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S ha forTartit 	 sal& Vi
L'aprovació de l'expedient de con-

cessió de credits extraordinaris i
suplements de credits del superavit
de l'exercici econòmic de l'any pas-
sat fou el cavan de batalla de la
sessió plenaria ordinaria que cele-
bra dilluns passat el nostre consis-
tori. Prop de vint persones entre el
públic, i dels regidors
Francesc Adrover i Pere Batle a
damunt l'estrat. El Secretari també
era absent per mor del traspàs d'un
familiar.

No hi ha hagué consens entorn a
la problemàtica plantejada pel pro-
jecte de la Casa del Mar i l'assump-
te, sense més raons, fou deixat da-
munt la taula.

I passant a l'esmentat plat fort
de la vetlada, hem de dir que tots
els grups de l'oposició, i en especial
els socialistes, dedicaren critiques
molt fortes a l'elevat superavit re-
gistrat. Francesc Algaba assageta el
batle amb un raig de preguntes que
no es pot dir que fossin contestades
amb rigor. El batle més aviat se
n'escapolí. En Miguel Riera també
expressa el seu desacord amb el
superavit excessiu i pel que fa al
repartiment a l'expedient de suple-
ment de credit, el qual no volgué
recolzar per no tenir-hi art ni part.
El nou portaveu d'A.P. Tomeu Te-
jedor critica durament la forma de
pressupostar del grup governant i
denuncia el procediment, que qua-
lifica com a forma de manejar a
lliure albir d'una part molt subs-
tanciosa dels doblers públics. Tam-
be es mostrà en desacord amb els
fins a que es destinen algunes de
les partides del superavit.

El Baile defensa la gestió econó-
mica, tot invocant que les taxes i
imposts municipals són els més
baixos dels pobles de l'illa i ressal-
tant la sobrietat de l'organisme mu-
nicipal també en comparació amb
altres pobles. Justifica les inver-
sions previstes i posa l'assumpte a
votació que, naturalment, sorti sols
amb els vots favorables del seu
grup. La resta va votar en contra.

Tot seguit passam a detallar al-
gunes de les partides per a les
quals s'han habilitat suplements de
credit a compte del superavit.

Conservació i reparacions ordina-
ries d'escoles i camp d'esports, 2
milions; inversions en serveis gene-
rals, 9 milions i mig (aquí s'inclou
l'adquisició d'una casa al carrer del
Sitjar); en educació, 31 milions (en
aquesta partida hi entra l'adquisi-
ció del Cinema Felanitx); en viven-
da i benestar comunitari, 4.850.000
pessetes. Després d'aquestes inver-

sions queda encara un superavit
disponible de 17.391.262 pessetes.

Les altres qüestions tractades a
aquesta plenaria foren: donar comp-
te de les sentencies favorables a
l'Ajuntament en els contenciosos
interposats per Urbanitzadora Por-
to Colom, S. A. de les que ja en
parlarem a una edició anterior.
Pròrroga del contracte amb el jar-
diner municipal, aprovada per una-
nimitat tot i que se palesa la neces-
sitat de crear més places per aquest
fi. I ressolució per avançar uns
pagaments al contractista del ser-
vei d'urgència de l'ambulància a
compte del deute que li té INSA-
LUD, així com gestionar d'aquest
organisme el pagament d'aquest
deute.

El toc de les dotze .interrompé la
qüestió de la contratació d'alguns
operaris dins el conveni INEM-
Corporacions Locals.

La 'O L'abada de
(je Saiffg

a S'Harta
Diumenge passat se celebra a

S'Horta la VII Trobada de donants
de sang de la III Zona, que com-
pren els pobles de Llucmajor,
Porreres, Felanitx, Campos, Calon-
ge, Ses Salines, Alqueria Blanca,
Colònia de St. Jordi, Es Llombards,
Ca's Concos, Santanyí i S'Horta.

A mitjan dematí obrí la trobada
la Banda de Música de Felanitx,
que acollí els assistents al so de
festoses interpretacions.

El President de la Germandat
Jeroni Alberti fou present a la jor-
nada, així com el Batle de Felanitx,
el de Santanyí, membres de la junta
rectora i nombrosos collaboradors.
Tots ells i el poble de S'Horta assis-
tiren en primer Hoc a una Eucaris-
tia a la parròquia de St,  Isidre.
Digué l'homilia l'arxiprest de Fela-
nitx Mn. Serra i el cor parroquial
executa els cants propis i l'agrupa-
ció «Aires de Marina» bala l'oferta.
Al final el cor parroquial interpreta
un himne compost especialment per
l'avinentesa pel coHaborador Josep
Bonet, amb música de Miguel Man-
resa.

Dins el mateix temple i després
d'unes breus paraules del Batle de
Felanitx, tingué lloc la sessió infor-
mativa i repartiment de distincions.

Així doncs, sabem que des de la
darrera trobada, celebrada dia 6

EL TEMPS
ES MADUR

Antoni Oliver, C.R.

Quan, el primer divendres sant,
sobre el cim del Calvari, el Senyor
colava la vida entre el silenci i l'es-
glai de les coses, la història, com el
vel del temple, s'esqueixava en dos
bocins i allò que abans era impos-
sible es feia realitat. Dins el racó
més pregon succeïa allò que mai
era succeit; les llavors d'un món
nou eren sembrades; camins cap al
futur s'obrien de pinte en ample:

d'abril de l'any passat a Santanyí,
s'han recollits 661'1 litres de sang
i s'han incorporat a la germandat
112 nous donants. D'aquesta mane-
ra e) nombre actual de donants
dins la comarca es de 2.511.

En el capítol. de distincions, s'en-
tregaren un poc més de cent creus
a membres que han efectuat més
de 10 donacions i diplomes als do-
nants Llorenç Oliver Sbert i Catali-
na Ramon Clar de Llucmajor que
han arribat a les 25. També s'entre-
garen diplomes d'agraïment als se-
güents mitjans de comunicació per
Ia difussió dispensada a les cam-
panyes: Porreres Radio, Call Ver-
mell Radio, de Campos, Televisió
Llombardera i Televisió Felanitxera.

Totes les agrupacions i persones
que collaboraren en la trobada re-
beren un obsequi record oferit per
l'Ajuntament de Felanitx.

Clogué l'acte el President Alberti
amb un parlament en el que a més
de congratular-se de la tasca cluita
a terme per la Germandat, dedica
ur). s mots de gratitud i encoratja-
ment a tots els qui fan possible
aquesta obra tan humanitaria.

Un aperitiu servit al pati del
collegi «Reina Sofia» posa un festiu
i adequat epíleg a aquesta trobada.

Ja no hi hauria diferencies entre
jueu i gentil, amo i esclau, home o
dona; els primers serien el darrers
i els darrers primers; el sufriment
seria ple de sentit i els diners con-
griarien rovell i maldecaps; l'home
es sentiria germà de tota criatura
i sabria per sempre que cap pou
de la terra contenia l'aigua que
pogués apagar la set.

Un miracle floria dins el cor de
l'univers i.per les yenes de la huma-
nitat s'enfilava la nova sang dels
primers alliberats que, sulla mateix,
al peu de la creu, emprenien el vol,
com estols de falzies, cap al cel de
la Ilibertat.

I mentre tot això s'esdevenia, les
autoritats civils i religioses i el po-
ble vaiver es miraven la feta, sense
sospitar mai per mai la fonda con-
vulsió que, sota els seus peus, sac-
saya els fonaments de les coses i
les orientava cap a un futur que
els era estranger.

Horn té el pressentiment de que,
aquesta setmana santa acaben de
ser pronunciades aquelles paraules
de Jesús a la samaritana: Ja es
arribada l'hora i el temps ja és
encetat. Una altra vegada una socie-
tat profundament nova s'obri camí
enmig dels erbarzers i arreu es de-
tecta la presencia d'un món que
comença a arribar.

Tota la creació engendra, en do-
lors d'infantament, un futur nou,
fins al dia en que les coses i l'home
assoliran la meta i la glória dins la
dimensió universal del Crist; per -6
ara, una vegada més, un nou part
s'atanga i ens neix una societat
profundament nova. Els signes deis
temps són aquí; les necessitats I
les aspiracions de la humanitat són

(Passa a la pug. 10)
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral:	 1.250 Ptes.
Semestral a fora: 1.400 Ptes.

Sábados por la mañana abierto
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SANTOItAL

Diu. 12 de Rams. St. Zenó
'Dill. 13 St. Hermenegil
Dim. 14 St. Tiburci
Dim. 15 St. Telm
Dij. 16 Sant. Sta. Engràcia
Div. 17 Sant. St. Anicet
Dis. 18 Sant. St. Galdi

LLUNA

Luna plena dia 14 •

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10. 14 i
17,45 h. Diumanges 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
1 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.

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

Portocolom - Felanitx: A les
9,30 i 18 h. Diumenges a res 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:
Miquel-Nadal

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

TELEFONS D'INTERÈS
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgències)
582200
Funerària	 580448 - 581144
Ambullincies

581715 - 580051 - 580080
Servei medic d'urgències 580254
Guàrdia Oivil	 580090
Bombers	 581717

Ajuniamast
de FeLnitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada et
pasado día 16, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros.

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se aprobó la Certificación núme-
ro 15 de las obras de Restauración
de la Casa Municipal de Cultura, 4.'
Fase.

Se dejó sobre la mesa la recep-
ción provisional de las obras de res-
tauración de la Casa Municipal de
Cultura.

Se aprobó el Pliego de Condicio-
nes para la contrata directa del pin-
tado del Colegio Reina Sofía de
S'Horta.

Se aprobó la certificación 1-A de
Ia Red de Saneamiento y Estación
Depuradora de Cala Ferrera.

Se acordó solicitar informe del Sr.
Aparejador Municipal sobre la soli-
citud de D. Baltasar Binimelis Rigo
interesando la instalación de una
grúa en la calle Jaume Oliver s/n.
de S'Horta.

Se acordó acceder a la solicitud
de la Asociación de Vecinos y Pro-
pietarios de Porto Colom sobre ne-
cesidades urgentes a realizar.

Se accedió a la solicitud del Far-
macéutico D. Matías Flexas Vich in-
teresando la expedición de medica-
mentos a los incluidos en el Padrón
do Beneficencia Municipal y a los bo-
tiquines del Término.

Se acordó autorizar a la Asocia-
ción de Vecinos de Porto Colom pa-
ra la realización de una «Rua» el
próximo día 28 de febrero.

Se acordó pedir un informe al Sr.
Aparejador Municipal sobre la soli-
citud de D.a Catalina Adrover Julia
interesando la tala de un pino exis-
tente en inmediaciones de su coche-
ra de calle Bellpuig.

Se concedió una ayuda de 50.000
pesetas para sufragar los gastos de
transporte del Deporte Escolar de
Ia Comarca.

Se acordó aceptar la oferta de ce-
sión de terrenos para la alineación
de la confluencia de las calles Jau-
me Prohens y Puig de S'Horta.

Se denegó la licencia de obras a
D. Jaime Llompart Campomar para
la construcción de un edificio de
tres plantas en solar número 78 de
Cala Ferrera por no coincidir el pla-
no del solar con el de la parcch-
ción aprobada.

Se concedió licencia a D. Rafael
Adrover Gomila y a D.a Antonia Bar-
celó Adrover para adicionar un piso
en solar sito en la calle Plaça de
Toros número 7, con una tasa de
32.400 pesetas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Antonio Monserat Julia, a Don
Miguel Adrover Bordoy y otra, a
D. Antonio Nadal Nicolau, a Don
Bartolome Obrador Barceló, a Doña
Francisca Adrover Barceló, a Doña
Antonia Maimó, Adrover, a D. An-
tonio Martorell Nicolau, a D. Mateo
Mayol Vicens y a Gas y Electricidad,
S.A.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

Declarado de urgencia se informa-
ron favorablemente las reclamacio-
nes presentadas contra las listas del
Censo Electoral a 1 de abril de 1986.

En el turno de la correspondencia
se dio lectura al escrito de la PI-
MEM sobre la problemática del co-
mercio tradicional, quedando la Co-
misión enterada y conforme. Se de-
liberó sobre la oferta suscrita por
Básica sobre la adquisición de Ta-
bleros de Basket y aros basculantes
acordándose por unanimidad pedir
como mínimo dos ofertas más, a
otras tantas empresas. Se dió cuenta
del escrito de la Conselleria de Edu-
cación y Cultura sobre la elabora-
ción de un «Carnet Jove», quedando
la Comisión enterada y conforme.

Visto el escrito del Instiuto de Ba-
chillerato «Virgen de San Salvador »
por el que solicita una subvención
para la realización de la «1 Semana
Cultural», acordándose por unanimi-
dad conceder una subvención de
50.000 pesetas. Asimismo se acordó
hacer efectivo el pago de dicha can-
tidad.

Fuera del Orden del Día y tras la
preceptiva declaración de urgencia
por todos los asistentes, por unani-
midad se acordó conceder una sub-
vención a ASPACE, de 20.000 pese-
01.1n••n•n• 

TRA HELADV7I1-C110C0-
.LA TEMA en C. :Mine! nordoy, 25
Inf: Tel. 582238.

Este sábado	 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 nuevos Ford Sierra ponen a su alcance

tas para el transporte del niño Ma-
nuel Guisado Fernández a dicho cen-
tro. Asimismo se acordó hacer efec-
tivo el pago de dicha cantidad.

Felanitx, a 21 de febrero de 1987.
El Sccrefario Actal.,

José Fuster Mes quida
El Alcalce,

Pedro Mes quida Obrador

ANUNCIOS
Publicad s los anuncios corres-

pondientes se hace público que el
último di hábil para la presenta-
ción de in tancias optando a la opo-
sición co vocada para cubrir en
propiedad dos plazas de Guardias
de la PoliCia Municipal será el lu-
nes día 13 de Abril hasta las 15 ho-
ras.

Felanitx, a 30 de Marzo de 1987.
El Alcalde,

Pdro Mesquida Obrador

Publicad os los anuncios corres-
pon d jet ,. les
último día •!nihil para la presenta-

se hace público que el

nstancias optando a lación de
eonvoc;ida para cubriroposici6n

en propiedad una plaza de Opera-
rio sera el silbado día 18 de abril
hasta las 1 horas.

Felanit, a 1 de abril de 1987

El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador

GCARDARIA NINS Ion (le dio com de

Inf.: Tel. 580671

—
Ia más avanzada totcnologia de importación a
precios que no sop de importados.

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

Y es mucho, se h aseguramos.
Desde 1.669.300 ptas. Incluntos IVA y lran,Nrte.

..•=7t	

NUEVOS FORD SIERRA '87

Formas en evolución.

Venga hoy mismo a su Concesionario. 	

MOTOR FELANITX, C.B.
SERVICIO OFICIAL

Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX



Al;.,b el bon clig de vcare resta-
Herta una vella i venerable tradició
felanitxera, La Mutualitat La Pro-
tectora i la Llar del Pensionista,
com ja havien fet anys anteriors,
han agafat, delitosos, la tasca d'or-
ganitzar i enrengar les coses, per-
que la diada del diumenge dia 26
d'abril, sia una alegre trobada de
germans.

Pels més falaguers, a bona hora
hi haura una sortida des de la Llar
per pujar a peu, sense frissor. A bo-
res que oportunament s'anunciaran,
sortiran també autocars que retor-
naran el capvespre, un cop acabada
Ia Missa.

Al migdia, previ el pagament d'una
quantitat realment módica, hi haura
freixura, olives, pa i vi a voler.

Tampoc hi mancara música, balls
i tota l'alegria que hi aportin tots
aquells que encara mirin el nostre
Santuari com un punt de confluen-
cia de tots els felanitxers des de
els quatre vents de la diversitat so-
cial, ideològica i fins i tot religiosa.

Si dins els sementers, després
d'un hivern plujós i saonat con-
gria ja una nova anyada, els capda-
vanters d'aquesta festa voldrien que
Ia diada deixas el regust primvrenc
d'un nou esplet de bon enteniment
i de fraternitat entre tots.

Per més details, anau a la Llar del
Pensionista.

Eno COPS°
Obert divendres,
dissabtes i diumenges
gales juvenils.
Hi som tots,
vos hi esperam.
SE NECESITA AYUDANTE -

CA MA NERO y MUJER PARA LA
1,13IPIEZA•
Inf.: Tel. :57;5171

UNIVEBSITAgm dona classes de
repas (MGR
Informm Tel. 580(171.

BUSCO CHICA para cuidar dos ninas
en Porto-Colom durante las mica-
ciones escolares.
Inf. Tel. 575911.

SE PRECISA APRENDIZ
carpintero.
Inf.: Tel. 581605 (horas de oficina)

Durant cinc semanes s'ha analit-
zat l'ambient que enrevolta la vida
de les persones des de que neixen.
L'ambient modela la conducta i per-
sonalitat dels infants, la majoria de
reaccions són apreses dels seus
pares, amics i a l'escola. D'altre
part l'ambient determina i canvia
l'estat d'ànim de les persones, sien
joves o adultes.

S'han descrit els elements que
conformen l'ambient, la part biolò-
gica, la part psicològica, la part fisi-
ca-geografica i la social. Cada un
d'ells es prou important però no
actua ailladament, l'ambient és un
tot que engloba aquestes parts. A
una persona al mateix temps l'in-
flueix el seu cos —si esta malalt o
no, té molèsties—, el que pensa i
sent, el dia que fa —si és bo o en-
capotat—, i les relacions socials
satisfactòries que té amb els altres.
A vegades una d'aquestes parts es
valoritzada per la persona com a
més important, per exemple, quan
un pateix una malaltia greu, quan
un cerca feina i desitja crear una
bona impressió personal, etc.

Aquestes quatre parts de l'am-
bient estan molt relacionades, quan
canvia una • canvien les altres. Aixf,
quan un dia es gris i ventós, podem
tenir maldecap, no soportar els
amics, voler estar sols a casa i fins
i tot tenir un pensament melangiós
o trist. Per altra part la persona.
pot canviar l'ambient, i I linfluencia
d'aquest ser menor i no dominar-la,
en el cas d'una malaltia es sentir-se
alegre i amb ganes de fer coses.

Ja que l'ambient —biològic, so-
cial, psicològic i fisic— ens influeix,
cal .educar als fills en la capacitat
d'adaptar-se a ell, amb la capacitat
de modificar-lo, per a poder adap-
tar-se evitant conflictes i tensions.
Sobre tot el nin no ha de viure
l'ambient com a un enemic, com a
hõstil ni com una amenaça; sinó
tot el contrari com l'entorn en el
qual s'ha de desenvolupar i viure.
Cal reincidir en la importancia del
primer ambient que el nin experi-
menta: la seva familia, les ?elacions
amb el nin han de ser sinceres
—sense amagar res, sense sobrepro-
tegir-lo educant-lo en l'autonomia
personal. Sobre tot no ser tenses,
els crits, les violències i les agressi-
vitats fomenten una creencia de
que tot es hostil i amenaçador i en
aquestes condicions el nin aprèn a
ser timid i retret, o a ser hiper-
actiu i agressiu amb els altres.

Bernat Calafat, Psicòleg

INSTALACIONES Y REPARACIONES

Eléctricas CAMPINS
a su servicio en C. Bellpuig, 56

(Minbreria Felanitx)

Tel. 581574 - Felanitx

FFLANITX

festa de ['Angel a
Siit Saivadur Conclusions sotre l'atent

Bo( trn YeS m	 8 7
Sagrairiehic

Amics: Perque serveixen els sagraments? la postura de molts de cris-
tians davant els sagraments es reflexa dins expressions com aquestes:
rn'avorresc a la missa, i ¡a hi vaig poques vegades; són estranys
que tenen poc que veure amb la vida real; són constums socials. Afilr-
macions totes elles que demonstren la baixa estimació i apreci, que dins
certs sectors es guarda dels sagraments.

Bo seria, dins aquests dies, entrant la setmana santa, que deixas-
sim entrar una mica de llum dins els nostres cors, sense por de questio-
nar-nos sincerament la postura que poguem mantenir.

Jo estic d'acord en que hi ha gent que s'avorreix dins la celebració
dels sagraments; que hi anem poques vegades, ja es qüestió més cliscu-
tible; jo sole anar-hi moltes vegades i poques hem sent tot sol. Lo que
si crec és que a la gent no sols l'avorreix /a missa, sinó moltissimes Més
activitats que realitzam dins la vida; el simple menjar i beure, la feina
i l'estudi, el passeig i la diversió; de cada vegada més hi hem d'aficar
incentius i més incentius per a dur-les endavant: picants dins la sopa,
promeses dins l'estudi, doblers dins el treball ( i no vaig en contra d'un
millor repartiment dels mateixos), sal gruixada dins el passeig o la di-
versió; i això si que, per a mi, es un greu problema; tota la vida de
l'home contínuament necessita incentivar-se per a poder-la fer avançar;
quan el motor de la nostra existencia necessita contínuament de «mane-
ta d'arranque», és que cosa li passa, no canta alegrement, no funciona
be.

Quan la ma d'un ser semblant no acosta companyia, quan la mira-
da humana no pacifica el nostre cor, .9 .uan la paraula amiga no entra
suau dins la nostra vida... l'avorriment refreda i desanima tot el nos-
tre caminar. Quan la beguda i la menjua s'han de complicar de tal 'for-
ma, es que hem perdut el gust sencill i per les coses sencilles (gràcies
a Déu, comença a despuntar un apreci més gran de cada dia més, per
les coses senzilles). Quan les petjades de Déu o del germà, que s'acos-
ten a les nostres vides, ens produeixen temor i llunyania, més que de-
sig i acostarnent, es que, en definitiva, el pecat ha entrat dins les nets-
tres relacions més profundes, sembrant desconcert i malaltia.

Si acabava l'escrit de la setmana pasada, fent referencia al Nou Sa-
grament del Pare que és Jesucrist, reclòs, tal volta, dins unes accions i
un temps estret.i allunyat de la vida normal de cada dia, allò no volia
ser més que una crida d'atenció i al mateix temis una breu aportació
a un dels grans problemes que tenim plantejats els cristians: la separa-
ció, el divorci entre fe-vida, entre celebracions sagramentals i la vida que
duim a cada moment; els sagraments són per la vida de l'home. Quan
l'acció i la vida de Jesucrist queda reclosa sols dins els moments de ce-
lebració i no arriba a sagramentalitzar el nostre beure i menjar, el nos-
tre estudi i treball, el nostre passeig i diversió, el nostre mirar i escol-
tar, es que tudam les celebracions i la força salvadora de Crist-JVstis,
que tota ella es capaç de produir pel rite exterior (aigua, pa, vi, oli, mi-
rada, paraula, ma que estrzny, i no sols dins la celebració) un efecte
interior, que és la gracia divina, la presencia de l'Esperit de Jesús, que
ens transforma per dedins, fent-se alegria, pau, goig i coratge, que ens
fa viure, alenar i respirar amb estimació a Déu i al  germà.

Em direu que tot aix.') són figues d'altre sostre i música celestial;
per ventura ¿no ho pareixen tamb6 per l'infant, acabat de néixer, el po-
der arribar un dia a córrer, jugar i desplegar tota la seva vida amb goig
i alegria? Deixau-lo sol, sense llet ni pa ni nigua, ni aire per a respirar,
sense ma que li acosti l'apreci, l'estimacid i el fogar i veurem que al sos-
tre no hi arribara. Deixem l'horre sense viure i celebrar els sagraments
que li donen vida i veurem com les seves forçes es debiliten, les rela-
cions se clivellen i desgraciadament el desig d'acostar-se a la Font de ,la
Vida, s'adormirà dins mecanismes d'autodefensa, moguts per la por i la
vergonya de sentir-se despullat de tota la gracia que Déu ha volgut re-
tornar a l'home i a tota la creació, al preu tan alt de la seva pr6pia
mort.

No despreciem, amics i germans, la força de L'Esperit de Jesús que
està a la porta de les nostres vides, pregant contínuament pas lliure per
entrar dins les nostres vides, per a fer-hi estada de gracia i de retorn
de l'alegria perduda o encara sense estrenar. No ens oblidem que hi pot
haver tanta alegria dins Déu per un sol ser humà que retorna a la vida,
que tot Ell es vessa dins ell fent-ho esclatar de pau i alegria.

Amics, fins un altre moment.

Vostre amic: Miguel Serra Llodrà.

Vos record que les Celebracions penitencials, per a recobrar la ne-
teja dins les nostres vides seran les següents: avui dissabte dia 11, al
Convent de Sant Agustí a les 9 de la nit; el dilluns dia 13 a l'Església
de Sant Alfons a les 9,30 de la nit; i el dimarts dia 14 a l'Església Par-
roquial de Sant Miguel a les 9 de la nit. Aprofitau on vos vagi millor.

El diumenge de Rams, dia 12 a les CINC, Via-crucis al Calvari i el
DIMECRES SANT dia 15 a les 7,30 MISSA CRISMAL a la Catedral de
Palma. Facem un esforç per a participar-hi tots els qui poguem. I per
les altres funcions vegeu programa apart.



Autocares J. Caldentey
LINEA FELANITX-PORTO-COLOM

SALIDAS DE FELANITX DIAS LABORABLES
6'45, 900, 14'15 y 1730

SALIDAS DE PORTO-COLOM DIAS LABORA BLES
7'15, 9'20, 16'00 y 18'00

SALIDAS DE FELANITX DOMINGOS
6'45, 9'00, 12'30 y 17'30

SALIDAS DE PORTO-COLOM DOMINGOS
715,W20, 13'00 y 18'15

NOTA: El servicio de las 10'00 h. de Felanitx-Palma los días labo-
rables a partir del dia 20 de abril saldrá a las 10'15 h.

Se necesita aprendiz mecánico
Carnet 2. a y Servicio Militar
cumplido

Inf.: Tels. 581984-5819235

Den* dissabte dia 11, a les 9'30 del vespre,

Al Restaurant SUN
HI HAURA UN SOPAR DE LA CANDIDATURA  «perquè
som joves, coloms a la sala»
Convidan] a tots els que creuin que l'Ajufitament d'ara hi
guanya massa (90 milions). o que cregui que els partits de
Madrit són de massa Iluny per saber si Felanitx es una
marca de flit o un poble.

Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Comunica a sus amigos y clientes su
reapertura a partir del próximo día 16.

Agradecemos su visita

4	 FELANITX
was,:milimmassowsssuarda-wax......aurmesboansra-taar—•

Acaba el perioie ci`expEle6
del PGOU

Avni O &Ha/IX-- acabo el periode
d'exposició del l'(;01", al qua! s'han
presenta! alguir.s aldegacions ddinpor-
¡ancla. Professí.alats de l'arquitectura.
cl GOB I parlictitars han da mal con-
tra un pla eiue la lia fla-
graals intenis de discriaanaciO pino-
rilisme cap i a os sectors pe!" m'ad

ben col-lccli-
vitat. I tot Innl) la benedirch; de
l'Ajuntanuad.

El regidor Pera Batle, cessat com
a portaveu d'A.R. a l'Ajuntament

Divendres dia 3 a vespre, es reuní
el Comité local d'Alianza Popular i
entre els assumptes tractats es
prengué l'acord de cessar el fins
ara portaveu del grup dins l'Ajun-
tament Pere Batle. Per ocupar el
seu càrrec fou designat el regidor
Tomeu Tejedor.

Poc despi es. sabem que Pere Hal-
le presenta la se baixa (lei p;irtit.

Arran
d'aquest fet, que dins els ambits
politics ja es presumia dies enrera,
hi ha les remors de que Pere Batle
s'integrará al grup majoritari del

Consistori, la Unió Felanitxera,però
d'aixtí darrer, tot i que entra dins
els possibles, de monie n I, no ten ut
noticia de que sle(gi prod ud.

Pinturas de Busser a la Casa
de Cultura

Avui dissabte, a ies 7'30 del cap-
vespre s'inaugurarà a la casa de
Cultura una exposició del prestigiós
pintor Sebastià Busquets Servera,
el pintor de Cala Figuera per excel-

La mostra, ocupara les dues sales:
A la primera, aquarelles sota l'indi-
catiu «Dos pobles veinats, Felanitx-
Santanyí». I a la sala 2, olis «Petit
assaig per a una antológica», on hi
figurara d'obra realitzada en dife-
rents temps i de distints estils.

La mostra restara muntada fins
dia 20 d'abril.

El CL aniversari del naiximent
de la «Madre Alberta»

Enguany se compleix el 150 ani-
versari del naixe:1;ent de la M. Al-
berta Giménez Adrover, fundadora
de la congregació (le religioses de
«La Pureza de María». Per aquest
motiu s'han (le celebrar actes a di-
versos indrets de Pilla relacionats
atnb aquesta religiosa d'ascendên-
cia materna felanitxera.

Aixi doncs, dijous di A 23, a la Ca-
sa de Cultura, se celebrara un acte
de memória i homenatge. Consistirà
en una conferência de Mn. Pere Xa-
mena sobre les «Arrels felanitxeres
de la Madre Alberta» i la inaugura-
ció d'una exposició intitulada «Re-
cuerdo y presencia de la Madre Al-
berta».

Cancans de les IHes i del Món
a les escoles

Dijous d'aquesta setmana, el grup
musical Els Valldemossa, sota el
patrocini de la Caixa de Balears
«Sa Nostra», impartí als centres
d'ensenyament «Joan Capó» i «Sant
Alfonso de Felanitx i «Reina Sofia»
de S'Horta, la desena Hice) del cicle
«Les cançons de les Illes, cançons
del Nilón».

En aquesta darrera lliçó s'ha po-
sat esment sobre tot a les cançons
populars de Menorca i Eivissa-For-
mentera.

Com a les lliçons precedents,
l'alumnat, un cop escoltades diver-
ses interpretacions, ha pres part
activa en l'execució d'algunes tona-
des, entrant dins aquest món de
Ia música per la via de la compren-
sió i l'assimilació.

Via-Crucis al Calvari i Davallament
Des de fa trenta dos anys es ve

celebrant per setmana santa el Via-
Crucis al Calvari. Abans es feia el
dimarts sant a vespre per) Ilavores
es trasllada al dia del Ram hora-
baixa. Enguany s'iniciarà a les 5 de
Ia tarda a la primera estació. Els
distints passos seran llegits per se-
glars i al final, a l'oratori el P. An-
toni Oliver pronunciara la platica
final.

Un any més, el divendres sant, se
celebrara el Davallament solemne a
l'escalera parroquial. Començarà a
les 9'30 i l'ara la predicació l'Arxi-
prest Mn. Miguel Serra. Enguany
s'han introduit les figures de les
tres Manes i Sant Joan per tal de
donar més magnificencia a l'acte.

La Comissió de Setmana Santa
de la Croacia de l'Amor Diví, que es
Ia que cuida directament de Forga-
nització d'aquests actes, hi convida
a tots els fidels al temps que supli-
ca al públic que durant el Davalla-
ment vulgui guardar el silenci més
rigorós per tal de donar l'ambient
adcquat a l'acte.

Edició de Setmana Santa
A mes del programa corrent de

setmana santa, enguany i grades a
Ia munificencia de la Caixa de Pen-
sions, s'ha editat un programa de
caracter literari a l'estil dels que
s'editaren anys enrera. Aquesta edi-
ció s'obri amb una exhortació del
Rector de la parròquia i llavores
recull el poema de Llorenç Riber
«Violetes de dijous sant». El pro-
grama d'actes es a la part central
i clou l'opuscle un escrit titulat «És
bo, a vegades, mirar enrera», que
recull fragments relatius a setmana
santa de la consueta del Dr. Esteve
nordoy .

Aquests programes les poden sol-
licitar les persones interessades a
qualsevol dels convents de monges
de Felanitx.

Fotografies de Pere Oliver a la
Casa de Cultura

Es troba oberta a les sales de la
Casa de Cultura una exposició de

fotografia del nostre 'misa Pere
Oliver. En ella hi figuren algunes
plagues de temàtica paisatgística
felanitxera així com de la ciutat
d'Alger. La mostra es completa amb
la projecció dispositives d'aquesta
ciutat nordafricana realitzades per
Pere Oliver.

Confraria de Sant Arjustf
Recordam als confrares que per

assistir a les processons, el lloc de
reunió sera el Convent de Sant
Agustí, a les 9 del vespre. També
els feim avinent la necessitat de pre-
sentar el carnet de confrare a l'hora
de recollir la tulipa.

Adoració Nocturna
El dijous sant, després de la pro-

cessó, en el Convent de Sant Agus-

tí, hi haura vigilia d'Adoració Noc-

turna masculina.

Dissabte que ve no sortirá
el 4felanitx»

Recordam als nostres lectors que
el proper dissabte dia 18, dissabte
de glòria, no sortira aquest setma-
nari. La propera edició sera la de
dia 25.

Sorteig «Paga doble» de Sallostra
En el sorteig «Paga doble» efec-

tuat per la Caixa de Balears «Sa
Nostra», ha resultat agraciada D.»
Maria Vaquer Obrador, del passeig
d'E. Mestre, 33, amb 20.780 ptes.

La Protectora - Liar da la S.  Edat
La Protectora en collaboració

Ia Llar de la Tercera Edat, organit-
zen una excursió per l'interior de
Mallorca, a la que visitaran els jar-
dins d'Alfafia, les coves de Campa-
net, el Mnuseu de Cera, Foro de
Mallorca (dinar).

Tots els socis i simpatitzants po-
den formular la seva inscripció en el
local social.

vida social
PETICIÓ

A Barcelona i per D. Jaume Ben-
nassar Monserrat i esposa D.» Joa-
naina Orell Bauza i pel seu fill Jau-
me, ha estat demanada en matrimo-
ni a D. Miguel Reus Manzanares i
esposa D.» Maria Verd Mesquida, la
seva filla Magdalena.



A «GUATLERES AMB COLD

A l'autor de la carta «Els joves
ens anam a fer gamba».

He llegit i reflexionat sobre el
contingut de la teva carta i crec que
cal parlar-ne.

L—Pens que t'apropies amb arro-
gancia una representativitat abusiva
quan dius: «el jovent-nosaltres». Tu
o vosaltres sereu una part del
jovent però no «el jovent».

2.—Pretenir ridiculitzar l'opositor
dialèctic, pot ser una arma efectiva
per a convencer la gent que no
pensa, però ordinàriament encobreix
dues coses: odi o menyspreu del
contrincant i pobresa de raons.

3.—Ara, abans i també demà hi
haura jovent i gent, en general, que
no se «sent identificada amb els
rituals i dogmes eclesiàstics» per-
que no té fe, i no obstant alguns
d'ells acudeixen a missa. Però afir-
mar que tots els joves que van a
missa no estiguin motivats i ho
facin pressionats, es una falsedat i
una injúria a la seva independen-
cia.

4.—Que la missa no ajuda a re-
soldre els problemes dels joves, que
l'Església es pessimista, que la
missa no acosta a Déu... Les con-
testes a aquestes afirmacions sóla-
ment poden ésser enteses per als
qui comencen per sebre qué es
l'Església, qué es la Missa, i tenen

un mínim de fe cristiana; altrament
seria començar la casa per les teu-
lades, perquè en això sí que estic
d'acord amb tu: «El que venado-
rament atreu es el que un té ganes
de fer lliurement i no el que li
imposen inquisitõriament».

N.

SI L'AJUNTAMENT
VA DE COMPRES

Sr. Director:

Li agiria que donas cabuda a la
glosa següent:

Qui poguéš Hogar un bruixot
per convencer es regidors
que nostra cartera te,dolors
que ens engronsen ran del clot.

Me voleu dir ciutadans
d'entitat que vaja millor?
En temps de crisi i maror
té superavit a les mans.

S'Ajuntament va comprador
i té ofertes temptadores
per així fer mes millores
damunt el poble pagador.

Comprar un edifici flamant
a un carrer ample i planer
no tots els dies es pot fer
ni tampoc comprar a veinat.

Esta vist i demostrat
que els doblers coses fan fer
si aire calent s'ha mester
prest estarà instalIat.

I es contribuent queda estret
indefens davant la cosa oficial,
de cada dia té més mal,
faci calor o faci fred.

Bernal

(Passa a la pàgina 7)

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

Especialidad en platos típicos
mallorquines.

Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.

Los domingos menú especial.

Servimos comidas a domicilio.

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

PORTO-COLOM

Especialidades en pescados y

mariscos

Tenemos abierto todos los días

FELANITX

Programa ti Satmana Santa 1987
CELEBRACIONS LITURGIQUES

A VT1 DISSABTE

A. les 9 del vespre, celebració de la Pcnitencia, al Convent de Sant
Agustí.

DIUMENGE DEL RAMS

ESGLËSIA PARROQUIAL
A les 10'30, Benedicció de Rams i Missa cantada.

ESGLËSIA DE SANT AGUSTI
A les 11, Benedicció de Rams i Missa cantada.

ESGLÉSIA DE SANT ALFONS
A les 11'30, Benedicció de Rams i Misssa cantada.

DILLUNS SANT
ESGLËSIA DE SANT ALFONS

A les 9'30 del vespre, Acte Penitencial,	 pel P. Antoni
Oliver, C. R.

DIMARTS DIA 14
A les 9 del vespre, a l'església parroquia], celebració de la Peni-

tencia.

DIMECRES DIA 15
A les 730 de la tarda, a la Seu de Ciutat, Missa Crismal.

DIJOUS SANT
ESGLËSIA PARROQUIAL

A les 7'30 del vespre, Missa cantada.
Després de la Processó, Adoració Nocturna.

ESGLËSIA DE SANT AGUSTI
A les 7 del vespre, Missa cantada.
Després de la Processó, Acte Eucarístic.

ESGLËSIA DE SANT ALFONS
A les 7'30 del vespre, Missa cantada.

DIVENDRES SANT
ESGLÉSIA PARROQUIAL

A les 7'30 del vespre, Celebració de la Passió del Senyor.
ESGLËSIA DE SANT AGUSTI

A les 6'30 del vespre, Celebració de la Passió del Senyor.
ESGLËSIA DE SANT ALFONS

A les 7 del vespre, Celebració de la Passió del Senyor.

FESTA DE P ‘SQU

DISSABTE SANT
ESGLËSIA PARROQUIAL

A les 8'30 del vespre, Vigilia Pasqual i Missa.
ESGLËSIA DE SANT AGUSTI

A les 7'30 del vespre, Vigilia Pasqual i Missa.

ESGLËSIA DE SANT ALFONS
A les 9 del vespre, Vigilia Pasqual i Missa.

DIUMENGE DE PASQUA
ESG-L8SIA DE SANT AGUSTI

A les 8'30 del matí, Missa i Processó de l'Encontrada.

ESGL8SIA PARROQUIAL
En arribar la Processó de l'Encotnracia, Missa Concelebrada, can-
tada per la Coral de Felanitx.

ESGLËSIA DE SANT ALFONS
A les 11'30, Missa cantada.

CELEBRACIONS POPULARS

VIA CRUCIS
El Diumenge del Ram, a les 5 del capvespre, Via Crucis en el camí
del Calvari, que partira de la Primera Estació.
En arribar a l'Oratori del Calvari, serme, que dirà el P. Antoni
Oliver Monserrat, C. R.

DAVALLAMENT
El Divendres Sant, a les 9'30 del vespre, es farà el DAVALLAMENT,
al replà de la Parròquia.
Predicara Mossèn Miguel Serra Llodrá, Rector de Felanitx.
Intervendra la Coral de Felanitx.

PROCESSONS
Dijous Sant, a les 9'30 del vespre, PROCESSO que seguirà el
següent itinerari: Plaga de Santa Margatida, Major, Mar, Plaça
Arraval, Juavert, Convent, Guillem Timoner, Via Arnest Mestre,
Plaça d'Espanya, 31 de Març i Plaça de Santa Margalida.
Divendres Sant, Després del Davallament.
Processe) de l'Enterrament: Plaça de Santa Margalida, Major, Mar,
Proïssos, Convent, Horts, Nuno Sanç i Plaça de Santa Margalida.

DIUMENGE DE PASQUA
Processó de l'Encontrada: Convent, Porteria, Quatre Cantons, Nuno
Sane, Plaça de Santa Margalida.

CLOENDA
Diumenge de l'Angel, a Sant Salvador, Missa cantada.
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-Vuelos Charter	 Billetes Aéreos

	

Billetes Terrestres' , 	 Billetes Ferrocarril
Pasajes Ia riU os. 20„ I. y V. 25"/„ Rte. I "e,. coche
Viajes oruaniza.dos \acionales e Internacionales
Excursiones	 Luna de miel, ele.

Cl. Mayor, 64 -	 52013	 FELANITX (Mallorca)
	. n••n	

DRIaL.
INNOVACIONES EN MARCHA.

Ihmon EJ iii, 12
'•	 rel. 5815'n

AUTOMOVILES FELANITx  
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Luis Enrique Arbulu Crousiliat
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

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

Toda clase de servicios Tocológicos y Ginecológicos

c/Amargura 1, 4.° - 2A (ascensor) Tel. (971) 55 43 22	 MANACOR 
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SA LLIBRETA A"SA BANCA'
TE PREMIS

	1.000.000,- ptas.
500.000,- ptas.
250.000,- ptas.
125.000,- ptas.
	 75.000,- ptas.
	 0.000,- ptas.
100.000,- ptas.

Sorteo ante NOTARIO en la primera quincena del mes de Jumo

Adenis se reparti'rtin 3.000
reloies M-WATCH
y700 premios de 5.000 ptas.

en mo:dlico.
;;SOLICITE LOS SOBRES
BOLETO Y NUMEROS DEL
SORTEO Al, INGRESAR EN
SI LIBRETA DE AHORRO
EN NUESTRAS OFICINAS!

b Csi

DEL I DE .\BRIL
AL 30 DE MAYO
Los titulares de las
Libretas de Sa Banca pueden
obtener hasta 30 MILLONES DE PESETAS.
en premios mediante soneos de:

1 Premio de
1 Premio de
2 Premios de
6 Premios de

10 Premios de
40 Premios de
30 Premios de

FELANITX

S'EL% CAPEÓ
Una dotzena de grups es trobaren

a Castelló de la Plana on acudiren
per participar a la sisena edició del
festival de l'Antiga Corona d'Aragó
que organitza l'Ajuntament d'aque-
lla capital amb motiu de la festa
patronal de La Magdalena. La re-
presentació de Mallorca va ser a
càrrec de S'Esto! d'Es Gerricó que
hagué de partir un dia més tard per
culpa de la vaga del personal de
l'aeroport i a rrS no pog.ueret volar
a Valencia com era previst, sinó a
Alacant, lo que suposa algunes horeS
més d'autocar. Músics i balladors
pràcticament no pararen en les se-
ves actuacions que comen;aren el
dissabte horabaixa i no acabaren
fins el diumenge a posta de sol:

Places i carrers foren l'escenari
del primer dia. El diumenge a mig-
dia assistiren a una recepció Oficial
a l'Ajuntament de Castelló, junta-
ment amb els altres. grups. Després
dels parlaments es féu entrega d'una
ceràmica amb una inscripció corn a
recordança del festival. S'Estol cor-
respongué amb gerreta de Fela-
nitx.

Tot seguit a la Plaga Major co-
mença una petita mostra amb la in
tervenció d'alguns grups, entre els
quals el de Felanitx,'

Al dinar de germanor, multitudi-
nari per cert, no -hi manca la típica
paella valenciana ni la intervenció
d'una jove banda de música. Tots
el representants dels pobles qu'e for-
maren l'antiga Corona d'Aragti i el
grup Reino de León com a cornil-
dat, es trobaren a gran teatre muni-
cipal de La Pérgola: El president
la Comissió de festes pronuncia un
emptiu parlament sobre el simbo-
lisme d'aquest festival, on es troben
tot eis pobles als qui el Rei Jaume I
va retornar a la Ilibertat i la cultura.
Pobles —va dir— que estan agerme-
nat's perr una mateixa llengua i el
mateix estendart. Tot seguit els
grups assistents interpretaren una
selecció del seu repertori que va
ésser correspost pel nombrós públic
present. Una atenció . especial pel
grtip felanitxer la va tenir el dele-
gat: a Castelló de la Conselleria

Cultura de la Generalitat Valencia-
na, el nostre paisà Joan Binimelis
que a mitja nit rebia a la Conselle-
ria S'Esto' per agrair-li la seva pre-
sencia i fer entrega de publicacions
literarios i musicals relacionades
amb la cultura popular de Castelló.
Malgrat lo curt de l'estada, els fela-
nitxers tengueren temps per veure
de prop la festa major i contemplar
el gran espectacle dels castells de
focs, traques i «mascletas» que su-
posaven el punt i final de les restes

de La Magdalena.

Croada de l'Amor Diví
CONFRARIA DE PENITENTS

AVIS

Les dues confraries de la Croada
prendran part a les processons ders
dijous i divendres sants. Es prega als
penitents que guardin silenci i com-
postura, tal com exigeix la circums-
tància i cuidin d'obeir en tot mo-
ment les indicacions del germà ma-
jor i dels monitors.

També es recorda als penitents
l'obligació que tenen d'inscriure's
ab,ans del dia 15. Els qui vulguin,
podran proveir-se de cera a Sant

Alfons.

El lloc de concentrad sera a Sant
Alfons a les 8'45 del ves -pre o a les
9'15 en el carrer de Jaume

Esperam la callaboraci& de tots.

Comissió de Setincnia Santa

FI.FCT2
F. entrarer

Empresa Ati,timizada	 cl )1. de
I. N."•'267

Instalaciopves eléeiršeas e
industriales.
Pa 7:1 rra y os y !a croas.

Reparacinn en general ole:

Cántaras? ri(!orifieas, vitrinas,
conservadoras, , retreigeradores
de leche.

Aire acondicionado.

----Servicio) perilla

Jaime I, 1, Zavellá. 1 - Te!. 530340
FELANITX

Necesito aprendi?. eleetricista

1•10111111 n•n••MMINIOnI10101MaK ••=1.M!1•. 	Yt.161•IMEMIMnsn•

N'ENI)())1.1.1111A 1)1.211.-klk acero
sid.ible, combinado ccramica.

5 metros.

In r.: Tel. 5750', 0
• nnn•n••••n••... ••, •n•n•,..,=,,MCM.n

VENDO F.NiliAM:ACI , N tipo Ilant
lista 5. con tambuctio, IATC.
in o or D ese I Sol e. tiqi0 'eslora.
Precio a convenir.

f : Tel. 575080
en•••n••••• IN& '1 ••n•nn1114.0.1117a1MMIONn

VENDO en l'orlo Colom, parte Iglesia
BLOQUE con 2 viviendas, semi ter-
minatlas, con sótanos.

C. Bettpuig, 21. Felanitx.



/2111111171.
itammma
asees.'
11.1111 VIO
n,'n1?"/

Balear de Imagen y Sonido, S.A.

Video Club ES 	 RT
Un nuevo lugar de encuentro con las últimas

novedades de películas en video

Un eficaz servicio de alquiler y cambio

C. Sta. María, 9
	

PORTO-COLOM
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EXPOSICIÓ

TITELLES de Na CHRISTINE

CERAMIQUES

de Na JEAN ANNE

de l'11 al 26 d'abril

Inauguració dia 11 a les 7 h.

FELANITX

Ia roda dei

• Marc 1987: Moció de censura
d'AP contra el govern.

• El president d'Alianza Popu-
lar, Antonio Hernandez Mancha,
presenta al Congrés de Diputats una
MOCIÓ DE CENSURA contra el go-
vern socialista presidit per Felipe
Gonzalez, que no va prosperar quan
es va posar a votació.

• El mes de Març s'ha caracte-
ritzat per una gran conflictivitat so-
cial i laboral. Hi han hagut VA-
GUES a tot l'Estat en el sector dels
transports i de la sanitat pública, i
a iximateix vagues en els sectors de
la mineria i la siderúrgia a Cantà-
bria i Astúries.

• El Parlament de Catalunya
aprova amb els vots de CIU, ERC
i AP la LLEI D'ORGANITZACIO
COMARCAL que divideix Catalunya
en 38 comarques, retalla les compe-
tencies de les diputacions provin-
cials i obri el camí a la desaparició
de les quatre províncies, integrades
en una sola que seria Catalunya.

• Amb tota probabilitat la data
del 10 DE JUNY, dimecres, sera
l'elegida per celebrar les eleccions
municipals, les dels parlaments de
les comunitats autemorries i les del
parlament europeu.

• Les darreres derrotes líbies en
el TXAD han aconsellat el regim

del coronel Gaddafi retirar les se-
ves tropes, clesprés d'haver perdut
més de 1.300 soldats i una gran
quantitat de material belie.

• Ha començat a Madrid el ju-
dici contra 38 industrials acusats
d'haver cornercialitzat OLI DE COL-
ZA ADULTERAT que, del 1981 ença,
ha provocat 672 morts i més de
25.000 afectats.

• MARGARET THATCHER, pri-
mera ministressa del Regne Unit,
visita per primera vegada la Unió
Soviètica i s'entrevista amb el líder
soviètic Gorbatxev amb qui tracta
temes relatius al desarmament.

O L'Institut Pasteur francês i
l'Institut Nacional del Cancer, del
Departament Federal de la Salut
dels Estats Units, han decidit aca-
bar la competencia per la comer-
cialització de productes contra la
SIDA i unificar els seus esforços
per poder trobar el més aviat pos-
sible els medicaments i les vacunes
convenients per poder combatre
amb efectivitat la malaltia.

• El govern socialista presidit
per Felipe Gonzalez decidí aprovar
un projecte de hei que regulara la
TELEVISIÓ PRIVADA a l'Estat es-
panyol.

e La intervenció de l'OTAN i
dels Estats Units han evitat un en-
frontament balic entre GRECIA i
TURQUIA per una qüestió relativa
a les aigües territorials d'ambdós
països.

• El 14 de Març reaparegué el
DIARI DE BARCELONA, fundat
l'any 1792, dirigit per Josep Per-nau
i aquesta vegada totalment escrit en
català.

Cartes al director
(Ve de la pfu:ina 5)

ELS ITINERARIS

Spnyor Director:

He llegit al seu setmanari que
han estat modificats els itineraris
de les processons de Setmana San-
ta. Record que fa una partida
d'anys ja es va fer una modifica-
ció parescuda que no va anar bé ja
que allargava innecessàriament el
recorregut i la resposta de la gent
fou insignificant.

L'excusa adduïda no sembla con-
vincent. Fa molts d'anys que els
«passos» anaven pels carrers
tota la vida i no hi havia cap pro-
blema. Es més, les processons re-
sulten més atractives quan discor-
ren pels carrers estrets i sinuosos.

S'ha de valorar com cal la tasca
que fan un grup de persones a fa-
vor de les processons. És molt me-
ritória i potser ningú els ho agrai-
rã. Ara be, els itineraris . formaven
part de les nostres tradicions i no
havien d'haver-se tocat. Rectificar
es de savis. Potser l'any que ve...

C. M. A.

«LA PATATA CALENTA»

Senyor Director del setmanari
Felanitx»:

Denla passat, dilluns, l'ajuntament
s'ha de reunir en sessió extraordi-
naria i potser arribi a tractar del
tema de la Casa de Mar que s'ha
de fer a Portocolom. Fa quinze dies
no es va tractar aquest assumpte
perquè no hi va haver temps; di-
Iluns passat es va deixar damunt la
taula. Que passara dilluns que ve?
Qué passa amb la ditxosa Casa del
Mar? És cert el que deieu la set-
mana passada respecte dels plans?
Com s'explica que un ajuntament
que ha mirat tan poc prim amb les
coses de l'urbanisme, ara té tans
d'escrúpols a l'hora d'aprovar uns
plànols que sembla que no poden
esser aprovats de cap manera? Que
va dir la Conselleria d'Ordenació del
Territori que, segons la vostra in-
fcrmació, havia d'esser consultada?
Podrà esser contestada qualque dia
la pregunta que plantejaveu dissab-
te passat? Qui va ordenar al tècnic
que no fes cas de la normativa ur-
banística a l'hora de fer el projec-
te? Varen esser els regidors de
l'oposició, un home que passava pel
carrer o el qui pensam tots?

No pensau que aquesta gent que
ens governa fan bons tots els equips
municipals que ens varen coman-

dar durant la dictadura?

Un assistent als darrers plens.

RECOGIDA DE flASURA

Señor Director: Somos unos ciu-
dadanos que vivimos en los alrede-
dores del Ayuntamiento, nuestras
calles son muy estrechas o tienen
escaleras, por eso tenemos muchos
problemas con la recogida de ba-
suras.

Sobre este tema hemos leído un
comunicado del PSOE y gracias a
ello ahora sabemos a qué servicios
tenemos derecho.

Se especfica claramente, que los
basureros deben retirar todas las
bolsas de basura, aunque las calles
sean de difícil acceso.

En nuestro caso no se ha cumpli-
do nunca pues nos vemos obligados
a transportar nuestras bolsas a las
esquinas de otras calles, apilándo-
las de Mala manera, ya que no hay
ningún contenedor para dejarlas en
buenas condiciones.

Los vecinos se quejan con razón,
pues tienen que soportar junto a
sus casas la basura de otros, pero
a nosotros no nos queda más reme-
dio que seguir dejándola allí. Obvia-
mente producen malos olores y
suciedad y a nosotros nos preocupa
tener que molestar a estos vecinos
y pelearnos continuamente con ellos
para poder dejar las bolsas allí.

Hace dos años que venimos que-
jándonos al Sr. Alcalde y nos pro-
mete que lo solucionará, pero de
momento ni ha hecho nada ni pa-
rece que piense en ello.

En vista de los acontecimientos
le proponemos lo siguiente:

De hoy en adelante dejaremos las
bolsas de basura junto a la puerta
de nuestros domicilios, si a la ma-
ñana siguiente no han sido retira-
das, las llevaremos delante de la
puerta del Sr. Alcalde, a ver si así
se lo toma en . serio.

Si lo prefiere las podemos dejar
en la entrada del Ayuntamiento,
pues como son muchas bolsas y la
entrada es más amplia, así cabrán
mejor.

Unos ciudadanos

Aquest cap de
setmana

Disco Calipso
.•. amb tu

GESER PISCINAS
ZONA CALA D'OR y PORTO-COLOM

Limpieza y mantenimiento
Productos químicos
Recambios y montaje

Avda. Bélgica sn. CALA D'OR Tel. 657004
En Porto-Colom Tel. 575941
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Uno de los grandes éxitos de esta temporada. Ilan vuelto
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El pasado domingo en Algaida
los TIMONER BOYS (David Mon-
serrat dixit) arrollaron, dentro la
fase previa de «LA III LIGA NA-
CIONAL DE CICLISMO EN PIS-
TA», a sus honóminos de la selec-
ción de. MURCIA, consiguiendo de
esta guisa su QUINTA VICTORIA
CONSECUTIVA y clasificándose —a
falta de una jornada— en 1.a posi-
ción, lo que les permite disputar
las semifinales. Es más en esta oca-
sión su victoria fue total, adjudicán-
dose todas las pruebas.

En las semifinales tendrán que
vérselas con las selecciones de MA-
DRID, CATALUNYA y VIZCAYA.

• En la prueba atlética-popular
«EL TORO-PALMA» disputada el
pasado domingo, el atleta felanitxer
SEBASTIA ADROVER en la catego-
ría de VETERANOS consiguió la
la plaza consumiendo un tiempo
1.11'37" para los veinte kilómetros
que abarcaba el recorrido.

• El pasado fin de semana
algunos elementos del misterioso
«EQUIPO-A» feIanitxer fueron sor-
prendidos cerca del camposanto por
unos extraños seres ¿zoombies?
recibiendo una copiosa lluvia de
tomates... Según palabras textuales
del portavoz. ¿Será verdad, será
mentira? Lo cierto es que no sabe-
mos exactamente el «peso» de la
merluza que habían pillado, pero
atendiendo a los comentarios debió
ser gigantesca.

• El pasado martes por T.V.F.
se atacó el problema escolar en Fe-
lanitx que ha desatado polémica
últimamente, baste con mirar la
sección de «Cartas al director» de
este semanario. «UNA TAULA RO-
DONA» con representantes de todos
los centros docentes TONI VICENS,

BIEL BENNASSAR y BIEL PIÑA;
también estuvo presente el psicólo-
go BERNAT CALAFAT, Colaborador
en estas páginas y corno moderador
MIOUEL JULIA. Los televidentes
pudieron formular sus preguntas a
los presentes por teléfono como
viene siendo habitual.

La próxima semana se debatirá el
tema de las escuelas unitarias de
los tiempos de la dictadura, siendo
precedido el debate, a manera
de ilustración, de la película de
«L'EQUIP TULSA» «RECUERDOS
ESCOLARES» (versión primera, la
buena).

• En el «CINE PRINCIPAL» po-
nen esta semana «POLTERGEIST
2.» parte». («El otro lado»). Esta
vez no dirige Tobe Hooper sino
Brian Gibson. Obtuvo una nomina-
ción para el «Oscar» a los mejores
efectos especiales en la pasada
entrega de los premios de la Acade-
mia. La otra película que nos pre-
senta esta sala es «HAWARD: MO-
VIDA AMERICANA» una divertida
cinta acerca del mundo estudiantil.

• La pasada semana volvió a
abrir sus puertas la discoteca de
PORTO-COLOM, me refiero a «CA-
LIPSO». Cambió de dirección, para
bien, con claras intenciones de que
este afio haya mucha movida
por allí. El día del «estreno», fue
de órdago, mucho personal y extra-
ordinario ambiente que no tardó en
celebrar el evento, ya que se notaba
a faltar por aquella zona un lugar
donde dar marcha al «body».

• Dos amigos de siempre, PE-
DRO ADROVER y S. M. MON-
SERRAT, según me cuentan, han
abierto un bar en CA'S CONCOS,
que no va a tardar — si ya no lo
es— a ser muy «transitado», ya que
conocemos la simpática personali-
dad del dúo y las numerosas amis-
tades con que cuentan.

JORDI GAVINA

Tertúlies divagació
ball i bulla ...
a n'Es Port

Disco Calipso
VENDO TIENDA en Cala d'Or,

muy buena situación.
n f:: Tel. 575637

SEMANA SANTA Y PASCUA

Mañana, domingo de Ramos, co-
lecta del culto y clero. A las nueve

media, Tercia cantada, bendición
de palmas, procesión y Oficio con
el canto de la Passió. A las 3 Víspe-
ras y Via Crucis predicado.

Jueves Santo, a las nueve y me-
dia, Horas rezadas y funciones pro-
pias del día.. A las 3, Maitines y
Laudes cantadas, (Fas). A las 7 pro-
cesión y acto seguido sermón del
Mandato.

De las 11 a las 12, Hora Santa.
Viernes Santo, a las 6, sermón de

Posión. A las 9, Horas rezadas. A
las 3, Maitines y Laudes cantadas,
(Fas), acto seguido, Sermón del
Descendimiento. A las 7, procesión
del Santo Entierro.

Sábado Santo, a las 7, rezo de
Horas Menores y funciones propias
del día. A las dos y media, «Sol
Pus» y después del Rosario, Com-
pletas Solemnes.

A las 12 de la mañana de este
Sábado, se termina la Santa Cua-
resma.
-a•abo41:7.-ir"i~or7~2~1111~11111/
DIA DE PASCUA

A las 6 de la mañana, procesión
de Jesús Resucitado. Acto seguido,
Misa matinal.

A las nueve y media, Tercia can-
tada al órgano y Misa Mayor con
sermón. Por la tarde, Vísperas so-
lemnes.

Lunes, segunda Fiesta. A las nue-
ve y media se expondrá la Vera
Cruz, acto seguido Tercia cantada y
Misa Mayor con sermón del Remell.

Por la tarde, Vísperas solemnes.

Martes, a las 6 de la mañana,
procesión solemne con el Santísimo
para llevar el Viático a todas aqnc-
llas personas imposibilitadas de
cumplir el Precepto Pascnal.

COMENTARIO
A LAS PROCESIONES
DE SEMANA SANTA

Han revestido este año una so-
lemnidad extraordinaria, destacando
la nota militar de las mismas, el
que la mayoría de Pasos eran lleva-
dos por milicianos, falangistas y
requetés.

Constituyeron un éxito por su
organización y concurrencia, asis-
tiendo toda la falange local en for-
mación sin armas, organizaciones
juveniles y Sección Femenina y
todas las Cofradías, llamando la
atención el Paso representado en
vivo por los Cruzados y la novedad
de la Banda de Música local, que
apareció por primera vez en públi-
co vestida Icon el uniforme azul de
la Falange. i

Daban escolta a la Santísinza
Sangre, dos números de milicianos,
dos soldados, dos falangistas y dos
requetes,.,s'guiendo dos piquetes de
Milicias y 1taiange con armamento...

En Simia, una Semana Santa_
llena de fe religiosidad y pa
t ismo.

Per a l transcripció, resumida,
DALLAVORS

SE ARCE. TA MECAN/CO O
PRENDI.

1111.: Tel. 580210

SE PRECISA CARPINTEHO-MUE-
13LIsTA oticia I 1." o 2."
Sueldo convenir
In f.: Tel 582360 de 12'30 a 13.30

POLTERGEI
Y

Movida americana
Nuestra ju n en t lld; COMO vive y COMO se divierte en 1.11111

univeridad americana.

Sabado 18 a Ias 11'M noche y domingo 19 desde lr 3

Con gran éxito en todas las carteleras 41 mundo,

Peggy Sue se casó
(OSCAR 1987)

Y

Fuera de límites
Lunes 20 3 tarde.

Howard nuevo héroe y Supergirl

Auto-Reparaciones MALLORCA
Comunica a los clientes y público en

general, que además de los servicios de

Mecánica, ChapisteTia y Pintura
dispone de un

Servicio permanente de GRUAS (24 horas)
y TARE DE URGENCIAS
SABIOS y DOMINGOS

Vía Argentina, 57 	 bis. 581260 y 650544

Til
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Han acahat el nmpiongais do Mallen
Felanitx, 2

VELA N1T : Vargas ( 1 ), Sufier
(3), Sani ( ì ), Valentín (2), Vacas
(2), Obrador (2), Ruiz (3), Covas
(2), Alzamora (3), Gallardo (2) y
Va.nrell (3).

Julia (2) por Santi y Alfonso (1)
por Covas.

ARBITRO: Fernández García (1),
regular. Mostró la cartulina amari-
lla a Covas y Valentín.

GOLES: Minuto 17, penalty que
transforma Valentín, 1-0. Minuto 32,
D. Toledo, 1-1. Minuto 39, Vanrell,
2-1.

COMENTARIO:

Se notó la mejoría del Felanitx
con la incorporación al equipo de
algunos jugadores. No obstante, los
locales tuvieron que luchar durante
los noventa minutos para alzarse
con la victoria ante un Arenal que
no se dio en ningún momento por
vencido.

NUEVO FICHAJE Y DESTACADOS

El C.D. Felanitx ha conseguido los
servicios del jugador Ruiz, proce-
dente de Orellana, que debutó con
acierto el pasado domingo, dando
otro aire al equipo. El Felanitx tam-
bién contó con la presencia del ju-
venil Sufier, que ya debutaría en
Campos apuntando detalles y que
realizaría l'rente al Arenal un parti-
do bastante completo. Pero sin duda
el mejor fue Vanrell, que estuvo en
todas partes, marcó un gol y sirvió
balones de oro a sus compañeros
que no supieron aprovechar, no po-
demos olvidarnos de Víctor Alzamo-
ra que fue uno de los más sobre-
salientes, si marca gol en aquella
gran jugada que protagonizó, lo hu-
bieran sacado por la puerta gran-
de.

M.

PROXIMO PARTIDO:
SANTA PONÇA - FELANITX

2. REGIONAL
CA'S CONCOS, 1 - POBLENSE, O

EL CA'S CONCOS BATIO
AL L1DER

Partido memorable del equipo fe-
lanitxer que estuvo firme en todas
sus líneas, en un total derroche de
energías supo primero parar al lí-
der, después tutearle, y finalmente
batirle con total merecimiento.

En el corto espacio de quince
días el Ca's Concos ha conseguido
dos estupendos resultados, empatar
en casa del segundo clasificado y
dar —en su feudo— sopas con hon-

- Arenal, 1
da al mismísimo líder de la cate-
goría.

El gol fue obra de S. Barceló Puig
cuando faltaban apenas quince mi-
nutes para el final, de soberbio tes-
tarazo a consecuencia de un saque
de esquina.

ALTURA, 3 - S'HORTA, 2
...Y EL S'HORTA GANABA (0-2)
Partido extraño el disputado el

pasado domingo en Lloseta, entre
dos equipos que demostraron el
por qué de su buena clasificación
(ambos tienen en el zurrón sus bue-
nos positivos). Los visitantes sor-
prendieron en un principio, que se
adelantaron por dos veces en el
marcador (0-2). Los locales presio-
naron y la lesión del meta del
S'Horta fue bastante decisiva. Al fi-
nal victoria mínima del Altura. Los
goles del equipo que dirige Domin-
go Aznar fueron marcados por Dino
y el joven Aznar.

JUVENILES
FELANITX, 6 - PORRERES, O

PUDIERON SER MAS
Gran partido de las promesas del

C.D. Felanitx, que pletóricos de
fuerza se impusieron en todos los
terrenos bajo la batuta del ex-juga-
dor Felipe. Elocuente goleada que
pudo ser más abultada de no im-
perar en algunos jugadores :in ex-
ceso de individualismo y el apurar
Ias jugadas hasta el máximo, cuan-
do el fútbol moderno exije soltar
pronto el balón y buscar los des-
marques. Desde el portero Roig, que
tuvo un par de magníficas interven-
ciones, hasta Borras, todos jugaron
a un gran nivel.

Goles de Javi (3), Pascual (2) y
Ad rover-Sa st re.

FELANITX. — M. Roig, Jaime,
Beas, J. Julia, Roig, Tauler, Pascual,
Sagrera, Javi, Borras y Sebastián
Oliver. (Mateo y Adrover).

Arbitró Manuel Lozano, bien, con
algunos fallos en la apreciación de
los fuera de juego.

J. Montalvo.

ALEVINES
POBLENSE, 2 - FELANITX, O

Partido disputado el pasado sába-
do cn el que los felanitxers aguan-
taron el tipo ante un equipo supe-
rior en su terreno.

VENDO CASA cón portasa en
Fehmilx.
In!.: Tel. 382271

Pels equips del Joan Capó, aquest
darrer cap de setmana es tancaren
els partits de Higa corresponents a
la temporada 86-87. Diguem que el
balanç ha estat mes positiu que
mai, que l'equip-estrella ha estat el
juvenil masculí el qual ha quedat
tercer, lloc que també compar-
teixen, dins la seva categoria, les
femines; però tant els sèniors
masculins que acabaren fa ja tant
de temps, com els cadets que ho
feren fa 15 dies, han mostrat una
alta preparació i la seva participa-
ció ha estat igualment digna. Entre
tots són 86 els partits que s'han
jugat, 56 dels quals s'han guanyat.

Sèniors femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 60
BINISSALEM, 41

Els cotxes que duien les binissa-
lemeres es despistaren i un d'ells en
hoc de comparèixer a Sa Mola ho
feu a l'escola, i entre una cosa i
l'altra el partit va estar a punt de
suspendre's ja que l'àrbitre havia
anotat ja la decisió a l'acta del par-
tit. Però la deportivitat sempre me-
na a una componenda i passades
les 10'30 hores comença el partit
que va ser «marrullera pena sem-
pre amb un domini netament local.

Als pocs moments d'haver co-
mcnçat, A. Camarero, la maxima
anotadora de l'equip, caigué mala-
ment i s'hagué de retirar.

En quant al joc, destaquem la
labor de les germanes Reverte, la
velocitat de C. López, i els encerts
de la resta de components. Fou viu,
animat i agradable. En la tasca
anotadora destaca Lladó amb 18
punts; C. López en va fer 13, els
mateixos que Fany (tots a la segona
part).
Juvenils masculins:
PEÑA MADRIDISTA, 90
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 62

Malgrat la diferència de punts, no
va ser tanta la distancia en la qua-
litat del joc.

Es jugà a una velocitat vertigino-
sa, molt espectacular; es succeïen
els atacs, les cistelles, les accions
defensives, i tot això una cosa da-
munt l'altra. M. Villalonga forma
part del quintet inicial amb una
seguretat manifesta i eficaç, roba
pilotes i va fer punts. T. Salva féu
el seu millor partit, essent el maxim

anotador de l'encontre (18 punts,
capturant a més 15 rebots). Toni
Obrador fou aplaudit per una serie
de jugades brillants.

El marcador fou sempre desfavo-
rable als locals, a pesar que al co-
mençament del segon temps els
encalçarem de ben prop (43-38).

Moltes faltes personals pels dos
equips (31 i 30) tant repartides,
però, que permeteren d'acabar l'en-
contre sense preocupar el banquet.

A PARTIR D'ARA
Els cadets ja tenen decidit de

participar en el Trofeu «Jorge
Juan», petita competició que els
enfrontara amb el Ramon Llull i el
Coll d'En Rabassa. Dos partits veu-
rem a la nostra pista, 2 a fora i la
conclusió final d'aquest torneig es
farà dins el Coll en una jornada
especial.

No sabem en aquests moments si
les «chicas» prendran part també
en aquest trofeu dins la categoria
femenina, encara que Pere Mayol
ens ha manifestat darrerament que
en tenen ganes.

ANOTADORS
Els oferim la relació de jugadors

que més punts han fet (de les tres
categories que han acabat recent-
ment) en el Campionat de Mallorca.
Cadets masculins
I. Tomeu Maimó,	 315
2. Pere J. Fullana,	 195
3. Mateu Julia,	 181
4. Llàtzer Sánchez,	 131
5. Sebastià Barceló, 	 122
Sèniors femenines
1. Antònia Camarero, 275
2. Isabel Reverte,	 261
3. Margalida Lladó,	 201
4. Cati López,	 194
5. Carme Vivancos,	 102
Juvenils masculins
1. Damià Bover,	 358
2. Guillem Amengual, 288
3. Miguel S. Perelló,	 243
4. Antoni Vicens,	 187
5. Bartomeu Salva,	 136

LARRY CISTELLES

CRIS1ALERIA FELANITX necesita
joven para trabajo todo el año.

Tel. 58201 l
/111•MICIUNIMMIII•10.011{6.1

TENGO ALlIACE.‘," para alquilar en
Felanitx calle Cifre„I';

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Pinturas PR COLOR
Distribuidor: CAN PROA

Avda. E. Mestre, 25 - Tel. 580196

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.

Cafetería - Restaurante
«ES LLEVAR»

Vía Argentina,15 Felanitx

Tapas variadas - Menú económico

Especialidad de la casa «Callos»



CARNICERIAS

CA'N MARC
Recuerda a sus clientes y público en
general la venta de	 .

Corderos, lechonas, Pavos
enteros, mitades o cuartos

a precios muy razonables

Para encargos y consultas:
C. Campos, 39 - Tel. 581858
C. Mar, 61 - Tel. 582407
Porto-Colom: C. Lepanto - Tel. 576090

Restaurante CUINA D'OR
C. Felanitx, sn. CALA DOR

Comunica que se halla de nuevo
abierto al público

Banquetes, Bodas, Primeras Comuniones
y Bautizos

Pida presupuesto - Tel. 657509

VIA CRUCIS
Qui vere monachus est

nihil reputar strum

nisi citharam:

1-Parasceve
Un hort i un torrent a Runa plena,
prop del Cedró Getsemaní reposa;
dins l'oliverar les violetes
resen perfum mentre floreix la vinya;
un pacte grcu de segles ha fruitat
en un sopar aquesta nit traidora.
Pasqua ja ve; celebren la Litúrgia
nova cada any i sempre repetida.
Sera pa i vi i càntics, llums i flors,
lliure de sang el Testament novell.

Camp del gerrer venal: trenta monedes,
escrerpols, preu de sang, hipocresia.

II
De l'hort tancat vessa la gran aiguada:
renou, cordes, cadenes, teia encesa,
torrent desfet de traidoria i odi;
ambient feroç d'enveja i gelosia,
luxúria de sang, foc de tenebra.
Empresonat amb presses i avalot,
frissor sinistra de desfer-se'n d'Ell.
Amunt cap a Pilat, Calfas, Herodes,
ja van per la drecera al tribunal,
al Sanhedri, al Temple i als pagans:
Tornau que cal tenir l'Autoritat.
Espines, bela, assots; que l'auba ve
presagi de tragèdia; a cridar sang
i mort pel Crist que el poble va estimar,
bramul de multitut cap al Calvari.
Per Ell el feix de maledicció: La Creu.

He trepitjat, TOT SOL, la gran yermada,
no hi ha ningú, AMB MI, d'aquesta gent.

III

PERDONAU-LOS, NO SABEN LO QUE'S FAN.
AVUI SERAS AMB MI AL PARADIS.
La vida s'estingeix amb llum eterna
clavada dalt del cim la Vera Creu.
EN VOSTRES MANS ENCOMAN L'ESPERIT.
Si el gra no mor tampoc podrà fruitar,
un Inri blanc sembrat dins ,pedra viva
I un quern d'amics li resta al seu servei.
La vida nova espera amb breu vigilia.

Ha ungit ella el meu cos per sepultura.

IV

Alta profunditat i nivell d'ombra
cap al ponent camina el fogueró.
Dos mons enemistats; amb greu desfici
combat a mort lluitaren admirable,
vessant la sang d'un sacrifici únic
dalt d'un turó cobert per la tenebra,
de segles esperança i guasardó,
venjança d'un amor que estima sempre.
Al cel novell l'estel ovira l'auba,
aucell primer d'un dia resplendent.

Tija de nard, claror d'un alabastre,
raïms del cup de l'hort arrecerat.
Una aigua blanca corr dins el CedrO...

Jaume Prohens, C.R.

Denver, Març 17/87
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EL TEMPS...
(Ve de la plOna 1)

d'una categoria medita. L'home de
les acaballes del segle XX es mira
les mans i les troba buides; és
l'hereu de la fortuna de generacions
i es sent pobre; té el rebost estibat
de recursos i es sent morir de fam;
és amo de forces insospitades i es
veu encadenat a les ones més vai-
veres, de la moda, la política, la
premsa o el mal gust.

Quan la situació es fa insosteni-
ble és quan esta a punt d'arribar
el remei i la solució.

Però hi ha una congtatació que
fa pell de gallina: Just igual que en
aquell divendres sant, quan fiarla
entre el cel i la terra el misteri
més gran i el miracle més enlluer-
nador de tota la história, avui els
responsables del món no semblen
donar-se compte de res de lo que
tova, ni tèmer-se'n ni de lluny de
Ia nova primavera que deis quatre
vents empeny i empeny a punt
d'esclatar. Endeferats en mil coses
que ni van ni venen, empastanegats
dins el fangar de les seves pròpies
pasterades, embullats dins la te-
ranyina d'enganys i de meniides,
cercant i prometent l'afegitó, men-
tre són absolutament incapaços
d'oferir el bessó i la substancia
que sola pot assaciar el cor de
l'home, mentre es dediquen a fer
del desert ciutat i de la ciutat de-
sert, mentre empobreixen i espleten
i ofeguen la convivência, Déu ha
eixugat el seu enteniment i ha cegat
els seus ulls, perquè no vegin ni
ovirin la llum esplendorosa que
puja per les muntanyes de llevant.

I encara els creients, i els cris-
tians, sobre tot, embarriolats en
discussions de sacristia o de cam-
panar, continuam ben d'esquena
cap al món nou que se'n ve.

No serem nosaltres els qui hau-
rem fet el món de denla. I ens
vendrà de nou tot alió que, entorn
de nosaltres i sense nosaltres serà
una altra onada de la redenció del
nostre Déu. Dejuns d'esperit i bui-
des les cisternes, els jueus i els
seus dirigents del divendres sant
s'en baixaven del Calvari amb les
mans buides i amb el desert dins
l'anima: Dins ells tot un món hi
acabava i s'hi moria; en ells no en
començava cap de nou.

La humanitat nova, hereva de la
vida eterna, germana del Fill de
Déu, va néixer aquell dia al peu de
Ia creu. Ara —com deia el Concili—
comença a treure el cap de l'aigua

un període nou de la história huma-
na; les ones d'un canvi profund
s'estenen pels Ambits de l'univers;
una societat i una cultura nova
s'anuncien arreu. Els temps són ma-
durs. Els deixebles d'aquell Senyor
que amb la mort ens dona la vida,
no sembla que estiguem al dia ni a
l'hora.Els fills del futur ja creixen
entre nosaltres; el miracle es con-
gria dins la fosca.

Succeirà encara, com aquell dia,
que mentre la gent se'n baixa del
turó, buida i consirosa, embolcalla-
da l'anima dins una nit eixorca,
sera Ilavors un foraster vengut de
lluny, que esqueixerà el vel i avesat
a escorcollar la llunyania, ens
anunciara el futur de tot futur:
'<Vos dic que aquest home és el fill
de Déu» (Mc 15, 39).

Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A.
Concesionario del Servic lo de Recogida y Eliminación de Basura

de Felanitx y su término

INFORMA
El servicio de recogida durante la Semana Santa

será diario (excepto sábado]
RO 43, iMOS a los usuarios domiciliados en el itinera-

rio de ias procesiones, que depositen los residuos una vez
finalizadas las mismas.

LUNES dia 20 también habrá recogida.

BONES FESTES




