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MES SOBRE LES CANDIDATURES
Continuam avui amb la llista del

PDP (Unió Felanitxera) i amb la de
PERQUE SOM JOVES, COLOMS A
LA SALA, la relació de les candida-
tures que se presentaran a les pro-
peres eleccions municipals de dia 10
de juny i que, contrariament al que
diguèrem dissabie passat, no seran
quatre, ja que a darrera hora hem
sabut que Izquierda Unida piesenta
també una candidatura. Aixó no
obstant i degut a que no n'hem ten-
gut noticia a temps, no podem ofe-
rir avui la seva llista.

CANDIDATURA DEL PDP
(UNIÓ FELANITXERA)

Pere Mesquida Obrador
Cosme Oliver Monserrat
Pere J. Batle Garcías
Josep Bonet Grimalt
Miguel Barceló Batle
Bartomeu Cerda Rigo
Miguel Adrover Barceló
Joan Monserrat Vidal
Maria Binimelis Amengual
Sebastià Nicolau Artigues
Antoni Oliver Barceló
Pere Obrador Serra
Tomas Sánchez Domínguez
Jaume Nicolau Julia
Pere Obrador Obrador
Francesc Adrover Alonso
Jaume Ballester Puigrós
Suplents:

Sebastià Capó Company
Sebastià Obrador Obrador
Antoni Barceló Bennasar

Dia primer de maig, la Banda de
Música de Felanitx i les corals «Bro-
tet de Romaní» de Id Soledat i la de
Felanitx, obriren la setmana de mú-
sica. La primera part del programa
fou a càrrec de la Banda sota la di-
recció de Felipe Manchón i a la se-
gona les tres agrupacions conjunta-
ment delectaren l'auditori amb frag-
ments d'òpera d'una gran brillantor
(«Xerxes», «Tanhauser» i «Nabuc-
co») i amb les peces «Finlandia» de
Sibelins I HAl.leluia» de FIaentl‘d
Alternaren en la direcció En Tomas
Oliver i En Jaume Estelrich. Cal es-
mentar que la lletra de «Cor de pele-
grins», del «Largo» de «Xerxes» i la
de «Finlandia» és original de Mn. Ga-
briel Rebassa. Aquesta fussió de les
tres agrupacions dóna lloc a unes in-
terpretacions d'una grandiositat mu-
sical extraordinaria, ja experimenta-
da en ocasions anteriors.

El dissabte a vespre l'església de
Sant Alfons fou plena de gom en
gom amb motiu del festival líric. Es

CANDIDATURA DE PERQUE SOM
JOVES, COLOMS A LA SALA (Inde-
pendents que es presenten sota les
sigles del PSM):

Tomeu Xamarrí (Obrador i Adro-
ver)

Maria Pollença (Obrador i Rosselló)
Jaume Caseta (Oliver i Adrover)
Aina Maria de Ca's Xocolater (Mes-

tre i Julia)
Andreu Fiol (Fiol i Monserrat)
Francesca Randa (Artigues i Pons)
Bernat Randa (Monserrat i Rosse-

lló)
Francecsea Moix (Sagrera i Riera)
Sebastià d'Es Forn (Vidal i Joan)
Caterina Massutí (Massutí i Sureda)
Pere Reus (Uguet i González)
Maria de les Neus de Ses Perles (Se-

gura i Luján)
Salvador Trompé (Garcías i Bordoy)
Margarida Roca (Roca i Tauler)
Joan Serrut (Rosselló i Antich)
Jaume Nou Sous (Estelrich i Mas-

su ti)
Sebastià Cerda (Cerda i Capó)

Suplents:

Pere Suau (Suau i Manzanares)
Miguel Barceló (Barceló i Manresa)
Joan Serrut (Rosselló i Veny)
Joan Cinto (Martorell i Coll)
Joan Salero (Oliver i Mayo!)

Aquesta candidatura té un candi-
dat que ho es també al Parlament
Europeu, En Sebastià d'Es Forn,
que es presenta per E.R.C.

aquesta la modalitat que aconse-
gueix una major acceptació entre la
gent major i el reclam del veterà
baríton Francesc Bosch fou de segur
un bon atractiu. Aquest cantant, la
soprano M.. José Martorell i el pia-
nista santanyiner Andreu Bennassar

(Passa a la ptIetna

Ia rod
La Casa del mar

El tema de la Casa del mar esta
resultant força polèmic. Aquest pe-
riodic se n'ha ocupat en algunes oca-
sions, però sense arribar al fons de
la qüestió. A tres sessions de l'Ajun-
tament, ha quedat damunt la taula
i encara esta per resoldre.

Nosaltres varem aprofitar una ve-
gada més l'avinentesa del regidor in-
dependent que pasava per demanar-
li noves de l'assumpte.

—No sé què vos he de dir. Aques-
ta setmana, hi havia d'haver una reu-
nió per trobar-hi solució; però a
hores d'ara no sé quin resultat pu-
gui haver donat.

—Però, digau almanco, gte.; es que
passa.

—Mirau: tots eis inconvenients
d'aquest enfit deriven del fet de no
estar aprovat el Pla General d'Orde-
nació Urbana. Aquest tema, que com
heu dit repetidament a La Rodella,
era el més urgent que teníem plan-
tejat a la vila, ha estat un més on
s'ha fet patent la incapacitat dels
nostrcs governants. En set anys no
han sabut fer un pla acceptable. Em
podria estendre sobre aquest punt,
però no ho faré. El fet es que no
tenim Pla General revisat i que jo
me n'aniré de la Sala el mes que ve,
després de vuit anys, i el pla conti-
nua penjat.

Ara l'Ajuntament se troba en tl
cas de no poder donar permís per
fer la Casa del mar perquè el pro-
jecte Kr-dactat no s'ajusta a la nor-
mativa urbanística de la zona on ha
d'estar ubicada d'acord amb el pla
vigent, que és el de l'any 1969; però
tampoc no hi esta amb la normati-
va del pla encara no aprovat.

—I com és possible que l'arqui-
tecte fes un pia en desacord anal)*
la normativa?

—Vat aquí una pregunta que tots
voldríem veure contestada. L'arqui-
tecte diu que va fer el pla així per-
què, a l'Ajuntament, li varen dir que
no hi havia per quê tenir en compte
el pla.

—¿I qui li va dir tal cosa?
—Els tècnics de la casa diuen

que ells no ho varen esser. Tots els
grups de l'oposició tenim sospites
fortes que va esser el Batle; pea>
aquest es nega en rodó a entrar en
el fons de la qüestió. Heu de con-
venir que la seva actitud es si mes
no sospitosa. El fet és que l'embo-
lic ja esta armat.

—¿I no hi ha solució?
—Diuen que sí, però el remei, tot

i essent parcial, passa per la com-
pra d'uns terrenys que poden cosr
tar un o dos milions de pessetes.
Jo mantec que n'hauria de pagar
Ia quantitat el responsable de Ven-
demesa. Allò que no és acceptable
és que una gent que es presenta al
pobla sota el signe de l'eficàcia,
quedi empantanegada en una cosa
així.

—L'Ajuntament, ¿no podria donar
un permís condicionat a l'aprova7
ció del pla general?

—Per començar, notau que un
permís així ja seria un número
força extravagant, i més ara, a punt
de celebrar eleccions. Si - tenim en
compte que en el proper consistori
no hi haura representació de -la
Candidatura Independent, jo no he
de donar un vot condicionat.

—¿Vós estau a favor de la Casa
del mar?

—Naturalment. Jo i tots els altres
grups del consistori. Tots quants
d'acords s'han presos en relació a
la Casa del mar, s'hi han pres per
unanimitat. Si ens trobam ara da-
vant un embull, declín tota respon-
sabilitat, que ha de caure damunt
el qui l'ha armada. Es Inés, no
comprenc l'interès del grup majori-
Inri per a ropeenqiirar aquest tema,
quan no n'han tengut mai de con-
sensuar-ne cap altre. Pel que a mi
respecte no hi ha res a consensuar.

Pirotècnic

Oratori del Calvari

FESTA DEL SANT CRIST

El diumenge dia 17 de maig se ce- ,

lebrara a l'oratori del Calvari la fes-
ta del Sant Crist i la benedicció delg
fruits i els camps.

A les 6 se dirà una solemne Euca-i
ristia i tot seguit se procedirà a la
benedicció. Tots hi sou convidats.

Eir..t.i-vana de Fiiifisic9

Demà, dia de h Fira de maig

PITA DE, !ABRE
La r undació Mn. Casor. Da*

l'Editorial Ramon Llull

muntaran una taula de !libres en català
a la placa de Sa Font

Visitau-la	 10°/0 de descompte
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral:	 1.250 Ptes.

Semestral a fora: 1.400 Ptes.

SANTORAL

Diu. 10 St. Joan d'Avda
Dill. 11 St. Mamert
Dim. 12 St. Pancraç
Dim. 13 St. Pere Regalat
Dij. 14 St. Macia, ap.
Div. 15 St. Isidre
Dis. 16 St. Joan Nepomuc:

LLUNA

L'una plena dia 13

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10'15, 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 - Portacolom: A les
7, 9, 14,15, i 17,30 h. Diumenges
a les 7, 9, 12,30 1 17,30 h.

Portocolom - Felanitx: A les
7,15, 9,20, 16 i 18 h. Diumenges
a les 7,15, 9,20, 13 i 18,15 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 830 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

Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

diumenge:
Gayà-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
C. Ticoulat.
Francesc Piña
GayA-Metis

TELEFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgéncies)
582200
Funerària	 580448 - 581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei medic d'urgències 580254
GuArdia Civil	 580090
Bombers	 581717
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FELANITX

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este

Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 16, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros a excepción de D. Jai-
me Ballester, que excusó su asisten-
cia.

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se concedió una subvención de
30.000 pesetas al Colegio San Alfon-
so y a la A.P.A. del Colegio Juan
Capó por su participación en la
«Rua» del día 2 de marzo.

Se accedió a la solicitud de Doña
Alicia Beatriz Maldonado interesan-
do la inclusión de su familia en el
Padrón de Beneficencia Municipal.

Se aprobó la Certificación número
2 por la obra de ampliación de po-
tencia eléctrica en el Centro de
E.G.B. de Porto Colom.

Se concedió licencia de apertura
de una oficina de contratación de
servicio de ambulancias.

Se aprobó la Cuenta de Valores In-
dependientes y Auxiliares del Presu-
puesto de 1986.

Se aprobó la Cuenta de Caudales
correspondientes al 4.° trimestre de
1986.

Se aprobó la cuenta de recauda-
ción en período de ejecutiva del ejer-
cicio de 1986.

Sc aprobó la Cuenta de Recauda-
ción correspondiente al año 1986.

Se concedió una subvención a D.a

Josefa Morales Buendía para sufra-
gar los gastos de cuidado y mante-
nimiento de la perrera municipal.

Se accedió a la solicitud de P. Da-
miá Cánaves i Rotger interesando la
utilización de la Casa Municipal de
Cultura el próximo día 20 de marzo.

Se autorizó a D. Miguel Caldentey
Julia para instalar un letrero en la
esquina de calle Marina-R. Creuer
Baleares de Porto Colom.

Se aprobó el pago de la confección
de 122 metros lineales de muro en
la finca denominada «Sa Galera».

Se dio cuenta del escrito del Pre-
sidente de la Comunidad Autónoma
agradeciendo la participación de este
Ayuntamiento en el Día de las Islas
Baleares, celebrado recientemente
en Sineu.

Se acordó instar al Sr. Delegado
del Gobierno en Baleares para que
solicite al Sr. Ministro de Sanidad
una información clara y concreta so-
bre el futuro Hospital Comarcal de
Manacor.

Se acordó comunicar a D. Santia.
go Monserrat Barceló que la Casa
Municipal de Cultura, en las fechas
que él solicita, estará ocupada.

Se prestó conformidad a la certi-
ficación de obras de reform en la
zona de pescadería y cámaras frigo-
ríficas en el Matadero Municipal sus

-crita por su ingeniero D. Jose Val-
divia Ferrer.

Se aprobó la Certificación número
3 de la obra de construcción del Ce; -
tro Sanitario de C'as Concos.

Se dejó sobre la mesa pendiente
de informe del Aparejador el encar-
go de los trabajos de arreglo del Ca
mino de Ca'n Cirerol en P. Colom.

Se acordó solicitar informe del Sr.
Aparejador Municipal sobre deficien-
cias que precisan una urgente subsa-
nación en la Escuela de P. Colom.

Se concedió una subvención de
90.000 pesetas a D. Antonio Burgue-
ra para la trobada de donantes de
Sangre de la Seguridad Social.

Se accedió a la solicitud de Doña
Juana Grimalt Riera interesando la
instalación de expositores en la ace-
ra de Ronda Crucero Baleares de
Porto Colom.

Se accedió a la solicitud de insta-
lación de letrero en calle La Niña,
esquina calle Marina de Porto Co-
lom.

Se dejó sobre la mesa pendiente
de informe del Sr. Aparejador Muni-
cipal el escrito de la Asociación de
Vecinos de Porto Colom interesando
determinadas concesiones y una sub-
vención de 500.000 pesetas.

Se desestimó el recurso de repo-
sición interpuesto por D. Ginés Mar-
tínez Arroyo en representación de
Hoteleva, S.A. frente al acuerdo de
Ia Comisión de Gobierno de fecha
12 de enero del actual.

Se denegó licencia de obras a Don
Miguel Vicens Monserrat para reali-
zar el cambio de varias vigas de un
tapadero y levantar tres tabiques,
por estar situado el inmueble en
cuestión en zona destinada a plaza o
parque urbano.

Se concedió licencia a Depre. S.A.
para construir un edificio destinado
a apartamentos y una zona depor-
tiva en la Urbanización de Ca's Cor-

so, con una tasa de 3.336.104 pese-
tas.

Se concedió licencia a D. Antonio
Oliver Monserrat para construir una
vivienda unifamiliar en solar de la
calle Socors, con una tasa de 40.392
pesetas.

Se concedió licencia a D. Barto-
lome Alou Julia para construir dos
viviendas y dos piscinas en solar nú-
mero 42 de la Urbanización de Cala
Serena, con una tasa de 330.146 pe-
setas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Cristóbal Soler Bordoy, a D.'
Apolonia Manresa Adrover, a D. Ju-
lián Ramis Nicolau, a D. a María
Obrador Huguet, a D. Antonio Pal-
mer Barceló, a D.» Margarita Adro-
ver Llull, a D. Juan Obrador Balles-
ter, a D. Miguel Abrahaams, a Don
Bartolome Bennásar Nicolau, a D.
María Ramón Adrover, a D. José Ma-
ría Mascaró Pellicer y a D. Joaquín
Cantos López.

Se concedieron tres nuevos plazos
para terminación de obras autoriza-
das.

Se acordó abonar a la Casa Hos-
picio Hospital las 100.000 pesetas re-
cibidas del Consell Insular de Ma-
llorca para la 3 • a Edad.

A propuesta de la Alcaldía, se
acordó por unanimidad felicitar al
funcionario D. Antonio Barceló Oli-
ver por su gestión recaudatoria en
el pasado ejercicio de 1986.

Felanitx, a 20 de marzo de 1987.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mesquidat Obrador

VENDO MAQUINA pa ra ha mr he-
lados y una vitrina expositora.
Informes: Tel. 582238.

TRASPASO 11ELA1)ERIA-C11000-
LATERI1 en C. Miguel liordou. 25
MI:: Tel. 582238.

SE NECESITA MECA NICO
APRENDIZ

'Tulleres M. POU.
580710

CRISTALERIA FELANITX necesita
joven para trabajo lodo el ano.
In II: Tel. 582011

	WIM1•11111.77•1[011NrISIMIDENINIIIIMI

1Cintònia Obradop Juli à
Vda. d'Antoni San só

va morir a Felanitx el dia 1 de maig de 1987, a 85 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al cel sia

La seva filla Anteada; till politic Santiago Garcia Taherner; néts Margalida i Gerardo;
nebots, eosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Deu.

Casa mortuòria: C. Jaume I, 130



Ilk TAM/ENT DE LA OBESIDAD
CON LOS ULTIMOS AVANCES

MEDICOS

Centro da Electrofisiologia
C. Costa y Llobera, 32-1°.-B

Solicitar hora al Tel. 582233

ConfOCCiONS SANTUE  1
C. Plaça, 3

VESTIDOS t a

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

FELANITX

Fervorõs aniversari de la M. Alberta a FElanitx Comunicado del POP (Unió Felanitxeral
Diumenge passat Felanitx esdevin-

gué el centre d'atenció de la Congre-
gació de Religioses de la Puresa, així
com de la gran comunitat integrada
per alumnes i ex-alumnes, pares i
professors d'aquesta vasta institució
docent fundada per la mare Alberta
Giménez i Adrover l'any 1874. Una
munió de gent arribada de gairebé
tots els indrets d'Espanya, però so-
bre tot de les poblacions mallorqui-
nes on té calegis la institució, s'uní
a la commemoració del 150 aniver-
sari del naixement de la fundadora,
i que s'obrí a Felanitx precisament
perquè aquí nasqué i visqué la seva
joventud Aponnia Adrover i Barce-
ló, mare d'Alberta Giménez.

La jornada s'nicia prop de migdia
amb una Eucaristia solemne a la
parròquia de Sant Miguel, concele-
brada per una vintena de sacerdots
i presidida per Mn. Joan Bestard,
Vicari General, qui féu el panegí-
ric de M. Alberta. Les ofrenes foren
portades per nins de Jardí d'Infàn-
cia d'Establiments i per les germa-
nes Catalina Sansó —la més velleta
de la congregació— i Margalida
Obrador, natural de Felanitx. La part
coral va córrer a càrrec del grup vo-
cal-instrumental de l'Escola de Ma-
gisteri «Alberta Giménez» de So'n
Serra.

Tot seguit i amb l'assistència del
president del Govern Balear Gabriel
Cañellas i del del Consell Insular Je-
roni Alberti es procedí a descobrir
una placa commemorativa a la que
fou llar familiar de la mare Alberta,
al número 16 del carrer de l'Abeu-
rador. En Jaume d'Albocacer parla
per boca dels felanitxers glosant el
fet i les circumstancies per les quals
la saba felanitxera —poble de cor
místic i zel fundador»— nodrí aques•
ta obra tan important dins l'Arriba
del magisteri de l'Església. El Pre-
sident Cañellas pronuncia també

unes paraules plenes d'admiraciú
per l'obra de la Congregació de la
Puresa dc Maria.

La diada culmina a mitja tarda, en
un acte marià a Sant Salvador al
qual assistiren més de dos milers de
persones. Una imatge de la Verge de
Sant Salvador fou traslladada al mo-
nument de Crist Rei enmig d'un se-
guici molt vistós integrat per S'Es-
tol d'Es Gerricó, alumnes dels dis-
tints coHegis d'Espanya abillades
amb el vestit típic i nombroses alum-
nes portadores de globus de colors
blanc i cel. Al peu del monument hi
hagué una celebració de la Paraula
entorn al tema «María como con-
ciencia para la Iglesia de la acción
preferencial por los pobres y los
humildes» presidida pel rector de
Felanitx Mn. Miguel Serra. Aquest
llegí uns versets de l'Evangeli de
Sant Lluc i Mn. Baltasar Coll expo-
sa el tema palesant les xacres i so-
friments que aclaparen la societat
actual i configurm el món de la
marginació, aixecant una pregaria
per cadascuna de les circumstàncies
esmentades. Aquesta celebració fou
subratllada visualment amb uns car-
tells antagònics exhibits a cada cos-
tat de l'escena per dos grups d'alum-
nes. Seguidament les representants
de les diverses regions espanyoles
presentaren llurs ofrenes a la Verge,
tot formulant una pregaria en l'idio-
ma respectiu. La collecta en favor
del món de la marginació, la vistosa
amollada de coloms i globus i el
retorn de imatge de la Verge al
santuari, clogueren aquesta jornada
memorable sens dubte per a la fami-
lia de la Puresa i que ens deixara un

record ben grat als felanitxers al

mateix temps d'una coneixença més

profunda de la personalitat i l'obra

d'aquesta dona exemplar que fou la

mare Alberta Giménez i Adrover.

El 8 de mayo de 1983 se celebra-
ron las últimas elecciones municipa-
le3 y una Candidatura, UNIÓ FELA-
NITXERA, se presentó ante el elec-
torado de Felanitx, obteniendo, gra-
cias a los votos de muchos felani-
genses, el triunfo en las urnas y por
tanto la responsabilidad de gober-
nar nuestro querido Municipio.

UNIÓ FELANITXERA, desde el
primer momento declaró pública-
mente que había surgido como Can-
didatura de centro derecha y con
voluntad de integrarse en un par-
tido de ámbito nacional, y así lo
cumplió. Ya desde un principio, to-
dos sus integrantes pasaron a for-
mar parte del P.D.P. (Partido De-
mócrata Popular).

El P.D.P. es el Partido español que
aglutina a las personas que desde la
Democracia Cristiana han luchado
siempre aquí, y en los países euro-
peos, donde se encuentra fuertemen-
te arraigada, en favor de la democra-
cia, colocando los valores morales
sobre los materiales, en favor del
progreso, la libertad, la solidaridad
y la justicia.

El Partido Demócrata Popular
(P.D.P.) y entre nosotros, las mu-
jeres y hombres de UNIÓ FELANIT-
XERA, el próximo 10 de junio tiene
la intención de volver a presentarse
ante los electores porque está en
su deber y en su derecho. En el de-
ber de compromiso con la sociedad
que debe ayudar a mejorar; y en el
derecho democrático de, al igual que
cualquier otro partido, participación
política.

El P.D.P. (UNIÓ FELANITXE-
RA ) se quiere dirigir a las mujeres
y los hombres de todos los grupos
sociales de nuestro Municipio que
quieran compartir nuestras ideas,
nuestros valores y nuestra concep-
ción del hombre inspirada en el Hu-
manismo Cristiano.

Integran nuestra Candidatura per-
sonas ya conocidas por la gran nia-
yoría de felanigenses, puesto que
muchas de ellas han desarrollado su
actividad política y de gobierno en
el Municipio a lo largo de estos
ocho años de Ayuntamientos demo-
cráticos. Persopas, por tanto, con
experiencia en la gestión de los in-
tereses comunitarios. Y personas
también ilusionadas en continuar la
tarea dc servir a una comunidad en
Ia que se sienten plenamente inte-
grados.

Estos son los candidatos:
L—Pedro Mesquida Obrador. 2.—

Ccsme Oliver Montserrat. 3.—Pedro
J. Batle Garcías. 4.—José Bonet Gri-
malt. 5.—Miguel Barceló Batle. 6.—
Bartolomé Cerda Rigo. 7.—Miguel
Adrover Barceló. 8.—Juan Monse-
rrat Vidal. 9.—María Binimelis
Amengua!. 10.—Sebastián Nicolau

Artigues. 11.—Antonio Oliver Barce-
ló. 12.—Pedro Obrador Serra. 13.—
Tomás Sánchez Domínguez. 14.—Jai-
me Nicolau Juliá. 15.—Pedro Obra-
dor Obrador. 16.—Francisco Adrover
Alonso. 17.—Jaime Ballester Puigrós.

Suplentes: 18.—Sebastián Capó
Company. 19.—Sebastián Obrador
Obrador. 20.—Antonio Barceló Ben-
násar.

Representantes del Alcalde ea:
Porto Colom.—Bernardo Artigues
Nicolau. S'Horta.—Antonio Capó
Company. Ca's Conco s.—Miguel
Adrover Barceló. Cala Ferrera.—
Francisco Binimelis Amengua]. Es
Carritx6.—Miguel Rosselló Maimó.
So'n Mesquida.—Juan Rigo Rosse-
lló. So'n Negre.—Jaime Caldentey
Obrador. So'n Prohens.—Gabriel Ni-
colau Barceló. So'n Valls.—Juan
Prohens Binimelis.

El P.D.P. (UNIÓ FELANITXERA)
a la hora de poner a la considera-
ción de todos Uds. la lista de can-
didatos ha tenido muy en cuenta
los siguientes puntos:

1.°—Que en ella tengan cabida los
sectores productivos de nuestra eco-
nomía, como son la agricultura, la
industria, el comercio, la construc-
ción, el turismo, así como el mun-
do de la cultura y la enseñanza.

2.°—Que en ella tengan cabida las
voces de Felanitx (Ciudad), Porto
Colom, S'Horta, Ca's Concos, Cala
Ferrera, Es Carritx6, So'n Mesqui-
da, So'n Negre, So'n Prohens y So'n
Valls; para lograr una candidatura
integradora y evitar que se cometan
marginaciones o discriminaciones
que favorezcan a unos en perjuicio
de otros.

3.°—Que en ella tengan cabida
mujeres y hombres honrados y ho-
nestos, trabajadores y con experien-
cia de gobierno, mujeres y hombres
que quieran trabajar con todos y
para todos, que sepan formar equi-
po y que quieran defender los in-
tereses generales de todos, para con-
tinuar los próximos cuatro años con
un Ayuntamiento democrático esta-
ble, de progreso y bienestar.

4.°—Que en ella tengan cabida
aquellas personas que defienden una
concepción del hombre inspirada en
el Humanismo Cristiano, colocando
los valores morales sobre los mate-
riales y la actividad política al ser-
vicio de la dignidad de la PER-
SONA.

5.°—Que en ella tengan cabida los
que creen en:

EL PROGRESO, fruto del trabajo
dignificador de la persona.

LA LIBERTAD en su más amplio
sentido. Garantía del ejercicio de
todos los derechos.

LA SOLIDARIDAD Y LA JUSTI
CIA como instrumentos básicos de
Ia vida comunitaria.

Gran variedad en
MESAS Y SILLAS

COCINA, MADERA Y FORMICA
1110TI4ITET t

C. Sa Plaça, 19 	Tel. 580840



Sábados por la mañana abierto

FELANITX

XIV Festa als majors de
Porto Colom

Una vegada més es pogué compro-
var l'entusiasme i arrelament que ha
prés la Festa d'Homenatge que es
dedica als majors de Porto Colon-1.

Unes cent cinquanta persones es
reuniren a LA PONDEROSA per dos
motius molt principals: donar gra-
cias a Déu assistint a l'Eucaristia,
presidida per Mn. Josep Sastre, on
els mateixos assistonts atengueren
les parts musicals i En Joan Fullana
ens delita cantant l'Ave Maria de
n'Alvarez; i després el dinar de ger-
Manor en el que, la millor salsa, fou
la bona harmonia i folgança que en
tot moment hi hagué.

Es feren uns obsequis a tots els
assistents i alguns, a més, el rebe-
ren especial, com foren els tres ma-
trimonis obsequiats per La Caixa
amb premis en metallic, per les se-
ves recents Noces d'Or. Al Patrô Es-
teve, arnb els 102 anys tant ben
duits, li entregaren un artistic ram
de flors.

En Teodor Rigo i En Guillem
pel Patronat; el Delegat de La

Caixa Joan Oliver i el Batle Pere
Mesquida completaren tan bon aplec
amb parlaments adients a la festa.
' El Patrônat d'aquests homenatges

se sent agrait i ho vol manifestar
públibárnent, a la Caixa de Pensions
i a l'Ajuntament de Felanitr per la
seva collaboració.

G.P.R.
•

Dibuixos i olis de Guzmán
Castillo

Es pot visitar a la sala de «Sa
N'Ostra» una exposició dei pintor i
dibuixant Gregorio Guzmán Castillo.

Dins una quanrentena d'obres hi
predominen els dibuixos illuminats a
l'aquarella o amb tècniques mixtes,
gairebé tots de tendencia surrealista,
que es el mitjà d'expressió més ca-
racterístic de, l'artista.

Es tracta d'una mostra molt dig-
na, on l'autor, amb una honestetat
exemplar i sense cap mena d'a fec-
lució, evidencia una capacitat ima-
ginativa i creativa exemplar i un
estil personal inconfusible.

Aconsellam als nostres lectors la
seva visió.

Presentació de les candidatures
socialistes

A l'hora de tancar la present edi-
ció —dimarts a vespre—, a la Casa
Municipal de Cultura s'havien de
presentar les candidatures socialis-
tas per a les properes eleccions. Ha-
vien d'intervenir Andreu Oliver, can-
djdat a l'alcaldia de Felanitx i Mi-
quel Oliver i Joan Moll, candidats
al Parlament Balear.

Fotografies de Jaume Monserrat
a la Casa de Cultura

Avui horabaixa s'ha d'inaugurar
a la Casa de Cultura una exposició
dé fotografies del jove fotógraf Jau-
me Monserrat.

La mostra es presenta sota l'indi-
catiu de «Art i feina» i restara mun-
tada fins el diumenge dia 17 de
maig.

Coioms a la Sala per TV3
Un equip de TV3 (televisió de Ca-

talunya) dilluns dia 4 es desplaça a
Felanitx per enregistrar un reportat-
ge de la candidatura PERQUE SOM
JOVES COLOMS A LA SALA, qu..
s'emetrà properarrent pels serveis
informatius de la dita televisió.

Festa del Llibre
Demà, primera fira de l'any, com

es costum, se celebrara a la aostra
població la Festa del Llibre i a la
plaça de Sa Font els llibreters de Fe-
lanitx muntaran les seves taules.

Gran paellada popular
Els pares de la Guarderia de Sant

Alfons, organitzen pel diumenge dia
17 de maig un gran paellada popular
de la que en podran participar totes
les persones que vulguin. Es podran
adquirir els tickets al preu de 500
pessetes a la secretaria de Sant Al-
fons i als bars Ca'n Moix, S'Abeura-
dor, Ca'n Rosa i G-omila.

Hi col-laboren el Collegi «St. Al-
fons», «Sa Nostra», els magatzems
«Maisa» i «Ca'n Ribot» i el Callar
Cooperatiu.

Tots hi sou convidats.

Presentació del llibre d'Associa-
ció de la Premsa Forana»

Dimecres que ve, en el Teatre Mu-
nicipal de Manacor, tendra lloc l'ac-
te de presentació del !libre que aca-
ba d'editar l'Associació de Premsa
Forana, sota el patrocini del Consell
Insular de Mallorca, que recull la
singladura d'aquesta associació des
de la seva fundació ara farà deu
anys.

L'acta s'iniciarà a les 8'30 del ves-
pre i sera Mn. Joan Bauça qui ten-
drà a cura la presentació de l'opus-
ele.

Associació de Pares d'Alumnes
del CoLiegi StAlfons - Curs Studia

CONFERENCIA
El proper dijous dia 14, a les 9'30

del vespre, a a sala d'actes del col-
legi, el psicòleg Bernat Calafat i
Vich, pronunciara una conferencia
sobre el tema «Les motivacions en
Ia formació de la personalitat. Pro-
blemas i solucions».

Comiat de l'Institut Politècnic de
Ciutat al seu ex-director
Joan Maitu'

El passat dijous dia 30, l'Institut
Politècnic de Palma va dedicar un
sopar de comiat al que per espai de
trenta anys ha estat professor del
centre, el nostre paisà i collabora-
dor Joan Mairnti i Vadell. Aquest tin-
gué lloc al restaurant Ses 011eries i
fou presidit per l'actual director i
per dos representants de la Inspec-
ció. Durant l'acta se li féu entrega
d'una placa commemorativa.

Joan Maimó durant el temps que
ha exercit el seu magisteri a l'Ins-
titut Politecnc ha ocupat el càrrec de
Director durant vuit anys i mig i el
de sub-director la llarg de sis.

Liar de la 3.' Edat
Dimarts, dia 12 de maig, a les 5

del capvespre: Na MARGALIDA
BORRAS parlarà de «DIETÉTICA:
orientacions a la 3.8 edat».

Dimecres, 20 de maig: EXCURSIÓ
SUBVENCIONADA.
Programa:

Visita a Santa Ponça.
Dinar opcional al «MOLI DES

COMPTED.
Assistència a la Festa del Castell

de Bellver, organitzada per la LLAR
del Pensionista de Palma.
Preu:

200 pessetes.
Preu del dinar: 1.000.

Places:
Són limitadas.

Inscripcions:
A partir de dama dissabte, dia 9.

Cançons de la Mediterrània
A partir de dijous que ve i fins

diumenge dia 17, se celebrara a Ciu-
tat —en el Pace de la Mar-- i sota
els auspicis de l'Ajuntament de Pal-
ma, el cicle musical «Cançons de la
Mediterrània» en el qual s'anuncien
atraccions de grups d'Itàlia, País Va-
lencia, Mallorca, Eivissa, COisega.
Andalusia, Algeria, Egipte i Grècia.

Aquestes començaran a les 22 ho-
ras dels dies esmentats.

Este sábado	 nuestras puertas san
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

25 anys de Nova Cançó a Mallorca
Ahir, divendres dia 8: en el Palau

Solleric, l'Ajuntament de Ciutat ha-
via de presentar el llibre dcl nostre
paisà Joan Manresa «25 anys de No-
va Cançó a Mallorca», amb motiu de
complir-se aquesta data de la mani-
festaciú musical esmentada.

Per dimecres diq 13, a les 10 del
vespre, en el pati d'armes del cas-
tell de Bellver, s'anuncia la celebra-
cid d'aquest aniversari amb la par-
ticipació deis prolagonistes.

Primeres Comunions a STorta
Diumenge passat se celebraren les

primeras comunions a S'Horta. Així
doncs el demati, a l'església de Sant
Isidre, s'acostaren a rebre el sagra-
ment els germans Miguel i Maria
Magdalena Adi-over Rigo i Joan Mi-
guel i Antònia Cebrián Alcolea i Ga-
briel Adrover Palmer, Joan A. Rigo
Manresa i Rafel Barceló Alou.

Adoració Nocturna
Dijous dia 14, a les 9'30 del ves-

pre, en el Convent de Sant Agustí hi
haura Vigilia d'Adoració Nocturna.

VENDO UN SILO mETALico de
ea paridad para 8 o 10 toneladas.
Interesados llamar
Tels. 580075 y 0051

SE DAN CLASES DE REPASO
EGB, MatemAticas 1." BU P y
Mat. y l'Isla. y Quim. F. P.
In f.: C. Da meto, 54. Tel. 582110

—
la mis avanzada tecnología de importación a
precios que no son de importados.

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

Y es mucho, se lo aseguramos.

Desde 1.669.300 ptas. ináador. I VA> Transporte.

NUEVOS FORD SIERRA '87

Formas en evokI uki
(.4zno

	Venga hoy mismo a su Concesionario.

MOTOR FELANITX, C.B.
SERVICIO OFICIAL

Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX



Exposició fottogritfica
de

JAIME MONSERAT

T I FE
Del 9 81 17 de maig

Avui dissabte a les 6, obertura

CASA DE CULTURA - Felanitx

Senyors politics d'ofici, a Felanitx hi ha
homes i dones, per que ignorau les dones?

Perquè som joves, colono a la sala 
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SELECCION DE MARISCOS Y PESCADOS FRESCOS.
ESPECIALIDADES EN TODA CLASE DE CARNES.
SERVICIO PERMANENTE A LA CARTA.
GRANDES RESERVAS DE VINOS SELECCIONADOS.

RESTAURANTE

LOS ALMENDROS»
Dias 15 y 16 noche, actuación de

BONET 05. SAN PEDRO y LUCIO BARBOSA
Carretera Porto Colom a Porto Cristo, Km. 4
Tel. 57 30 11 - S'ESPINAGAR (Manacor)

FELANITX

CAMARAS FOTOGRAFICAS
MAQUINAS ESCRIBIR OLIVETTI
JUEGOS ELECTRONICOS
MARCOS Y ALBUMS

vida social
NOCES

El dissabte dia 23 d'abril, en el
santuari de Sant Salvador, s'uniren
en matrimoni els joves Jesús Gonzá-
lez Genovard i Maria Vicens Grinialt.
Beneí l'enllaç M. Andreu Genovard.

Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares respectius D. Agustín
González Romero i D.  Magdalena
Genovard; D. Matgí Vicens Vicia' i
D.a Maria Grimalt Riera.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi el seu gerrna Xavier, Pilar
Santiago, M.a Esther Genovard, An-
toni Barceló, Joan Puig i Antoni Ca-
net; per la nuvia els seus germans
Andreu i Van, Esperança Llompart,
M." Antònia Pascual, Pilar Amen-
gual, Maria Rosselló i Antònia Serra.

Despres de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un sopar que
fou servit a Ca'n Barceló de So'n
Macia.

Rebin els novells esposos la nostra
mes cordial felicitació.

El dissabte dia 25 d'abril, a la par-
ròquia de Sant Joan Baptista de Cal-
via, s'uniren en matrimoni els joves
Joaquim M.a Viñals Serian i Maria
Antònia Munar Nicolau. Beneí l'en-
llac Mn. Joan Bança, Vicari Epis-
copal i apadrinaren els nuvis els seus
pares respectius D. Felix Viñals Fo-
nolleda i D.a Mercê Sellan de Viñals,
D. Vicenç Munar Nicolau i D. a Apol-
lbnia Vidal de Munar.

Després de la cerim.)nia, els con-
vidats es reuniren en un sopar que
fou scrvit al restaurant «Ciro's»
Pama Nova.

Enviam la nostra més cordial feli-
citació als novells esposos.

PRIMERA COMUNIÓ

El dia primer de maig, a a parrò-
quia de Sant Miguel varen rebre per
primera vegada l'Eucaristia, els ger-
mans M.  Teresa i Carolina Fuster
Darder.

I el mateix dia, a Sant Alfons, la
reberen els germans Bernat i Miguel
Bordoy Barceló.

Enviam la nostra mes cordial feli-

citació als nou combregants i la
feim extensiva als seus pares.

NECROLOGIQUES
El passat dia 24 d'abril descansa

en la pau de Deu a Felanitx, a l'edat
de 82 anys, D.a Maria Gomita Obra-
dor, Vda. de Mas. D.e.p.

Reiteram la nosti a condolencia a
la seva familia i d'una manera es-
pecial als seus fills 15. Antoni, D. Ber-
nat, D. Miguel i D.a Miquela.

—
Dia primer de maig passa d'aquest

món a l'altre, a l'edat de 85 anys
i després de rebre els sagraments,
D.a Antònia Obrador Julia, Vda. de
Sansó.

Enviam la nostra mês sentida con-
dolência a la seva filla D.a Antònia,
fill polític D. Santiago García I als
al tres familiars.

Secció Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS

FESTA DEL PERPETU SOCORS
Dissabte dia 9, a les 6'45 del cap-

vespre, Vespres de la Mare de Deu. A
continuació missa.

Diumenge dia 10, festa de a Ver-
ge del Perpetu Socors.—A les 5 de
l'horabaixa exposició del Santíssim
i torns de vetlla. A les 6'30 rosari,
acte de consagració i reserva. A les 7
missa concelebrada amb homilia que
dirà el P. Francesc Capó, C.R.

VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, calle Campet, n.° 38 —muy cer-
ca de la calle Mayor— en solar de
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, baño grande, aseo,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con arboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,
agua corriente más pozo y cisterna
de agua potable. En planta piso, una
vivienda independiente, con acceso
desde la calle, con dos salas, tres
dormitorios, 'comedor, cocina con
chimenea, galería, aseo y terrazas
con coladuría. Posibilidad de acceso
ai jardín de planta baja. Agua co-
rirente y uz más cisterna de agua
potable.

Se vende por separado o todo jun-
to con posibilidad de nueva cons-
trucción hasta 3 plantas.
[n'orines: Tel. 11194- 1

LAS FERIAS
Señor Director:
Mañana tendrá lugar en Felanitx

Ia primera feria del ario. He repasa-
do el periódico de su dirección de
esta semana y no he encontrado el
más pequeño anuncio que recuerde
a los felanigenses y a los de fuera
que na ñana se celebra la feria. Y lo
rr ismo puedo decir de los periódicos
de Palma en los que el nomble de
Felanitx no aparece casi nunca o so-
lo en contadísimas ocasiones.

A decir verdad la falta de publi-
cidad no me ha extrañado en abso-
luto porque es la norma habitual
que se sigue desde hace muchos
arios. Y la verdad es que este silen-
cio contrasta con la publicidad que
realizan muchos pueblos de la isla
para revitalizar y magnificar sus jor-
nadas feriales ¿Es nccesairo que re-
cordemos el ejemplo de Ses Salines
(más dc 20.000 personas según los
periódicos) Sineu, el Diious Bo, etc.?
Me permito preguntarle, señor Di-
rector. ¿Qué ha hecho durante ocho
años el equipo que manda en el

ayuntamiento a favor de las ferias

de Felanitx? La respuesta es clara:
La Unió Felanitxera no ha hecho na-

da en absoluto. Si alguien puede re-

batir esta afirmación le reto a que

lo haga públicamente. Nada de nada;

esta es la triste realidad.

felanigense

propiciaren una vetlada que va com-
plaure de debo l'auditori. El reper-
tori s'integra d'àries d'òperes, ro-
manees de sarsuelas i cançons diver-
ses, així com d'algunes composicions
pianístiques originals d'Andreu Ben-
nassar. Presenta la vetlada amb mots
inspiradíssims Na Catalina Valls.

Dilluns, a la parròquia, fruírem
d'un bon concert d'orgue que, a més
a mes, poguèrem seguir visualment
per una pantalla situada al presbi-
teri. L'organista Mn. Bartomeu Veny
ens oferí obres de Pachelbel, Coupe-
rin, Haendel, Daquin, Bach, Dubois
i Pere Rebassa i acaba amb «Rose-
ton» de J. M.a Thomas.

A l'hora d'escriure aquestes notes,
a l'església de Sant Alfons, s'havia
de celebrar una vetllada musical a
càrrec deis alumnes de l'Escola de
Musica «Pare Aulí», amb un reper-
tori variat d'instruments i l'actuació
de la «Coral» d'aquesta escola.

Per avui dissabte, les 9'30 del ves-
pre, a Sant Alfons, hi ha programat
un recital de flauta i piano a càrrec
de Josep Francesc Palou i Miguel
Estelrich.

I demà diumenge, a la mateixa es-
glésia, a les 9'30, el pianista alemany
Wolfgang Liebnitz donara un con-
cert de piano.

SE PRECISA SEÑORA  para limpie-
za llamar Tels.: 580075 y 580054

CALCULADORAS
WALMANS
PRISMATICOS
RADIO-CASSETTES

La Semana
de Masta

(Ve de la pagina I) •    

Regalos Primera Comunión

Foto SIRER
IMAGEN y SONIDO

C. Mayor, 28 - Tel. 580309 FELANITX



Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• GUILLEM TIMONER siempre
es noticia, ahora podemos leer dia-
riamente su opinión en «EL DIA».
Da su punto de vista sobre «LA
VUELTA CICLISTA A ESPAÑA».
¿Quién dice que un buen ciclista
no puede ser un buen cronista?

• Se estrenó el pasado miérco-
les dia 29 la película «LA GUERRA
DE LOS LOCOS» del guionista y
realizador MANUEL MATJI —su
padre es natural de Felanitx y su
madre de Mahón— en el Multicines
«Chaplin». Todos los años veranea
en PORTO-COLOM, suele beneficiar-
se de los magníficos pinos de «S'Ho-
tel». La película ha tenido gran acep-
tación en Nueva-York en la pasada
Semana del Cine Español. La pelí-
cula recrea la oscura aventura épi-
ca de unos desheredados, cual ro des-
quiciados durante la pasada Guerra
Civil, aprovechando la gran confu
&ón reinante en el estallido de la
guerra. Se escapan del manicomio
para librar una cruenta batalla ,par-
ticular. Entre los invitados el día
del estreno estaban JUAN LUIS GA-
LIARDO, JOSE MANUEL CERVI-
NO, MAITE BLASCO, TONI DE «SA
SINIA» y SEÑORA, JOAN OLIVES,
J. A. MENDIOLA, además del direc-
tor y muchísimas personas más.

• Leo en la revista femenina
«TELVA» que hay un buen restau-
rante en PORTO-COLOM que suele
ser frecuentado por el pintor MI-
QUEL BARCELO y del que da las
mejores referencias. ¿Adivinan de
cual se trata?

• VIDEOCLUB. — «CON LOS
OJOS DESNUDOS» («Through na-
ked eyes»).— De JHON LEWELYN
MOXEY con DAVID SOUL, PAN
DAWBER, y ROD MC MARY. Rea-
lizada para la televisión, el director
es un hábil realizador de este me-
dio. Sinopsis: Un flautista de la Or-
questa Sinfónica de Chicago tiene
una extraña costumbre: mirar con
los prismáticos a los apartamentos
de sus vecinos. Aunque Anna, una
de sus vecinas, le devuelve con la
misma moneda observándole a él.
Una serie de crímenes nos envolve-
rán en una pesadilla que concluirá
con un inesperado desenlace. Valo-
ración: 3.

• Leo en un bar: «Si estas més
content que trist i mos vols fer sa
punyeta; demana una greixereta de
sípia, estil Pedro Twist. I si amb

això te despist, demana, a la
,<Burguereta», escalduns de galline-
ta, que, rnillor, no n'hauràs vist».
¿Adivina, adivinanza? Si la cosa está
clara, ¡vamos!

• Y esta semana vamos al cine
a ver «THE FLY» (La Mosca) una
gran película de DAVID CRONEN-
BERG que ganó el «OSCAR» al me-

TROFEOS DEPORTIVOS
Gran oferta en

Relojería BRUJULA Miguel Bordoy, 3
Felanitx

207. descuento y grabación gratis
41MIMOT.11=11111n

M=11n1•1r	

Guarderia SANT ALFONS
Els pares de sa Guarderia de Sant

Alfons organitzen una PAELLA GEGANT
pel dia 17 de maig.

Tots hi sou convidats.

Pescados ANGELA
C. Santa Marta, 25 — Tel. 515T82—Porto -Colom

Comunica que tendrá abierto todos los
días, lunes inclusive

Recuerde que en PESCADO FRESCO y MARISCOS estamos a su
disposición.

ripish6fol Vade!" Bennetsar

FELANITX

Donatius per ¡'equip Sènior Femení de Bèsketjor maquillaje. Con Jeff Goldblum,
un actor en alza y su «partenaire»
en la vida real Greena Davis. Es un
«remake» más que estimable de
«LA MOSCA» que interpretara el
magnífico Vicent Price allá por los
arios 50.

De complemento «ST. ELMOS,
PUNTO DE ENCUENTRO» con ac-
tores jóvenes que a raiz de esta pe-
lícula ganaron en popularidad corno
es el caso de ROD LOWE y EMILIO
ESTEVEZ. De esta cinta ya ofreci-
mos comentario con anterioridad.

• Hay FUTBOL en FELANITX
mañana domingo. Se juega la COPA
PRESIDENTE frente al PORTO-
CRISTO. El partido comenzara a
Ias 6 de la tarde.

• Y cerramos esta edición reco-
mendándoles el programa de «FE-
LANITX-RADIO» que dirige y pre-
senta una voz notable, la de BIEL
BORDOY; ya saben, los miércoles
allá por los 96'00 Mz. de la F.M.
Por otra parte T.V.F. dedicó su mar-
tes a la CRUZ ROJA, ávida de do-
nantes en beneficio de todos noso-
tros y de paso se habló del tema
de moda: El «SIDA». También quie-
ro hacerles saber que la emisora fe-
lanitxera se oye perfectamente en
CA'S CONCOS, lo comprobé perso-
nalmente.

JORDI GAVINA

ELECTRO -FRED
F. Contreras

Empresa Autorizada por el M. de
I. N.° 267

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:

Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.

--Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista

Relació de donatius a favor de l'e-
quip senior femení de basquet Joan
Capó/Autocares Grimat per acudir a
Castelló a la fase d'ascens a la cate-
goria nacional 1.a B.

Pessetes
Bar Cristal
	

25.000
Tot Esportiu	 25.000
Super Kansas	 10.000
«La Caixa»	 10.000
Licores Limsa	 10.000
Automóviles Felanitx	 10.000
Bar Ca'n Blanco
	 6.000

Santi Fotógrafo
	 5.000

PSOE
	

5.000
Banca March
	

5.000
Viajes Felanitx Tours, S.A.	 5.000
Ricart
	

3.000
Bar Campo Deportes

	 3.000
Michelín	 2.000
Bar Toboso	 2.060

9eseansii en pan

Supermercat Andreu
	 2.000

Reparaciones y ventas
(material hostelería)
	

2.000
Tienda C/. Juevert
	

1.000
Opel
	

1.000
Ford
	

1.000
Ca N'Ussola	 1.000
Librería Kafka	 1.000
Viva
	 1.000

Pub S'Auba	 1.000
Muebles Samu	 1.000
Admiración González

	 1.000
Supermercado Aldi
	

500

SE NELESI	 Senora o sehorila para
limpieza autocares.
Trabajo nocturno.
Inf.: Autocares Grimalt Td. .IS1 I' I

entregá l'ànima a Deu a Felanits, al dia O de maig, a 31 anys.

Els seus pares Rafel i Isabel; germá Rafel; tios, cosins i els Ares familiars vos deinanen
que encomaneu la seva ánima a Déu.

Casa morludria: C. Joan Alcover, 19



•

principcine
Tel. 580111

Viernes 8, sábado 9 a las 9'30 noche y domingo 10 desde las 3

Uno de los grandes éxitos de este afio, llega...

LA MOSCA y St. Elmos. Punto de encuentro

Viernes 15, sábado 10, a las 930 noche y domingo 17 desde las 3

Alguien quiere salvarnos de esta humanidad y estar -1 . y son

Armados y Peligrosos
Risa a tope.

Y

Salvaje Acorralado
Emoción, aventuras, acción...

Pinturas PROCOLOR
Distribuidor: CAN PRIM

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.

FELANITX

FUTBOL

FELANITX: Vargas (1), Obrador
(1), Juan (1), Guerrero (2), Surler
(1), Cano (1), Alzamora (2), Ga-
llardo (1), Hernández (2), Covas
(1), Vanrell (3).

Ferrer (1) por Gallardo.

ARBITRO: Muñoz Tovar. Regular
actuación. Mostró cartulinas amari-
llas a Mateu dcl equipo local y a
Vargas del conjunto visitante.

GOLES

Minuto 6, Mateu, 1-0.
TvIinuto 15, Vanrell, 1-1.
Minuto 16, Ortiz, 2-1.
Minuto 17, Covas, 2-2.
Minuto 47, Vanrell, 2-3.
Minuto 51, Vanrell, 2-4.
Minuto 60, Alorda, 3-4.
Minuto 62, López, 4-4.
Minuto 76, Vargas, 4-5.
Minuto 77, Gelabert, 5-5.
Minuto 88, Valentin, 5-6.

F. Martínez

COMENTARIO

Extraño resultado el logrado por
el Felanitx en el último partido de
liga, uno de esos que va no se dan
en fútbol moderno, donde predomi-
nan las tácticas defensivas. El en-
trenador Fiol planteó el partido con
cierta alegría; baste con significar
que el portero Vargas marcó un
gol juaando de delantero tras dejar
la portería al sustituto Ferrer. Un
partido en el que hubo muchos fa-
llos defensivos o muchos aciertos
de los atacantes, pero en suma un
partido de esos que entretienen, es-
rwctacttlar,cle los que agradan a la
afición simplemente porque la gra-
cia en el fútbol son los goles, lo de-
más son zarandajas.

Vanrell, con tres goles y Valen-
fin volvieron a ser jugadores desta-
cados. El Felanitx con esta victo-
ria y el empate del Arenal frente
a La Victoria se sitúa por delante
dc és te, al igualar a puntos —26—,
pero poseer mejor gol-average di-
recto, pese a que todas las clasifi-
caciones de todos los periódicos (a
veces los hacemos con los pies) le
situan detrás.

El Felanitx que ha dado muchos
sinsabores a los aficionados esta
temporada ha tenido un final feliz
de liga, sumando un total de siete
puntos en los últimos cuatro parti-
dos, marcando 12 goles y encajar-
do 7. Esperemos que este buen sa-
bor de boca con que finaliza esta
angustiosa temporada no se pierda
ea la próxima campaña, que según
rumores promete ser el reverso de
li moneda, se quiere hacer un gran
equipo con las máximas aspiracio-
nes. Amén.

MA1KEI .

SEGUNDA REGIONAL
SON COTONERET, 2 - CA'S

CONCOS, 4

DOS POSITIVOS

Ya cuenta el Ca's Concos con dos
positivos tras la victoria consegui-
da en el feudo de So'n Cotoneret.
Un partido fácil para los pupilos de
Sacares que ya fueron a las casetas
en el intermedio con un claro mar-
cador a su favor (0-3). Los visitan-
tes no se habían percatado todavía
de que los locales jugaoa con sólo
diez jugadores. En la 2. a parte hubo
reacción local que dejó el marcador
en un inquietante (2-3), pero final-
mente el Ca's Concos no tardó en
dejar las cosas claras y marcar su
cuarto gol.

Marcaron por el Ca's Concos J.
Oliver (2), Monserrat y Crucera
(Guindi).

CA'S CONCOS, 2 - GENOVA, 1
MAS FACIL DE LO PREVISTO
Ante un equipo que marcha fuer-

te en la tabla, con nueve positivos
en su haber y que demuestra cuan
peligroso es en sus salidas, el S'Hor-
ta sin hacer un gran partido se im-
puso con relativa facilidad.

Goles de Toni y Mas.

Cabe destacar el debut del por-
tero Pedro Muñoz, fichado re.:iente-
mente por el club. También ha su-
puesto un buen refuerzo el fichaje
de Gaspar Muñoz que ha venido ju-
gando estos últimos partidos con
asiduidad.

El S'Horta con este resultado se
sitúa en la sexta plaza con 35 pun-
tos y tres positivos.

JUVENILES
FELANITX - POLLENÇA

NO SE JUGO POR FALTA
DE ORGANIZACION

¿Quién tiene la culpa? Qui-lo-sa?
Lo cierto es que el árbitro se pre-
sentó por la mañana y el partido
estaba anunciado a las 6'15 de la
tarde. Los de aquí culpan a la Fe-
deración y los de allá a los manda-
mases del club felanitxer. Lo cierto
es que ambos equipos se presenta-
ron a jugar a la hora anunciada y
¡claro! faltó el trencilla de turno.

Es posible que s celebre el miér-
coles día 6 o domingo día 10, a la
hora de redactar esta nota no se
sabía con exactitud.

J. Montalvo

GUARDARIA NINS tan de (tia com de
nit.
In f.: Tel. •580671

UNIVERSITARIA dona elasses de
repas d'EG13.
Informes: Tel. .580671.

TLETTSTAdE

Com cada any aquest temps de
primavera ens ofereix una gran
quantitat de proves atlètiques po-
pulars. Els oferim un resum de l'ac-
tuació dels atletes felanitxers a dues
de les darreres celebrades.

Tant a Llucmajor com a Porreres
foren molts els atletes de Felanitx
que hi participaren (Especialment
del Club Joan Capó, també del grup
«Opel Felanitx» i del Fidípides).

IV CROSS SANT BONAVENTURA

Molt satisfactòria organització a
la prova feta a Llucmajor el primer
de maig. Encara que el nom indi-
qui que es un cross, en realitat es
tracta d'una correguda popular da-
munt asfalt.

Tres atletes del J. Capó obtingue-
ren el primer lloc en la seva cate-
goria Llorenç Páramo (inic.), el seu
germit Andreu (alv.) i la sénior Mar-
galida Adrover. Assoliren el segon
Roe Maria Carmen Valverde (inicia-
ció), Mari Carmen Adrover (benja-
mí), Maria Monserrat (cadet), Joan
V. Matíes (benjamí) i el veterà Se-
bastia Adrover (Fidípides). Un mag-
nífic tercer Roe el conseguiren Ca-
talina Albons (aleví), Raúl Ferrer
(aleví), Mateu Obrador (cadet) i
Miguel S. Perelló (júnior).

V PUJADA MONTI-SION

Prova molt dura amb participació
mes be curta en la que obtingueren
la ma .joria de victòries els atletes de
Porreres que demostraren haver fet
hores extra a les costes del Puig.

Dels resultats destaquem:

ler. lloc: Maria Carmen Valverde
(mini-benjamí).

2on. lloc: Mari C. Adrover (benja-
mí ), Llorenç Páramo (mini-benja-
mí), Joan V. Malles (benjamí) i Se-
bastià Adrover (veterà del
des ).

3er. lloc: Bernardí Sierra (benja-
mí), Miguel Sánchez (infantil), M.a
Antònia Soler (mini-benjamí), Cata-
lina Albons (aleví), M.a Antònia Cru-
cera (infantil).

AVUI A CAMPOS I
DEMA A MANACOR

Continúa el «carrussel», amb la
disputa de la semi-maratón «Fira de
maig» de Campos, avui dissabte, i de
Ia de La Salle de Manacor, el diu-
menge, entre d'altres.

VENDO MEDIA CUARTERADA
DE TIERRA con caseta.
En Ca'n Fred.
Int : Tel.: 580999

El Felan'tx cerró la Liga con una espectacular
VICTORIA - La Unión, 5 - Felanitx, 6

SE NECESITA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Servicio militar cumplido. Carnet de 2.
Trabajo todo el año.	 Inf.: Tel. 581984-85

Moltes proves popu!ars



INNOVACIONES EN MARCHA.
Tots els models OPEL seran a
SA FIRA DE MAIG de demà diumenge

AUTOMO VILES
P. Ramon bull, 12
Tel. 581521
FELANITX

FELANITX

Cercant una resposta
Crida l'atenció que, darrerament,

i potser per primera vegada de
temps nostre, a la premsa local se
tracten qiiestions religioses en ac-
titud «de debat», per anomenar-ho
de qualque manera. No sé si el fet
en si es bo o dolent, però, en tot
cas, l'hauríem de veure com un
símptoma i com a tal considerar-lo

tenir-lo en compte.
Símptoma de que? Per ventura

no som jo el més preparat per a
dir-ho. Si m'he decidit a escriure
el present comentari és perquè els
temes religiosos, com a objecte de
discusió, m'apassionen, i m'agrada-
ria veure'ls tractats més sovint a
les pagines del setmanari, amb ulls
critics, esperit i de diàleg i respec-
te cap a les posicions contraries
(1). I quan dic respecte no em re-
feresc a una actitud que se sol pre-
sentar amb aquest nom i que con-
sisteix en una forma de menyspreu
més o manco ben dissimulat.

Intentaré exposar les reflexions
que m'han suggerit uns escrits re-
cents. Sé que les meves paraules
poden no tenir gaire interès, per
tal com procedeixen d'un profà en
la materia; però resultarien molt
oportunes, i jo me'n felicitaria, si
provocaven algunes respostes per
part dels qui tenen capacitat
donar-les.

M'ha interessat la carta de les
Oronelles Lliures i Altres Aucells
publicada a l'edició de dia 25 d'a-
bril. Consider raonable la réplica
que, vuit dies després, li donaven
Un grup de cristians; lament, però,
que se tancassen dins una posició
merament defensiva, sense intentar
descobrir què hi pot haver darrera
el contingut literal de l'escrit deis
atacants.

¿Què vol dir, realment, la carta
dels ¡oyes? ¿Que s'hi amaga, darre-
ra els seus punts d'intemperància,
d'agressivitat i del seu to displi-
cent? Ho dic perquè em costa creu-
re que ningú se molesti a escriure
una carta només per dir que una
cosa, en aquest cas la missa, no
l'interessa. M'explicaré: a mi, el
futbol, posem per cas, tampoc no
em fa fred ni calor. A ca nostra, de
petit, m'hi menaven qualque vega-
da; però tot d'una que vaig tenir
edat d'anar-me'n de les meves i
triar jo mateix els meus deverti-
ments, no hi vaig tornar pus. Doncs
bé, no m'ha passat mai pel cap es-
criure una carta a cap periòdic per
proclamar i justificar-ne el meu ab-
sentisme. Per això no puc evitar la
sospita que, en el fons, la carta d'a-

quells volàtils devia contenir qual-
que cosa ben distinta d'alió que hi
captava una lectura superficial.

El que, no ho sabria dir: ¿Reac-
ció contra unes practiques hereta-
des? ¿Concessió al tòpic de qiies-
tionar els sistemes tradicionals
d.educaciú?¿Desilitisiúperilo 11. 1 \ er
trobat en la religió la resposta cer-
cada? ¿Resentiment contra unes
doctrines que han tengut més de
frustant que d'orientador? En tot
cas, un sentiment ben llunya de la
indiferencia.

Admet que em puc enganar. Per
ventura caig en el parany de la me-
ya pròpia incapacitat de mantenir-
me al marge del fet religiós. Per-
que, això si que es cert: puc com-
prendre els extasis dels místics, Ia
serena esperança dels homes de fe
senzilla i la desesperació dels
ateus, i fins i tot les ires dels men-
ja-capellans; però veig que no po-
dré arribar mai a la tranquilla i en-
vejable impassibilitat d'aquells qui,
amb certa impropietat de Ilenguat-
ge. s'auto-denominen agnòstics.

La carta dels joves es una mostra
més d'un fenomen massa conegut i
tractat per a descobrir-lo ara: es
el que s'ha dit descristianització de
les masses. Un fet que va començar
a fer-so. patent els anys cinquanta
a països europeus de tradició cató-
lica. Aquí ens varem torbar una
mica més a notar-lo, penó ara ja no
el podem ignorar. Esbrinar-ne les
causes escapa a les meves possibi-
litats. La resposta, en tot cas, de-
nendria de la idea que ens hagem
fet dels principis que regeixen l'e-
volució de la Humanitat i de la ma-
teixa llibertat humana. Si pensam
que les societats evolucionen a l'at-
zar, o d'acord amb unes heis
inexorables, poca cofia hi podem
afegir. El cristianisme i totes les
religions podrien molt be caminar
irremisiblement cap a la desapari-
ció. Llavors els qui encara sentim
inquietud pels temes religiosos
constituiríem una especie a extin-
gir.

Si pensam, en canvi, que els ho-
mes tenen capacitat de decisió, que
poden inflUir sobre la marxa del
món (i alguns decisivament), lla-
vors es qüestió de demanar-se qui-
na part de responsabilitat ens per-
'oca a cadascun i, corn es obvi, a la
institució que, en llenguatge del
carrer anomenam l'Església.

A l'home d'avui, de cada dia li
resulta més difícil mantenir la doc-
trina rebuda i viure dins un món
que li ofereix respostes alternatives

Arnic/ga lector/a, els propers dies
23 i 24 del present mes són jut na-
des de divulgació de l'ornitologia
dins el context de l'any dedicat a
Ia potenciació del medi ambient. És
el G.O.B. qui reb l'encàrrec de dur a
terme aquesta tasca al nostre pais,
i ha tocat a la nostra agrupació lo-
calfer-ho a nivell de municipi. Així
dones, teniu davant el primer d'una
serie de tres articles que no prete-
nen altra cosa que oferir alguns co-
neixements molt elementals sobre
les aus i la metodologia emprada per
a la seva observació, catalogado i
estudi.

Parlarem avui de l'origen i l'evo-
lució, per fer-ho tot seguit de la va-
riada morfologia dels aucells segons
els diferents habitats i tipus d'ali-

mentació; i també de la seva identi-
ficació i sistemàtica per a classifí-
car-los. Darrerament, enumerarem
les diferents activitats i passatemps
que genera l'ornitologia, així com la
fauna ornítica més interessant que
es troba al nostre terme.

Científicament pareix que ha que-
dat demostrat que les aus provenen
d'uns 1-- ptils que habitaven als ar-
bres, botant d'una branca a l'altra,

a les qüestions fonamentals, unes
altres formes de vida, i fins i tot
uns sistemes de valors que, alman-
co en certs aspectes, poden esser
més raonables i conduir a unes so-
lucions practiques més humanes, o
més d'acord amb la seva conscien-
cia.

Resulta obvi que l'Església n'hau-
ria d'esser ben conscient, de tot
això; però al moment actual, la im-
pressió que un té es justamciit la
contraria. novant la problemàtica
que el món, i els mateixos catòlics,
li plantegen, l'Església esgrimeix la
condemna, torna a treure la vena
artilleria, restaura la doctrina su-
perada i ho adorna tot amb viatges
papais, beatificacions i canonitza
cions.

A escala local, la situació se re-
peteix en petit. Mentre uns joves
proclamen que la religió ja no eis
diu res, i els bancs dels temples se
veuen ocupats per uns fidels de
cada dia més clars i mes vells, vi-
vim en plena eufòria de commemo-
racions, aniversaris, lapides, dava-
Ilaments, primeres comunions amb
fotògraf incorporat, i celebracions
litúrgiques televisives. El darrer
gran problema de l'església felanit-
xera es si ha d'incorporar les tres
Manes a la processó.

Estimat lector: si penses que
vaia equivocat, que tend una visió
parcial i deformada de les coses i
m'he deixat influir pels tòpics dels
enemies de l'Església, segurament
has endevinat. Oblida el meu escrit
i queda tranquil i en pau.

Ei darrer dels laïcs
(1) Seria una preterició imper-

donable no esmentar uns excellents
articles que, amb el títol generic
de «Camina caminaras...», signats
per B.V. publicava el setmanari
l'any 75 i següents.

corrent damunt dues soles carnes.
Això succeia fa cent cinquanta mi-
lions d'anys, a uns boscos de carac-
ter quasi tropical, situats al que
avui és el continent europeu. Aquests
animals anaren convertint les esca-
tes en plomes, i aquestes prengueren
diferentes formes segons la seva fun-
ció. Al mateix temps, i a partir de
les extremitats anteriors, es contigu-
raren les ales. L'esquelet es trans-
forma adequadament, reduin
però fent possible una activa muscu-
latura. Desaparegueren les dents i la
boca es transforma en bec, que . no
es altra cosa que una coberta cò r-
nia del maxilar, pre-maxilar i man-
díbula. L'estèrnum prengué la for-
ma de quilla, la coa s'acurça...

Ja tenim unes formes aerodinàmi-
ques i uns membres que possibiliten
el vol, i amb ell el domini de l'aire;
però es fa imprescindible uns acon-
dicionaments interns que Os posin
en marxa. Aquests són dos, tonamen-
talment. Per una banda l'elevada
temperatura de la sang, uns 42° C,
normalment, i que es monté cons-
tant donat l'efecte aïllant de les plo-
mes i la reduïda superficie de p.l!r-
dua de calor. Això permet un ele-
vat nombre de pulsacions per mi-
nut que baixen segons augmenta el
tamany; així, un aucell petit té més
de 500 pulsacions per minut!! D'al-
tra banda, s'ha hagut de cercar mi
sistema respiratori distint al dels
rèptils i mamífers; no quedant l'ai-
re retengut als pulmons, sinó que
els travessa fins arribar als sacs
aeris, per tornar-los atravessar en la
sortida, •

Aquest es a grans tras el camí se-
guit dins la História Natural per un
bon grapat d'espècies per assegurar-
se la seva permanencia a l'escenari
de la vida. No tots ho aconseguiren.
Sembla que des del Pleistoc!. a l'ac-
tualitat són 2.900 les especies esvaï-
des. Actualment es coneixen 8.650.

SE OFRECE ESTUDIANTE de 20
años, con IIUP v COU, auxiliar
puericultura y jÁrdin infancia.
Con experiencia. Para cuidar ni-
ños en verano. Preferible zona
sur de Mallorca rrri. (147t80

VENDO CASA con tres cuartones
de terreno en C. Puig de Sa (‚isla.
Precio 4 20R000 pts.
Entrada 3 millones. Resto 2 años
o ti00 000 por afio. Sin intereses.
luí: Tel. 580732 (no llamar los do-
mingos nor la mañana).

VENDO PISO precio 2.800.000.
1.300.000 entrada. Resto medio
millón anual sin intereses.
la.: Tel.: 581629 (llamar por la
noche de 9'30 a 10'30)

V=IMEMININn

SE NECESITA PERSONA para ofi-
cina Inmobiliaria en Cala (1.0r,
con conocimientos de inglés y

In f.: Tel. (M73S9

NATURALESA I SOCIETAT

Anar d'aucells U)




