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Un glosador de Ca's Concos

Sebastià Vidal «Sastre»
per Guillem Monserrat Vidal ía rodella

(Conclusia)
Deixem però, aquesta qüestió i

passem a una altra cosa
Es un, costum molt arrelat el

fet de solicitar al glosador una
cançó dedicada. Són moltes les
cançons d'aquest tipus que hem po-
gut arreplegar, gracies sobretot, a
Ia collaboració dels propis interes-
sats. Vet-ne aqui uns exemples on,
naturalment, el sollicitants no en
surten gaire ben parats:

Que estas de sana i robusta!
I molta planta que fas!
Emperò no trobaràs
cap penga -que et vénga justa,
si no la te fas de fusta
de sa mida que voldràs.

En Mateu, amb sa pallissa,
sa mula i es carro gros,
sé cert que en passeja un tros
més llarg que una llonganissa.
Ja més endavant, Vidal publica

una segona pla 'ueta de gloses que
inclou nou composicions, dedicades
totes, motivades per fets recents.
Són, per aquest ordre: Un mul man-
llevat, Es ranxo extraordinari, Un
arrepentit per força, Un ca afectat
d'ous, A un sabater, Felicitació a
Sor Bonaventura, Canyons per a
dos nuvis, Contestació a un glosa--,
dor d'edat molt avançada i Cançó
de Primera Comunió.

Jo en destacaria, sobretot, les de-
dicades al ,seu millor amic —també
glosador-2- Sebastià Rotger «Xina»,
de s'Alqueria Blanca. Vet agi el co-
mençament de Un arrepentit per
força:

Senyor Don Sebastià
Rotger, de per s'Alqueria,
rebràs això que t'envia
un que va molt a pescar;
i aquest paper el va trobar
dins es ventre d'un serrà
que de cançons feia cria,
i t'ho envii per si cap dia
en vols, jo sé on n'hi ha.
Ja que treballaren junts, no és

d'estranyar que se'n fessin sovint
de gloses. A vegades, fins i tot, un
Ia començava i l'altre l'acabava:
VIDAL

Que t'has posades ulleres?
Que es per veure-hi més clar?
T'hauràs d'arribar a posar
sostens a ses colloneres...

ROTGER
M'han tornades tan lleugeres
que es vent les me fa volar.

ROTGER
Ern pensava era una bruixa,

tan demati cercant cuc!
VIDAL

En tenc un que sempre el duc
—perquè som yell i no puc—
penjat damunt una cuixa.
Dins l'amplissima producció —tot

i que no se'n conserva més que una
petita part— d'aquest glosador, hi
trobam també cançons lligades a
festivitats, sobretot religioses: can-
gons de la festa de Sant Antoni,
cants de sales (Pasqua), etc. Val-
guen aquests exemples: • -

Sant Antoni, beneïu
es sembrats, que facin via
que si «en Duran» se moria (2)
trobariem lluny s'estiu.
Senyor batle, ¿mos vol dar
catorze o quinze panades
que tentm mottes tallades
i pasta, no ve a un quinta;
que de tant de dejunar
tenim ses dents rovellades?
Per acabar aquesta petita res-

senya sobre l'obra d'en Sostre no
em puc estar de transcriure algons
fragments de glosats, la part, pot-
ser, més coneguda de la seva pro-
ducció arreu de Mallorca. La gent
recorda especialment aqueles can-
cons més fortes que en diferents
ocasions van servir per a «guanyar
una batalla» als seus rivals. A con-
tinuació en transcriuré tres, dirigi-
des a Madà Joana «Cartera», de
Búger; a Mestre Llorenç Capella,
d'Algaida i a Mestre Jaume Calafat,

(2) «En Duran» era la resposta
més comuna quan algú, els anys 40,
preguntava si ja hi havia blat a la
botiga per a poder-ne comprar.

(Passa a la pagina 5)

Avui dissabte, a les 8'30 del
vespre, a la plaça de Sa Font,
GRAN FOGUERO amb vi i sangria
per a tothom i actuació de S'Estol
d'Es Picot.

Els alumnes de 8é curs del col.legi
Sant Alfons posaran a la disposició
del públic entrepans de llangonissa
i botifarró, aixi com també begudes
per tal de fer qualque duret pel viat-
ge d'estudis.

Diumenge dia 24, a les 3'30 del
capvespre, tradicionals BENEIDES
amb concursos per a tres modali-
tats diferents:

el castell
Aquests dies, com cada any, hem

tornat al castell de Santueri. Des-
prés de l'excursió a Sant Salvador,
és un dels itineraris classics per fer
una eixida sense sortir del nostre
terme municipal. A més d'haver-hi
unes restes vinculades a la nostra
història, hi ha uns paratges d'una
considerable amenitat i d'allà estant
s'hi destrien uns panorames que, en-
tre tot, li donen un atractiu singular.

Pel .nostre gust, el temps miilor
per a visitar el castell és la tardor i
l'hivern. Bé, en principi, Mallorca és
una terra que alla on no l'han feta
malbé, és bella tot Pany; pet-6, a
l'estiu, el camp apareix nrassa Arid,
mentre que a les altres estacions, la
natura se mostra en tot l'encant pro-
pi de cadascuna. No hem d'oblidar
que ara justament comptam amb
l'allicient de la puntual florida dels
ametlers.

L'excursió al castell, temps enrera,
no era gaire practicada. Ara la cosa
ha canviat. Avui rep un contingent
de visitants que comença a esser
important i que, possiblement, de
cada dia ho sera més. El propietari
cobra una mèdica entrada, i trobam
que esta be i seria bo que l'afluència
del públic li permetés compensar
l'esforç de vigilancia i conservació.
La carretera que mena de les cases
al castell és esgarrifosa; constitueix
el model perfecte d'allò que no ha
d'esser una carretera, pert) així i tot
és la que ha permès la possibilitat
de visitar-lo amb un minim de faci-
litat. Com segurament saben, el cas-
tell és una propietat particular, i
això fa que el marc legal en què es
troba no sia el més favorable al trac-

CARROSSES:
1 er. Premi, 25.000 ptes.
2on. 	 0

	 15.000
3er. 	 10.000
4rt. 	 8.000
56. 	 7.000
66. 	 6.000
76. 	 5.000

CENTRES D'ENSENYAMENT
O ENTITATS JUVENILS

ler. Premi, 15.000 ptes.
2on.	 12.000 >>
3er. 	 0	 10.000 0

4rt. 	 9.000
5.	 7.000

5.000

Lament que hauria de rebre. Per una,
part, el propietari no pot tocar ni
una pedra de ..la construcció, perk),

d'altra banda, els poders públics.
tampoc no hi prenen l'interès que
pertocaria precisament perquè no hp-'
miren com un be públic. Es ver quo-

fa una sèrie d'anys s'hi varen fer
unes obres importants de consolida-
ció i restauració; per?), per desgra-
cia, no han tengut continuïtat. I ds
una vertadera llàstima, perquè
castel necessita ma de metge. A la:
torre de l'homenatge Ii urgeixi
unes obres de consolidació que ai
tant se torben podrien determinar
un dany que costaria molt de re-
parar. Una altra urgència és la do'
marcar-hi un itinerari on se vés bdi.
clar quins són els Hoes practicables
j. quins son els perillosos.

Es veritat que la restauració del
castell no és una competència de
l'Ajuntament, però no acabam d'erk-
tendre la total passivitat.que hi mos- ,
tra al respecte. Almanco podria ges-
tionar unes ajudes o fer pressió da-
vant l'organisme al qual aquesta
bor correspongui. • t

El propietari enscva dir quei Toe'
abans de les eleccions, el castell
rebre la visita d'un regidor que mos-,
trava molt bona disposició, però que, ,
passades les eleccions no n'ha sabUt
res pus. Nosaltres li contestaretn,
que els regidors tenen una feinada i
que per ventura li havia fuit del cap.

Ja sabem que el felanitxer esbui-
bat trobarà que repetim un sermó
que no escoltara el qui l'hauria d'es-
coltar; però un gran escriptor va dir
que perquè una cosa sia escoltada
l'han de repetir, pel cap prim, vint
vegades.

Nosaltres no ens cansarem: com
Ia viuda de l'Evangeli, insistirem un
cop i un altre fins que a la fi se faça
justicia anc que sia per no sentir-
nos pus. El castell molt be mereix
el nostre interès i la nostra pre-
ocupació. Pirotècnic

ANIMALS SOLS
ler.	 Premi, 5.000 ptes.
2on. >> 4.000 »
3er. 3.000 »
4rt. 0 2.000 »
5e . 1.500 »
66. » 1.000 »
Per a una millor organització des-

filaran en primer Hoc els partici-
pants dels centres d'ensenyament i
entitats juvenils, després els ani-
mals sols i al cap dan-er les car-
rosses.

(Passa (1 la pagina 4)

Programa de la festa de Sant Antoni a Felanitx
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a foral 1.650 ptes,

SANTORAL
•Diu. 24 St. Francesc de Sales
Dill. 25 Cony. de St. Pau

•Dim. 26 Sts. Timoteu i Titus
•Dim 27 Sta. Angela de Merici
Dij. 28 St. Tomas d'Aquino •

• Div. 29 St. Pere Nolasc
• Diss. 30 Sta. Martina

LLUNA •
Quart creixent dia 25'

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:.
A les 6,45 (excep. dissabtes,
diumenges), a les 8, 10, 14 . 1

• 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 19 11

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

Felanitx - Portocolom: A lei
9, 14,15 i 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.

Portocolom - Felanitx: A les
9,20, :4,45 i 18 h. Diumenges; a
les 9,20 13 i 18,15 h.

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
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Funerària Lesever	 582450

Ambulkncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717

Jaume Rotger
C. Ticoulat.
Francesc PifiEi
Gayk-Melis
Miquel-Nadal
Jaune Rotger

Opol.timia Illanresa
Viuda de Soler

morir a Felanitx, el dia 17 de gener de 1988, a l'edat de 85 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al cel sia
Els seus fills Maties, Joan, Guillem i Cosme; filles politiques Antònia Maimó, Magdalena

Ginart i Miquela Garcias; nets, nebots, eosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu
la seva anima a 'Mu.

Casa mortuòria: 2.a Volta, 38 (Son Soler) Son Mesquida  

FELANITX   

Ajuntament
de Felanitx!
EXTRACTO DE ACUERDOS DE ILA

COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este

Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado dia 23, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos sus
miembros:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se acordó instalar, a titulo de
prueba, barandilla de contención de
vehículos en un tramo de la acera
de la c./ Alou.

•Por no haber consignación se de-
sestimó la solicitud del CIM intere-
sando colaboración en la promoción
de los cursos de ECCA sobre ense-
ñanza de nuestra lengua.

Se acordó solicitar del Servicio Hi-
dráulico 1a limpieza del cauce • del
Torrente de Son Valls..

Se acordó adquirir tres estufas
para la Escuela de Ca's Concos.

Se acordó solicitar informe del Sr.
Aparejador Municipal sobre el esta-
do actual del Escorxador.

Se acordó contratar con Limpiezas
Adrover-Hernández, C.B. el servicio
de limpieza de la Casa Municipal de
Cultura por un período de un mes.

Se recibió definitivamente la ins-
talación eléctrica para señalización
y emergencia de la Casa de Cultura.

Se dejó sobre la mesa la solicitud
de D. Onofre Vaguer interesando
una ayuda para paliar los gastos del
segundo tomo de su tesis doctoral.

Se acordó conceder un premio de
10.000 pesetas, solicitado por la PI-
MEM para el concurso anual de es-
caparates. •

Se acordó la devolución del aval
constituido por D. Antonio Vidal Pe-
relló en garantía por la ejecución de
determinadas obras de infraestruc-
tura.

Se autorizó a D. Rafael Jimenez
Garrido en representación de la
ONCE para la instalación de quios-
cos en la via

Se autorizó a los siguientes parti-
culares para la apertura de zanjas
en la via pública: a D.a Magdalena
Adrover Fuster, a D. Pedro Vicens
Fiol, a D.a Francisca Sagrera Adro-
ver, a D. José López Sanchez, a D.
Nicolas Luengo Mendoza, a D. Pe-
dro Rosselló Maimó y a D. Antonio
López Cano.

Se concedió un nuevo plazo para ha permanecido expuesto al públi-
terminación de obras autorizadas, a co el Censo Electoral Ordinario y
los siguientes particulares: a D. Co- vistas las reclamaciones que han
lin Fowler, a D.a Juana Almodóvar ,sido presentadas por los interesados,
Gil, a D. Antonio, Albons Artigues, ,estimando fundadas en derecho las
D. Juan Ferragut Puig y a D. Anto- ,reclamaciones aludidas, se acordó
nio Rodriguez Gelabert. informarlas favorablemente.

Se denegó la licencia de obras a A propuesta de D. Pedro J. Batle
D. Antonio Canet 'Adrover y a D.a Garcias, se acordó remitir un tele-
Francisca Surier Barceló para reali- grama urgente al Delegado Provin-
zar obras en el solar n.° 4 de la Urb. ciai del Insalud para que tomen las
La Punta 1.° Fase, por no coincidir medidas necesarias para poner en
•loS linderos del solar con el Parce- funcionamiento la calefacción del
lado de la Urbanización. •

concedierol licencias a D. Este-
ban Noguera Vidal para construir
un almacén en la c./ Zavellá, con
una tasa de 17.069 pesetas, y a D.
Marcos Adrover Roig, para adicio-
nar dos plantas piso en planta baja
sito en c./ Duana, 12, con una tasa
de 68.477 pesetas. _ ^

Se informaron favorablemente las
solicitudes de construcción de vi-
viendas rústicas suscritas por D.
Eugenia Gaya. Barceló, en la finca
509 del Polígono 3, y por D. Sebas-
tian Fernandez R., en la finca 152
del Polígono 34.

Seguidamente se pasaron a exami-
nar los expedientes de obras parti-
culares menores en trámite de apro-
bación, y de acuerdo con el infor-
me del Sr. Aparejador Municipal y
del Concejal Delegado de Obras, se
autorizaron las siguientes: a D.3 Apo-
lonja Manresa Adrover, a D.a Cristi-
na Ramos Díaz, a D. Jose Bosch
Mas, a D. Gregorio Mulet Ensefiat,
a Antonio Artigues Nicolau, a D.
Juan Muñoz Rodriguez, a D. a Juana
Ramirez Martinez y a D.a Bárbara
Obrador Pins.

Se dió cuenta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía en los úl-
timos siete (has.

Se asesoró al Sr. Alcalde en asun-
tos de su competencia.

En el Turno de Ruegos y Pregun-
tas, tras ser declarado de urgencia
por todos los asistentes, se tomaron
los siguientes acuerdos:

A propuesta de la Alcaldia, se acor-
dó organizar los actos conmemorati-
vos del Día de la Constitución como
en años anteriores, a la que asisti-
rán la Banda de Música y la Coral
de Felanitx y se servirá un refrige-
rio para la población, corriendo to-
dos los gastos a cargo del Ayunta-
miento. Asimismo se acordó hacer
efectivo el pago de dichos gastos.

A propuesta de la Alcaldia y dado
que se ha terminado el plazo que

Ambulatorio de Felanitx.
_ Por Ultimo se comentó sobre la
iluminación navideña y sobre la Ley
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
de t3 de Marzo de. 1986, en lo que
afecta a la Policia Local.

Asimismo se dió cuenta del escri-
to de la Asociación de Padres de
Alumnos del Colegio Reina Sofía de
S'Horta manifestando su entera sa-
tisfacción en lo que hace referencia
a la pintura y acabados realizados en
dicho Colegio, así como el interés y
acierto demostrado por la empresa
que realizó los trabajos.

Felanitx, 25 de noviembre de 1987.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde, 	•

Cosme Oliver Monserrat

ELECTRO-FRED
F. Contreras

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

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:
Cámaras frigorificas, vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
—Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista
URGENTE!

BUSCO APARTAMENTO para al-
quilar todo el afio en Porto-Colom
Inf.: Tel. 575947

SE DAN CLASES INGLES, EGB.
INFORMES: EN ESTA ADMON.



Don Macià Rol
Dia 8 de gener va morir don Ma-

cià Fiol Ballester, es nostro vicari,
com dèiem es de Son Negre. Mai hi
havia hagut un senyor tan conegut,
tan popular, tan apreciat per nol-
Eros per lo que sa seva mort ha es-
tat molt sentida per tots.

El mes d'agost passat se compli-
ren trenta vuit anys d'estada entre
noltros. Ses coses han canviat molt
des d'aquell temps; a vegades venia
a peu si no trobava cap carro que el
convidàs a cualcar.

Quina persona de Son Negre no
haurà.passat algun dia amb ell? Es
més veils el recordaran quan venia
per a rreglar es ca m i. Era es (jm.
feia més feria, es que no faltava cap
dia, animat sempre fins que s'havia
acabada sa 'feina. Va viure unit a
noltros en ses alegries i ses penes,
amb tota sensillesa.. Mai va demos-
trar enfadament amb res, servint sa

gent lo millor que sabia. Totes ses
hores passades amb ell són males
d'olvidar, pet-6 ses darreres encara
ho seran más. Estic content d'haver
pogut ajudar sa darrera vegada que
va venir a Son Negre, recolzant
seva espatila a sa meva perquè es
pes de sa malaltia ja no el deixava
aguantar. Trist viatge va ser aquell
per tots es que Facompanyavem.

Però mes recordada sera sa 'darre-
ra vegada que el vaig veure. Anava
vestit amb sos ornaments sagrats
que duia per celebrar Missa, pert)
no era darrera s'altar de sa nostra
esglesia, sinó dins una caixa que
guardava es seu cos. Sa seva anima
ja no hi era, ja havia volat cap el
cel, aquell cel del que tant nos havia
parlat, cap al qual tantes vegades
nos havia Marcat el camí per anar.
hi i on esper que un dia nos hi tro-
bem per a gaudir sa glòria de D'éu.

eternament.
Sebastià Obrador

Porque
cada estudiante

es un mundo.
Nó tbdo el mundo puede empezar un curs() misrno dia

•1
Nibiir Q

'

dose on la misma frecuencia
Algunos porque irobapn, otros rogue estudion aims ((nos, Giros por

males diversos.	 .

Por eso Centro Uno olrece cursos de Mecanogrof ia, Taquigrafia,
Secretando, Contabilidad o Informática, con atea	 Aidion	 coso por
ono.	 .	 ,	 L .

Quien tenga visa, sin embargo, puede hocerlo en el plaza de tiempo
MS breve • por ()Igo disponemos de los sistemas de enseñanza mos
avanzados, y ofretemos o nuestros alumnos lo posibilidad de praticar con
maquinas o computadores durante todo el dio... sin recargo olgund

Las doses son individuales, pero tos toms son comunes No
comamos p close, sino por cur so completo.

Desde luego, cuonto antes se empiece, antes podía contar Con IOS
conocirruentas  boscos en el merco prolesional actual

Vaya a lo seguro estudie en.... centro
UNO

PALMA 	 INCA	 MANACOR
Via Portugal, 1-A 	Obispo Llompart, 5 	 Plaza Iglesia, 2
Tel. 72 43 71 	 Tel. 50 21 85

Restaurant BONO
C. Algo, 10 - Tel. 580588 Felanitx

Divendres i dissabtes a vespre

TM «NEW ORLEANS JAll»
JAll MELODIC EN VIU

Sopar a gust i de bon gust

FELANITX

Avantatge de Ilavors

S'Estol d'Es WHO... Massa!!!
(Conclusió)

Jo no sé si contar lo de San Pedro. Direu que som fanatic, que no
dic ver. I no ho demaneu als de S'Estol perquè són humils o les sembla
que no fou ver. I ha passat! Nosaltres fórem a l'hotel de Bones Aires amb
ells i vaig tornar a San Pedro un dia abans «per ultimar detalls». Dia 30
de desembre es dia aposta per viatjar, per això vaig pujar al tren de les
13, a les 12,15. Parti a les 14,05 i arriba a San Pedro (172 km.) a les 19,30,
quan l'horari diu 15,28. L'endemà a les 4,30 pujava a l'autocar per a tor-
nar a Bones Aires a cercar S'Estol. A 15 km. de San Pedro ens esperava
una caravana d'automòbils amb tots els de ca-nostra (com se suposa)
i N'Andreu Fiol, Maria Batle, En Tomeu Garau, Berta Franci, Bernat
Rosselló, Alicia Duran, Joan Puig Francisca Gaya, Damiana Tugores de
Garibaldi, Antònia Calafat, En Francesc Antich «Xispitas» o «Cabe11»
que l'any passat fou a Mallorca i enguany ha vengut des de Córdoba
aposta per veure els de S'Estol, En Pep Bosch, i altres que tampoc
podien fallar. Entrada triomfal a San Pedro, crits i rialles per dins la
Direcció de Cultura, mentre se posaven la roba «de feina». Desfilada pel
carrer Mitre (el principal) i ballada cada tant al mig del carrer i a cada
cap de cantó. Transit tallat (sense cap policia). Benvinguda del Batle,
notes dels diaris, la TV i la Radio. Més fotos que el «ballet Bolshoi».
Dinar al Club de Pescadors. Hotel i «descans de la companyia». Pots
pensar! A comprar! Tot el que veien. Res passava de mil pessetes (a
Mallorca quatre mil...) i per això feien tanta vaga. No entenen com ells
poden dinar be per 300 pessetes i nosaltres no podem per 20 australs.
Per això feim vaga.

La ballada al Parc de la Direcció de Cultura fou gran. Gent i tot
que mai s'havia vista per la vila. La primera presentació amb vestit
camperol fou interrompuda a les 20. Al cassette no  trobàvem les dotze
campanades que teníem preparades. Les trobarem al tambor i el flabfiol
d'En Tomas. Els dotze grans de raïm hi eren... Qui sap a on. Les botelles
de sidra ompliren "un caramull de colies que els de S'Estol brindaren
a tot San Pedro, i allè'fou com una comunió amb les dues espècies,
cançons i sidra. Totffom begué almanco un glopdt i incorporà al seu
esperit la substancia d'aquelles cançons, el_sentit d'Atquells balls. Un grup
de folklore «criollo» de San Pedro oferí qualque cosa de lo seu fins i
tot En Roberto Taddei Artigues, net de felanitxers canta acompanyat de
guitarra i arpa india, una caneó dedicada al seu estimat Felanitx. Foren
més de dues hores de «comunió», a tal punt qtie erem tots un, tots
mallorquins, tots felanitxers. Placa recordatória per l'Ajuntament de San
Pedro, discurs del Bade; plat d'aram amb un gauxo i «ARGENTINA»
dedicat a S'Estol, discurset d'En Miguel Julia; gerricó felanitxer p'En
Miguel Enginyer, i per si això fos poc, medalla del «Centenari de Felanitx
Ciutat» (jo més gojós que un bou d'ekposició) i de la colla de xeremiers
d'En Miguel i En Tomas, un flabiol preciós, estrenat instants abans amb
el bolero mallorqui. Vertadarement fou massa! No hi podia haver
discursos, no podia...Segona presentació de S'Estol amb vestit d'anar
mudat i critg.etlina nies;Itma Ines I una més, se feren prop de les deu
del vespre. Jo pensava que entre l'emoció i el cansament no soparien...
No en va quedar ni pel moix! I no se feren pregar. Amb la darrera
mossegada, trempar de guitarres, guiterrons i xeremia inflada. I «ala
curro tira-t'hi»! La terrassa de l'Agrupació Mallorca a l'instant ja era
petita, la Via Mallorca i l'Avinguda Espanya (aqui es Ca-vostra) vessaven
de cotxes i la gent no hi cabia.  L'actuació de fons era a l'amfiteatre natu-
ral de «Las barrancas del Paraná» i allà hi anaren, botets a botets tots
ballant «els Cavallets». Mai en la vida m'hauria somniat aquest especta-
cle. Oh! Si En Toni Enginyer, Na Catalina Carbonera hi poguessin esser!
I hi foren! En la persona de made) Antonina Sagrera d'Sbert «Xorreta»,
la padrina (89 anys) de l'Agrupació Mallorca. Fins a ca-seva, perquè no
pot donar una passa, ana S'Estol, que la tapa de besades i Ii féu cantar
«Sor Tomasseta». Aquells ulls que ploraren tant el seu nét que quedà
per a sempre a les Malvines, el valent Mateu Sbert, encara tingueren
llàgrimes de goig per veure aquests mallorquinets que tant botaven, que
ella tira el gaiato, no li va caure. Que vos pensau! Pere, aquelles cametes,
clue damunt s'era eren un temps millors que un carretó de batre, encara
es mogueren dues passes. I era prou!

(Passa a la pig. 6)

Fontanería Hnos. Repiso, C.B.
Instalaciones sanitarias - Calefacción

Piscinas - Gas butano y propano
Servicio reparaciones

C. Cavall Mari, s-n - Tel. 575012 - Porto-Colom



CAIXA RURAL
PROVINCIAL DE BALEARS

ASOCIADA AL BANCO DE CREDITO AGRICOLA

OPOSICIONS
Auxiliars administratius amb possibilitats

de promoció quasi immediate
INFORMACIÓ: A qualsevol Oficina de la Caixa Rural i cri-

dant al telèfon 20-77-62 (Srta. Maria).
INSTANCIES: Fins dia 2 de febrer de 1988.
OBSERVACIÓ: Pels que no tenguin coneixements d'Informà-

tica es realitzarà un curset intensiu del dia 27 de gener al 2 de
febrer, de les 15 a les 17 hores.

EXAMENS: Dia 6 de febrer a les 8,30 hores al CoHegi LICEU
BALEAR, carrer Cabana, 31, PONT D'INCA.

Els opositors han de dur calculadora, maquina d'escriure,
bolígraf i D.N.I.

Restaurant B O RI 1Y
C. de S'Aigo: 10 - Tel. 580588 - Felanitx

Festes de: Batiaments, Combregars,
Noces, etc...

Si no heu d'esser més de 150 persones, veniu abans a parlar
amb noltros i els vostres convidats vos ho agrairan.

NOUS MENUS! NOUS SERVICIS

Leine pinch)  a
Tel. 580111

Viernes 22 y sábado 23 a ias 9 noche.
2 estrenos recién proyectados en Palma.

Los Centinelas y Todo en un día
Domingo 24 desde las 3 tarde.

3 películas Los Centinelas
Todo en un dia
La aventura de los Ewoks
(mil° de 3 a 6)

Viernes 29 y sábado 30 desde las 9 noche

Maniquí y Amiga Mortal
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FELANITX

La festa de Sant Antoni
La de Sant Antoni es tal vegada la

testa de caracter popular que dóna
Més de sí del cicle hivernenc del ca-
Jendari mallorquí, i des de que les
Oelebracions d'aquesta mena experi-
mentaren una refivalla amb l'adveni-
ment de la democracia, aquesta com-
memoració sembla que s'ha envigo-
rit encara més que les altres per tot
Arreu. Basta posar esment en les
«perversitats» que es fan a molts in-
drets amb les ja acreditades «climo-
itiades* i en la notorietat tumultuo-
sat que ha assolit la commemoraciO
del sant eremita als poblés de ses
Marjals.

Aquí, per sort o per desgracia, no
14em arribat a tant. Entre nosaltres
$ant Antoni se celebra amb més me-
sura. Tal vegada sia aquest el to que
correspon a la remenada grisor
Ja comunitat felanitxers i, en tal cas,
ens hem de conformar.

Amb més o manco ostentació, però
a tots els indrets del terme, s'hauran
encesos foguerons o hi haura hagut
les beneïdes, i això, si més no, es
motiu de gaubança, de convivencia i
de participació, que no es dir poc.

Divendres dia 15 al barri de Sa
Torre i especialment a Portocolom,
on assolí caracter multitudinari,
s'encengueren foguerons i el sende-
ma, vigília de la festa, Es Carritxó
fou el centre d'atracció de tota la
contrada. N'hi ha que diuen si s'hi
reuniren prop de dós mil persones.
Lo cert es n'hi havia moites. I el sa-

rau fou precedit de la tradicional so-
lemnitat religiosa, amb estrena de
goigs a Sant Antoni a càrrec del Cor
de S'Horta. Aquests —11etra de Joan
Maimó i música de Miguel Manre-
sa— foren molt celebrats. Després
al mig del petit nucli carritxoner i a
l'entorn de les flames, s'arremolina
la gent entre música balls i torrada.

Les beneïdes, malgrat el temps
plujós s'obriren una clariana j foren
molt concorregudes. Hi acudiren
desset carrosses, procedents de
S'Horta, Ca's Concos, Calonge, San-
tanyí, Son Valls i Son Prohens, un
bon grapat de nins i nines vestits a
l'ampla i el corresponent bestiar,
molt minvat lògicament.

A la propera edició confiam d'ofe-
rir la relació dels guanyadors del
concurs d'aquestes benekles.

Conferbncla a Sot Mesquida
Organitzat per l'Agrupació de Fe-

lanitx del GOB, el proper dissabte
dia 30, a les 9 del vespre i en el lo-
cal social de WTI Mesquida, l'agent
d'Extensió Agraria Biel Serra, ex-
posara el tema: «Alternatives natu-
rals a s'agricultura».

El conferenciant es prou conegut
dins els medis rurals per quant di-
rigí • molt • de temps el programa ra-
diofònic «Foravila» de Radio Ba-
lear.

Foguer6 en el Passeig Vell
Recordam que avui a les 8 del ves-

pre, també s'encendrà un fogueró en
el paseig de Ramon thin. Hi haura

vi de franc i ball animat per S'Estol
d'Es Picot.

Fogueró de Sant Antoni a
Sot Prohens

El proper dissabte dia 30 cele-
braran a So'n Prohens la festa de
Sant Antoni.

A les 8,30 hi haura missa amb
l'assistència de les Autoritats i tot
seguit fogueró i ball animat per
S'Estol d'Es Picot.

Club Altura
Pel diumenge dia 31 es té previs-

ta una excursió al Puig Roig.
La sortida sera com sempre, de

la plaça d'Espanya, a les 8 del ma-
ti. Es prega puntualitat.

Per a inscripcions i consultes, te-
Won 580589.

Curs Strdia
Dijous dia 28 de gener, a les 9'30

del vespre a la sala d'actes del colle-
gi de Sant Alfons, el P. Antoni Oli-
ver parlara sobre el tema: «La so-
ledat del cristià que es proposa d'es-
ser-ho de bon de veres».

Cursets de Cristiandat
Dimarts dia 26, a les 9'30 del ves-

pre, a la Rectoria hi haura UL-

Domingo 31 desde las 3, 3 películas

TREIA EXTRAORDINARIA amb vi-
sita dels de Palma i altres pobles.

Tots els que hi vulguin assitir es-
tan convidats.

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9,30 del ves-

pre, a la capella de la Caritat, hi
haura vigilia d'Adoració Nocturna
femenina.

Programa Ile la festa de
Sant Antoni a...

(Ve de la pdgina 11
Els centres d'ensenyament i les

entitats juvenils es concentraran al
bell mig de la plaça d'Espanya, els
animals sols des de Ca N'Ussola tins
al bar Cristal i tot seguit darrera
ells les carrosses-.

Mentre el Jurat deliberara, actua-
ran al centre de la plaça els alum-
nes de les Escoles de Ball.

L'entrega de premis es farà a
l'esmentada plaça un cop acabada
l'actuació del grup de dansa.

L'organització d'aquesta festa, com
fa ja una partida d'anys, corre a
càrrec de la Croada de l'Amor Divf
sota el patrocini de l'Ajuntament
de Felanitx.

informació

Restaurante EL CRUCE
Gran variedad en platos
de cocina mallorquina

Local renovado

Carret. Felanitx - Petra, cruce Ses Basses
Tel. 560073



Sábados por la mañana abierto
MOTOR FELANITX, C.B.

SERVICIO OFICIAL ÍC_D1
Alonso Rodriguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX

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

Especialidad en platos
típicos mallorquines

SERVICIO A LA CARTA EN GENERAL
MENU DEL DIA 	 Pruebe la zarzuela

Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.

Restaurante SON COLOM
Carrel. Felanitx - Campos, Km. 1 - Tel. 581076 	 FELANITX

Para bodas, banquetes, comunio-
nes, bautizos, etc.

consulte precios sin compromiso

Les ofrecemos calidad, servicio
y buen precio

FELANITX

Sebastià Vidal...

Son Servera, per aquest ordre:
Jo trob, Joana Cartera,
que ets campana sense so;
se que et pintes una flor,
emperò glosant amb jo,
seras una flor borrera
perquè sa part de grossera
te fa inútil tot lo bo.

En el món tots som germans,
creats d'una nth divina
que mos guia i encamina
per a ser bons cristians.
Per() volt ros, capellans,
predicau per tots es sants
i acabau autos i benzina
amb sos doblers d'ets ignorants.

Segons es sant, sa capella;
segons s'esglesia, es portal;
segons s'aguiat, sa sal;
segons sa truita, sa pella.
Calafat ets una estella
de dolent material:
ets corn es brau d'Es Rafal
que en veure bou, s'encamella;
tot d'una en sentir una esquella
li pega sa idea aquella
com tu, en veure un devantal.
Aquesta darrera forma part d'un

grup de vuit fetes pocs mesos abans
de morir en ocasió d'una vetlada de
gloses feta a Cas Concos a finals
del 1965, amb Mestre Jaume Cala-
fat, Socies i Bartomeu Crespí, com
a terna actuant. Vidal ja era yell i
estava molt malalt, pert) a instan-
cies prou provocatives de Calafat,
es va veure obligat a intervenir, co-
sa que va provocar una ovació Ilar-
guíssima del públic que ja havia

(Ve de la pagina I)

assistit al Local Parroquial amb
aquesta esperança.

Pocs mesos després d'això, el fe-
brer del 1966, Sebastià Vidal deixa-
va d'existir a l'edat de 78 anys.

Ell mateix, amb la cançó que
segucix, demanava una oració per
a la seva anima, com a bon creient
que era en el fons:

Amb onze he feta funció,
glosadors, a lloc d'entrada,
i ara fa una temporada
que mod en Joan Sans6.
I jo, per passar s'escaló,
just falta sa llenegada;
quan tal noticia hauran dada,
que s'ha mort un servidor,
resau-me una oració
i sa gracia de tal favor,
de Deu vos sera pagada.
El 13 de f e l) r e r d'enguany

es complirà el centenari del naixe-
ment del glosador. Pensam que sera
una ocasió immollorable per fer
una edició de la seva obra i també
perquè les autoritats democràtiques
i el poble de Cas Concos dediquin
un carrer al personatge més popu-
lar que n'ha sortit.
GUILLEM MONSERRAT I VIDAL

Cas Concos, març del 1987

COMPRA RIA DE MEDIA A UNA
CUARTERADA de tierra y un
APARTAMENTO en Porto-Colom

INFORMES: EN ESTA ADMON.

COMPRARIA 5.000m. de TERRENO
en proximidades de Felanitx.
In formes Tel. 238793

Per P. Xamena
1901

Desembre.—EI P. Miguel Rosselló, missioner dels Sagrats Cors, pre-.
dica la novena i quaranta hores de la Puríssima.

Desembre, 12.—S'Inaugura un servei de diligência entre Felanitx
Santanyí en combinació amb el tren.

Desembre, 12.—Un home que patia atacs de locura es tira dins una
cisterna.

Desembre, 19.—L'Ajuntament tracta de modificar el sistema de recatb-
dació del «consum». A la quartera es reuniren molts d'homes i estavel
a punt d'organitzar una manifestació, però el batle prometé que no as
modificaria res.

Desembre.—Es funda una «Lliga» de pagesos per defensar les terrea
dels abusos dels pastors.

Desembre, 24.—En el Convent s'estrena una instaHació de gas per
iHuminar tota l'església.

Desembre, 27.—Morí a la plaça el Rd. D. Bernat Reus Obrador.
Moviment de la població durant l'any 1901. Registre civil: Naixements

252, Matrimonis 115, Morts 208.
Moviment parroquial (St. Miguel de Felanitx) Batiaments 259, Matti-.

monis 84, Morts adults 144, Albats 46.
Moviment parroquial (parròquies i vicaries del terme) Naixements 306,

Matrimonis 116, Morts 211.
Es veu que deixaren d'anotar-se en el registre civil alguns naixements

defuncions.

Bibliografia:
Jorge Veny, Culto de los felanigenses a Maria Inmaculada (B. Reus 1901).
Almanaque de «El Felanigense» para 1901 (B. Reus).
Jorge Veny, Memoria referente al Hospital y Hospicio (B. Reus 1901).
Reglamento de «La Protectora» (B. Reus 1901).
Memoria de la Inauguración del Centro de Contratación (B. Reus 1901).
Reglamento del centro de Albañiles de Felanitx (B. Reus 1901).
G. M. Jovellanos, Memoria del Castillo de Bellver (B. Reus 1901).



FELANITX

S'Estol d'Es Gerricó...
(Ve de la pkina 3)

A l'Avinguda Juan de Garay, hi ha com un escenari natural. La
Direcció de Cultura de San Pedro ja ens ho tenia inuminat «a giorno».
La gent esperava de tot d'una que tocaren les dotze, que no foren
obstacle per a poder tornar brindar, amb més raó de que no ens fes
mal... Perquè havíem sopat, i be. Malgrat aim!) es coneixedor que ballant
«els Cavallets» el sopar les havia pegat ja pels talons i ballaren... Com
ballaren! I com feren ballar. Fins i tot els coixos! La nostra néta de sis
Anys quasi féu sa freixura! Encara no l'hem poguda aturar... I ja no
l'aturarem pus mai. Se que me vaig colgar devers les tres, els altres
crec que no, i no era més prest.

Dia primer de l'any les havia convidats a dinar, no per retribuir les
tantes vegades que em convidaren a sopar (que a vint-i-quatre no arriba)
quan es reunia S'Estol, per a tractar: «I que en farem? Anam o no
anam?». Jo matcix no ho creia molt. Ara mateix no ho crec, i ho estic
veicnt... Dues porcelles volaren (i no es per dir, que com sabeu no
volen). El vespre havíem acordat pa amb oli, perquè el personal anava
fart de earn. I no pogué ésser del tot, perquè en Ricardo Montalvo, que
l'any passat les conegué a Mallorca, les oferí dos xots, que no sé com...
volaren! (i no tenien ales...). (No crec que fos per rescabalar-se de quan
me convidaren... Perquè voltros ho vereu, alla vaig perdre vint quilos
en sis mesos i aquí en només de cinc dies n'he recuperat set. I que
voleu! El goig, l'alegria, dormir prop de S'Estol, aix.6 només m'engreixa,
baldament no ho cregueu.

L'horabaixa, com que l'embaixada de S'Estol és cultural, i la cultu-
ra ja sabem d'on ve, anàrem a veure la «Vuelta de Obligado», racó del
Parana on dia 20 de novembre de 1845, lluitaren cent braus argentins
contra vint-i-cinc vaixells artillats dels anglesos i francesos plegats, (que
mai han mirat prim). Abans d'acabar el relat històric em demanaren si
lo hi havia estat... Tan viu ho vaig contar. El professor frustrat d'histò-
ria, condemnat a dictar comptabilitat, ha de morir per la fe.

Ja som a dia 3 de gener, el darrer diumenge que, esta S'Est31 a
l'Argentina. Ja som a Mar del, Plata des d'ahir, la gent està rebentada
I feliç al mateix temps. Ouasi la caravana completa que els esperava
a quinze quilòmetres de San Pedro, esta també dins l'autocar esperant
per anar a Miramar i ja partim.

El moment que escrivia les línies anteriors se presenta una possibili-
tat d'actuar davant el President Raul Alfonsin, que esta estiuejant a
Chapadmalal (mitjan camí entre Miramar i Mar del Plata). Ens hem
Murat d'anada, el President no hi era. De tornada tampoc. He de cridar
telefònicament d'aquí a una estona i si ha tornat partirem altra vegada
-cap alla. Si no, ell s'ho perd. Mentrestant a Miramar, n'hi ha que han
nedat per primera vegada a l'Atlàntic! Es Gros! Perquè ho cregueu s'han
fetes fotos, però dissortadament no estan turísticament a l'altura vostra.
Cap cartell han trobat que digui «OCEANO ATLÁNTICO». Jo don fe de
que és ver, que s'hi han banyat.. I que no hi ha cap cartell d'aquesta
Casta. -

Al restaurant on hem dinat hem coincidit amb l'actor de teatre
Dario Vittori, un dels pocs i bons que queden, que celebrava anys. Els
actors i les «vedettes» mai acusen l'edat, pert) crec que és de la meva
quinta( per aim!) només ja toca ésser bo). L'he saludat, perquè les agrada
ser reconeguts quan són «primo cartello» com aquest, i ja me tens En
Miguel (xeremia) i En Tomas (flabiol) tocant «cumpleaños feliz». D'això
a la primera jota fou un instant. Una altra, una més i una més i s'ha fet
hora de partir.

Jo són les 9 del vespre. N'Alfonsin encara no ha tornat a casa... Li
perdon perquè es diumenge. No li perdon que s'hagi perdut veure ballar
S'Estol. Jo li deu bastar amb lo que el fan ballar a ell... La Secretària
de Cultura m'acaba de cridar per telèfon. Me diu que després de córrer
tot lo dia (l'havia cridada a les 9 del mati) podria instaHar a l'esplanada
entre el Casino i l'Hotel Provincial un equip d'altaveus i reflectors. Com
que ja l'havia cridada deu vegades des de San Pedro i sempre me deia
lo mateix, que totes les sales estaven ocupades, se devia pensar que
S'Estol és el «Bolshoi», com ja he dit, per() és més i una sala no basta.
Així i tot hem duita sort, ara plou i fort. Creis-me que no és enveja:
Na Tina Turner ha omplit el camp de futbol de River Plate (el més gran).
Per allà també plou i me sap greu, pen3 no sé si deu esser culpa del
seu representant... El que no entenc és com hi va tanta gent, bé no sé
si ho era... Trob que eren molt peluts.

Ens queden 20 hores exactes de tenir S'Estol d'Es Gerricó en terra
argentina, per ara. Ho dic perquè tornaran. Poden passar altres deu
anys...? Quina pressa tenim? Que les tornarem veure? Ben segur, tot-
horn que vagi a Mallorca, i serem cada vegada més! Pels que no tenguin
aquesta sort, queda el video del programa «Gente joven» de Televisió
Espanyola i el del programa «Cordialmente» del Canal 13 TV.

Com vos deia al començar, aquesta nota és massa, en tot sentit. Però
encara S'Estol mereix molt més. Aix?) de fer aquest viatge just per ballar
a San Pedro se pot dir que és massa. També és massa el que han ballat,
sinó en quantitat, en qualitat, han fet llarg. No afegiré res pus perquè,
no fa falta que ho digui, es ben coneixedor que som fanatic de S'Estol.

Perdonau, bons parents i amics, si no he retribuït amb una miséria
de postal, les meravelles que he rebut. Trobau que amb aquest «missal»

•cartes al

EL BANC DEL BATLE
Sr. Director:
Crec que es molt positiu i desit-

jable que els ciutadans expressin les
seves opinions entorn a les qües-
tions que atènyen la coliectivitat i
el mateix diria dels cristians que
exposen llurs opinions en temes re-
ligiosos, malgrat sia només en as-
pectes secundaris o d'ordre estètic,
com el que tractaren a l'edició de
dia 9 «Un seguit de Felanitxerso en
relació al canvi d'ubicació dels ano-
menats bancs de l'Ajuntament a l'es-
glésia parroquial.

Respecto clones molt la seva opi-
nió, però també vull exposar la
meva, que difereix totalment de la
seva.

Jo pens que la reforma és molt
encertada i respon a l'psnerit de l'Es-
glésia en les seves relacions amb les
autoritats civils. Des de l'Església,
la presencia de les autoritats com a
tais a les celebracions, sols pot ser
contemplada des de l'òptica de la
seva suposada auténtica creença. Al-
trament seria donar suport al fan-
Cisme i a la comèdia més grollera.
Així doncs, si les autoritats van a

l'església per convicció cristiana —i
perdonau si pos en dubte la seva in-
tenció quan hi acudeixen corporati-
vament— ha de ser des del mateix
nivell de tots els altres fidels. Invo-
car certes tradicions —ben sospito-
ses per cert— dins una comunitat
viva que s'afanya —o al manco hau-
ria d'afanyar-se— per desprendre's
d'una crosta d'afegitons i fullaraca
que no li dóna altre aspecte que el
d'una mòmia, es certament un des-
propòsit.

Al Directori del Secrament de l'Eu-
caristia (Butlletí del Bisbat de Ma-
llorca, febrer de 1987), a la norma-
tiva practica diu textualnlent en re-
lació a l'assistència d'autoritats a
l'església: «... Si voluntàriament vo-
len ésser presents, se's podrà reser-
var un primer Hoc en el temple, evi-
tant tot signe d'ostentació i de pre-
sidencia a l'assemblea. Ningú, reves-
tit d'autoritat cívica, se sentira obli-

de nota tendria temps d'escriure una sola línia més? Encara les sent
que cantan per aquí baix, aquests allots que mai tenen son, pert) ja són
les dues de dilluns. D'aquí tres hores ens cridaran per a partir cap a
l'aeroport d'Ezeiza. Demà ja les tendreu altra volta a Felanitx. Segons
que contaran no ho cregueu massa, és que s'ho han somniat... igual
que jo. MOLTS ANYS PER A TOTS!

Miguel Antoni Enginyer
Mar del Plata, Argentina, 4 de gener de 1988

Dr. FELIP RAMIS
Centre Mèdic de Naturoterbpia

i Acupuntura
Pça. Weyler, 2-1er. Dreta (al costat de 1.església gran)

MANAC011- Tels. 569020 - 555587

Visita a hores convingudes

gat pel seu càrrec a participar en
l'Eucaristia».

Sense anar més !luny, si els mem-
bres del PSOE integrants de l'Ajun-
tament de Felanitx no fa molt que
manifestaren —sense massa respec-
te pels seus correligionaris politics
que són catòlics practicants— que
assistirien a certes misses com qui
assisteix a una representació teatral,
l'Església no eis ha d'entronitzar da-
munt una tarima perquè els vegem
des de tot el temple la resta dels
fidels. A mi, particularment, no m'e-
difica gaire aquest espectacle; més
aviat me repugna, perquè per a mi
l'Eucaristia no es cap represontació
teatral.

Jo sent un gran respecte i admi-
ració per l'aspecte artistic (o este-
tic) que envolta el patrimoni mate-
rial de l'Església, perd crec que mai
aquest no ha de ser un obstacle per
a desenvolupar plenament i d'acord
amb els signes del temps la seva
missió espiritual.

Un cristià

UN CARRER AMB EL NOM
DEL REGENT

Benvolgut Tomeu: Agraïm la pu-
blicació d'aquestes lletres al Setma-
nari de la teva direcció.

Fa poc més de mig any se n'anà
a la Casa del Pare Es Regent, molt
estimat per tots els felanitxers. Se
n'anà, tal com N'Antonio Machado,
«ligero de equipaje, / casi desnudo,
como los hijos de la mar», per() dei-
xà entre nosaltres una Amplia este-
la de treballs, converses, amistats,
diàlegs, gestions i, especialment, més
de 30 anys de presencia ininterrom-
puda al front de la nostra parrò-
quia. Es ben ver que no era felanit-
xer de naixement, pert) ho fou d'a-
dopció i per voluntat pròpia; sols
va acceptar deixar-nos en el mo-
ment de partir al seu viatge defi-
nitiu.

Per tot això i per moltes d'altres
causes que no acabariem mai d'enu-
merar, i davant del silenci de les
nostres autoritats, trobam que és
ben hora de que qualcú aixequi la
veu per exigir que l'Ajuntament, a
Ia propera sessió plenaria, aprovi la
dedicació d'un carrer de la Ciutat
de Felanitx a la seva memòria, per-
què es perpetui la seva presencia
per a sempre dins la comunitat fe-
lanitxera, que ell tant va estimar.

Un seguit de felanitxers.



Grandes

rebajas

C. Placa, 12 Tel. 581821 FELANITX

Restaurante SES PORTADORES
(CASA PEDRO)

Ronda Crucero Baleares, s-n. Tel. 575171 PORTO-COLOM

Su restaurante de confianza

Comunica que el número premiado
con su OBSEQUIO-CESTA es el 730.

Cerrado los jueves
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Camabra Agraria Local
PRIMA EN BENEFICI
DELS PRODUCTORS
D'OVELLES I CABRES

L'Ordre de la Conselleria d'Agri-
cultura i Pesca del passat dia 17 de
desembre, estableix les normes per
a la concessió d'una prima en bene-
fici dels productors de cam de bes-
tiar oví o cabrí, per a compensar les
perdues de renda durant la campa-
nya de comercialització de 1987.

CONDICIONS.—Podran esser be-
neficiaris d'aquesta prima les per-
sones físiques o juridiques que ho
soHicitin i reunesquin les següents
condicions:

La—Que tenguin un minim de 10
animals (ovelles o cabres, en el con-
junt de finques que constitueixen la
seva explotació ramadera.

2.a—Que aquestes ovelles o cabres
ja hagin parit o sien gestants per
primera vegada.

3.'—Que el soHicitant es compro-
meti a que els animals primats se-
ran mantinguts en la seva explotació
durant 100 dies comptats a partir del
dia 29 de febrer de 1988.

IMPORT DE LA PRIMA
La Comunitat Económica Euro-

pea encara no ha definit l'import de
Ia prima, pert, es calcula que sera
d'unes 2.000 a 2.500 ptes., per ove-
lla primable, i d'unes 1.800 a 2.000
ptes., per cabra.

Les soHicituds es poden fer a les
oficines de la Cambra Agraria, fins
el 25 de febrer de 1988.

El Secretari,
Pedro Llom part

Cofradia de la Piedad
Las personas interesadas en for-

mar parte de la COFRADIA DE LA
.PJEDAD, en la próxima Semana
Santa (vestido verde), pueden po-
nerse en comunicación, lo antes po-
sible, con Pedro Mayol ,Tel. 581374,
por las noches.

VENDO FUERA BORDA «Mercury»
20 HP «Tungeborg Ignition».
Mando a distancia,

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Compro monedas
antiguas

Inf.. Tel. 575700

vida social
DE VIATGE

Després d'un viatge per Estats
Units i Mèxic, ha retornat a Felanitx
Na Maria Concepció Prohens Ben-
nasar.

NAIXEMENT
Els esposos Gori Vicens Picó i

Maria Adrover Rotger, han vista
alegrada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer fill, un nin,
que en el baptisme rebrà el nom de
Cosme.

Felicitam als novells pares.

ASCENS A CORONEL

El Buttleti Oficial del Ministeri de
Defensa n.° 5 de data 11 de gener,
publica l'ascens a Coronel del nos-
tre particular amic, el felanitxer Jo-
sep Falcó Rotger, que ara fa els curs
d'Aptitud de Mandos Superiors.

El felicitam i Ii desitjam molta de
sort en el nou càrrec.

NECROLÒGIQUES
El passat dia 17 descansa en la

pau de Deu, a l'edat de 62 anys i
després de rebre els sagraments,

D.a AtOnia Adrover Bordoy (Blaia).
D.e.p.

Reiteram la nostra més sentida
condolencia a la seva familia i d'una
maneia especial als seus germans
D.a Maria i D. Miguel i germana Po-
lítica D.a Maria Vadell.

El mateix dia entrega l'ànima al
Creador Lambe a Felanitx i a l'edat
de 85 anys, D.a ApoHbnia Manresa
Grimait, Vda. de Soler, després de
veure's confortada amb els sagra-
ments. I. D. V.

Enviam el nostre condol als seus
fills D. Maties, D. Joan, D. Guillem
i D. Cosme, filles politiques i als al-
tres familiars.

Confraria de la Germandat
Cristkana

Els interessats e n fer-se vestit
d'enoapironat de la Confraria de la
Gerwandat Cristiana Obrera poden
dirigir-se al carrer Gerreria, 12, telè-
fon 580903.

COMPRARIA 5.000m. de TERRENO
en proximidades de Felanitx.
Informes Tel. 238793

Coloms a la Sala
(Ve de la pdgina10)

pals se'n cuiden.
(C omentar i). (Un Ajuntament

com el de Felanitx no té celador d'o-
bres i així va tot).

PC 5— Com va l'estudi del Regla-
ment de Normalització Lingüística
que varem proposar dia 22 de setem-
bre.?

PDB 5— Leta en estudi i he de-
manat al CIM assessorament tècnic.

(Comentari, en silenci perquè no
ens treguin defora de la classe). (Per
fer barbaritats no demana asseso-
rament, per fer el que mana la hei
i que passi el temps sí. Coses que
passen!).

PC 6— Com va l'estudi del Pla es-
pecial d'Aigües del terme de Fela-
nitx proposat per nosaltres el dia
22 de setembre?

PDB 6— Encara no s'ha comen-
çat. Però he sentit a dir que es vol
fer de tota Mallorca.

(Comentari). (Quan no tenguem
aigua o el brou del port es pugui
llescar, ens arreglaran tots els pro-
blemes).

PC 7— Per què no acabau les ple-
narks?

PDB 7— No acaben perquè els Re-
gidors es surten de l'ordre del dia.
No faig comptes allargar més de les
dotze.

(Comentari). (Ja no hi ha com no
voler aclarir els embulls).

PC 8— Per que no es tramita cap
expedient sancionador per infracció
urbanística, quan hi ha denúncies?

PDB 8— Això no es veritat. Des
de que som Bade només hi ha ha-
gut una denúncia i no era per in-
fracció urbanística.

(Comentari). (Nosaltres tenim cò-
pia de dues denúncies per infracció
urbanística i el Batle toca tenir l'o-
riginal, o no governa o no diu la ve .
ritat, que consulti el registre d'en-
trada 3348 i 3614).

PC 9— Per què no es tramita la
declaració de ruina quan es soHici-
ta a aquest Ajuntament el mes de
mare? (Han passat nou mesos!).

PDB 9— L'aparellador ho sap i no
-,es urgent.

(Comentari). (Que l'aparellador
ho sàpiga no es tramitar cap expe-
dient i creim que atendre als fela-
nitxers ha de ser el flies urgent de
l'Ajuntament ja que aquest ha de
estar al servei dels ciutadans).

PC 10— Per quina - raó no tenim
les actes de les Comissions de Go-
vern dins els deu dies preceptius?

PDB 10— Això no es cert, des de
que som Batle s'han repartides dins
els deu dies habits.

(Comentari fluixet). ( Aquest home
no sap Ilegir i altre vegada confon
els dies habits amb els dies corrents
i el Reglament diu deu dies i no fa
menció d'hàbil, per tant, el que no
és cert es que complesqui el Regla-
ment, i es reparteixen fora de piar;.
Al menys els papers repartiu-los!

Seguirem amb les preguntes i
aim') que volen esser contestes.

COMPIIARIA DE MEDIA A uNA
cuARTHLADA de tierra y un
APARTANIENTO en Porto-Coloin

INFORMES: EN ESTA ADMON.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE
C. N'Alou n°. 10 	 — bajos — FELANITX

	 Tel. 582450



•25 an"enrera
SANT ANTONI I LES BENEIDES

Segons canten papers, les
des de Sant Antoni, a Eelanitx, form
ben magreHes.

Dins la Secció «Ondas Callejeras»
ens ho aclaren: «La fiesta de San
Antonio, pasó muy apagada, sin el
explendor característico de las tra-
dicionales beneïdes. Creernos sería
biiena idea el que en años venide-
ros se acudiera al bolsillo de todos
los Antonios para intentar revalori-
zarlas».

En l'actualitat hi ha hagat un can-
vi molt gros. L'Ajuntament sembla
n'ha pres conciencia de la importan-
cia popular que té aquesta festivitat
dins el poble que de forma entu-
siasta mobilitza tota la contrada.

També s'ha de dir que, actual-
ment, en la comissió organitzadora
hi ha algún Toni per enmig i una
coordinació quasi perfecta de la gent
de la Creuada.

S'hi ha d'afegir que l'aigua miracu-
losa per aspergir a tot animal tan
si es de pel com de ploma, la pro-
porciona, com sempre, la Parròquia,
sense mirar prim en la provissiú de
tan prodigios liquid.

Però l'any 1963, que comentam, a
Felanitx solament es celebra la festi-
vitat religiosa amb un minim .de
dignitat. L'horari de misses fou com
els diumenges, el vespre Ofici solem-.
ne i santes-Pasqües.

En canvi En Es Carritx6 ja es feia
amb molta solemnitat i esplendor.
A la vigília, es cantaren solemnes
Completes. El dia de Sant Antoni: hi,
hagué missa, sermó i beneïdes «las
cuales y aye.. sar de.lo_inestable del
tiempo, se vieron bastante concurri-
das*.
•A les .9 de la nit i a càrrec d'un

Grup ftilanitxer, es representa l'obra
teatral «Aigua de Pluja» que «fité an
éxito, tanto por la interpretación
Como el numeroso público asis-
tente».

El diumenge, 20 de gener, se se-
guí el programa festiu amb la pre-
sentaciú del «Sansón del Siglo XX*.
PREMIS «CIUTAT DE PALMA»

El mateix dia de Sant Sebastià, a
l'Hotel Cristina de Palma, s'adjudi-
caren els Premis Ciutat de Palma on
s'hi havien presentat uns quants
autors de Felanitx.

L'obra «História d'una dama i un
lloro» fou destacada i discutida. Des-
tacada perquè, com deia En Miguel
Pons en el seu comentari «se le con-
sideraba obra extraordinaria, de Vi-
no humor, inteligente...». Discutida,
perquè reconeguda la seva innegable
alua, no podia optar al Premi per

manca d'extensió. L'autor era el nos-
tre paisà En Josep A. Grimait Go-
mila.
PREUS

Les coques de Nadal valien 7 pes-
setes cada una.

1 kg. de farina, 10 pessetes.
Un cafe, 250 pessetes.
Una entrada al Cinema, 10 pesse-

t es.
D'ALLAVORS

8 	 FELANITXi
..X.111.71:7-MIN•11111111110,

• -S. 4,4:

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• A la hora de cerrar esta edi-
ción, un día antes de lo acostum-
brado, sabemos que había gestiones
serias para que el pintor felanitxer
MIQUEL ANGEL PEREA exponga
en «SA TORRE DE SES'. PUNTES»
allá en MANACOR. Tambidrileabe la
posibilidad de que lo haga antes en
FELANITX en la «CASA DE,CULTU-
RA» según nos manifestó la conce-
jal de Cultura CATI PICO,'Iá'q-eali-
dad es que el Ajuntament felanitxer
nunca ha cerrado las puertas al co-
nocido «pintor maldito», sino todo lo
contrario. Las trabas que había en-
contrado nuestro genio eran en «sa-
las privadas». Quede todo pues acla-
rado, que los tiros,iban en otra di-
rección.

Por cierto, PEREA está ilusionado
y se encuentra en plena efervecen-
cia. Su actividad pictórica es febril
repleta de buen gusto e inspiración.

• Dentro de breves fechas T.V.F.
emitirá de nuevo «BONA TERRA
PER A MORIR» tras el éxiti) que
supuso la emisión —la pasada sema-
na— por primera vez de «RECUER-
DOS ESCOLARES», versión prime-
ra. Esperamos que se nos, informe
con antelación para que -nuestros
lectores conozcan la fecha concreta.

VIDEOCLUB.—aCRITTERS» (2).
Director: Stephen Herek. Interpre-
tes: Dee Wallace Stone, M. Emmet
Walsh, Billy Green Bush. Producto-
ra': RCA/Columbia Pictures. Dura-
ción: 82 minutos. Génerp: Terror.
Año: 1986. SINOPSIS: Han llegado
a la Tierra unos alienígenas de
otro planeta,Setp.esta vez no son
ni atractiviés ni simpáticos. Los
Critters, mortíferas criaturas con
afilados dientes, conocidos por,.su
mortal apetito, se han fugado de
una prisión ,de alta seguridad de
una galaxia cei:cana... ¡Y están

hambrientos! Dos cazadores de re-
compensas han sido contratados
para capturarlos. El último aviso
de la prisión del asteroide ha sido
de capturarlos antes de que coman.
COMENTARIO: Con un presupues-
to muy bajo, pero con gran imagi-
nación y talento en los efectos es-
peciales, surge una película bastan-
te simpática, pero también bastan-
te terrorífica, en la que los Critters
nos asustan con su mezcla maligna
de «E. T.» y «Gremlins».

• Y volviendo a la televisión lo-
cal diremos que se ha unido a las
demás existentes en la isla y se han
federado bajo la batuta de «VOL-
TOR» y se presentaron los consi-
guientes estatutos al Delegado del
Gobierno para conseguir su ansiada
legalización. Se amparan en que no
hay afánf de lucro y que su finalidad
es emitir programas culturales que
ayuden a la «normalizació lingüísti-
ca». De momento estas mal llamadas
«televisiones piratas» van a seguir
saliendo en antena de la forma acos-
tumbrada ya que la Constitución
dice que todos tenemos derecho a
informar o expresarnos libremente
por cualquier vía de comunicación .
etc.

• En el «CINE FELANITX» te-
nemos este fin de semana dos pe-
lículas y el domingo en la primera
función tres. «TODO EN UN DIA»
(Las aventuras de un golferas con
clase) es una desmadrada comedia
de Jhon Nudges con MATEW BRO-
DERICK, un chico de moda que no
ha parado desde «Juegos de guerra».
«LOS CENTINELAS» (Dangerously
close) es una,' película violenta de
Ia «Cannon» que nos muestra a esta
juventud de fin de siglo que no tie-
ne entrarias ni moral ni sentido co-
intin. «LA AVENTURA DE LOS
ESWOCS» sólo la dan el domingo en
Ia 1.a función. Ya saben, estos per-
sonajes que ya vimos en la serie de
«La guerra de las galaxias». Es una
película de la serie B salida de la
factoría de G. Lucas y es bastante
entretenida para los chicos.

• —¿Saben quien es «CARA DE
N ETOL 0?

Sólo les podemos anticipar de que
se trata de un solitario y presuntuo-
so señor.

A los acertantes (enviar a esta re-
dacción por carta la respuesta) les
obsequiaremos con un pirulí de
fresa.

• Hoy viernes día 22, parten mu-

chos felanitxers, algunos iluso han
fletado un autobús —según ale di-
cen—, para ir al PALAD1UM DEL
CASINO para ver «in situ» a SABRI-
NA SALERNO; ya saben, la chica
esta que enseña las «domingas» y
que va por la vida de presunta can-
tante. Lo que pasa es que la «espa-
bilaaá» a veces no las Muestrá y el
personal se queja vivamente. Según
«D. M.» muchos machos de la isla
van cantando «Veintidós, veintidós,
veintidós...» mientras tienen en cada
retina de los ojos el famoso poster
de Sabrina.

Vamos, que este país va apañado.
Entre la «dipuporno» Cicciolina y
Sabrina estamos aviados. Dos italia-
nas capaces de comer el coco al fo-
goso varón celtibérico. ¡Quien lo hu-
biera dicho en los gloriosos años se-
senta que estas cosas pudieran pa-
sar hoy en dial

• Dos amigos celebraron por to-
do lo alto la festividad de SANT AN-
TONI. El mismo día, el pasado sa-
bado.

TONI JOAN lo hizo en su PORTO-
COLOM, donde invitó a sus amigos
y familiares a dos gigantescas pae-
llas, que tuvo a bien cocinar el «mai-
tre» JOAN. La fiesta se amplió al
son del hombre-orquesta JORDI,
acompañado de un señor que cantó
algunas tonadas con motivo de la
Festividad. Los más marchosos cor-
taron «orejas y rabo» en la corrida
final, en la que sólo estuvieron pre-
sentes los espadas más valientes y
mejor preparados».

TONI BARCELO, como ya es ha-
bitual, montó allá en su finca de
«Son Navata» un señor «FOGUE-
R00. Medio centenar —por lo me-
nos— de amistades acudieron a la
cita, se zamparon una tonelada de
exquisiteces y se fueron bien «eaten-
titos» del lugar, ya que no faltó el
tintorro, cl xampany, los licores va-
riados... Vamos que fueron dos ex-
celentes festejos. Tradiciones no se
pueden perder, estas son las buenas
costumbres. Un tirón de orejas a los
dos, amigos.

JORDI GAVINA

VEND() CASA VIEJA con solar de
325 1112. con salida a dos calks.,
Inf.: Tel. 581023

VENDO COCHE R5 GTI. PNI-1 )

conservación en portasa, en buen
estado.
Inf.: 'rel. 575031

Ontònia Odrover Bordoy
va morir a Felanitx, el dia 17 de genet - de 1988, a l'edat de 02 anys, havent

rebut 	 sants Sagraments i la liencdicció .Apostòlica.

Desennsii en pan

Els seus gertnans 	 i Maria; germana política Nlaria N'adell: eosins i els altres parents,
vos demanen que encomaneu la seva anima a 1)6u.

Casa moil uôria: C. Zavellá, 38 (Ca Ses Blaies)



Mejore su inglés
aquí en Felanitx

ENGLISH SCHOOL

ABIERTO YA
Carrer des Ca11 9 1.7 TO. 581080

INFORNIACION Y MATRICULA: DESDE AHORA Tel. 581080

Gabinet d'Acupuntura i Laserpuntura
Jaume Vicens Monserrat

Comunica al públic que ja es troba
obert.

Hores convingudes; sOl.licitar-les
als tels. 580423 i 5957

C. Pere d'A. Penya, 3 	 FELANITX

FELANITi
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r ATLETISME

Diumenge passat

Cross Bellver i Correguda Popular a Costitx

'FUTBOL

3tV8 derrota «honrosa»
Esporles, 3 - Felanitx, 2

Tcrde desapacibq en t.f..*a Mallor-
ca. El terreno de juego embarrado
por las lluvias. Media entrada en el
campo del Esporles..

FELANITX: Rigo (2), Riera (2),
Pastor (2), Vcny Santi (1),
R. Juan (1), Juli (2), 'Valentin (1.),
Pont (2), X. Ricra (2) y Vante!! (2).

Rossellú ( 1) por Santi y Obrador
(1) por Vanrcil.

ARBITRO: Navarro (1). Regular.
Tarjetas para Galmés y Gómez. -

GOLES: Minuto 38, Vazquez, 1-0.
Minuto 48, Nico, 2-0. Minúto 49, Pont
2-1. Minuto 63, X. Riera, 2-2. Minnto
67, Sampedro, 3-2:
COMENTARIO

En un campo de juego en pésimas
condiciones para la práctica del fut-
hot el conjunto local logró imponer-
se al Felanitx. El resultado, justo.

Pero cualquier resultado pudo ser
normal, ya que ambos equipos goza-
ron de buenas ocasiones para mar-
car mas goles .

Fue en definitiva un buen partido
jugado de poder a poder, pese al mal
estado del terreno.

J. LL.
El próximo rival del Felanitx sera

el PORTO CRISTO. Se prepara ues,
un interesante «macht». Ambos equi-
pos tienen lugar asegurado en la zo-
na alta de la tabla de clasificación,
además de la siempre conocida ri-
validad comarcal. No sabemos si este
encuentro a disputar en «Es Torren-
tó» se jugará hoy sábado o bien ma-
fiana domingo.
2. 1 REGIONAL

S'HORTA, 1 - SENCELLES, 1
BATALLA CAMPAL

FRENTE AL LÍDER
Más que un partido resultó ser

una batalla campal lo que se vió en
el campo de «Sa Lleona» cl pasado
domingo. Dos tarjetas rojas y bas-
tantes amarillas se vio obligado a
enseñar el colegiado de turno para
cortar las muchas brusquedades que
afloraron durante este «combate».

El Sencelles, líder de la categoría,
110 demostró nada especial para ocu-
par esta privilegiada plaza, que de
no ser porque el S'Horta falló goles
cantados y cometió un pueril fallo
defensivo, se hubiera visto obligado
a regresar a casa con las alforjas va-
cías.

Terminó la primera parte con 1-0
favorable a los locales, gracias a un
bonito gol de Vacas, que pilló al por-
tero visitante «in albis», al lanzarle
una perfecta «vaselina».

En la 2.a, un fallo defensivo dio
ocasión al empate definitivo.

S'HORTA. — Santi, Guillem (M.
Roig), Burgucra, Asturias, Flores,
Manolo, Aznar, Vacas, J. Ramón
(Garcia), Dino y Gaspar Muñoz.

Próximo partido: CAMPANET
S'HORTA.
PLA DE NA TESA, 5 -

CA'S CONCOS, 3
TRES GOLES NO BASTARON
El Ca's Concos, que últimamente

marca muchos goles, pero también

los encaja, no pudo conseguir nada
positivo en este difícil desplazamien-
to, pese a marcar tres . goles, canti-
dad One muchas veces sobra para
ganar un partido.

El ambiente local pesó lo suyo y
los chicos de M. Vilar, se vieron su-
perados por el equipo antitrión que
supo aprovechar algunos fallos de-
fensivos. También el factor arbitral
tuvo que ver mucho, en algunas dis-
cusiones más que polémicas.

Próximo partido en el campo «Es
Cavalier»: CA'S CONCOS - PORRE-
RES ATCO. Un partido también de
gran rivalidad regional, y recorde-
mos que M. Vilar fue no hace mucho
tiempo entrenador del equipo veci-
no, por lo tanto se preve un partido
bastante interesante.
JUVENILES
FELANITX, 7 - GESA ALCUDIA, 1
EL MEJOR DE LA TEMPORADA
Sensacional partido jugado por los

pupilos de M. Adrover Alonso, el me-
jor de cuantos han disputado última-
mente.

La 1.2 parte terminó con un resul-
tado ya visto para sentencia (3-0).

Pero no sestearon los felanitxers
en la segunda, pese al claro marca-
dor a su favor y fueron a por todas.

Goles de Javi Muñiz (4), Sebastian
Oliver, Pascual y J. Gallardo.
INFANTILES

FELANITX, 3 - ALCUDIA, 1
¡AL FIN VICTORIA!

Buen partido de los infantiles de
Caldentey que sacaron fuerzas de
flaqueza para doblegar de buena lid
a un correoso rival como el Gesa de
Alcúdia. Una victoria merecida que
pudo ser todavía más abultada.

Goles de Leo (2) y Pedrito.
ALEVINES

MURO, 0 - FELANITX, 3
SENSACIONAL TRIUNFO

En el campo municipal de Muro
los chicos de J. Adrover supieron ju-
gar un magnífico partido. Contragol-
peando con muchas ideas y sorpren-
diendo continuamente a la defensa
local, que se vio apurada constante-
mente. Por contra la defensa «me-
rengue» supo defenderse con extra-
ordinario orden.

BEJAMINES. — Hubo JORNADA
DE DESCANSO. Ya que el partido
contra el BARRACAR fue suspendi-
do. Continuan los entrenos bajo la
batuta de Pedro J. Vaguer, que ha
sabido inyectar a estos jóvenes va-
lores una buena dosis de moral e
ilusión.

FUTBOL EMPRESAS. También
fue JORNADA DE DESCANSO. Este
fin de semana hay previsto un nue-
vo partido en el campo «Es Tor-
rentó».

CERC UN DESPATX per a llogar.
Infor. a aquesta Administració

VENDO RENAULT 5, PM G.
In formes: Tel. 581889.

Malgrat la 'brusca caiguda 'el paS-
sat diumenge no convidas a partici-
par-hi, foren dues les proves atlèti-
ques 'que comptaren amb destacada
presencia d'atletes felanitxers.

La coincidencia de les dues cur-
ses, el mal temps i el fet d'esser el
dia de Sant Antoni restaren partici-
pack') a cadascuna de les proves.
CROSS BELLVER

Fet als 'voltants del Castell amb
motiti de leS Festes de Sant Sebas-
tia de Ciutat.

Hi prengueren part 21 atletes del
Joan Capó. Les germanes Albons
obtingueren clues victèries: Na Ma-
ria guanya a alevins (amb Mari C.
Adrover, 3 • a i Maria Jimenez, 5.a ) i
Na Cati s'imposa a infantils, escor-
tada en el segon Roc per M.2 Antò-
nia Crucera.

De les categories m a scut i nes
elsnillors resultats va-
ren ser a carrec (I e Mate ti
Obrador (2on. cadet), Miguel San-
chez (4rt. infantil) i els alevins Ju-
lia Vadell (5è) i Jose Lozano (6è).

Com anècdota hem de dir que la
prova d'alevins femenines es va ha-
ver de repetir perquè les nines es
perderen per dins la garriga degut a
Ia inexistent senyalització.
V CORREGUDA
POPULAR DE COSTITX

També celebrada amb motiu de
les Festes de Sant Sebastià. Hi ana-

ren atletes del Club Opel Felanitx
un grup de quinze del Joan Capó.

Hem de comptabilitzar 3 primers
Ilecs d'atletes del Joan Capó lograts
per Joan V. Maties, Andreu Páramo
i Teresa Sanchez. Obtingueren tam-
be excellents classificacions els ben-
jamins Llorenç Páramo (2on.), Ber-.
nardí Siert'a (4rt.) i Azucena San-
chez (4."); cis alevins Raul Ferrer
(3er.), Jose M. Jimenez (4rt) i
Magdalena Martinez (3.a), i Ismael
Ferrer On

A les categories d'atletes majors,
Margalicta Adrover (J. Capó) fou 2.2.
a senior femení; Sebastia Adrover
(Opel), 4rt. a veterans i Toni Barce-
ló (J. Capó) 7è a la mateixa cate-
goria.

Finalment, a seniors, Victoria Mar-
tinez (Opel) fon 10è i Paco Páramo
(J. Capó) llè.

V CROSS JOAN CAPO
El Club Joan Capó prepara pel

proper 21 de febrer la 5.a edició del
seu Cross, important dins els calen-
dari balear.

Tendrem més informació en altres
edicions:'

PAREJA con 2 hijas, NECESITA
UNA MUJER que no fume y que
quiera.convivir en casa de campo,
para 'ayudar en las tareas de la
casa v niñas. Un dia libre.
Inf.: ;rel. 057564
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BASQUET
La pluja protagonista

No trobau que ja és hora de fer qualque cosa?
RESULTATS

Cadets masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 60
PATRONAT «A», 	 79
Juvenils masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,
PERLAS, 	 (suspès)
Júniors masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 62
ALCUDIA, 	 52
Juvenils femenines:
HISPANIA SANTIVERI, 	 48
J. CAPO/ AUTOC. GRIMALT, 	 31'
Seniors femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 32
BINISSALEM, 	 22

COMENTARI
Un partit aplaçat per la Vluja, el

dels JUVENILS MASCULINS, un al-
tre que es jugà en unes condicions
infernals (sèniors) i la 2. a meitat del
partit dels júniors disputat damunt
una autentica pista de patinatge, ens
recorden una vegada més que el bàs-
quet, sobretot durant l'hivern, és un
esport que necessita un espai cobert.
El club local, que ja va amb l'aigua
al coll tota la temporada encara que
-no plogui, per mor d'arbitratges i
altres despeses, massa fa mantenint
5 equips en competició oficial, com
també promocionant de veres el
bàsquet de base.

Des de l'Ajuntament partlx que
l'esport no interessa, i la dotació,
ampliació i millora d'instatlacions
sembla no merèixer interès. Perquè
no van a fer una volteta per altres
localitats —inclús de menor -entitat
que la nostra— per veure les1 instal-
lacions que es poden fer?

Passant als partits, diguem que
obriren la jornada els CADETS, únic
equip de la part forana que juga la

fase final pel títol de Campió de Ma-
llorca. El millor que podem dir
que lluitaren fins el darrer segon
malgrat els 19 punts de diferència,
el Patronat se va haver d'emprar a
fons. La terna formada per P.J. Fu-
llana, Rafel Lladó i Sebastià Barceló
fou definitiva i a més els tres foren
els millors anotadors amb 20, 17 i
11 punts, respectivament.

En el partit.. de. JUNIORS es pre-
sentà molt devaluat l'Alcúdia, equip
que fa una bona lliga. El Joan Capó
oferi espectacle en el primer temps
(40-19 en el descans, i ja en el co-
mençament 17-0). Poca motivació,
escàs encert, molts de canvis, repe-
tides patinades i els visitants inspi-
rats en el segon temps, donaren el
parcial negatiu de 22 a 33. Tant en
les tasques de defensa com d'atac
novament Guillem Amengual fou la
peça més valuosa (21 rebots, 20
punts i 5 taps).

Les JUVENILS obtingueren una
previsible derrota a El Vivero, dins
un camp on els vestuaris són depri-
ments i les cistelles terriblement es-
copidores. Varen mantenir el atipo»
fins mitjan segon temps (29-26) i la
derrota de 17 punts es massa exage-
rada. En el darrer minut i mig en-
caixaren un parcial de 9-0.

El partit de les SENIORS es jugà
perquè les de Binissalem mostraren
interés en disputar-lo. Mantenir la
verticalitat dins els bassiots era tot
un exit. El bàsquet no podia existir.
En el descans, un tempteig més pro-
pi d'hanbol, 10-5. S'adaptaren un poc
a les humides circumstàncies i feren
alguns puntets més en el segon
temps.

Coloms a la Sala
Què diu el Sr. Batle a les
nostres preguntes

Dia 3 de novembre f�xem les se-
güents preguntes, de les vint, dotze
les contestà el dia 12 de novembre,
les altres vuit restants dia 23 de de-
sembre. Encara que sembli impos-
sible el diàleg començat per escrit
dia 12 de novembre, contestat de
paraula pel Sr. Batle dia 26 de no-
vembre, nosaltres el rebatérem per
escrit dia 1 de desembre i el Sr. Bat-
le tornà dir la seva dia 7 de gener
d'enguany. Per que? perquè ami
hombre» no admet el dret a rèplica
que tenim i diu: a Ara xerr jo, que
som el Batle i tu calles». Això pro-
voca aquest diàleg absurd de tres
mesos, on encara no ha donat res-
postes, només paraules que ell diu
respostes, mesclades amb faites
greus d'informació per part seva o
mentides.

Vet açi les primeres preguntes.
Pregunta Coloms 1— On es la re-

lació de despeses per la no elabora-
ció del PGOU de Felanitx?

AQUESTA JORNADA
Unicament un partit a Felanitx,

els juvenils el diumenge contra el
Cardessar.

Els altres quatre equips juguen a
Palma. Els cadets contra el Patro-

Paraules del Sr. Batle. La no ela-
boració no ha ocasionat gastos, els
de l'elaboració són 5.055.209, quedant
pendent 1.120.000 pts.

(Comentari en silenci).
(Si afegim eI que- ha pagat la Con-

selleria d'Obres Públiques i Ordena-
ció del Territori, que són 9.485.000
pts. pujà a un total de 15.660.209
pts. Qui ha de pagar aquesta tuda-
da de doblers? Ho aclarirem!).

PC 2— On es la relació de Pactes
urbanístics sorgit mentre es trami-
tava el PGOU?

PDB 2— Uns són a l'expedient del
PGOU i els altres dins una carpeta.
Jo no tenc temps per dir-los-te.

(Comentari Coloms). (Olé!).
PC 3— Com aplica aquest Ajunta-

ment el Reglament de Disciplina
Urbanística?

PDB 3— Més o manco com els al-
tres Ajuntaments.

(Comentari C. en silenci). (Això no
es cap resposta, això es una evasi-
va..Una ambigiletat que no es prò-
pia d'un Batle).

PC 4— On és el celador d'obres i
gué fa?

PDB 4— No n'hi ha. Dos munici-
(Passa a la pàgina 7)

nat «B., els júniors a «San Fernan-
do» contra la Peña Madridista, les
juvenils dins el camp del Jovent «B»

i les seniors contra els Bons Aires.
LARRY CISTELLES

Ordenadores y Equipos
Comunica a sus clientes y a los interesados en general, la

cor vocatoria de cursillos de informática en las siguientes áreas:
— INTRODUCCION A LA INFORMATICA, que comenzará

el dia 15 de febrero.
MANEJO DE- PROCESADOR DE TEXTOS, que comenza-
rá el dia 16 de febrero.

El número de plazas a cubrir es limitado, por lo que se ruega
Ia inscripción con la suficiente antelación. Para ello pueden diri-
girse a nuestro local en calle Sol número 3.

BAZAR FELANITX IMPORT
Liquidación total por renovación de materia

Precios fábrica
Pia. Pax, 17
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