tot acom-
panyant els distints capítols amb
quadres estadístics i un apendix
documental molt illustratiu.

Aquest treball, que es la tesi doc-
toral del nostre paisà, va merèixer
el premi extraordinari de doctorat
i es ve a sumar a d'altres ja publi-
cats individualment o bé a modo
de collaboracions a publicacions i
revistes de caire histbrico-científic
«Estudis Balearics», «Fontes Ret-urn
Balearium» etc.).



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

Especialidad en platos típicos
mallorquines.

Servicio a lacaria en general.
MENU DEL DIA.

Los domingos menú especial.

Servimos comidas a domicilio.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
necesitamos para gestiones y ventas
Servicio Militar cumplido
(TRABAJO TODO EL ASO)

Concesionario RENAULT
C. Campos - Tel. 581984-85
FELANITX

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• En el velódromo «Trinidad
Riera» de ALGAIDA el equipo de
BALEARES de ciclismo en pista
SUPERO ampliamente a ALICAN-
TE en la primera prueba de la
«III LIGA NACIONAL». Gran ac-
tuación de los chicos que dirige y
orienta GUILLEM TIMONER que
se impusieron en la mayoría de
modalidades, a pesar del infortunio
del que fueron objeto algunos corre-
dores, que sufrieron aparatosas caí-
das, una rotura de clavícula del
corredor de Porreres Joan Llaneras,
entristeciendo el EXITO de las
pruebas que fueron seguidas por un
numeroso público.

• El pasado miércole el «convi-
dat» de programa de T. V. Balear
«CONVERSA» era el felanitxer NA-
DAL BATLE, nuevamente elegido
RECTOR DE LA UNIVERSITAT.
Felicitamos a Nadal desde esta sec-
ción y a su brazo derecho el vice-
rector TONI BENNASAR, otro fe-
nómeno donde los haya.

• El pasado domingo fue pre-
sentada, de la mano de ALVARO
SANTAMARIA, catedrático, la pri-
mera entrega del estudio de ONO-
FRE VAQUER «UNA SOCIEDAD
DEL ANTIGUO REGIMEN. FELA-
NITX Y MALLORCA SIGLO XVI».
En el salón del AJUNTAMENT el
presentador estuvo sugestivo y bri-
llante, destacando el carácter fela-
nitxer a lo largo de la historia.

• El martes por la Televisión
Felanitxera y Felanitx-Radio pudi-
mos ver/escuchar sendas entrevis-
tas a PEP FERRER «S'inglés, poli-
facético personaje hoy afincado en
su amado Felanitx y otra al albañil/
artista JAUME RIGO que esculpe y
pinta sus cuadros y que segura-
mente para las próximas Fetes de
Sant Agustí expondrá en el Sale'n
de Cultura.

• Los jugadores del R. C. MA-
LLORCA viajaron a CANARIAS,
donde perdieron por goleada, con
Ia compañía «charter» CANAFRICA,
de la que es director y gerente el
felanitxer TOFOL VALLADOLID. A
Ia salida surgieron algunos proble-
mas en uno de los motores del
aparato y repararlo retrasó el vue-
lo cuatro horas. El regreso —pese
al sabor de la derrota— fue una
delicia.

• El jugador del C. D. FELA-
NITX MATEO BARCELO se ha
despedido por esta temporada, ten-
drá que ser intervenido quirúrgica-
mente, tiene h echo cisco el menisco.
El Felanitx que quiere salvarse está
buscando refuerzos. Fichó a ALZA-
MORA, que ha demostrado ser un
buen elemento, y es casi seguro

que va a incorporar algunos juga-
dores del juvenil de 1.a división el
SAN CAYETANO, algunos de ellos
goleadores natos.

• VIDEOCLUB.—«REGRESO AL
HOGAR» dirigida por HERBERT
LEONARD con ROBERT MITCHUM
y BRENDA VACCARO. Color. Dura-
ción 98 m. Ario de producción 1966.
Drama. Un hombre sale de la cárcel
tras quince arios de estar encerrado
por la muerte de su esposa. Duran-
te este tiempo ha perdido el con-
tacto con su hijo. (Ficha resumida
por: M. A. J. MAS).

• Por cierto PORTO-COLOM con-
tará muy pronto con un VIDEO-
CLUB, cosa que se hacía necesaria
y caerá como lluvia en mayo para
los videoadictos de aquella zona tu-
rística. El responsable si no me
equivoco TONI MATAS. Suerte.

• En el «PRINCIPAL» tenemos
«QUATERMAIN EN LA CIUDAD
PERDIDA DEL ORO» película USA
(85) dirigida por GARY NELSON
con RICHARD CHAMBERLAIN y
SHARON STONE.

Es la supuesta continuación del
«remake» «Las minas del rey Salo-
món» que ya interpretaría el mismo
actor, basado siempre en el clásico
relato de H. RIDER HAGGARD.
Aventuras al cien por cien donde
cl problema es encontrar la «Ciu-
dad perdida del oro» pero... Reco-
mendada a todos los públicos. De
complemento «LA CHICA DE RO-
SA» de la que no tengo ni la más
remota idea.

• El atleta felanitxer SEBAS-
TIAN ADROVER volvió a conquis-
tar un nuevo EXITO, en la catego-
ría de veteranos se hizo con la 3.a
plaza en el CAMPEONATO DE BA-
LEARES que se disputó el pasado
fin de semana. Un magnífico puesto
que viene a confirmar su gran mo-
mento tras lograr el quinto puesto
en el CAMPEONATO DE ESPAÑA
disputado en VALENCIA. Esta se-
mana participará en el famoso
MARHATON PLAYA DE PALMA
esperando lograr para su club «FI-
DIPIDES» alguno de los puestos
relevantes de esta difícil prueba.

JORDI GAVINA

SE VENDE LOCAL COMERCIAL
en Porto-Colom de 375 m2.,
esquina C. Navegación-C.Cuartel.
In f.: Tels. 650630 y 651108.

TRASPASO ESPAR FERIA
en C. N lar, 26
Inf.: en la misma y Tel. 553097

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

SE ALQUILAN APARCAMIENTOS
en calle Caridad.
In f.: Tel. 580053

NECESITO CHICA para o fi cina.
Ini.: Embutidos Blanco.
C. Estrella, 4 - Tel. 580053

VENDO PISO EN PALMA EN
ES RAFAL 130m2. por 3.500.000 pts.

Inf.: Tel. 582238

COMMEMORACIÓ CENTENARIA

El dissabte, 3 de març, el nostre
SETMANARI editava un número es-
pecial amb motiu del I Centenari
del naixament de Mn. Antoni M." Al-
cover. Aquest extraordinari fou pos-
sible grades a la collaboració de la
nova Junta Directiva del Centro de
Arte y Cultura, del que n'eren mem-
bres capdev-nters En Miguel Riera
Nadal, En Pedro Bennassar Mon-
serrat i En Miguel Pons Bonet, entre
altres integrants de la Gestora.

El FELANITX va publicar un re-
trat del homenatjat, com també,
aquests traballs literaris: «La Lliçó
practica de Mn. Alcover» de Fran-
cesc de B. Moll, «Les Rondalles Ma-
llorquines», de Josep Pla, «Mn. An-
toni M.a Alcover i Felanitx», de Mi-
guel Pons, «El Tremp Lullià de Mn.
Alcover», de Josep M.a Llompart i
una versificació d'En Josep Carner.

Dies abans, el 27 de febrer, a la
Sala d'Actes de l'Ajuntament, s'ha-
via començat un cicle de conferItn-
cies commemoratives, organitzades
pel Centro de Arte y Cultura.

La presentació del conferenciant
va ésser a canee d'En Miguel Pons
Bonet. Tot seguit, En Josep M.a
Llompart diserta sobre «La Perso-
nalitat Literaria de Mn. Alcover».

Hi assistí una representació oficial
de l'Ajuntament de Manacor, les
autoritats felanitxeres, distingit pú-
blic i altres representacions dels es-
taments literaris de l'il/a.

El diumenge després, continuaren
els actes programats pel Centro de
Arte y Cultura, traslladant-se al ce-

mentiri de Manacor una n rida ca-
ravana automobilística de Felanitx,
en la que hi figuraven les nostres
primeres autoritats i elements d'al-
tres institucions literàries locals.

Allà foren rebuts per membres del
Consistori manacorí, familiars de
Mn. Alcover i entusiastes de l'Obra
literaria d'En Jordi d'Es Racó.

Els directius del C. de Arte y Cul-
tura Srs. Riera i Bennasar, deposi-
taren una corona de llorer sobre la
liosa de Mn. Alcover; i el nin Miguel
Antich Coll, en representació de tots
els nins de Felanitx. oferí un «ra-
mell de tres taronges».

En Jaume Oliver Oliver, Director
de Radio Juventud de Felanitx, va
llegir un parlament d'homenatje.

Més tard, a la Sala d'Actes de l'A-
juntamcnt de Manacor, continuaren
les manifestacions d'homenatge, amb
una conferència de Francesc de B.
Moll, previa presentació que feu el
P. Antoni Oliver, C.R.

D'aquesta manera, tan digna, la
nostra Ciutat s'adherí a una comme-
moració centenária d'un «home de
combat» de les Lletres nostrades.
RELIGIOSAS

Domingo, día 18, a las 9, Misa so-
lemne con sermón. Publicación de la
Santa Bula. Por la tarde, a las 7'15,
Rosario, Ejercicio de los Siete Do-
mingos de San José v a las 7'30 Misa
Vespertina.
PRECIOS

— Una vedella de llet, s6 venia,
segons s'animal. d'a 1.000 a 1.200
pessetes.

— Els xotets a 32 pessetes el kg.
— El blat de les Indies a 5'40 el

kg.
— El Sindicat va vendre la «mo-

lla» als seus socis, a 6 pessetes els
100 kgs.

Fins una altra, si Déu ho vol.

D'ALLAVORS



ARTICULOS
PARA RECIEN
NACIDOS

MODA INFANTIL
Y JUVENIL

TENEMOS A SU
DISPOSICION
TODA LA
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MODA PRIMAVERA VERANO
C. de Sa Plaga, 12	 Tel. 581821

Pastelería CALA MARSAL
PORTO-COLOM

Se necesita dependienta
INFORMES:

C. Sard, 5 - 1.° - lzda. Tel. 575680

FELANITX	 7

FUTBOL

FELANITX: Vargas (s. c.), Juan
(2), Julia (2), Santi (2), Valentín (3),
Covas (2), Alfonso (1), Padilla (1),
Alzamora (3), Vanrell (3) y Gallar-
do (1).

Cano (2) por Covas y Ferrer (-)
por Vargas.

ARBITRO: Munar Julia (2). Sin
complicaciones. Tarjetas amarillas
para Vives y Alzamora.

GOLES:
Minuto 25, Ordóñez de cabeza,

0-1.
Minuto 30, Vanrell, 1-1.
Minuto 61, Vanrell, 2-1.
Minuto 81, Vanrell por tercera

vez logra batir a Bennassar, 3-1.
Minuto 84, Alzamora, 4-1.

COMENTARIO:

El Felanitx jugó una aceptable
segunda parte ante un equipo malo
a rabiar que ha demostrado su con-
dición de colista.

Tras una primera parte en la que
el Felanitx no conseguía serenar su
juego ni provocar casi ninguna oca-
sión de gol, los visitantes habían
conseguido marcar en la única vez
que se acercaron al marco de Var-
gas, tras un saque de esquina. Pero
Vanrell, el hombre más incisivo del
equipo merengue, establecería el
empate, fusilando el tanto por alto,
tras una bonita combinación de
toda la delantera, el balón dio en
Ia madera, pero finalmente entró.

En la segunda, Vanrell, en vena
de aciertos, marcaría dos tantos
más, uno desde fuera del área,
resolviendo el partido.

El debutante Alzamora que reali-
zó un buen encuentro marcó un
precioso gol, arrancando en solita-
rio desde el centro del campo,
burló la salida del meta visitante
y envió tranquilamente el balón a
las redes desguarnecidas.

Una victoria importante de cara
a conseguir la permanencia. El pró-
ximo domingo el Felanitx en el
campo del CARDESSAR debe de-
mostrar que su recuperación es
un hecho real y conseguir traerse
algún punto, para enjugar algún
negativo, que son la friolera de
nueve los que tiene. Demasiados.

MAIKEL

2. REGIONAL

CA'S CONCOS, O PORRERES AT.) O

Funcionó el «cerrojo» visitante
en un partido muy disputado, pero
en el que los artilleros locales tu-
vieron la pólvora mojada.

De esta guisa el Cas Concos se
queda limpio, de positivos y nega-
tivos.

PLA DE NA TESA, 4 - S'HORTA, 2

EL 2.. TIEMPO FUE FATAL

Una vez más el S'Horta, por ené-
sima, durante lo que va de tempo-
rada se adelantó en el marcador,
pero una vez más tras el descanso
el equipo sale descentrado..

Quizás en la 1.3 parte debió sen-
tenciar ante ese flojo rival (Pla Na

Tesa), pero no lo consiguió por
fallos propios y por culpa del árbi-
tro (un auténtico «cegato»), incapaz
de ver Más allá de dos palmos de
su nariz.

GOLES.—Mas, aprovechando un
fallo defensivo (0-1). El empate a
(2-2) lo conseguiría también el
goleador Mas tras el saque de
una falta. Esto son los goles del
S'Horta, claro.

S'HORTA.—R. Roig, Guillem, Bur-
guera, Xisco, García, Dino, Astu-
rias, Mas, Aznar, J. Ramón y Con-
testí (Eloy).

JUVENILES
FELANITX, 1 - GESA-ALCUDIA, O

JUSTA Y CORTA VICTORIA
Un gol de Sagrera bastó para

derrotar a un correoso rival que
nunca dio el partido por perdido,
pero el mejor hacer de los fela-
nitxers se tradujo en el marcador.
Oliver dispuso de una gran oportu-
nidad en el min. 7 de la segunda
parte, pudiendo incrementar este
corto tanteo.

Buen arbitraje del Sr. Aguiló.
FELANITX.—Roig, Barceló, Ar-

nau, J. Julia, Sunyer, Tauler, Beas,
Sagrera, Muñiz, Adrover :y Oliver.

J. Montalvo

ALEVINES
FELANITX, 3 -

LA SALLE (MANACOR), 2
DISPUTADO PARTIDO

El portero visitante, que estuvo
colosal, evitó que la victoria local
fuera por la mínima. El colegiado
tuvo muchos errores perjudicando
al cuadro local. Los jugadores To-
más y Marcos fueron advertidos
por su entrenador. Los goles fela-
ni txers fueron obra de Marcos
(1-0), Tomás de cabeza puso el
(2-2), y cerraría la cuenta Herrero
(3-2).

FELANITX,—Serafín, Matas, Obra-
dor, Esteban, Matos (Herrero), Ba-
si, Marín, (Carias), Tomás, Marcos,
J. Pons y Fio! (Acosta).

JIMMY

FUTBOL EMPRESAS
El AUTOCARES GRIMALT/PRO-

TECTORA terminó la liga notando-
se en el equipo una evidente recu-
peración, lastima que hayan sido
los últimos compases.

Estos son los últimos resultados.

AU. GRIMALT/PROTECTORA, 3 -

T. J. XAMENA, 2

Gran 1. a parte de los locales con
desfondamiento local en la 2.a

parte. Goles de Ferrá (2) y Tomeu.

VETERANOS LA REAL, O

A. GRIMALT/PROTECTORA, O

Un positivo que pudieron haber
sido dos.

NECESITO Chica o Señora para
cuidar casa y niños. Preferente-
mente mayor de 20 arios.
En Felanitx

BASQUET

Cadets masculins:

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 45
VIALSA (ARTA): 42

Important victòria que fa recupe-
rar el terreny perdut ilógicament la
setmana passada. D'aquell partit
dèicm que la defensa havia estat el
taló d'Aquilles, per on el resultat
ens perjudica. Aquesta setmana, en
canvi i sortadament, fou la defensa
l'aspecte més destacat.

El gran encert en els tirs Mitres
en els darrers minuts (9 de 12) fou
un altre aspecte decissiu.

Els millors anotadors resultaren
ésser B. Maimó (14), P. J. Fullana
(11) i Llàtzer (10).

Juvends masculins:

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 58
HISPANIA, 44

Al igual que els cadets l'equip en-
registra un gran amillorament en
comparació a la setmana passada i
ens brindaren un excellent partit,
davant un equip que a l'anterior jor-
nada havia estat derrotat pel «Peña
Madridista» per només 2 pun LS.

La clan de la victòria l'hem de
cercar en els primers minuts, en els
que el marcador arriba a un 24-7.
Moments que coincidiren amb la
presencia a la pista de Bernardi, Pe-
relló i Villalonga sobretot.

Es obligat també tornar a parlar
de l'eficaç feina d'Amengual, el
«rei» dels rebots (24), i en aquesta
ocasió maxim encistellador amb 20
punts.

Sèniors femenines:

XALOC, 59
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 57

Bufa fort el Xaloc i deixa el
triomf a Ciutat, encara que només
fou per dos punts, al final d'un en-
contre en que tot el temps resulta
molt nivellat. Pensàvem que es gua-
nyaria a la pista de San Fernando
perqul' el Xaloc esta situat 5 llocs
més avall que el J. Capó a la clas-
sificació, però no fou així.

La baixa de C. López, per sanció,
degué pesar i no basta que A. Ca-
marero (18) i M. Lladó (17) trobes-
sin el camí de la cistella contraria.

AQUESTA JORNADA

Ens tornarem a veure, a la cate-
goria juvenil, amb el «coco» PEÑA
MADRIDISTA. El partit es jugara
el dissabte a Felanitx i esperam que
el bon comportament tant de públic
com de jugadors facin possible, en
aquesta tercera ocasió, al manco un
partit més nivellat i emocionant.

Els cadets no ho tenen gens bé
amb el partit que hauran de dispu-
tar a Ciutat contra el «San José B».

Les séniors el diumenge reben a
Felanitx al Ses Salines, equip de la
part alta de la taula classificatbria
i on les del J. Capó/Autoc. Grimalt
no poden perdre per a conservar el
tercer lloc.

LARRY CISTELLES

Clara victoria del Felanitx sobre el calista
Felanitx, 4 - Cultural, 1

Xaloc, mar malta i peix poc



Bestauraiiie Ron Fort
C. Pizarro (Esquina C. Churruca)—Tel. 575174

PORTO-COLOM

Especialidades en pescados y
mariscos

Tenemos abierto todos los días

c)Fmat___
'INNOVACIONES EN MARCHA

APART-HOTEL

PA RQU EM

BANQUETES
Bodas, Bautizos,
Comuniones.

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

Este fin de semana
le abrimos las puertas.

Emique Arbulai Crousiliat
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

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

Toda clase de servicios Tocoló9icos y
c ./ Amargura 1, 4.° - 2A (ascensor) Tel. (971) 55 43 22

Ginecológicos

MANACOR
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FELANITX
SI ARMONIO  

Aswiacid th veis propietatis thiPorio-Coiem4PZI ATLETISME .

Celebrat a Llubí el passat diu-
menge. S'utilitzà com a circuit
l'habitual escenari de les proves
d'auto-cross, un terreny de call ver-
mell totalment pla.

L'organització a cura de la Fede-
ració Balear d'Atletisme, ens obse-
quià amb un marathonià i dishara-
tat dematí, per la llargària i poc ha-
bitual orde de proves. Així, tingue-
rem la sortida dels cadets a les dues
de la tarda. Vaja un desconcert!

Dins la nombrosa quantitat de
participants, hi assistiren més de 50
atletes felanitxers, quasi be tots del
Club Joan Capó.

La prova dels veterans constituía
el Campionat de Balears, en el qual
es e1assificF1 3er. Sebastià Adrover,

RESULTATS
Benjamins

Masc.-2. Joan V. Maties, 3. Joan
R. Vidal, 4. Fco. Alcón, 6. Llorenç
Páramo, 7. Bernardí Sierra, 8. Bal-

tasar Picornell.
Fem.-3. Mari C. Adrover, 5. Fran-

cisca Cerro.
Alevins

Masc.-2. Xisco Monserrat, 3. An-
dreu Páramo, 9. Raul Ferrer.

Fem.-3. Catalina Albons, 6. Ma-
ribel Fullana, 7. Maria Albons.
Infantils

Masc.-8. Miguel Sánchez, 9. Mi-
guel Nadal.

Fem.-10. M.a Antònia Crucera.
Cadets

Masc.-5. Mateu Obrador, 9. Llàt-
zer Sánchez.

Fem.-5. Maribel Obrador, 7. Ma-
ria Monserrat.
Júniors

Masc.-4. Miguel S. Perelló,
9. Lluís Sansó.
Veterans

Masc.-3. Sebastià Adrover.
Sèniors

Masc.-18.Paco Páramo.

Se celebrá el Carnaval, amb una
podrida i vistosa desfilada de Sa
Rua, la qual sota un temps espien-
dit registra una gran participació
tant de ca-rosses i comparses corn
d'ndividuals infantils, molts d'ells
abillats en disfresses ben originals
i vistoses que fa pensar que aquesta
pugui ser el principi d'una tradició
i per tal s'ha de conservar i millo-
rar anys a venir.

El vespre, a «La Ponderosa», ani-
mat pel conjunt local «Alabama» se
celebra el sopar i ball dc disfresses
amb una concurrencia extraordina-
ria i el concurs de vertaderes joies
de disfresses, per a tots els gusts i
que es perllongá fins prop de les
dues de la matinada.

Els premis atorgats a la rua, fo-
ren els següents:

CARROSSES: ler. A la tit Jada
«Dulce hogar». 2on. «Casa del Mar».
I 3er. «Africa negra».

COMPARSES: ler. i 2on. premi

Este sábado y domingo, nuestras puertas van
a estar abiertas, de par en par, para que usted
pueda descubrir los nuevos Ford Sierra: un
evolucionado 2 volúmenes y un 3 volúmenes
totalmente nuevo.

Los nues -os Ford Sierra ponen a su alcance

per a les comparses presentades
per l'Escola de Porto-Colom. 3er.
per a la de l'Escola de Ball de Por-
to-Colom.

DESFRESSES INFANTILS: ler.
«Cabezudos». 2on. «Pareja dc ancia-
nos». I 3cr. «Médico y enfermera».

PREMI ESPECIAL a «Pareja de
ranas».

L'Associació de Veins agraeix pú-
blicament, en primer lloc a tota la
gent del Port, la seva collaboració
material i econòmica, ja que sense
aquesta no hagués estat possible fer
aquesta festa, per') també yo agrair
la collaboració de l'Ajuntament de
Felanitx i de les entitais La Caixa
i Credit Balear, Ceràmiques Mallor-
ca i de tot el personal de «La Pon-
derosa». Confiam superar-nos l'any
que ve amb l'ajut de tots.

Ara treballarem per a celebrar
l'Assemblea General el dia 25 d'a-
bril, a la que tractarem de la pro-
blemática del Port.

Ia más avanzada tecnologia de importación a
precios que no son de importados.

Venga a vernos. Es la mejor forma de conocer.
todo lo que los nuevos Ford Sierra puedeit ofrecerle.

Y es mucho, se lo aseguramos.
Desde 1.669.300 ptas. 6.1...idolv.4 y liamporge.

Trofeti Conseii insular

NUEVOS FORD SIERRA '87 

Formas en evolución.

Venga hoy mismo a su Concesionario. 	

FiLANK X, E.B.
sE51tEi0	 UI. I
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VENDO PISO en Paseo II. Lloll
lar.:	 5819-tí - r)81984

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

Informes en esta Administración.
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