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L'OMailA Œ MIAU DE SINE('
Primera amollada des de la península

	 GABRIEL CARELLAS

La setmana passada fèrem la pri-
mera amollada des d'Alcoi (Ala-
cant), era la primera peninsular
d'enguany. A les onze del matí
amollaren els coloms. Era un poc
tard i el dia dolent, molt emboirat,
el vent favorable fins un poc passa-
des les dues de l'horabaixa —hora
d'arribada dels primers coloms—
que canvia en rodó de ponent a
llevant fort amb ruixats escampats.
L'amollada no fou catastròfica com
alguns esperaven, però sí dolenta,
doncs solament arribaren el 30 %
dels coloms amollats.

El guanyador fou en Salvador
Bordoy, a una velocitat de 1.644
metres/minut; segon, Alfred Suau;
tercer, Miguel Veny i quart, Cris-
tbfol Soler.

Abans, les tres darreres setma-
nes, havíem fet amollades des d'Ei-
vissa, que anaren molt bé.

L'Eivissa IV fou guanyada per
Salvador Adrove ra 1.219 metres/
minut; segon, Pere Soler i tercer,
rist&ol Soler.

L'Eivissa V fou declarada fora de
concurs per la Comissió de Concur-
sos. El dia de l'amollada era molt
bo i amollaren dematinet, a les
9'30. Els colomistes esperaven saber
l'hora d'amollada (tots lora un) i els
coloms ja havien arribat tots al

Dijous passat i a través de la
mateixa emisora, fou fet públic el
nomenament del nostre paisà i
company Andreu Manresa, com a
director de Radio Nacional d'Es-
panya a Balears. Andreu Manresa,
que fins ara havia ocupat el càrrec
de cap dels serveis informatius, ve
a omplir la vacant deixada per Al-
fonso Olaso, traslladat el mes pas-
sat a Saragossa.

Radio Nacional d'Espanya a Ba-
lears compta des de principi d'any
amb un centre emisor d'ona mitja
situat a Marratxí, que ha vengut a
ampliar l'anterior banda de Fre-
qüência Modulada per la que eme-
tia des de la seva implantació a
Balears ara fa uns cinc anys.

Entre els projectes més imme-
diats que contempla l'emisora s'hi
troba la installació del nou centre
de producció de programes i el
trasllad dels estudis, —que actual-
ment es troben al passeig Mallor-

seu colomer.
L'Eivissa VI la guanya en Salva-

dor Bordoy a 1.394 metres/minut;
segon, Cristòfol Soler i tercer. Julia
Cruellas.

La classificació general d'Eivissa
a falta d'una amollada que es farà
a fi de mes, esta així: ler. Damià
Vidal-Manuel Sirer, 85 punts; 2on.
Pere Soler, 80; 3er. Cristòfol So-
ler, 78.

Dama Vidal
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El PO'l U es timba
a exposició
pÛica

Des de divendres passat dia 13. en
que va sor/ir publica! en el buflleti de
la C.A., es ¡roba a exposició pública a
les dependencies:municipais, el PM Ge-
neral , . després de les rectilicaeions i
subsanació de deficiéncie.s senyalades
per la Comissiú Provincial d'Urbanis-
me. Aquesta documentació, restarà a
la disposiciô del ptiblic durant un mes
a partir de la data esmentaqa.

• —

ca— a l'avinguda del Rei Jaume III.

Andreu Manresa, que féu les se-
ves primeres tentines periodístiques
a les planes d'aquest setmanari,
començà la singladura professional
a les planes de «Diario de Mallor-
ca». Posteriorment s'integra a la
plantilla de «Baleares», periòdic
que deixa l'any 1979 per fer-se
càrrec de a direcció dels serveis de
premsa del Consell General Inter-
insular. Més tard guanya les oposi-
cions per a una plaga de redactor
a Radio Nacional, quan aquesta
emisora s'establí a les Balears i des
de llavores enea ha treballat dins
aquesta emisora que avui dirigeix.

Ens congratulam de debò del no-
menament de que ha estat objecte

el nostre company, que es el reco-

neixement del seu bon fer dins

aquest camp de la radiodifussió.

Des d'aquestes planes li enviam la

nostra més cordial enhorabona.

Dia primer de març tengué lloc,
per quarta vegada, la celebració
commemorativa de l'aprovació del
«Estatut d'Autonomia de Balears».

.Aquesta vegada,.: hem volgut que la
festa tengués lloc a la Part Forana,
ai mateix cor de Mallorca, a Sineu.

El fet de triar Sineu com a lloc
per a tina relebraciú que ha uria
d'esser entranyable per a tots els
illencs, no ha obeït a la casualitat,
sinó que ha estat la conseqüència
d'una voluntat integradora a la qual
afegírem una forta carrega de sim-
bolisme.

Sineu, vila la primera, es consi-
derada, en efecte, com la capital d'a-
questa Part Forana mallorquina que
congria tants de sentiments, que
amaga tantes necessitats insatisfe-
tes i que guarda les arrels preuades
de la més autentica tradició ma-
llorquina. A l'ombra amorosida del
Palau del Rei Sang, ens arreplega
rem per recordar, tots junts, que des
de fa quatre anys gaudim de l'atri-
bució d'autogovernar-nos. Un dret
que no se regala, sinó que l'hem de

MINGIMM../ ine......1n1•120=.16••n••n•1.1•MI. 11n••n

El PSOF: demna
13 milins pey

icirnr la preana
gr, -m]
El Gruli Parlanientari Socialista

ha presentat una esmena als pressu-
posts de la Comunitat Autònoma de
1987 per tal d'incloure una partida
de 10.000.000 ptes. en concepte de
subvenció a la premsa forana en
català.

Ates que aquests pressuposts han
de ser executats, en part, pel nou
Govern que surti a les properes
elecctons autonòmiques, el Grup
Parlamentari del PSOE creu neces-
sari incloure aquests conceptes per
poder dur a terme una acció de
govern en temes d'ajudes a la
premsa forana.

Aquesta decisió encaixa amb les
manifestacions realitzades fa uns
mesos pel candidat socialista a la
presidencia de la Comunitat Autó-
noma, Francesc Triay, en el sentit
que es absolutament necessària una
llei per tal de regular i incremen-
tar, amb equanimitat i pluralitat,
les subvencions a les publiCacions
foranes, que tenen un important
paper a desenvolupar en la recupe-
ració de la nostra identitat cultural.

conquerir dia a dia, minut a minut.
L'autonomia, quan es desitjada

pels intellectuals, cantada pels poe-
tes, exigida pels ciutadans, agafa una
fotta sentor d'emotivitat. Llavors es'
quan pugen onades de calfreds pel,.
sol fet d'anomenar les ansiades ins-
titucions. Però no ha estat aquest i
el nostre cas, seria per demés vo-
ler enganyar-nos a nosaltres matei-
xos atribuint a la gent mallorquina
Ia possessió d'un sentiment autono-
mista revindicatiu.

Els nostre camí, evidentment, ha
estat un altre, i el fet de reconèixer-
ho, no té per que. implicar l'assump-
ció de cap complexe d'inferioritat. A
Balears estam ara mateix capficats
dins un proas d'identificació del
poble amb el fet autonòmic que ani-
rà augmentant a mesura que les ins-
titucions pr3pies i el poble vagin co-
neixent-se i identificant-se. I el nos-
tre poble, la nostra gent, ja comen-
ça a saber que l'autonomia ens apor-
ta la possibilitat i la capacitat de
pensar i er nosaltres mateixos.

Pens que a mesura que les institu-
cions autonòmiques vagin desple-
gant les seves possibilitats, anirà
produint-se l'ansiada identificació
del poble amb l'autonomia. En
aquest sentit, aquests quatre anys
han estat, a parer meu, molt pro-
fitosos, encara que no sien, ni d'un
bon tros, suficients per a coronar el
procés. Així com han anal passant,
s'han anat enfortint les institucions
nostrades: el Parlament, el Govern
Balear i el distints Consells Insulars
s'han anat fent mes presents dins la
vida quotidiana de les illes.

Es clar, però, que la nostra auto-
nomia no sera completa fins que
hàgim asumit la totalitat de les com-
petencies que l'Estatut contempla. I
no seria sincer si 'escrigués que l'as-
sumpció d'aquestes competencies ha
estat una tasca planera i sense difi-
cultats. La veritat es que ens ha cos-
tat i ens esta costant molt arrabas-
sar les competencies al govern cen-
tral. Però la nostra fita esta posada
molt enfora, cercant assolir el ma-
jor número possible de competen-
cies que ens permetin ésser, de ve-
ritat, un poble auto-governat.

A l'hora illusionada d'aquesta
quarta fita d'allò que voldria que
fos un llarg camí, com a President
del primer Goverif Balear, me'n sent
orgullos i satisfet, perquè tenc la
certessa d'haver treballat molt per
millorar el nivell i la qualitat de la
vida dels ciutadans d'aquestes illes.
La nostra ha estat una tasca tenaç i
perseverant que s'ha realitzada amb

(Passa a la pág. 7)
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Semestral:	 1.250 Ptes.
Semestral a fora: 1.400 Pies.
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SANTORAL

Diu. 22 St. Deogràcies
Dill. 23 St. Toribi
Dim. 24 Sta. Berta
Dim. 25 L'Anun. de Ntra. Sra.
Dij. 26 St. Brauli
Div. 27 St. Rupert
Dis. 28 St. Cástor

LLUNA

Lluna nova dia 29

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

Felanitx - Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.

Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.

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

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

Felanitx - Cala Murada: 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:
C. Ticoulat.

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

TELEFONS D'INTERÉS
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funerària 	580448 - 581144
Ambulkncies •

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

Ajuntament
de Felanitx
EX1RACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 19, con la asistencia
de todos sus miembros, tomó los
siguientes acuerdos:

Se aprobó el Acta de la sesión an-
terior.

Se acordó pedir a las ConseIlerías
correspondientes informe sobre la
procedencia y condiciones exigibles
para establecer un Servicio Publico
de transporte de viajeros por carre-
tera con un vehículo denominado
«mini-tren», a prestarse entre diver-
sos puntos de este Término Muni-
cipal.

Se acordó solicitar una subven-
ción del Consell Insular y de la
Comunidad Autónoma para la elec-
trificación del paraje denominado
«Es Turó».

Se acordó solicitar del Consell
Insular de Mallorca el abono del
IVA en la parte ,correspondiente a
su aprobación por las obras de re-
habilitación de la Casa Municipal
de Cultura, 4.a Fase.

Se acordó aceptar la oferta sus-
crita por Gráficas Llopis para la
confección de un folleto sobre
«Apunts sobre el fet musical a Fe-
lanitx».

Se denegó la solicitud de D. An-
tonio Sierra García interesado

autorización para la cons-
trucción de acern en la calle Nuno
Sang.

Se accedió a la solicitud de don
Juan Bover Company interesando la
prolongación de un toldo en su lo-
cal comercial de Cala Ferrera.

Se informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de carpinte-
ría mecánica, instruido a instancia
de D. Juan Adrover Obrador.

Se informó favorablemente el
proyecto de tendido eléctrico subte-
rráneo en solares de la calle Gabriel
Vaquer/S. Nicolau.

Se dio cuenta del escrito del Go-
bierno Balear sobre la concesión de
una ayuda económica para trabajos
de subsanación de deficiencias del
P.G.O.U.
• Se aprobó la 3.a relación de 1986
de expedientes de liquidación del
impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos.

Se acordó devolver la fianza cons-
tituida para garantizar la explota-
ción de la playa de Cala Marçal, ario
1986, interesada por D. Pedro Orfila
García.

El Equipo Redactor del P.G.O.U.
informó sobre la marcha de los tra-
bajos encomendados.

Se acordó pedir tres presupuestos
para las siguientes obras: arreglo
urgente de la cubierta del edificio
de la Casa Consistorial, obras de al-
bañilería para la reforma del alum-
brado público en calle Assumpció y
adyacentes de Porto Colom; e insta-
lación de bordillos en diferentes ca-
lles de Felanilx.

Se denegó la licencia solicitada
por D. Juan Amengual Vadell y
otra, para la realización de obras de
reforma en la planta baja del edifi-
cio sito en la Urb. Cala Ferrera 12,

convirtiendo los locales existentes
en viviendas.

Se denegó la licencia solicitada
por Dcpre, S.A. para la construc-
ción de dos edificios destinados a
locales comerciales en la Ronda del
Creuer Baleares, entre las calles
L'Orada y Vell Mari.

Se concedió licencia a doña Cata-
lina Andreu Ramón para adicionar
dos plantas piso con dos viviendas
por planta, en la calle Barques es-
quina calle Mare de Déu, con una
tasa de 122.244 pescetas.

A D. Antonio Lorente Hernández
para adicionar una planta piso des-
tinada a vivienda unifamiliar en la
calle Antoni Maura 28, con una tasa
de 54.575 pesetas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes partictilares:
a D. Antonio Cánaves Carbonell, a
D.a María Vidal Rigo, a D. Miguel
Forteza Pomar, a D .a Catalina Mai-
mó Portell, a D. Hartmut Wiemeyer
y a D.a Francisca Nadal Nicolau.
' Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

Se autorizó al Circo Alemán para
montar su carpa detrás del Parque
Municipal durante los días 20 y 21
de los corrientes.

Igualmente fuera del Orden del
Día, D. Cosme Oliver comunicó a la
Comisión que por motivos profesio-
nales no puede seguir siendo miem-
bro del Consejo Escolar del Centro
«Instituto Virgen de San Salvador»
en representación' de este Ayunta-
miento, acordándose por unanimi-
dad, tras ser declarado de urgencia
por todos los asistentes, designar
para tal cargo al Teniente de Alcal-
de D. Bartolome Cerdá Rigo.

Seguidamente el Sr. Alcalde dio
cuenta de que, juntamente con los
Alcaldes de Son Servera, Manacor y
Santanyí se desplazarán el próximo
día 27 a Madrid para entrevistarse
con el Ministro de Sanidad, para
agilizar los trámites del Hospital
Comarcal de la Zona. Asimismo se
acordó que este Ayuntamiento co-
rra con los gastos de dicho despla-
zamiento.

Por último, y a propuesta de don
Cosme Oliver, se acordó por unani-
midad felicitar al Pintor Felanitxer
Miguel Barceló por su reciente Pre-
mio Nacional de Artes Plásticas.

Felanitx, a 26 de enero de 1987.
El Secretario:
Guillermo Juan Burguera.
El Alcalde:
Pedro Mesquida Obrador.

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
las 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, 6 de 111rzo 1987
El Alcalde

Pedro Mes quida Obrador

Hasta el próximo dia 27 de los
coi rientes será tiempo hábil para la
presentación de ofertas optando al
pintado del Colegio Reina Sofía de
S'Horta.

Lo que se anuncia para conoci-
miento de los contralistas intere-
sados.

Felanitx, a 17 de Marzo de 1.987
El Alcalde

Pedro Mes quida Obrador

Hasta el día 2 del próximo mes de
Abril será tiempo hábil para la pre-
sentación de ofertas optando a ia
explotación de los distintos lotes de
las playas de este Término Muni-
cipal.

Lo que se anuncia para conoci-
miento de los posibles interesados.

Felanitx, a 18 de Marzo de 1987
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

SE BUSCA CHICA para cuidar casa
V dos niños de 5 años. Todo el día
-
o bien de 17 a 20 horas.

Preferentemente mayor de 17 años.
Zona Cala d'Or.
Inf.: Sra. Silvia. 'I'd. 657556

SE ALQUILA APARCAMIENTOS
en la calle Santuerí, 34
Informes en la misma.

SE PRECISA CARPINTERO-MUE-
BLISTA oficial 1." o 2.a
Sueldo a convenir.
In f.: Tel. 582360 de 1230 a 13'30

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.



valors distints, que poc a poc, gra-
des als progressos tecnics i la tele-
visió les diferencies entre ells van
disminuint. Actualment hi ha poca
diferencia entre un nin que viu al
camp i un ciutadà, per?) encara n'hi
ha. La importancia del lloc on habi-
tam la podem veure els felanitxers,
en el costum de traslladar-se quasi
tota la població a Porto Colom, per
a disfrutar d'un ambient més re-
laxat i mariner.

El Roe on habitam també es la
casa on vivim, les seves condicions
higieniques, de decoració, de hum,
de disposició de l'espai; són ele-
ments que indirectament influeixen
sobre l'estat d'ànim. Així -Lambe a
l'escota, una bona orientació de les
aules, la bona presencia de llum,
uns pupitres adequats a l'infant,
són l'eina necessària per a poder
realitzar una tasca educativa posi-
tiva, ja que l'infant esta Inés a gust.

L'ambient físic influeix sobre l'es-
tat d'ànim, però no el determina
completament, ja que la situació
psicológica de cada persona es dis-
tinta. I per altre part .molts d'ele-
ments que semblen ambientals, no
ho són, ja que són apresos pels nins
dels seus pares.

Bernat Calaft, Psicòleg

Se necesita COCINERO
— Restaurante Parque Mar
— Fecha comienzo Abril 1987
-- Dirigirse por escrito y con
Curriculum Vitae o llamar a:

Complejo Parque Mar
Jefe de Personal
Cala d'Or

VENDO TIENDA en Cala d'Or,
muy buena situación.
In f.: Tel. 5756:37

VENDO FURGONETA SAVA J4
1.100 PM-S
Inf.: Tel. 581704 (noches)

SE ALQUILA LOCAL en C. Alonso
Rodríguez, 15.
Inf.: Tel. 582130.

tC
Una part del món que ens enre-

volta i influeix, també important,
es el món físic, es a dir, el clima,
el lloc on vivim.

Per una part el clima distint de
cada dia, d'alguna manera pot in-
fluir en el nostre estat d'ànim, així,
els dies encapotats o ennuvolats
poden provocar tristesa, un senti-
ment de cansanci; i en canvi els
dies asolellats provoquen un efecte
contrari: l'alegria, un sentiment de
benestar i ganes de fer feina. De
tota manera el clima influeix sobre
una persona concreta amb uns pen-
saments i sentiments concrets, no
necessàriament un bon clima deter-
mina un bon estat d'ànim, el que si
es veritat es que ho pot canviar:
augmentar o disminuir. A aquest
respecte sempre s'ha considerat als
europeus del nord —sobre tot ale-
manys—, mes calculadors, cerebrals
i equilibrats, i en canvi als del sud
—castellans, catalans, italians— mes
sentimentals i agressius. La diferen-
cia sobre tot es cultural, els nins
aprenen a comportar-se com els
seus pares —de pares freds nins
freds, i de pares agressius nins
agressius— però el clima es un fac-
tor que hi aporta una influencia.

A més, tots comprovam que a
l'estiu —quan el clima es més càlid
la vida sembla ser més alegre, amb
menys preocupacions i més ganes
de divertir-se.

Un altre aspecte de l'ambient
físic, es la geografia: el lloc on
habitam. El fet de virue a una illa
sempre s'ha considerat com un
determinant d'un caracter tancat
—poc plastic i adaptable als can-
vis—, la qual cosa no esta gens
comprovada, però d'alguna manera
—sobre tot si l'illa és petita, com
Formentera— influirà sobre els sen-
timents i conducta dels illencs. Un
altre fet que pot modelar el caràc-
ter d'una persona es habitar a fora
vila o en el casc urbà —sobre tot
si es una ciutat grossa—, ambdos
Roes configuren dos sistemes de

Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón [lull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX

Especialidad en platos típicos
mallorquines.

Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.

Los domingos menú especial.

Servimos comidas a domicilio.

i «EL CATOLIC DAVANT ELS MITJANS DE COMUNICACIO».
Vos prec la vostra assitencia. Grades. A més, vos puc dir que la car-

ta que va sortir al Setmanari de la setmana passada, sobre aquest tema,
Ia faig arribar al Sr. Bisbe.

OELAIn11TX

Racó de quaresma - 87

auê ten qua no ingis rabie
Amics: Voldria, dins el racó de quaresma d'aquesta setmana, rerpen-

dre el fil de la reflexió, entorn d'un dels temes que fon 'menten la nostra
vida i la nostra existencia damunt aquesta terra; ¿On construim la nos-
tra vida, damunt a roca sólida o damunt la fullaca que ens tambaleja?

Jo tenc, jo som, jo faig, però al fons: qui scqn jo, i que tenc jo de
veritat de mi mateix? Si porgassim la nostra vida  ì al nostre jo honrada-
ment, tal volta no faríem mes que trobar-nos amb ulls, mans, peus, ca-
bells del padrí, del pare, del conco... si sacsejàssim més el garb611, ani-
riem surant aficions literàries, culturals, artístiques, religioses, polítiques
que ens farien presents altres sers reconeguts o desconeguts de la nostra
història; no parlem d'actituds, idees, postures i comportaments més o
manco positius o negatius, que ens acosten a uns tipus d'home o dona
present o pre-existent.

No vull dir amb tot això, que cregui en la re-encarnació, lo que si
crec en la presencia de la mateixa humanitat que es fa present en el
món, com també crec en la NOVA HUMANITAT DE JESUCRIST que es
vol fer, de cada dia més, present dins el nostre món i la nostra vida, com
nu", s envant accentuaré.

Aleshores, que tenim de nosaltres mateixos? Que som nosaltres de
nosaltres mateixos? Que podem fer per nosaltres mateixos? Record un
fragment de diàleg de Jesucrist amb es seus paisans: «LA VERITAT VOS
FARÁ LLIURES» i la resposta d'ells sorti ampant feta rebuig i defensa:
«NOSALTRES NO SOM ESCLAUS DE NINGLY», pobre coneixement el
que tenien de si mateixos i perquè la mirada pobra que desplegaven so-
bre si mateixos els tancava els ulls davant la veritat més fonda de les
seves vides, on uns gemecs i desitjos de lliberació esperaven la salvació
que Jesús els oferia.

I es que, amics, la nostra humanitat, la que ens situa dins la història
d'aquest men, ens deixa ben poc marge de llibertat d'acció, i aquesta, i
no altra es la veritat.

Per alguns les sera mes fàcil desplegar la seva existencia dins un
marc de bondat, d'ordre, de creativitat, de generositat, de trempança de
les seves vides, i no precisament per merits própis, mes be per amor i
gracia de molts altres que grattatament i generosament han entregat i
ens han acostat les seves vides i bones actituds.

Per la majoria de nosaltres, si som sincers, haurem de reconèixer que
la vida nostra ens es dificil i problemàtica; que bé ho expressa el salmis-
ta, quan aixeca el seu cor a Deu, diguent-li: «COMPATIU-VOS DE MI,
DEU MEU, VOS QUE ESTIMAU TANT..., VOS SABEU QUE HE NAS-
CUT EN LA CULPA, QUE LA MARE M'NGENDRA PECADOR...» (Salm
50).

La nostra humanitat, amics, si be creada per Deu totalment neta, ha
estat engendrada pecadora, esclava d'un caramull d'accions esclavitzado-
res, que debiliten profundament el nostre marc de llibertat, afegiu-hi tam-
be totes les nostres caigudes culpables o no, i descobrirem més la  rostra
leritat.

Però si ver es tot això que anam digucnt, també es ver que JESU-
CRIST ENS HA RESCATAT I ALLIBERAT AMB LA SEVA SANG, i des
d'Ell ens arriba a tots nosaltres, per moltes mediacions humanes que Ell
ha fecundat, tota una força nova, la força del seu ESPERIT, que ens fa
capaços de desplegar diarament les nostres vides, dins un marc de lliber-
tat mes ampla, possibilitant la nostra existència, que es fa, no sols ma-
nifestació l'uns comportaments determinats q quasi mecanitzats dels
nostres avantpassats, o de la història que hem fet acumulant caigudes,
sino també manifestació d'aquesta força poderosa de l'Esperit de Jesús
que travessa de part a part la história dels homes, renovant i alliberant
les seves vides.

Poc espai de llibertat tenim per nosaltres mateixos, i no culpem a
Déu de la nostra esclavitut, però molt més espai de llibertat tendrem de
cada dia si no refuam la força dc l'Esperit de Jesús que ens colloca con-
tínuament dins el camí de la lliberta vertadera.

A Ell confiem les nostres yi les, i veurem com les gran dificultats que
trobam dins nosaltres mateixos per a poder trempar el nostre beure i
menjar, disfrutar i feinejar, tombaran i es tornaran petites davant la
força de Jesucrist i del seu Esperit que actua dins nosaltres mateixos.

Vostre amic: Miguel Serra Llodrà

La «PREGARIA COMUNITARIA» d'aquest diumenge dia 22, com
sabeu, serà a l'església del Pea a les CINC de la tarda i el pròxim diu-
menge, dia 29 a l'Església de Sant Alfons, a la mateixa hora.

El proper dilluns dia 23 a les NOU DE LA NIT i a l'església parro-
quial de Sant Miguel hi haurà una reunió per a tots els pares i mares
dels infants de PRIMERA COMUNIÓ, PROCURAU VENIR TOTS ELS
PARES QUE POGUEU. Grades.

També vos record que el Sr. Bi she D. Teodor, pronunciara, dins l'es-
glésia dels Dolors de Manacor, a les 8,30 del vespre, les CONFERENCIES
QARESMALS DEL 87; els dies son: Dimarts, 24, dimecres, 25 i dijous, 26;
i els temes: «ANUNCIAR JESUS AL 1987», «GONSTRUIGUEM EL MON»,
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A la fi se n'han duit el va)cell
encallat a S'Arenal

Dilluns i dimarts passat un equip
de la Prefectura de Marina va tre-
bailar en la reflotació del vaixell
que des del gener de l'any passat
es trobava encallat a la vorcra su
ran del desembarcador de l'Arenal
del 'Port. Un cop que el vaixell
torna surar fou evacuat amb un
remolcador i traslladat no sabem
ben be on.

Amb aquest servei duit a terme
pels efectius de Marina ens ha alli-
,berat d'aquest destorb que per es-

» Alai de més d'Un any ha oferit una
l'obra estampa d'aquest indret del
nostre port.

Coloms a la sala
Dissabte passat es va constituir

l'agrupació per l'elaboració de la
'lista electoral de JOVES I CO-
LOMS A LA SALA, properament
faran públiques les seves inten-
cions i 'lista, a més de les prome-
ses que no compliran.

' Concurs de Cartells de la VI!!
mostra Internacional Folklórica
de Miar

A la nostra redacció disposam de
les bases del Concurs de Cartells
d'aquesta important mostra folklò-
rica sollerica.

Hi ha establerts tres premis, de
40.000, 15.000 i 5.000 pessetes i el
termini de presenetació d'originals

finalitza el proper dia 13 d'abril.

Les persones interessades poden
consultar-les a la nostra redacció.

Jornada juvenil vocacional a
Consolacid

Avui se celebra al' santuari de
Consolació de Santanyí, una jorna-
da vocacional per a joves majors
de 16 anys. Simultàniament i a tres
llocs distints de Villa —Seminari
Nou, Pollença I''Son Macia— s'en
celebren altres tantes.

Aquesta jornada començarà a les
10 del matí i una hora abans sor-
tira un autocar de la plaga de San-
ta Margalida. Els joves que vulguin
assistir-hi es poden possar en con-
tacte amb Sor Conxa en el convent
de la Providkteia.

Tots hi sou convidats.

Llar de la 3a; Hat
Dilluns, día 23 a les 16 hs Pro-

jecció de diapositives uamunt el
tema «ARTESANIA DE FANG A
BURUNDI», a càrrec de na Maria
Ramis (professora del Taller de
Cerámica).

Dimarts, dia 24 a les 17 hs. Con-
ferencia de n'Antoni Pons (de - la
Catedra de Gerontología de Barce-
lona): «JUBILACIÓ I TEMPS
LLIURE».

Dijous, dia, 26. Pujada a peu a
Sant Salvador. Partirem a les 9'30
desde la Llar, s'ha de dur pa a ta-
leca.

Assocció de Pares d'Alumaes
del Goi.legi St. itiforis

CONFERENCIA

El proper dijous dia 26 de març,
a les 9'30 del vespre, a la sala
d'actes del centre, el P. Jordi Llom-
part, T.O.R., professor del CETEM,
explicara el tema «El creixement
de la personalitat».

La Protectora - Liar de la 3. Hat
So P ESPECTA

Lt Protectora i la Llar de la
Tercera Edat tenen organitzat un
viatge pel proper dissabte 'dia 28,
al restaurant «Es Fogueró», per a
socis i simpatitzants.

Per a més informació i inscrip-
cions poden dirigir-se al local social.

Crcaia c VAITIOf Divi i
Curs Studia

Avui dissabte, a les 6 del capves-
pre, al saló d'actes del collegi
St. Alfons hi haura una introducció
i preparació de l'Eucaristia Domi-
nical. I a les 7, a l'església de Sant
Alfons se celebrara l'Eucarstia, que
sera en sufragi de Mn. Bartomeu
Miguel, rector que fou de la parrò-
quia i membre d'aquesta associació.

Drigira la preparació i dirà la
Missa el P. Antoni Oliver, C. R.

Es convida a tots els croats,
alumnes d'Stvdia i familiars, així
com a tots els fidels.

vida social
NAIXEMENTS

Els esposos Antoni Maura Mas i
Apollrinia Mesquida Vaquer, han
vista augmentada la seva llar amb

el naixement del seu segon fill, un
nin, que en el baptisme rebrà el
nom de Francesc Albert.

Enhorabona.

mr.*
La llar dels esposos Miguel An-

dreu Román i Maria Magdalena
Estelrich Surier, s'ha vista alegrada
amb el naixement d'una nina pre-
ciosa, a la qual s'imposarà el nom
de Francisca

Rebin la nostra més cordial feli-
citació.

PETICIÓ
Per D. Miguel Monserrat i esposa

D.a Catalina Bennasar i pel seu fill
Miguel, ha estat demanada en ma-
trimoni a D. Miguel Puig i esposa
D.a Maria Batle, la seva filla Cata-
lina.

Les noces se celebraran prest.

tiECTRO-FRED
F. Contreras

Empresa Autorizada por el M. de
I. N.° 2(17

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:

Cimaras frigorí fi cas. vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.

—Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista
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Si vos interessa parlar millor, heu de saber que...

• eje

• llavero

• lujo

•
•
•

eix

clauer

luxe

Exemples:

• Els seu cotxe tenia l'eix romput

• Se m'ha romput el clauer i he perdut les claus del pis

• La publicitat diu que aquellas vivendes són de luxe

cine  pri	 11ci I a
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La fundació de l'hospital de Felanitx
per Ramon Rosselló

Tant dt l'Hospital com del seu fundador, mossèn Jordi Sabet, ja
n'han parlat Cosnie Bauça i Miguel Bordoy a les seves respectivas His-
tòria de Felanitx, i Jordi Veny Ii va dedicar una monografia. El motiu
principal d'aquestes notes històriques es, iclò, donar a conèixer el testa-
ment del fundador que he tengut la sort de trobar a l'arxiu particular
de la familia Gual de Torrella, avui depositat a l'Arxiu del Regne de Ma-
llorca.

El testament, resumit i traduït de l'original llatí, diu així: «Dia 6
de maig de 1456. Jordi Sabet, prevere beneficiat a l'església de Felanitx
disposa el seu testament, elegint marmessors Antoni Mesquida i Bernat
Colell de Porrers, i Jaume Campfullós, notari infrascrit. Elegeix sepul-
tura a la capella nova que ha feta fer a l'església parroquia], on hi ha
enterrada sa mare; el seu cos sera portat a la sepultura per sis preveres
de Felaaitx. Forrares i Manacor, assignant 20 sous a cada un, i celebra-
ran una missa. Quatre parents portaran 4 antorxes als quals sia donat
2 canes de tela blanca. Vol sia comprada una peça de tela negra per fer
el vestit dels marmessors, el dia de l'enterrament, i el que sobrara de
la tela sera donat als pobres de sa parentela.

Deixa 2 lliures a l'obra de la Seu, una lliura a l'obra de l'església de
Felanitx, una lliura a l'obra de Sant Salvador, 12 diners a cada had  de
l'església parroquia]. A la caixa de la confraria dels preveres de Sant Ber-
nat de la Seu una casa situada a la parròquia de Santa Eulàlia; a la ma-
teixa confraria una Iliura i 16 sous censals, més altra lliura i 16 sous,
mes altra lliura i 16 sous, més altra Iliura i 16 sous censals amb la con-
dició que celebrin 2 aniversaris perpetuus a la Seu, un la festa de Sant
Jordi a la capella de Sant Bernat, l'altre el diumenge de Passió.

Institucix un benefici a l'església de Felanitx a la capella nova que
ha feta; el beneficiat celebrara les misses, habitara a Felanitx, i dirà 7
aniversaris: 6 la setmana de Passió i l'altre el dia de Sant Jordi, el qual
benefici sera dotat amb 24 lliures d'aquelles 32 que li fa la Universitat
de Forrares; el beneficiat, si es possible, sera de sa parentela, i assistira
als oficis divinals.

Assigna als preveres de Felanitx perquè celebrin els sobredits 7 ani-
versaris 31 sous censals que fa Jaume Julia, més 8 sous i 6 diners que
fan Pere Darder i En Jordi que fou esclau de N'Oliver, i una quartera de
forment que fa Ramon Guardia per la possessió Lo Clergue.

D'altra banda el beneficiat tendra 4 lliures censals que fa Arnau Ho-
mar de Petra i seran per comprar cera blanca de 5 lliures de pes i cre-
mara en dita capella el dia del Corpus i la setmana Santa. Més, el be-
neficiat tendrà esment de la capella, els vestits sacerdotals, cortines i
objectes. Assigna a cada llàntia de la capella aquells 12 qnartans d'oh
censals que fa Bernat Castanyer de Sóller.

Deixa a l'església de Felanitx aquests llibres: Manipultts curatortin:
Fios sanctorum, Vita Jesuchristi, un Salteni en pla i un altre llibre dit
Cons eniorum amb cobertes verdes, els quals llibres els guardara el be-
neficiat i els prestara als altres preveres així com també als frares que
prediquin la Quaresma.

Mana sia acabat l'Hospital que ja ria començat a la casa que te a
Felanitx juntament amb l'alou, domini directa i pertinences, i seran aco-
llits els pobres mendicants; sóbre el portal d'aquesta casa hi ha una fi-
gura de Sant Jordi, de pedra. Pel substent de l'Hospital assigna 18 quar-
tares de forment censals que fa Miguel Mas de Campos sobre l'alqueria
Olivar. Més un llit, una vanoveta, un cobertor blau o vermell, un mata-
las blau i blanc, un travesser, unes tovalles i un parell de Ilençols. El
rector i els jurats de la vila seran els administradors. Més vol que la casa
major, Roe on avui habita, que fou de N'Artigues, sia venuda o llogada
i el procedit sia donat a l'Hospital.

A cada marmessor 20 lliures. A Caterina, multar de Bernat Colell,
nebot seu, 5 lliures. A Anneta, muller d'Antoni Mesquida, nebot seu, 5
lliures. A Gabriela, muller de Martí Esquerrer, nebot seu, 5 lliures. A
Antonina, multar d'En Santiscle, nebot, 5 sous. A Joaneta, filla de Bar-
tomeu Sabet, nebot, 5 lliures. A Joaneta, multar d'Huguet Jordi, pels ser-
vicis prestats, la casa on habita amb el seu marit, franca de cens. Als
fills i hereus de Berenguer Lluís, cavaller, dues bótes congrenyades i
cert llibre de regimine. Mana que els seus esclaus Miguel i Valenti sien
vcnuts a l'encant amb la gracia que en complir els 30 anys seran francs
i lliures.

En tots els altres béns nomena hereu universal Jesucrist; per tant

als béns seran venuts a l'encant i del procedit seran comprats censals

per al sobredit beneficiat i per a l'Hospital.

Fou fet a Felanitx, dijous dia 6 de maig de l'any 1456. Foren testi-

monis: Antoni Mesquida de Forrares, Antoni Caselles, Pere Catany, An-

toni Adrover de Filella, Bernat Albons, Julia Burguera i Huguet Jordi de

Felanitx, Salvat Canals, baster, i Francesc Armars, ciutadans de Mallor-

ca. Cópia feta l'any 1519 pel notari Antoni Jaume que té els protocols del

notari Jaume Campfullós, on es l'original». (1)

Tel. 580111
Viernes 20, Ohmio 21 las 9 noche y domingo 22 desde las :3

El Ultimo gran éxito del genio del cine STEVEN SPIELBERG.

¡Qué disparate, qué guasa! A cachos se cae la casa..

Esta casa es una ruina
Y

El juego de la sospecha
Un cast llo, una cena, un asesinato. Ria por no ternblar

y tiemble por no !'cir.

Viernes 27, sábado 28 a las 9 noche y domingo 29 desde las :t

El miedo puede ser escalofriante, terrorífico, de suspense...
pero el auténtico super miedo es

PSICOSIS III
Ia gran obra de ANTIION1 PERKINS

Y

EI Zorro Gris
una película de aventuras y carcajadas a tope

P.IOXIMO ESTRENO: Mas al:á de las lineas enemigas,
Poltergeint D. La mosca, Cocodrilo Dundee, Karate Kid II,
Momo, El color del dinero.

NINO: todos los domingos a las 3 larde seguimos REGALANDO
JUGUETES, POSTERS, GOLOSINAS; si no has venido
nunca, pregunta a tu amigo.

Aquesta- capella que anomena el testament correspon a l'actual de-
dicada a Sant Francesc. Aleshores tenia per titular la Passió, i mossèn
Sabet, l'any 1442, havia confiat la seva construcció a mestre Guillem
Sagrera. Mentrestant s'acabaven les obres de la capella, el mes de setem-
bre de 1450 Jordi Sabet, amb la intervenció de Manuel Gonsalbo, argen-
tar ciutadà, encarregava a Just Morosino, mercader que havia d'anar al
comtat de Flandes, que allà fes fer un retaule de la Passió, segons el me-
morial que li entregaven, per?) el preu no havia de passar les 150 lliures
mallorquines; mn. Sabet li avançava 80 lliures dels seus diners propis.

La familia Sabet era molt devota de la Passió, i anys abans, Joan
Sabet, pare de mossèn Jordi, havia assignat 50 lliures per fer el retaul0
de pedra de Sant Salvador dedicat a la Passió de la Imatge, moneda que,
l'any 1448, els jurats reclamaven a la seva viuda Antonina Truyol. D'altra
banda el 1453, els hereus de Joan Marsol, pintor que havia pintat el re-
taule, reclamaven 15 Iliures als jurats però aquests s'exclamaren dient
que ja havien estades pagadas directament al pintor, quan vivia, per mos-
sen Jordi Sabet.

1 ARM Arxiu Torrella, armari 12, fardell 14 n.° 2.

(Continuara)
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ARTICULOS
PARA RECEN
NACIDOS

MODA INFANTIL
Y JUVENIL

TENEMOS A SU
DISPOSICION
TODA LA

MODA PRIMAVERA VERANO
C. de Sa Placa, 12 Tel. 581821

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

biformes: Autocares GRIMALT
Tel. 581135

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
necesitamos para gestiones y ventas
Servicio Militar cumplido

(TRABAJO TODO EL ASO)

Concesionario RENAULT
C. Campos - Tel. 58198 ,1-85
FELANITX

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI D'EDUCADO SANITARIA

FELANITX

Tombats a la moka

Pèrdua e consciência
Motivada per les vagues del ferrocarril, el suburb à i les companyies

d'electricitat que sacsejaren la societat francesa entre els mesos de de-
s2mbrc i gener, una enquesta d'opinió indica que' 'per al 55% deis ciuta-
clons de l'Estat francês aquestes vagues han estat un abús del dret de
vaga, un 37% opina que el dret de vaga ha de ser restringit  i, finalment,
un 9% indica que el dret de vaga ha de ser definitivament suprimit. La
dreta i l'extrema dreta franceses han fet el seu agost aprofitant aquest
estat d'opinió i han aconseguit treure uns bons dividends polítics de les
reaccions cotraries a les reivindicacions dels treballadors.

La vaga, el dret de vaga de la classe treballadora, no és un objectiu
com alguns es poden pensar, sinè el mitja, l'eina más important de què
disposa la classe treballadora per defensar els seas drets i donar suport
a les seves reivindicacions. Tractar de decidir si una vaga, la d'un sector
concret, es bona o dolenta per a la resta de la societat, és desviar l'aten-
ció del problema, tal com s'ha fet a l'Estat francès. Cert es que la realit-
zació del dret a la vaga pot suposar tota una serie d'inconvenients i de
problemes per a la resta de la societat, però ha de servir  això d'argument
per suprimir o restringir l'ús d'aquest dret? Evidentment no, a no ser
que la mateixa classe obrera arribas a restringir o a suprimir aquest dret
que reivindica tant i amb tanta força a les acaballes del segle passat

princinis del present.

Mentres els treballadors en vaga a l'Estat francès celebraven mani-
festacions, concentracions i assemblees per donar publicitat a les seves
reivindicacions laborals: la dreta i l'ultra-dreta organitzaven manifesta-
cions en contra dels treballadors en vaga, en contra d'aquestes vagues
i en contra del dret de vaga. Cal demanar-se, vistes aquestes coses, de
quina procedencia social devien ser les persones que formaven part
d'aquestes contra-manifestacions? Si no eren treballadors no cal insistir
més sobre aquesta qüestió, perquè, evidentment, la classe no-treballadora
(quin eufemisme més ridícul!) ha estat sempre en contra dels drets mes
elementals de la classe treballadora. Però la gran quantitat de gent que
hi participa en aqueixes contra-manifestacions ens ha de fer pensar que
potser estaven formades també per treballadors. Per treballadors? Per
treballadors que es manifesten en contra del dret de vaga? Per treballa-
dors que critiquen l'ús que en fan altres treballadors del dret de vaga?
Tal volta aques* altres treballadors estan disposats a renunciar a aquest
dret social?

Tal com estan ara les coses, totes les suposicions podrien ser valides.
De fet es pot dir que les societats del Món Occidental (Europa Occiden-
tal concretament 1, han entrat en un proas —potser irreversible, però
a això ho haurien d'aclarir els sociòlegs-- de desaparició progressiva de
les classes socials, i no precisament perquè les classes ja no existeixin,
sitió degut a la progressiva pèrdua de consciencia de les classes treballa-
dores que, en bona part, són assimilades a unes «classes mitjanes» i a
uns «partits interclassistes» amb incentius de caracter econòmic. Amb
aquesta pèrdua de consciencia no es d'estranyar que sigui una part de
la mateixa classe treballadora —a l'Estat francès— qui es manifesta
públicament en contra del dret de vaga o en favor de la restricció de
l'ús del dret de vaga.

El cas es que s'han volgut presentar les vagues a les quals ens
referim com unes «vagues salvatges» dirigides a fer mal a la societat i al
govern francesos, i la realitat no es aquesta. Tothom sap —i la classe
treballadora n'és conscient— que quan es convoca una vaga que pot pro-
vocar greus problemes a la societat s'organitzen i es respecten els ano-
menats «serveis mínims», que serveixen, precisament, per tractar d'evitar
un atur total d'activitats que podria ser greu. I aquests minims s'han
respectat a les vagues convocades el desembre i el gener a l'Estat francês,
però resulta més senzill ignorar-ho conscient o inconscientment.

La tècnica usada a l'Estat francês contra els vaguistes no es nova.
Es tracta de desviar l'atenció pública en altres direccions i donar l'apa-
riencia que les víctimes són agressors, tot intentant que aquells que
podrien haver donat solució als problemes plantejats pels ,treballadors
apareixin com a vietimes. Sistemes vells en societats modernes que
pateixen una vertadera crisi d'intetitat.

RAMON TURMEDA

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

PORTO-COLOM

Especialidades en pescados y

mariscos

Tenemos abierto todos los dias

PASTES PER TE

Iiigredient.: Un quilo de farina
fluixa, dos vermells d'ou, dues tas-
ses de suc de taronja, dues tasses
d'oli, 300 gr. de saïm i 300 gr. de
sucre mòlt.

Preparació: Mesclau tots els in-
gredients i feis una pasta fluixeta
bona per a treballar amb l'aprima-
dor. Quan la tengueu primeta feis
galetetes amb la forma que vol-
gueu. També poden fer-se amb una
maquineta de fer «churros') que du
unes peces adients. Enfornau-les i
no les deixeu agafar massa color;
el forn ha de ser moderat tirant a
baix.

Nota: Com que hi ha tasses de
moltes mides teniu en compte que
tal vegada vos faltara un poc de
farina o vos ne sobrara, per altra
banda hi ha farina que beu més
una que l'alira, ara be si les encer-
tau veureu que són bonissimes.
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iittBINET DE PSICOLOGIA
Iiicenciat Bernat Calafat

• Fracàs escolar
• Transtorns de conducta
• Orientació psicopedagógica
• Problemes d'expressió del llenguatge
• Problemes de lectura i escritura

C/. Costa
CONCERTAR HORA: TEL. 58 22 33

Llobera, 32, ler.	 B - FELANITX

Próxima apertura
CAFETERIA - RESTAURANTE

ES LLEVANT
Vía. Argentina, 15
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ALS PARES I A LES MARES
Sr. Director:
Vos agrairia que em deixassiu for-

mular un parell de preguntes a tots
aquests pares i mares que parlen
d'expuisió dels alurnnes conflictius.

Veig que hi ha pares que ja saben
articles de la LODE, altres se senten
ofesos perquL• una mare dernana con-
sell a un psicòleg i paria de societat.
Altres mares es preocupen per les
rodes del cotxcs dels mestres.

Malgrat respecti l'opinió de tot-
horn, no acab de veure clar que tro-
bem la solució en expulsar ningú.
Si no trobam una manera J'a judar
dc bon de veres a aquests allots ara,
serem responsables de que en esser
grans segueixin essent uns inadap-
tats i uns marginat:.

Les preguntes són aquestes:

Vos pareix realment que si expul-
sam una setmana aquests allotets
de l'escola es soluciona el proble-
ma?

No vos pareix que hi ha solucions
més dignes per a una societat
ta i civilitzada?

Pere Oliver, pare i
membre del Consell Escolar

POR TE,11( . :ERA VE/
Señor Director:
La noticia que publicó su sema-

nario la pasada semana sobre la
presentación a les elecciones muni-
cipales del alcalde Pedro Mesquida
no es una buena noticia. Y le diré
por que. Cuando un señor ha sido
el alcalde de un pueblo durante
ocho años, se supone que ya ha
puesto en práctica todos los proyec-
tos que tenía para solucionar los
problemas del pueblo.

Y esto que digo, no lo digo por
el alcalde de Felanitx, sino que
también sirve para todas las per-
sonas que mandan en cualquier
lugar. Después de tanto tiempo, lo
mejor pienso que es dejar el paso
libre a otros para que también pue-
dan ensayar sus ideas.

Además pienso que también hay
otro motivo para estar en contra
del alcalde como candidato por ter-
cera vez y que conste que no tengo
nada personal en contra de este
señor. El partido del alcalde, el
P.D.P., es un partido que no va a
sacar nada en las próximas eleccio-
nes. Según las encuestas, y las en-
cuestas no se equivocan nunca, en
Mallorca este partido sacará el 0'5
por ciento de los votos. Suponga-

mos que saque el triple y entonces
tendremos un 1'5 por ciento. Cuatro
gatos. El P.D.P. no puede ganar las
elecciones y no es un partido im-
portante en el Estado español, o
sea, que durante uatro años más,
si vuelve a ganar el alcalde, lo ten-
dremos muy mal con el gobierno
de Madrid, que es socialista, lo ten-
dremos fatal con el Govern Balear
que controla A.P. y lo tendremos
peor con el Consell de Mallorca
que preside el Sr. Alberti de Unió
Mallorquina.

Todo un panorama.
Le saluda,

Un votante

1,í /S .1,	 ¡,11.1CIA DONDE
VAN?

En primer lugar, Sr. director, le
agradezco la publicación de esta
carta, que va dirigida a aquellas
personas, principalmente jóvenes,
que pretenden ser modernos y pa-
san de misas y de la Iglesia.

Ultimamente me he dado cuenta
de que, sobre todo los jóvenes que
habían ido desde siempre a misa,
van retrocediendo de banco en ban-
co hasta llegar a instalarse al lado
de la puerta principal (al fondo).
Para ellos la misa es un rato de ter-
tulia, chistes y risas. No atienden,
muchos de ellos salen a media misa,
llegan tarde o hasta incluso no van.

Lo sorprendente de este fenóme-
no es que todos ellos son hijos de
familias muy católicas y correctas,
lo que me hace suponer que los hi-
jos actúan a espaldas de sus padres
y les engañan.

Muchos de estos padres no se dan
cuenta de ello ya que confiamos
plenamente en nuestros hijos, pero
nuestra confianza debe tener un li-
mite y este debe estar encaminado
a dirigirlos por los caminos correc-
tos de la vida.

No por el mero hecho de no asis-
tir a misa un chico/a será más mo-
derno ni estará más bien visto por
sus compañeros. Los jóvenes deben
darse cuenta de la realidad y nece-
sidad dc la religión y la asistencia
atenta a misa, si no pueden ellos
por sí solos los padres deben darles
un empujoncito, es por su proppio
bien.

Voy a acabar con unas preguntas
dirigidas a estos jóvenes que se
desvían de la religión:

—¿Por qué? ¿Para ser más?
¿Cuesta tanto prestar un rato de
atención a lo que verdaderamente
Ia merece?...

Reflexionad sobre ellas, aún es-
táis a tiempo.

Una madre

---
VENDO PISO EN PALMA EN
ES RA PAL 130m2. por 3.500.00(1 pts.

Inf.: Tel. 5822 $8

La «Memòria 1986» de
Uanca Catalana

Hem rebut la «Memoria» de
l'exercici de 198 de Banca Catala-
na, document en el qual queda re-
flectida la trajectória brillant segui-
da per aquesta entitat durant l'any
passat. Els trets mes relevants que
estalonen el procés de creixement
i consolidació dels nivells de pro-
ductivitat i competivitat de l'em-
presa, podrien resumir-se en els
següents:

— Creixement Cash-Flow en un
31 °/o, assolint la xifra de 15.115
milions.

— La inversió de clients ha aug-
mentat en un 18 %, el que ha por-
tat l'entitat a multiplicar per 2'5 el
seu volum d'inversió en el quatrien-
ni 1993-86.

— El total de saldos creditors
del Grup —que com sabeu esta
integrat per Banca Catalana, Banc
Industrial de Catalunya, Banc In-
dustrial del Mediterrani i Banc
de Barcelona— s'ha duplicat els
darrers tres anys i mig.

— Avenços molt importants en
productivitat, que ja situen els cos-
tos de transformació del Grup als
nivells dels de la mitjana del
sector.

Agraim la tramesa de la «Memo-
ria» d'aquesta entitat, que avui s'ha
situat en dese Roe dins l'estat es-
panyol i en el primer dels que
tenen la seu a Catalunya, pel seu
volum d'inversió.

ALQUILO LOCAL, 100 m2.
aproximadamente en calle
Quatre Cantons, 7
(Esquina calle Agua)
n f.: Tel. 530381

SE TRASPASA TIENDA DE CO-
MESTIBLES, por no poder
atender.
In I.: Tels. 582417 y 582459

SE VENDE LOCAL COMERCIAL
en Porto-Colom de 375 m2.,
esquina C. Navegación-C. Cuartel.

Te Is. 650630 y 651103.

A ['VIBRA DEL.
(Ve de la pàgina 1)

la discreció de qui pensa que qual-
sevol feina governamental i admi-
nistrativa es, per ella mateixa, feixu-
ga i de vegades torbadora pel ciuta-
da. Fidels a la nostra ideologia lli-
beral-conservadora, hem procurat en
tot moment no ofegar la lliure ini-
ciativa, masella d'activitat creadora,
dels mallorquins, menorquins, eivis-
sencs i formenterencs. Només hem
volgut arribar allà on sabíem que
ells no ho podien fer.

Pena les obres d'un govern, de
qualsevol govern són fugisseres i
alió que roman es la societat que els
dóna suport. Per això he estat en
tot moment conscient que la nostra
tasca era doble, ja que havíem de
construir el nucli institucional de
lautonomia al temps que la gover-
nàvem. Per això les dificultats han
estat també, dobles, per be que en
cap moment m'hagi sentit enfonsat
pel seu pes. Saber que treballava en
la construcció del país balear, bella
realitat que ara ja comença a bros-
tar com un fruit d'esperança, m'en-
fortia el cor i em donava conhort
per tirar endavant.

Resta, es clar, un llarg camí. Ve-
nim tots junts, d'una illusió conjun-
ta que entre tots hem de fer possi-
ble. Una illusió que vosaltres, prem-
sa petitona de mes enfla de Ciutat,
heu assumit des de fa temps, carre-
gant-vos un feix que per ventura no
havia de ser només per a vosaltres.
Per això, en aquesta mica de retura-
da en ocasió del quart aniversari
d'aquell punt de partida, he volgut
compartir amb vosaltres un mo-
ment de la meya pròpia reflexió. Més
enyant, ens esperen nous camins per
ventura farcits de dificultats. Però
tenim la voluntat de resseguir la ca-
mada tots junts.

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

VENDO COCHERIA en calle Veró-
nica, 27
In f.: Tel. 580381
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses .

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

• En la segunda jornada de la
«III LIGA NACIONAL DE CICLIS-
MO EN PISTA» el equipo de
BALEARES, que dirige nuestro
GUILLEM TIMONER, literalmente
ARROLLO al de MURCIA, por un
global de 34 puntos a 20, en las
pruebas disputadas el pasado sába-
do. El equipo que dirige nuestro
campeonísimo, se impuso en todas
Ias pruebas, excepto, en la de velo-
cidad. La competición tuvo lugar
en el velódromo de la localidad
murciana de TORREPACHECO. Ya
son dos las pruebas disputadas y
En Guillem nostro las cuenta por
victorias.

• El viernes día 27 y el sábado
día 28 en «DISCOTECA CLASS»
actuación de «GUIA DEL OCIO» y
«GUILLEM SANSO», un auténtico
evento musical en vivo. De todas
formas vale la pena darse un gar-
beo por la disco felanitxera para
ver «in person» la «chica de la por-
tada», ustedes ya me entienden.

• CUMPLEN AÑOS ESTA SE-
MANA.—JERRY LEWIS (61), BER-
NARDO BERTOLUCCI (47), ISA-
BELLE HUPPERT (32), ROD LO-
WE (23), RUDOLF NUREIEV (49),
M.a JOSE ALFONSO (45), SYDNE
ROME (41), LESLEY-ANN DOWN
(33), URSULA ANDRESS (51), JAI-
ME CHAVARRI (44), ANA OBRE-
GON (32), KARL MALDEN (73),
BRUNO GANZ (46) y MARCEL
MARCEAU (64).

• Nuestro compañero ANDREU
MANRESA, periodista felanitxer, ha
sido nombrado estos días director
de RADIO NACIONAL DE ESPAÑA
a las ILLES BALEARS. Nuestro
saudo y nuestra más sincera felici-
tación.

• Estos días EXPONE el cera-
mista VICTOR ANDREU, la antolo-
gía de sus mejores obras en MANA-
COR, como siempre el evento tiene
lugar en «SA TORRE DE SES
PUNTES».

• En el MARHATON PLAYA DE
PALMA disputado el pasado domin-
go nuestra atleta M.a ANTONIA
CALDENTEY fue la primera espa-
ñola clasificada, la segunda de la
general detrás de la alemana Schoe-
der. El veterano SEBASTIA ADRO-
VER fue el sexto en su categoría.
Una prueba que pese a la escasa
participación fue muy competida,
destacando estos dos atletas fela-
nitxers por méritos propios.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos dos películas divertidas «ES-
TA CASA ES UNA RUINA» produ-
cida por STEVEN SPIELBERG,
pero el drector es RICHARD BEN-
JAMIN, que a veces hace las fun-
ciones de actor con bastante acier-

to. El. título de la película en el
original inglés es: «THE MONEY
PITT», taquillera donde las haya.
El asunto va de una «ganga», una
casa que se cae a cachitos. De com-
plemento una cinta que promete
«EL JUEGO DE LA SOSPECHA»
dirigida por JOHNATAN LYN, con
guión del estimable JHON LANDIS,
director de recordadas cintas. Está
basado en el célebre juego policíaco
«CLUEDO», un juego de mesa para
pasar las veladas sin televisión, de
ahí el título original «CLUE». Un
asesinato, muchos personajes sospe-
chosos y desenlace imprevisto, todo
en clave de humor.

• VIDEOCLUB.—«GHOULIES»,
ario 86. Dirigida por Luca Berco-
vici. Con: Peter Liapis, Lisa Pelikan
y Jak Nance. Comentario: Los
ghoulies son unos monstruos que
surgen de los inodoros, las aguas
estancadas y, en general, de todo
aquello que huele mal...

Los efectos especiales corren a
cargo de Jhon Buecher y fabrica-
dos por la firma «Mechanical & Ma-
ke up Images inc.». Valoración 2.
(Ficha y comentario a cargo de
M. ANGEL JUAN MAS).

• En «Bar Ratill» gran ambien-
te en torno al CAMPEONATO DE
TRUC que se está disputando sobre
aquellas típicas mesas. Jugadores
de «talla». Baste con informarles de
Ia gran victoria obtenida por el
«tandem» NICOLAS VALLS & NA-
DAL VICENS, que da total emoción
a la competición.

• Por T.V. R.F. pudimos ver la
entrevista al atleta felanitxer TONI
PENYA, un triunfador nato, de la
mano de nuestro compañero JOAN
RIBAS.

• Noticia de primer orden vuel-
ve a ser la compañía «charter»
CANAFRICA. Por la prensa y la ra-
dio sabemos que los pasajeros del
(chollo) de fin de semana a MA-
RRUECOS tuvieron que rascarse el
bolsillo y pagar las 180.000 pelas
que significaba el pagar el carbu-
rante del avión para la vuelta. Voy
a romper una lanza en pro de esta
nueva compañía que hace, de tripas
corazón, para enfrentarse, y tener
un sitio a las grandes multinaciona-
les, algunas como «Iberia» un mo-
nopolio absurdo de nuestro Estado.

hablando claro diré que los expe-
dicionarios, la mayoría simpatizan-
tes del grupo verde «GOB», paga-
ban un precio de risa, quince mil
pesetas para una excursión de fin
de semana a Africa, cuando sabe-
mos de buena tinta que eso cuesta
por lo menos el triple. Los compo-
nentes de la expedición cobraron lo
desembolsado a la vuelta ipso-facto,
más «barra libre». El director/ge-
rente TOFOL VALLADOLID se en-
teró del «affaire» por la prensa y
súbitamente inició las medidas per-
tinentes. Un mal entendido (?)...
«Una falta de coordinación entre el
delegado de la empresa «Shell» en

adrid y Marruecos. al no tener la
oportuna autorización para cargar
el preciado combustible...». Lo
cierto es que esta novel compañía
quiere hacerse un hueco, a toda cos-
ta, con precios de risa, clara com-
petencia a las grandes compañías,
que están que trinan —por den-
tro—, y procuran toda clase de im-
pedimentos... Dentro el terreno le-
gal. Dicho está.

GRAN JORNADA PATRIOTICA
El domingo, 7 de marzo, nuestra

Ciudad celebró una jornada que que-
dará con letras de oro en el Libro
de la historia de Felanitx

Nuestra Fiesta, tenía una doble
significación; por una parte, una
exaltación cálida y sincera de la Es-
paña que lucha y, por otra parte, la
adhesión de nuestro pueblo, entu-
siasta y fervorosa a la España que
trabaja ... bajo la tan acertada di-
rección de nuestro queridísimo Al-
calde D. Manuel Oliver Puig, prepa-
ra, silenciosamente y con las máxi-
mas garantías de prudencia y econo-
mía, una completa transformación
de Felanitx

Sólo vamos a dar cuenta de dos
proyectos que van a ser llevados in-
mediatamente a la práctica, a los
cuales nuestra Fiesta hizo expresa
referencia, colocando la primera pie-
dra de la Estación Depuradora de
aguas residuales de lluvia y empe-
zando el derribo de los edificios
precisos para urbanizar debidamen-
te la Plaza dels Rossells, poniendo
término al lamentable estado que
aquel paraje ofrecía, más propio de
un barrio árabe que de una Ciudad
mallorquina

Son las 8 de la mañana y empie-
zan a llegar de todos los pueblos
cercanos camiones llenos de falan-
gistas (unos 1.500), y las bandas de
música de Lluchmayor, Mon tuiri,
Porreras, Santanyí y la de Felanitx
que ya desde muy temprano ha reco-
rrido el pueblo...

Llegaron también nuestras prime-
ras autoridades de la Provincia con
el Gobernador Civil al frente ...

En la Plaza dels Rossells se cele-
bró la Misa de Campaña, oficiada

Nota 1.—La compañía «CANA-
FRICA», que tiene dos DC-8 amplia-
rá próximamente con dos MD-83 y
un DC-9.

Nota 2.—Es más los integrantes
de la expedición no se han quejado
vivamente. Es más, por el programa
de tarde de ENCARNA por la
COPE, estaban satisfechos de la
compañía y comprendían los pro-
blemas en que se había visto en -
vueltos. JORDI GAVINA

por el Rdo. D. Antonio Muntaner,
Vicario ...

... hubo desfile militar ante el
General Benjutnea del Rey y demás
autoridades ...

... la comisión nombrada al efec-
to, dispone el alojamiemo de las
fuerzas de Falange en las casas de
la población, considerándose todos
muy honrados con la presencia de
tan distinguidos huéspedes. Y la
Junta de Festejos, reune a las Auto-
ridades y personalidades invitadas a
una frugal comida en el Hotel de
San Salvador, exquisitamente servi-
da y celebrada con un alto espíritu
de camaradería y austeridad ...

... saludo y despedida a la Virgen
de San Salvador, dirigiéndose al Pre-
dio Son Navata en cuya finca ha de
ser colocada la primera piedra de
la Estación Depuradora ...

... bendice la primera piedra, el
Rdo. D. Antonio J. Mora, en repre-
sentación del Arzobispo-Obispo Mi-
ralles...

... la primera piedra es colocada
por dos obreros, el más viejo y el
más joven de la Ciudad: el veterano
obrero albañil Pedro Manresa Colom
y el peón Miguel Bordoy Obrador,
respectivamente.

... la comitiva se dirige después a
la Plaza dels Rossells ... estas  obras
comprenden el adecentamiento de la
Plaza, construcción de unos parte-
rres, la alineación completa y simé-
trica de su confluencia con las ca-
lles afluentes y mayormente con la
Via Arnesto Mestre ...

... los planos han sido obra del
arquitecto D. Jaime Alehar
BECARIO

La Diputación Provincial, habida
cuenta de las excepcionales aptitu-
des que concurren en el joven de
esta localidad, D. Jaime Mir, que a
pesar de no poder asistir a la Es-
cuela Superior de Bellas Artes de
Madrid, donde era pensionado, de-
bido a las actuales circunstancias,
trabaja sin cesar para España con
su juicio ý con su Arte, dando cada
día nuevas pruebas de su talento pri-
vilegiado; y para evitar que se ma-
logren las fundadas esperanzas que
esas bellas cualidades prometen,
acordó, el 18 de Febrero, no inte-
rrumpir el apoyo que le venía pres-
tando, concediéndole la subvención
de dos mil pesetas pard el presente
año, cantidad correspondiente a la
Beca que para estudios de escultura
le Pié concedida el 15 de Mayo de
1934, por la Excma. Diputación.

Per a la transcripció, resumida,
D'ALLAVORS

A partir de mallana domingo,

Mercería ES C A N TO
dispone de la moda PRIMAVERA VERA-
NO con las primeras marcas nacionales

LEMUR, KINDARO, ELOS, ELIGIA,
DUSEN, etc.

y también para modistas la última nove-
dad en botones, renovados cada tempo-
rada. C. B. Caldentey, 32 - Tel. 582185
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FUTBOL

!Folnitx no mereció este resultado
t;ardassar, 2 - Felanitx, O

BASQUET

Sensacional victòria dais joven centra
el Peii3 Madridista

FELANITX: Vargas, Julia, Mont-
serrat, Valentin, Juan, Cano, Matas,
Obrador, Alzamora, Vanrell y Ga-
llardo. (Covas por Gallardo)..

ARBITRO: Carrió. Buena actua-
ción. Tarjeta roja a Vanrell por
apresión a un contrario y amarillas
a Cano y Montserrat Rosselló.

GOLES: Minuto 78, Nieto al apro-
vechar un despiste de la zaga visi-
tante. 1-0.

Minuto 80. Saque de esquina a
cargo de Barceló y Montserrat Ros-
selló cabecea de arriba a abajo. 2-0.

COMENTARIO: En el último
cuarto de hora materializó su triun-
fo el Cardessar ante un correoso
pero inocente Felanitx. No salieron
satisfechos los aficionados por el
pobre juego ofrecido sobre el terre-
no por parte de ambos conjuntos
los cuales apenas trenzaron jugada
alguna.

L. Febrer

CON DIEZ JUGADORES

El Felanitx ante un equipo flojo,
al que pudo haber puesto en serios
aprietos, se vio mermado numérica-
mente al serle expulsado el jugador
Vanrell —una pieza clave— por dar
un puñetazo a la espalda de un ju-
gador local. Desgraciadamente el
ariete felanitxer se tomó la justicia
por su mano.

A poco para el final Vargas hizo
una jugada irregular, que significó
el primer gol local, abriéndole las
puertas a una victoria casi inmere-
cida.

El FELANITX recibe mañana al
Andratx, un equipo harto difícil que
goleó el pasado domingo en lu feu-
do al Arta por (6-1).

Esperemos que el nuevo entrena-
dor Fiol sepa darle a este equipo la
justa réplica con los escasos ele-
mentos que tiene a su disposición.

MAIKEL

2.* REGIONAL
Sta. EUGENIA, 5 - CA'S CONCOS, 2

FALLO LA DEFENSA

Partido que dirigió el colegiado
felanitxer Barceló que tuvo una
buena actuación. Enseñó cinco car-
tulinas amarillas, cuatro a los loca-
les, y la otra al jugador Güindi, por
protestón.

No estuvo acertada la defensa del
Ca's Concos, ya que se automarca-
ron dos goles, más los dos que mar-
caron, hacen un total de cuatro,
más que el equipo anfitrión, pero
no hay que olvidarse que los goles
para contabilizarse en propio bene-
ficio hay que meterlos en la meta
ajena.

Los dos goles del equipo visitante
los marcó Giiidi, uno de ellos de pe-
nalti.

J.G.

S'HORTA, 3 - PUIGPUNYENT, O
MAL PARTIDO, BUENA VICTORIA

No estuvo fino el S'Horta ante un
flojo rival, si bien consiguió hacer-
se con los dos puntos y golear.

Debut de Gaspar Muñoz, un re-

fuerzo para el equipo local a punto
de finalizar la temporada.

GOLES: (1-0) Mas, el goleador
por excelencia, resuelve un barullo
en el área. (2-0) Juli remata a la red
una jugada de toda la delantera lo-
cal. (3-0) Mas de nuevo, de cabeza.

S'HORTA: R. Roig, Guillem, Juli,
Burguera, Dino, J. Ramón, Asturias,
Mas, Aznar, Muñoz y M. Roig. Eloy
entró por Muñoz, lesionado.

V.

JUVENILES
CAMPOS, 2 - FELANITX, O

VENDIERON CARA LA DERROTA
En un disputado partido los fela-

nitxers intentaron mantener su me-
ta imbatida y contratacar en los
momentos oportunos, pero no tu-
vieron suerte, al final no tuvieron
más remedio que admitir la victo-
ria local.

INFANTILES
ATCO. ALARO, 1 - FELANITX, O

MUCHAS BAJAS
El equipo felanitxer perdió por

la mínima hace quince días, pese a
Ias numerosas —obligadas— bajas
en beneficio de los juveniles.

FELANITX, O - CAMPOS, 2
RESULTADO INJUSTO

No vamos a poner reparos a la
victoria Visitante, pese a que nues-
tros infantiles dispusieron de varias
ocasiones para marcar y que no su-
pieron /aprovechar, pero el Ultimo
gol del Campos fue producto de un
penalti inventado por el colegiado,
se lo sacó de la «manga».

FELANITX: Paco, . Toni, Simón
(Lorenzo), Jaime, Gori, Leo (Ger-
mán), Mateo (Picó), Pedro, Marino,
Borras y Diego (Obrador).
Ultimo partido de nuestros INFANTI
LES. Un saludo cordial y... ¡Hasta
la próxima temporada! ¡Animos a
todos los componentes de equipo!

ALEV1NES
OLIMPIC M.,2 - FELANITX, 1

MINIMA DERROTA
Ante un gran equipo los felanit-

xers hicieron el máximo por pun-
tuar, pero no fue posible.

JIMMY
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CLASES DE A LEMAN E INGLÉS
In f.: Tel. 580004 (De 20 a 21 h.)
Inicio inmediato de las clases.

Cadets masculins:
SAN JOSE B, 80
J. CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 48

Clara derrota amb un comença-
ment molt pessimista i expressiu
(17-0, minut 6). La cosa se compon-
gué bastant abans del descans, on
el marcador donava un 34-27. Però,
ja es sap, els equips del Sant Josep
dins ca seva es creixen més encara.
I ben prest les diferencies augmen-
taren (54-35, minut 9; 66-48, minut
14) i acabaren com en el comença-
ment, amb un parcial de 14=0.

Els més encertats a l'hora d'ano-
tar: Pere J. Fullana (17) i Tomeu
Maimó (13).

Juvends masculins:
J. CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 56
PEÑA MADRIDISTA, 48

Ni el temps fred ni la retransmis-
sió televisiva del partit de futbol
del R.C.D. Mallorca, no foren obsta-
cles perquè el Camp d'Esports en-
registras una assistência massiva
d'aficionats que s'entornaren a casa
més que satisfts ja que valgué be
la pena; el partit fou un dels espec-
tacles més apassionants en el que
tocant a deports s'ha vist fins ara
en el nostre poble.

Els del club madridista, imbatuts
des de la seva creació (20 partits),
foren sorpresos per un Joan Capó
que ho posa tot enmig. La fèrria
defensa que tota la lliga ha estat la
millor arma dels nostres represen-
tants (únicament 45 punts en con-
tra de mitjana per partit) fou el
que més desconcerta l'equip blanc
que mostra ben prest que no sabia
per on prendre ni com lligar les
jugades. I això que aquest equip
havia fet fins ara 97 punts de terme
mig per partit.

Tret d'un 3-4 en el minut 4, sem-
pre fou el Joan Capó que comanda
en el marcador i en alguns mo-
ments amb una diferencia bastant
crescuda (48-29, m. 31). Els juga-
dors blaus ho posaren tot per tal
d'aconseguir el rapidíssim i efectiu
joc que els mena a la merescuda
victòria. Destaquem, en primer lloc,
les magistrals feines de Miguel S.
Perelló i Guillem Amengual, ben
secundades per Damià Bover qui

féu una primera part sensacional,
la labor en els bloquejos de Carles
Maimó i la del base Toni Vicens
davant els moviment del qual, els
madridistes no hi veien res a fer.
També Bernardí, Salva i Noguera
es lluïren damunt la pista. Amb una
paraula, tots.

Els maxims encistelladors foren
Amengual (15), Perelló (12) i Bo-
ver (11).
Sèniors femenines:

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 46
SES SALINES, 40

No oferiren les felanitxeres un
joc molt animat i sí les salieres
que des del començament posaren
força i nervi i pareixia que lluita-
ven a les totes per a dur-se'n els
positius, però be va anar perquè la
veterania local juga també i amb
la ja dita calma: relativa s'arriba
a uns minuts finals que foren apa-
sionants, car la cosa perilla per uns
moments; grades a Déu no passa
d'aquí la cosa.

No es pot deixar de mencionar
Ia seguretat en el tir d'A. Camarero,
qui féu 12 punts i en dona a fer
bastants en unes jugades de con-
junt que foren el millor del partit.
C. López té també molt de mèrit
en el resultat per la seva lluita
constant (12 punts).

Les indecisions arbitrals hi foren
presents al llarg de tot l'encontre.

Mencionem el cas inaudit de que
en tot el partit l'equip local no
efectua ni un sol tir lliure.

AQUESTA JORNADA

Tindrem tota l'activitat aquí, que
per cert ja haura començat el de-
matí amb 3 partits corresponents al
Campionat Comarcal Escolar.

I l'horabaixa començarà amb els
cadets contra el Ramon Llull (que
darrerament obté uns grans resul-
tats) i , posteriorment, els juvenils
poden oferir-nos un altre bon par-
ta d'aquesta lligueta, enfrontant-se
al Sant Agustí, equip que ens gua-
nya en el partit d'anada per dotze
punts.

El diumenge dematí el Sant Sal-
vador d'Artà vindrà per a trobar-se
amb les seniors femenines.

LARRY CISTELLES    

Pinturas PROC LOR
Distribuidor: CAN PRIM

Avda. E. Mestre, 25 - Tel. 5801 96 

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

Comunica que debido a reformas en SU

local, el horario de venta será: Martes,
miércoles, jueves y viernes, de 16 a 20
horas. Sábados de 10 a 13 h.

Perdonen las molestias. 

SE VENDE CITROEN BX 16 TRS,
aire acondicionndo, PM-AB en
perfecto estado.
Informes: Tel. 581521  

SE NECESITA UNA MUJER para
trabajos de punto de media. Con
experiencia.
Inf.: Tel. 580667     



CORUOCCieileS
C. Plaça, 3

VESTIDOS ipa

-Cunas, capazos, canastillas, prendas
para recién nacidos y niños de corta
edad.

-Artículos de lencería

ARENA BLANCA
CAFETERIA PLAYA 11A MARÇAL

NUEVA DIRECCIÓN
Tiene el placer de comunicar a sus
clientes, :que permanecerá abierto
sábados y domingos.

PORTO COLOM, TEL. 576060

Este fin de semana
le abrimos las puertas.

10 FELANITX    

Publicacions

IL

Madrid, 4 de març del 1987
Aproximadament set anys d'escriu-

re al setmanari «FELANITX», tot i
que sigui de manera discontinua, t'hi
'liguen suficientment com per per-
metre't la gosadia d'enviar-hi un ar-
ticle perquè sí, per ganes d'escriure
i de contar coses i també per la
satisfacció de correspondre a la di-
recció, la qual té el bell gest de tra-
metre-me'l setmanalment. Per altra
part es una obligació: que vol dir
això, tant de temps sense escnure i
abans tot eren ofertes i fruites?

Lluís Llach va cantar a Madrid, en
el Teatro Monumental de la plaga
Antón Martín, entre els dies 24 de
febrer i I'l de març, tot presentant
el seu darrer disc Astres. La illusió
d'anar al concert de Llach es feia
necessitat per mor d'alguns aHi-
'cients externs al concert en si ma-
teix: si la carrera de cantar en ca-
'tala ja és difícil, afegiu-hi que sigui
a Madrid i que sigui Llach. Com ens
veueri o Madrid a tots els que par-
lam català? Hi anirà gent, em pre-
guntava, sabent que el concert és
en català? Vaig anar-hi a veure el
cantant i el públic. De part del can-
tant: un paisà és un paisà.

Dones be. Llach i el palie, tots
dos excelients! Llach: una primera
part de repertori conegut (Pais petit,
Nin non, Un *41)01 blanc, No abara-
teixis el somni, El jorn dels misera-
bles, Cant de l'enyor, Abril 74, I
amb el somriure, la revolta i Amor
particular) sense tòpics i amb dedi-
catòria a José Alfonso, el dantautor
portugués de la Revolució dels Cla-
vells que morí fa tres settnanes. La
segona part, sota el titol «Astres» era
el nou disc: Neixen els astres, Sal,
Lluna, Terra i Alè. La interpretació,
més enllà dels estels.

Per Nicolau Barceló

El públic. Va omplir de gom a
gom la sala durant els sis concerts
i va mostrar, almenys el dia que hi
vaig assistir, un entusiasme impen-
sable. No vaio sentir ningú parlant
en català, tot i que n'hi devia haver,
i em preguntava: «l'entenen? Saben
que diu?» No es pot comprendre
Llach al 100 % sense el text de les
seves cançons. La música parla, penó
en el cas de Llach no ho diu tot. Li
feren cantar quatre cançons «extres»
a base del ¡otra, otra! Semblava
Barcelona o Palma, per-6 no Madrid.
Realment, si la història hagués estat
dominada per gent com la del con-
cert, molt altrament s'haurien esde-
vingut les coses per a la nostra llen-
gua i, en definitiva, per al nostre
país. Quin illot de comprensió a casa
del secular perseguidor! Ja dic: el
públic, increïble!

Però arribar a casa i girar-se la
truita va ser tot u. Un company de
pis, que no forma part prescisament
de l'illot anomenat suara, va atacar
dialècticament Llach, el progressis-
me i tot allò que sonas a català amb
la ignorancia i el poc respecte que
caracteritza aquestes envestides.
havia motius per desenterrar la des-
tral, per) un diplomatic i suggerent
bona nit en anglès tanca tot intent
de debat. -

La vida és així, una de cada ma-
nera. Per la meya part, el desig d'a-
mor, ja el tenc; el poble, es va re-
fent i la barca, sempre trobaré algú
que me la deixi.

TRASPASO ESPARTERIA
en C. Mar, 26
In f.: en la misma y Tel. 551007

DEL GOVERN BALEAR
Hem rebut darrerament diverses

publicacions del Govern Balear. De
Ia Conselleria de Sanitat i Segure-
tat Social, «Datos antropométricos,
parámetros bioquímicos y hábitos
más importantes de la población
trabajadora de Mallorca» del Dr. Jo-
sé M.. Sevilla Marcos i «Legislación
Comedores Colectivos».

Quant a la Conselleria d'Educació
i Cultura, ens ha fet arribar la re-
vista de l'Institut d'Estudis Balea-
rics, «Estudis baleàrics n.' 21», la
qual dedica un dossier a «La Inqui-
sició a Mallorca: alguns aspectes»,
que recull els treballs presentats al
simposi «Inquisición y Derecho»,
organitzat per l'«Instituto de Histo-
ria de la Inquisició» de Madrid, a
Ia sessió de dia 1 de maig de 1986,
celebrada a Ciutat amb la collabo-
ració de l'esmentat Institut. A Inés
del dossier, recull altres ,treballs de
caracter històric.

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

DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA

El Consell Insular de Mallorca,
ens ha fet arribar el n." 7 de la
revista «Palau Reial 1», a la qual
hi veim uns articles dels nostres
paisans Andreu Manresa, «Llibres
antics» i Pere Estelrich i Massutí
«Antoni Lliteres i Carrió».

També ens tramet l'opuscle «Pro-
cés històric de l'Autonomia» del
que n'és autora Camilla Blanes.

—
Per últim volem donar compte

de que la Comssió de Cultura del
Consell de Mallorca, a una reunió
que celebra el passat dia 5 de març,
aprova la creació d'una Biblioteca
Basica de Cultura de Mallorca, que
en principi comptarà amb 25 titols
d'autors mallorquins, editats en el
format de llibres de butxaca, els
quals es posaran a la venda a un
preu assequible per a tothom.

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

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

Y es mucho, se lo aseguramos.
Desde 1.669.300 ptas. Incluidos I V', y Transporte.

NUEVOS FORD SIERRA '87 

Formas en evolución.

	ilmmimi Venga hoy mismo a su Concesionario. 	

Se necesita CHICA de 16 a 18 años
Trabajos dependienta y almacén

Informes: Hnos. Cánaves - Tel. 580021
Tardes de 5 a 7 excepto lunes

UN desig tqmor, un Ole i una barca

MOTOR FELANITX, C.D.
SERVICIO OFICIAL

Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX




