
Teleclub
C. Petra, 9
SANT JOAN 042A0

Núm. 2535

Medalla
«Ciutat de Felanitx»   LANIT Dissabte 13 de febrer

de 1988

Preu: 60 Ptes.

Setmanari d'interessos locals
Director: Bartomeu A. Pou Jaume
Redacció i Administració: C. Major, 25 Tel. 580160

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959
Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX    

+MIN•11.1 

Avul horribaixa se ceilablaib LA RUA
Se respira una gran animacto de

cara a la Rua anunciada per avui
horabaixa. Quan enllestim aquest
breu comentari —dimarts a ves-
pre— sabem que s'han inscrites
una trentena de comparses i vint
carrosses, i això que el termini
d'inscripció no vencia fins el diven-
dres a les 8 del vespre.

Hi ha participació d'arreu de la
comarca, ja que entre les pobla-
cions de procedência dels inscrits
hi figuren Sant Llorenç, Son
Carrie), Campos, Manacor, Porreres,
S'Horta, Vilafranca, Cales de Ma-
llorca i, naturalment Felanitx.
La setmana passada oferírem

l'itinerari que seguira la Rua, el

Ens hem de referir avui a dues
plenàries celebrades en menys d'una
setmana, Fordinaria del mes de fe-
brer, —dia 3— i l'extraordinària,
convocada —a petició dels grups del
PSOE i Coloms a la Sala— el passat
dia 11 de desembre per a dia 8 de
febrer, a dos mesos vista precisa-
ment.

La plenaria de dia 3 va transcór-
rer singularment dins un clima de
distensió i cinc dels punts presen-
tats a aprovació foren refrendats per
unanimitat. S'ha de dir que tret del
tema de la normalització lingüísti

-ca, la resta no eren qüestions de
massa trascendència.

En primer lloc hi hagué unanimi-
tat per a encarregar la redacció de
quatre avantprojectes per a altres
tantes millores: remodelació i am-
pliació del Parc de la Torre, reha-
bilitació de l'edifici de l'antic escor-
xador, remodelació de les places de
Sant Jaume i del Comerç de Porta
colom i rehabilitació de l'edifici mu-
nicipal anomenat «el Gurugú». Així
i tot no queda clar —malgrat els rei-
terats incisos dels Social i s te s—
quina finalitat específica es volia do-
nar als dos edificis a rehabilitar.

La sollicitud al Servei de Costes
de delimitació de les explotacions
temporeres de les platges del terme,
s'aprova també per unanimitat des-
prés d'acceptar-se la suggerència dels
Coloms a la Sala d'incloure-hi un bar
per a Cala Mitjana. Aquests insisti-
ren molt en la necessitat de que
s'obtengui com més aviat millor un
accés públic per a aquesta platja,
un cop que feren reconèixer al Con-
sistori el caracter públic de la ma-

qual, malgrat hagin circulat comen-
taris de que s'havia variat, es manté
tal com anunciarem.

Recordem els substanci osos pre-
mis establerts:

Carrosses: ler. 100.000 ptes. 2on.
75.000, 3er. 50.000, 4rt. 30.000, 56.
25.000 i 66. 15.000.

Comparses: ler. 60.000 ptes. 2on.
40.000 i 3er. 30.000.

Parelles: ler. 30.000 ptes. 2on.
25.000 i 3er. 20.000.

L'organització d'aquesta festa, com
sabeu, es a càrrec de la Llar de la
Tercera Edat i la societat La Pro-
tectora i el patrocini pertany a
l'Ajuntament de Felanitx.

teixa. Els socialistes s'interessaren
en el control de les installacions, en
no augmentar les ombrelles i hama-
ques i en la installació de serveis
sanitaris.

Amb una abstenció i un vot con-
trari dels Coloms, s'aprova per ma-
joria la concessió del servei de re-
collida i tractament dels residus sò-
lids urbans, a l'empresa «Ingeniería
Urbana, S.A.», per la quantitat de
20.227.952 ptes.

El punt més interessant, des de
la nostra òptica, es la passa que va
donar el Consistori en favor de la
normalització lingüística, amb l'apro-
vació per unanimitat del reglament
municipal sobre aquest tema, un cop
que s'acceptassin dues esmenes pre-
sentades per Coloms a la Sala. Ens
limitarem a ressaltar aquest fet sen-
se entrar en detalls ni comentaris
ja que a una altra secció d'aquest
número el tracta amb certa exten-
sió el nostre collaborador Pirotèc-
nic.

Una faisó molt diferent ens mos-
trà la plenaria de dilluns passat, a
la qual els grups del PSOE i Coloms
a la Sala feren una mena de revisió
de gairebé tota la problemàtica mu-
nicipal. Una vegada exposats per
part d'ambdós grups els motius que
els dugueren a solicitar la plenaria,
dins els quals es formularen greus
retrets a la gestió i actitud de Cos-
me Oliver —que es defensà invocant
la llei i afirmant que no havia con-
vocat mai cap plenaria sense els cor-
responents precs i p r e gun t e s—
aquest passa a contestar unes pre-
guntes pendents formulades el 22 de
desembre per Coloms a la Sala.

La llorroalització
Dimecres de la setmana passada,

efectivament, se va celebrar la ses-
sic', de la Sala en la qual fou apro-
vat el Reglament Municipal sobre
Normalització Lingüística.

Tots els grups, inclosos els Co-
loms, que li varen fer dues esme-
nes, per cert assumides per la
resta, se mostraren d'acord. El re-
glament contempla punts diversos
com toponímia i retolació, que en
certa manera ja estaven resolts;
pert) també preveu modificacions
com per exemple la documentació
municipal, la formació i preparació
del personal i, punt essencial, el
reconeixement explicit que la lien-
gua pròpia de la població de Fela-
nitx és la catalana.

Per una gent que, des de fa
molts d'anys, estam compromesos
en aquesta lluita, el fet ens propor-
ciona una satisfacció extraordina-
ria. Tot i que pensam que Felanitx,
amb aquest aspecte, hauria pogut
esser una ciutat capdaventera, d'a-
cord amb els seus antecedents, i
per tant el reglament arriba una
mica tard, no deixam de felicitar a
tots els qui han contribuït a elabo-
rar-lo i aprovar-lo.

Clar que, es per demés. Tanma-
teix no podem tenir • mai alegria
complida. Sempre hem d'estar amb
l'ai al cor. Perquè ¿qui ens assegu-
ra que aquest reglament no sera
pur paper banyat com tantes altres
iniciatives, especialment les relati-

A la seva exposició, Tomeu Obra-
dor denuncià el muntant absurd
del superavit de l'any 1987, el qual
es de 160 milions de pessetes, el
que suposa un error del 53%.

ves a la cultura? Perquè es ver que,
a Felanitx, tenim un Pla General
d'Ordenació Urbana absolutament
insatisfactori; però ni així se com-
pleix. Es ver que tenim una Casa
Municipal de Cultura; pert) la te-
nim congelada, i més casos que
podríem citar. I es que, senyors,
hem perdut l'iniciativa; ens limi-
tam a copiar el que fan els altres
(ara, enguany, farem una rua) i les
poques coses que feim arriben tard
i no en treim can profit.

Es cert que els intents de recu-
peració de la lIengua són molts.
També ho es que no hi manquen
obstacles; per-6 s'han de remourc

- egons principis de justicia. Hi ha
molta de feina per fer perquè, mal-
grat la Constitució, l'Estatut d'Au-
tonomia, la Lei de Normalització
Lingüística general a tota la Comu-
nitat, a més d'algunes sentències
recents favorables a l'obligació d'a-
prendre el català per part de tots
els qui hi resideixen, la setmaria
passada, sense anar més enfora, al
Jutjat de Felanitx encara se Va
repetir l'antiga escena del ciutadà
que és increpat perquè usi el caste-
lla si vol esser degudament atés.

El procés sera llarg i requereix
serenitat, respecte i tacte, pert)
alerta! per les dues parts, i certes
actituds arrogants, com la que co-
mentam i d'altres que podríem
comentar, estan totalment fora de
Hoc.

Pirotècnic

En toms successius intervingue-
ren tots els grups fora el PDP. Ga-
briel Mora d'AP exposa varies no-
cessitats: la de confeccionar un re-

(Passa. a la pagina 2)

Ia roddla

El superivii mmiciplii de 1987 63 	 160 millions
121,3artant aoortació do Colon's a !a Sala entorn

al prolkma urbanístic del po!igon 4

Cicle de Conferêncies 1987-1988 I
Casa de Cultura

Dilluns dia 15, a ies 9'30 del vespre

«Matrimonio y divorcio»
a càrrec de Miguel Nigorra Ribas

Felanitx Radio 104.3 mhz. F.M.
Felanitx T.V. Canal 41.

ORGANITZA FELANITX CULTURAL AMB EL PATROCINI
DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE FELANITX
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PREU DE SUBSCRIPCIO

Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.
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SANTORAL

Diu. 14 Sts. Ciril i Metodi
Dill. 15 St. Fausti
Dim. 16 St. Onèssim
Dim. 17 Dimecres de Cendra
Dij. 18 Sta. Bernadeta Soubi.
Div. 19 St. Gabi
Dis. 20 St. Eleuteri

LLUNA
Lluna nova dia 17

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

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

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

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

Port000lom - Felanitx: A les
9,20, 14,45 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. Dhunenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes j 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
Funeraria Felanitx

580448-581144
Funeraria Lesever 	 582450

Ambulkncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580090
Bombers 	 581717

GayA-Melis
Miquel-Nadal
jaurne Rotger
Ci Ticoulat
Francesc Piña
Gayà-Melis

SE VENDE 0 SE ALQUILA
Restaurante Ses Portadores y cinco

apartamentos en Porto-Colom

Inf.: Tel. 575669

ESCOLA D'ADULTS
Organitza: MOSTRA D'INFORMÀTICA

— JOCS DIDACTICS
— TRACTAMENT DE TEXTS
— FULLS DE CALCUL

' CASA DE CULTURA	 patrocina DISCOIN, S.A.
Dies 19 i 20 de febrer, de les 18 a les 21 h.
Dia 21 de febrer de les 10'30 a les 13 h.

TOTS PODREU PRACTICAR I JUGAR

margauda Gomila t Vatens
VIDUA DE JAUME MAIMO

va morir a Felanitx, el dia 10 de febrer de 1988, a Pedat de 100 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

AI cal sia
Els seus fills Miguel i Antònia; gendre Bernat Rosselló; nora Catalina Rosselló; néts M. An-

tònia Rosselló, Margalida Maimó i Llorenç Adrover; renéta M." Francesca Adrover, fillola Maria
Orfi i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Wu.

Casa mortuòria: Carrer de la Mar, 80 (Ca'n Miquelet)

FELANITX

EI superàvit municipal...
(Ve de la pàgina I)

glament orgànic municipal i la d'ha-
bilitar unes bústies i despatxos per
als regidors. I oferí tot seguit el
despatx de que disposa a tots els
grups politics, perquè en facin ús.
No cal dir que els Coloms li deixa-
ren emparaulat de cop pels darrers
dissabtes de mes. Insisti G. Mora
en l'equip d'amplificació per al saló
de sessions i esmentà la problemà-
tica de la seguretat ciutadana i la
cie la circulació.

Andreu Oliver parlà de la necessi-
tat de donar una solució a la qües-
tió dels precs i preguntes de les
plenàries i recabh informació en-
torn als assumptes del Registre Ci-
vil i del Jutjat. (G. Mora aportà
certes informacions que assenyalen
una tendència a concentrar jutjats
i a dividir els registres).

Cosme Oliver digué que havia
tractat amb el batle de Manacor la
possibilitat de retirar per part d'a-
quell consistori el contenciós inter-
posat per l'assumpte del Registre
Civil.

Tomeu Obrador suggerí que l'A-
juntament oferís una informació
ben complida entorn a l'objecció
de. consciência a l'hora d'inscriure
els «mozos» per al Servei Militar i
aportà després una anàlisi molt

acurada de la situació legal del po-
lígon número 4, arran de la qual
no és admissible la suspensió de
llicències de construcció que manté
l'Ajuntament en aquesta zona.

Algaba també formulà algunes
preguntes, relatives a control d'o-
bres i sobre l'activitat —o inactivi-
tat— de la Comissió de Comerç i
Indústria.

Les preguntes es perllongaren en-
cara, i a un quart de les dotze s'en-
cetà el punt de la necessitat de rea-
litzar les normes subsidiàries del
terme. Aquest punt s'aprovà per
unnimitat no sense analitzar abans
el fet —qualificat de vergonyós—
de la revisió del Pla General, una
revisió que ha costat un caramull
de milions, ha durat una eternitat
i no ha servit per res. A Cosme Oli-
ver no li quadà més remei que ac-
ceptar l'equivocació i mala gestió
del seu grup. I el PSOE reiterà la
conveniência de demanar-ne respon-
sabilitats.

A uns minuts de les dotze el Bat-
le proposà traslladar a la propera
sessió plenària els dos punts que
restaven de l'ordre del dia: Segure-
tat ciutadana i Contracta d'un ce-
lador d'obres.

NECESITO un chico y una chica
• para trabajo en oficina.
'Inf.: Tel. 581135

Cartes ai director
(Ve de la pàgina 3)

fets objectius que no tenen volta
de fulla.

Aqui en teniu una mostra: Di-
lluns, l'Ajuntament va decidir no
continuar amb a revisió del Pla
General. Tota la paperassa, totes
les reunions, al-legacions, corregu-
des, pactes, etc. no ha servit de res.
El fracàs ha estat total, sense pa-
liatius. El senyor Batle va haver de
reconèixer que s'havien equivocat.

Tots ho sabíem fa estoa que s'ha-
vien equivocat. L'espectacle d'uns
homes encaparrotats en tirar enda-
vant amb una revisió que no tenia
cap ni peus, que no arreglava res,
fonamentada en pactes bruts i sub-
terranis, i que era rebutjada pels
tècnics i pels politics, duita amb
una petulància només comparable
amb la seva oceànica incapacitat,
ha estat denunciada llargament i de
manera insistent. Pere) aquest es-
plet d'iliuminats del P.D.P. no
varen escoltar cap raó mai. Ho
sabien tot i tenien, una solució per
a tot. Ara s'ha vist que no sabien
res i que no eren capaços de solu-
cionar res.

La revisió del pla, senyor '15irec-
tor, ens ha costat més de quinze
milions de pessetes i vuit anys, un
temps preciós i irrecuperable. Aim?)
no són opinions, són fets.

Els politics acostumen a dir que
el poble no s'equivoca mai. Es una
bruta mentida. El poble s'equivoca
(o l'equivoquen) contínuament. A
Felanitx ens hem equivocat (o ens
han enganat) una i altra vegada.
I ara ho pagam. La política dels
incompetents, sien del signe que
sia, pot fer més mal que «sa
Ilagosta».

R. M. F.

Compro monedas
antiguas

Inf.: Tel. 575700



VENDO O CAMBIO por casa
en Felanitx o Porto Colom, 2 apartamen-
tos amueblados con plaza de garaje, te-
rrazas con vistas a la Bahía de Palma en
C. Joan Mire).

Td. 580748
■11=.0.1011■11C.IMi.

Funerarin FELAMTX
Servicio permanente las 24 hares

Consúltenos. Precios económices
C. Sa Llana, 15 - Tel. 580448v 1". Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX

FELANITX

Els psetifinims I Os temes reli sos
Vaig acabar l'article anterior

anunciant que, en aquest, tractaria
de l'Us del pseudònim. ¿I quina
relació tenen, el pseudònim i la
religió?, demanareu. A primera vis-
ta, no en tenen gens, i el lector pot
pensar que només pretenc justifi-
car-me a l'hora d'usar el meu.
Dencs no és així: només per aquest
motiu no escriuria un article sen-
cer. Pere) anem a l'assumpte.

L'ús del pseudònim es una prac-
tica antiga, i les raons que han
determinat els escriptors a usar-ne
són tan diverses que poden anar
eles de substituir un nom vertader
poc atractiu fins a enganar el lector
respecte del sexe del qui firma,
passant per una llista ben llarga
d'altres motius. Tenim un exemple
del primer cas en el poeta Rubén
Darío. El seu nom civil era Felix
Rubén Garcia Sarmiento. És bo de
comprendre que Félix Garcia no
era un nom gaire escaient per a
firmar aquelles poesies plenes de
cignes i de princeses. La llista de
dones que han publicat els seus
escrits amb un nom masculí és ben
llarga. Recordem només Aurora
Dupin, Caterina Albert i Cecilia
Bal de Faber, que s'amagaven,
respectivament darrera els pseudò-
nims de George Sand, Victor Catala.
i Fernán Caballero. Sembla que,
&mane° la primera, tenia intenció
de fer creure als lectors que era un
home, suposant que el públic no
s'interessaria pels seus llibres si
sabia que procedien de ma feme-
nina.

Una altra raó d'usar el pseud&
nim, j aquesta ja ens toca més de
prop, és el desig de separar, a
efectes d'objectivitat, la persona de
l'autor i les idees exposades a l'es-
crit. Una personalitat individual
presenta moltes facetes. Imaginau-
vos un home conegut com a missèr,
politic, pare de família i membre
d'una associació benèfica. Suposem
que un bon dia sent vocació lite-
raria i publica un llibre. Aleshores
pot sospitar que els lectors que el
coneixen relacionaran el contingut
del llibre amb qualcuna de les al-
tres activitats per les quals s'ha fet
conegut, quan ell desitjaria que les
idees que exposa fossen considera-
des amb tota independencia i ob-
jectivitat. El pseudònim pot servir-

11 doncs, de recurs per aconseguir
allò que li seria impossible d'obte-
nir imprimint el seu nom i llinatge
a la portada del llibre. Mme. de La-
fayette va publicar la seva delica-
díssima narració La Princesse de
Clèves sense nom d'autor per raons
encara no ben aclarides; però justi-
ficava el seu anonimat dient que
romandria dins la fosca «pour
laisser les jugements plus libres et
plus équitables», es a dir, perquè
els judicis dels lectors fossen més
lliures i més equitatius.

Als pobles, tots ens coneixem
sense necessitat d'esser cèlebre,
tots ens hem format una imatge de
cadascú. Jo dec tenir la meva
bona o dolenta, no voldria que flin-
g& hi relacionas les idees que expo-
saré al Ilarc d'aquests articles que
tenc pensats. Sé que més d'un lec-
tor ja em va identificar amb el
primer: era inevitable. El pseud&
nim, al capdavall, no es un recurs
gaire eficaç per a passar inadvertit.
De tota manera, no em preocupa
gaire. No tenc per què amagar-me
per res de tot quant diré. Són
reflexions personals (potser desen-
certades) respecte de qüestions que
em preocupen i que exposaré amb
tota sinceritat, procurant argumen-
tar sempre, valent-me del meu llen-
guatge i del meu estil, del qual amb
prou feines sabria desfer-me. De
tota manera, pregaria a tots els qui
em llegiran i em coneixen que fes-
sen un esforç per ignorar-me i
atendre exclusivament al contingut
dels escrits, com si procedissen
d'un laic qualsevol, del més insigni-
ficant, del darrer, en suma.

No sé fins a quin punt els meus
pensaments són compartits d'altres
persones. Si en acabar havia aeon-
seguit sintonitzar amb els meus
germans fins al punt d'haver ex-
pressat allò que pensen molts d'ells,
però que no encerten a dir-ho als
altres o a dir-s'ho a si mateixos,
sentiria una satisfacció grandíssi-
ma i em perdonaria el pecat d'ha-
ver-los publicats.

El darrer dels laics

BUSCO CHICA de 16 años para tra-
bajos de confección.
In F.; Tel. 581999
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CARTA ALS ANIMALETS
Estimats amics animalets:
L'any que ve, si hi tornau, ani-

malets, feu-ho per Sant Antoni, el
nostre patró, veniu també amb els
vostres petitons i així serem més
molts.

Jo som un ase, ja yell i cansat,
i mai passaré d'ésser més que un
ase, per aixe, vaig pensar que de-
vien ésser manies meves i no vaig
dir res del què pensava.

Ara, pen), quan vaig llegir la vos-
tra carta, —sabeu? Sé llegir encara
que sigui un pobre ase—, em vaig
animar a contar-vos el que pens
dels que en nom de Sant Antoni
li fan festa, una festa mal dita,
popular.

Jo i d'altres com vosaltres, ani-
malets, no tenc DNI, per tant no
ens coneixen o fan de no conèixer-
nos i per altra banda, no tenc
arrels dins el poble; com que les
arrels estan per xupar i dur la saba

l'arbre, jo tenc un arbre genealò-
gic molt magre i musti, per tant
els meus fruits no cal recollir-los.

Jo us aconsell que l'any que ve
hi tornem tots, a que ens beneeixi
Sant Antoni, però no participeu en
la venda d'uns premis que es donen
a la bona casta d'arrels profundes
i que xupen fort, i no a la nostra
que només volem bulla i bulla fa-
rem tant si hi ha doblers com si
sols hi ha Sant Antoni.

Un ase que no vol dur brides

ES LAMENTABLE
Senyor Director:
Si els integrants del grup del

P.D.P., que amb les sigles de
l'U.C.D. i de l'Unió Felanitxera han
fet i desfet a la Sala en els darrers
vuit anys, tinguessin un minim del
sentit de la responsabilitat que ha
de tenir tot politic honest, quan va
acabar la reunió de dilluns passat
a l'Ajuntament, haurien presentat,
tots, del primer al darrer, la seva
dimissió irrevocable.

Ja sé que no ho fa ran. Ni tenen
consciência dels problemes gravís-
sims que la seva actuació ha plan-
tejat a l'Ajuntament, ni són capaços
de fer una autocrítica intelligent i
responsable. S'aferren a la cadira i
als sous que ells mateixos s'han
atorgat com una pagellida s'aferra
a la roca. I el fet és que el grup
majoritari de l'Ajuntament (aim) va
quedar ben clar a la sessió del
dilluns) ha cornés tants d'errors, ha
gestionat l'Ajuntament tan mala-
ment, ha desaprofitat tan absoluta-
ment l'oportunitat de posar ordre
a la casa de tots, ha defraudat tan
escandalosament durant vuit anys
les expectatives dels seus propis
votants, que la dimissió en bloc era
l'única sortida digna, l'únic gest
capaç de posar un poc de dignitat
a una gestió lamentable.

Senyor Director: No es tract
d'una opinió personal, que podria
tenir més o manco valor. Són uns

(Passa a la pág. 2)

GENER
Dimarts, 26.—Els pneumatics. I•10

fa gaire que uns allots em mostra-
ren un exemplar d'una revista on
una tal Sabrina provava que, efeo-
tivament, tot el que havia deixat
guaitar pel caixó era de bon de ve-
res. «El papá anirà a veure-la a
Ciutat». Ja fa dies que va actuar...
«I què tal ton pare, Toniet—D. «No
me'n parleu! Va dir que li varen
prendre el pel...». «Què no varen
esser de bon de veres?». «Sabeu
que va passar? Id() moltes posit -a-
res i contorsions... i res pus!». La
reacció de la gent en front del be-
nomen Sabrina es un fet que es
pot estudiar fins i tot pels psicòlegs
i els sociòlegs. Que uns nins
i contin coses damunt tal aparició
no surt de lloc... però que el papá
vagi a Ciutat a veure-la es trabucar
una mica la gàbia...

Dijous, 28.—E1 cartell. Fa molt
136 la comissió de cultura en pro-
porcionar classes per adults als fe
lanitxers, i entre elles, les de catala
que ens ajudaran a ser un poc més
nosaltres dia a dia. Jo m'hi havin
d'haver apuntat perquè estic a la
primera cartilla... Però el que no
entenc és veure un pasquí de la
tant remenada rua del dia 13 de
febrer, que patrocina el nostre
ajuntament, amb un parell de tra,
velades impròpies dels que s'aixe-
quen precisament en redemptors de
Ia nostra llengua. Veure «parq» en
lloc de «parc» esmussa una mica...
No és tan difícil consultar un dic-
cionari quan s'han d'imprimir les
coses que siguin en lletres grosse-
tes... Hem de tenir en compte que
aquesta casta de faltes no solen es-
ser mai errades d'impremta... i
costa ben poc esquivar-les.

Divendres, 29.—Els padrinets t
els funerals. A ca'n Miguel els dos
padrinets estan en guerra declara-
da des de que no s'entren els morts
a la parròquia. La padrina troba
que és un insult a la fe, a les cos-
tunas i més coses i més grosses...
El padrí ii diu: «Sempre t'han en-
cortada amb tot això de misses i
rosaris i ara... No veus que els
capellans van a lo seu, beneite-
ta...?». Ella es posa com una toma-
tiga: «Tu ets un cabota que no hi
veu dos dits Iluny...! T'agradaria
molt que quan et moris t'enterras-
sin com un ca...?». «Ala, deixem
fer...!». La nora de la casa diu que
han agafat molt fort aquest fil i
que quasi cada dia hi ha les mai-
texes completes, però que val més
que xerrin d'això perquè quan es
posen a gemegar no hi ha qui els
vagi darrera...

ROGER
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Excursión a:
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Comprende, Avión + Hotel + Traslados
DEL 26 AL 28 DE FEBRERO de 1988

21.700 ptas.
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Jubilació de Na Margalida &nier
Divendres de la setmana passada

es jubila la mestra del collegi «I.
Joan Capó», Margalida Sufier i
Barceló.

L'avinentesa prengué un caire
a-mit simpàtic quan a mitjan mati
totes les seccions del collegi l'obse-
quiaren amb una festa: cançons,
esports i pancartes per una banda
i redaccions i dibuixos recollits en
uns albums, resten com a penyora
de l'apreci que li ha professat
l'alumnat. Ella per la seva part va
correspondre a totes aquestes de-
mostracions amb unes llepolies.

A migdia, a un restaurant de
Campos, el claustre del collegi
dedica un dinar de comiat, al que
assisti també la regidora de Cultu-
ra de l'Ajuntament i una represen-
tació dels pares d'Alumnes. No hi
anancaren, cap a les postres, unes
gloses den Guillem Monserrat i un
senzill parlament den Toni Roig,
del qual en reproduïm els següents
paràgrafs:

«Mai no m'ha agradat passar les
meves hores entre els que en deim
intellectuals, perd un dia com avui
voldria esser poeta, filbsof o músic
i el meu càstig és de no poder sor-
tir de la vulgaritat més simp- le per-
que dins ella estic fet i pujat. Pend
deixau-me imaginar que naixeran
flors banques on la meva amiga tre-
pigi i quan qualai agafi una de les
petites margalides per saber si la
.sort vindrà a la terra es trobar à amb
la sorpresa que tots els pètals diran
que si i ho faran així perquè ella
mai del món no va saber negar res
a ningú.

Cal dir-te dones, Margalida, un si
molt satisfer per a la teva jubila-
ció..., un si molt franc per al des-
cans tan merescut..., un si molt bri-
llant per als anys passats..., un si
tnolt llarg i esperançador per al fu-
tur..., un si molt durable per a la
salut..., un si infinit per a la feli-
citat... I un si molt millor que tots
els sis de la terra i els sis de totes
les margalides que es desfullen, és
el que et desit jam tots nosaltres.»

Na Margalida Sufier ara fa desset
anys que exercia la seva docència
al collegi «Joan Capó» dins la sego-
na etapa. Però havia passat en tres
anys successius d'interinitat per les
escoles de Ca'n Pastilla, Son Serve-
ra i Campos. Posteriorment i ja en
propietat estigué a Son Negre, Alcú-
dia, Sant Mateu d'Eivissa, S'Horta
I Son Prohens.

Li desitjam molts anys de bona
salut per a gaudir del ben guanyat
descans.

Esvalot «ultra» a un bar de
Portocolom

Divendres de la setmana passada
a vespre, un grup de jovençans ar-
riba en un vehicle tipus «jeep», en-
tra a un bar del carrer Assumpció
de Portocolom tot esgrimint ense-
nyes nacionals i movent aldarull en-
tre la clientela, i en un moment do-

nat féu ús d'un sprai lacrimbgen. Els
clients i personal del bar, solivian-
tats per l'actitud d'aquests subjec-
tes, els rebutjà enèrgicament i ells
ho donaren a les cames i s'embar-
caren de bell nou en el «jeep».

Conferències 67-88
El proper dilluns dia 15, a les

9'30 del vespre, a la sala d'actes de
la Casa Municipal de Cultura i dins
el cicle de conferències organitzat
per Felanitx Cultural, el senyor Mi-
guel Nigorra Ribas explicara el
tema: «Matrimonio y divorcio».

La dissertació sera retransmesa
per Felanitx Radio i Televisió.

La Llar de la Tercera Edat,
reaberta

La setmana passada se reobri el
local de la Llar de la Tercera Edat,
un cop acabades les obres de refor-
ma que començaren el passat mes
d'octubre. Si hé encara no s'ha-
vien posat en marxa totes les sec-
cions de la Llar, dins poc temps
sembla que tot estarà novament en
servei.

Llar de la Tercera Edat - huent)
BALL DE CARNAVAL.—Dimarts

dia 16, a les 17 hores. Procura u
venir disfressats.

VIDEO I XERRADA INFORMA-
TIVA.—Dimecres dia 17, a les 17'30
h. a la Casa Municipal de Cultura,
entorn al tema «Revalorització
pensions 1988».

CONFERENCIA: Divendres dia
19, a les 17 h. a la Casa Municipal
de Cultura, a càrrec de Mn. Balta-
sar Coll, canonge de la Seu de
Mallorca, en preparació a l'excursió
cultural a Palma del proper dia 25.
Acabat l'acte començarà la inscrip-
ció per a aquesta excursió. Places
limitades.

Dilluns dia 15 s'obriran provisio-
nalment les dependències i serveis
de la Llar que restaven tancats per
mor de les obres: Perruqueria,
ATS, Assistenta Social, Sala de TV,
billar i biblioteca.

Comença la inscripció pel Taller
de Ceràmica i la Gimnàstica de
Manteniment.

Servei de podologia, dissabte dia
27.

Recordau el telèfon de la Llar:
581962.

Croada de l'Amor Dite(
VESPRES AL SANTUARI DE

BONANY
Recollint les suggerències dioce-

sanes per a la celebració de l'Any
Maria, la Creuada de l'Amor Divi
es proposa visitar el proper dissab-
te dia 20, el Santuari de la Mare de
Déu de Bonany, on es cantaran
Vespres de la Mare de Déu i des-
prés se celebrara una Eucaristia
presidida pel nostre paisa. Mossèn
Joan Rosselló Vaquer, Rector de
Petra.

La sortida sera el dissabte a les
3 del capvespre, des del carrer de

l'Hospici, en cotxes particulars cap
a la Vila de Petra.

Alla es visitara la Parròquia de
Sant Pere, un conjunt arquitectònic
notable, i també el Convent de Sant
Bernadi, que acaba de ser restau-
rat. Cal recordar que a l'ombra d'a-
quest convent francisca es va con-
griar la vocació missionera de Fra
Juniper Serra que possiblement
dins aquest any sera beatifcat pel
Sant Pare.

A les 5 del capvespre, al Santuari
de la Mare de Déu de Bonany, cant
de Vespres de la B.V.M., i a conti-
nuació Eucaristia.

Es convda ben cordialment a tots
els creuats i als seus respectius fa-
miliars, així com també a tots
aquells feels que tenguin el gust de
participar en aquest aplec maria.

Les persones que no tenguin mit-
ja propi de locomoció es poden di-
rigir al CoHegi de Sant Alfons, a fi
d'aprofitar les places que roman-
guin buides als vehicles concur-
rents.

El retorn sera entrada de fosca.

Curs Stvdia
Dimecres dia 17, dimecres de

cendra, a les 9 del vespre, a l'esglé-
sia de Sant Alfons, celebració de la
Penitência, dirigida pel P. Antoni
Oliver, C. R.

Adoració Nocturna
Dijous dia 18, a les 9 del vespre,

en el Convent de Sant Agustí, Vigi-
lia d'Adoració Nocturna.

vida social
NAIXEMENT

A Alacant, els esposos Bartomeu
Mestre Vicens i Margalida Gomila
Monserrat, han vista augmentada la
seva llar amb el naixement del seu
segon fill, un nin que en el baptis-
me rebrà el nom de Rafel.

Felicitam als venturosos pares.
NO CES

Dissabte dia 6 horabaixa, al san-
tuari de Sant Salvador, s'uniren en
matrimoni els joves Pere Obrador
Prohens i Catalina M.a Mesquida
Aguiló. Benei l'enllaç el rector de
Ia parròquia Mn. Miguel Serra.

Apadrinaren el nuvi la seva mare
D a Apofiònia Prohens Vda. d'Obra-
dor i el seu padrí de fonts D. Joan
Pou, i a la nuvia els seus pares

D. Bernat Mesquida Antich i D.a Ma-
ria Aguiló Ferrer.

Testificaron l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus germans M.a An-
Orna i Jaume, Miguel Nadal i
Antoni Julia; per la nuvia el seu
germa Salvador, Maria Artigues,
Isabel Mesquida i Antònia Roig.

Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un sopar a
l'Hotel Ponent de Cala Ferrera.

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells esposos.

Dissabte passat horabaixa, a la
parròquia de Sant Miguel, se cele-
dra l'enllaç matrimonial dels joves
Tomeu Gaya Adrover i Anita Adro-
ver Ramis i en la mateixa avinzn-
tesa celebraren la primera cornu-
nió els nins Francesc Gaya Adrover
i Catalina Adrover Ramis, germans
respectivament dels contraents. Be-
nef l'enllaç i celebra l'Eucaristia el
Rector de la parròquia Mn. Miguel
Serra.

Foren padrins de noces els pares
respectius, D. Francesc Gaya Puig
i D.a Antònia Adrover Nadal, D. An-
toni Adrover Capó i D.a Catalina
Ramis Nicolau.

Un cop acabada la celebració, els
convidats es reuniren en un sopar
que fou servit a Ca'n Barceló de
So'n Macià.

Felicitam ben cordialment al nou
matrimoni, així corn als nou-com-
bregants.

Associació de Vens del
Cavalier de Cas Concas

L'Associació de veins de Cas Con-
cos vol fer públic el seu agraïment
més sincer a totes les institucions,
entitats i firmes comercials que
han collaborat en la festa del Xè
aniversari de l'associació i en el so-
par de matances que va tenir lloc
dissabte passat al local parroquial
i voltants amb la finalitat de recap-
tar doblers per a les obres de res-
tauració del campanar.

Aquest agrament s'estén, natu-
ralment, a les botigues i cafès de
Cas Concos, als propietaris de ne-
gocis i a tantes i tantes de persones
que van ajudar i coHaborar perquè
la festa tingués l'èxit i magnitud
que va tenir. A tots, mottes gracies.

NOTA.—A hores d'ara no podem
oferir el balanç econòmic de la fes-
ta. Esperam poder publicar-lo a la
propera edició de «Felanitx».



FUNERARIA
LESEVER, S.A.

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

	
Tel. 582450

Església de Felanitx

PilifiRliEflit DE QiiitHESMA
PÒRTIC D'ENTRADA.—Dimecres de Cendra, dia 17 de febrer, a les 8

del vespre, a l'església parroquial, CRIDA A LA CONVERSIÓ. Missa solem-
ne i imposició de cendres.

TEMPS DE PREGARIA
Cada dilluns, dimarts i dijous a les 7'45 del mati, Laudes i Missa als

convents de religioses de la nostra ciutat, segons el següent calendari:
Primera setmana, dies 22, 23 i 25 de febrer, al convent de la Caritat.
Segona setmana, dies 29 de febrer i 1 i 3 de març, al convent de la

Providència.
Tercera setmana, dies 7, 8 i 10 de març, a la capella de l'Hospital.
Quarta setmana, dies 14, 15 i 17 de març, al convent de les Trinitáries.
Quinta setmana, dies 21, 22 i 24 de marc, a l'església de Sant Alfons.
Cada dimecres, divendres i dissabtes, a les 8 del vespre, Vespres i Missa

solemne al temple parroquial de St. Miguel. Els altres dies de la setmana,
missa vespertina a la mateixa hora.

CONFERENCIES QUARESMALS
A SON NEGRE: Dijous dia 3 de marc, divendres dia 4 i dissabte dia

5, a les 9 del vespre. Conferenciant, Mn. Pere Xamena.
A SON PROHENS: Dijous dia 10 de març, divendres dia 11 i dissabte

dia 12, a les 9 del vespre. Conferenciant Mn. Pere Xamena.
A MANACOR: Dimarts dia 15 de març, dimecres dia 16 i dijous dia 17,

a les 8'30 del vespre. Conferenciants, Sor Maria Rigo, D. Llorenç Tous i
el Sr. Bisbe.

A L'ESGLESIA PARROQUIAL DE FELANITX (dates a concretar) a
càrrec de Mn. Teodor Suau.

RECESSOS BIBLICS COMARCALS, a la Rectoria de Felanitx (dates
a concretar) a càrrec de D. Llorenç Tous.

VETLES DE PREGARIA
Els divendres dies 26 de febrer i 13 de març, a les 9 del vespre, al

temple parroquial.
CURSET FAMILIAR (Mares)

Dimecres 24, dijous 25 i divendres 26 de febrer, de 3'30 a 4'30 de la
tarda, a la Rectoria de Felanitx.

CELEBRACIONS PENITENCIALS
A SON NEGRE: Dia 5 de març a les 9 del vespre.
A SON PROHENS: Dia 12 de març a les 9 del vespre.
AL CONVENT DE ST. AGUSTI: Dia 24 de marc a les 7 del vespre.
A LA PARROQUIA: Dia 28 de març a les 9 del vespre.'
DIUMENGE DE RAMS: Dia 27 de  març, a les 10'30, a la parròquia Mis-

sa solemne.
MISSA CRISMAL: Dimecres Sant, dia 30 de març, a les 7'A0 del vespre

a la Catedral de Palma, Missa Crismal amb el Sr. Bisbe i tota l'Església de
Mallorca.

Fontanería Artigues
ANTONIO ARTIGUES FLORIT

• Saneamiento
• Reparaciones eléctricas
• Instalaciones butano
• Calefacción

• Accesorios bario
• Riegos y piscinas
• Energia Solar

C. Castellet, 13 	 Tel. 581542 	 Felanitx

Restaurant BON PORT
OBERT TOT L'ANY

C. Pizarro, Cantonada Churruca - Tel. 575174 	 Porto-Colom

co, José, Francis y Fiol).
NOTA.—Cometimos otro error en

el resultado la jornada anterior. Di-
mos como buena la victoria de nues-
tros alevines por 1-3, cuando el re-
sultado real fue LLOSETA, O - FELA-
NITX, 8, victoria al fin y al cabo a
su favor, pero mucho más holgada.
Nos falló una vez más nuestro co-
rresponsal. Cuando nos equivocamos
lo hacemos de mucho, en dos parti-
dos siete goles nos comimos.

BENJAMINES. — Jugaron amisto-
so frente a una selección Balear. La
derrota fue amplia, pero sirvió para
foguear a estas jóvenes promesas.

FUTBOL EMPRESAS
PROTECTORA/GRIMALT, 1 -

BETA COLOR, 2
INCIDENTES

Arbitraje desastroso de un señor
que seguramente no se hubiera so-
metido a la prueba alcohólica.

Sin embargo la derrota puede con-
siderarse justa.

Después del partido hubo sus más
y sus menos, fuera del recinto.

1	 .[one
Tel. 580111

Viernes 12 y sábadol3 a las 9 noche y domingo 14 desde las 3
Ha batido todos los éxitos imaginables en estas pasadas fiestas, en

todas las capitales del mundo. STEVEN SPIELBERG presenta

El Chip Prodigioso
	

Marbella golpe de 5 estrellas

Viernes 19 y sábado 20 a las 9 noche
Para los amantes del cine bueno, con un argumento fuerte que ha hecho

historia.

El corazón del Angel y La colina de la Hamburguesa
Domingo 21. desde las 3, TRES PELICULAS

HEAVI METAL sólo se proyeatará de 3 a 6, y
La colina de la Hamburguesa y

El corazón del Angel

PROXIMAS SEMANAS: «Las Brujas de Eastwich», «El Guerrero Ame-
ricano II», «Los Masters del Universo», «La loca historia de las Galaxias», •
«Robocop», «La chaqueta metálica», «Los intocables», «Superdetective de
Hollywood II» ... y así hasta que el cuerpo aguante, venga el verano, cerra- •
remos por reformas y en septiembre, CINE PRINCIPAL GUAY. Tu ambien-
te estárA servido.

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
URGENTE!

FUTBOL
(Viene de la página 6)

INFANTILES
LA SALLE, 3 - FELANITX, 2

MALA PATA
Buen partido de los felanitxers que

estuvieron a punto de sacar un pun-
to en este desplazamiento a Mana-
con

NOTA.—La semana pasada hubo
error en el resultado entre el equipo
infantil de FELANITX y el BADIA,
el resultado fue de (1-2), anotamos
a los visitantes un gol de propina.
ALEVINES

FELANITX, 1 - OLIMPIC M., 1
BUEN FUTBOL

Ante un buen equipo los chicos de
Adrover jugaron un gran partido.
Gran rivalidad en las gradas y fút-
bol de altura en el campo.

El gol felanitxer fue obra de He-
rrero.

FELANITX.—Serafín, Tomeu, Ma-
tas, Jaime, J. Pedro, Basi, Ramón,
Marín, Acosta, Matos y Herrero (Ni-

princip al

TENGO COCHERIA para alquilar
en C. A. Rodriguez y Local Comer
cial en Cala d'Or (C. Felanitx) de
350 m2. apto para negocio.

k 	 Inf.: Tel. 582130

VENDO FUERABORDA «Mercury»
20 HP «Tungeborg Ignition )) .
Mando a distancia,

INFORMES: EN ESTA ADMON.



La nueva Dirección

Z ATERIA
C. Sol, 3

Comunica a sus clientes y público
en general, GRANDES REBAJAS

hasta fin de mes
	.1■721111■11

CIRCULO RECREATIVO

GRAN BAILE DE DISFRACES
para los socios

Hoy día 13 de febrero, a las 22 horas

Amenizado por el conjunto LOS HIST

Menú y precio expuesto en los locales del Círculo

Restaurante SES PORTADORES
(CASA PEDRO)

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

Comunica que en vez de cerrar los
jueves CERRARÁ LOS LUNES.

Rogamos disculpen las molestias.

GRACIAS
■•■FMTSIS

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• La «RUA» va a ser un éxito to-
tal de participación. Me dicen que
las CARROSAS y COMPARSAS van a
con tarse por docenas.

El personal le ha tomado gusto a
Ia cosa y no es de extrañar que esa
yolvidada» tradición carnavalesca
vuelva con dimensiones casi impen-
sables hace algunos arios.

• También constituyeron un so-
nado éxito «LAS 24 HORAS DE RA-
DIO» que se emitieron por «FELA-
NITX-RADIO» el pasado sábado y la
madrugada del domingo, bajo la ba-
tuta de PERE MAYOL a beneficio
del VIAJE DE ESTUDIOS del CO-
LEGIO «JOAN CAPO».

• Estos días de febrero expone
en «SA TORRE DE SES PUNTES»
el pintor manacori JOAN RIERA
FERRARI, profeta en su tierra. La
muestra estará abierta hasta el día
18 de este mes, en MANACOR, claro.

Por cierto, en esta misma sala de
Manacor, acaba de clausurarse una
exposición de dibujos de Robert de
Robert —nieto de D. Pedro Juan
d'Es Fangar, por más señas—, la
cual ha constituido un éxito extraor
dinario.
s El día 11 (Dijous ¡larder) y el

día 16 (darrer dia) el grupo musical
de l'associació «ELS NOSTROS» de
Ia tercera edat organiza DOS GRANS
BALLS DE CARNESTOLTES allá en
SINEU. Un grupo compuesto por
TOMEU JAUME ( trompeta), 'PE-
DRO MASCARO (saxo) y RAFAEL
FERRER «SIMONET» (batería),
con su inconfundible «arte».

Por cierto que «Simonet» estaba
anunciado en un pasacalles en POR-
TO-COLOM, según me cuentan, cosa
que no se llevó a cabo. Le hicimos
personalmente la pregunta ¿qué ha-
bía pasado?, por aquello de las que-
jas, y nos dijo que no supo nada
hasta última hora y que además no
le costeaban los gastos de desplaza-
miento de toda la banda, cosa im-
prescindible para su traslado.

• VIDEOCLUB. — «YELLOW
SUBMARINE» (3). Director: George
Dunning. Intérpretes: Dibujos ani-
mados. Productora: Warner Home
Video. Duración: 85 minutos. Gene-
ro: Aventuras. SINOPSIS: El feliz
reino de Pepperland es atacado por
los Blue Meanies. Los Beatles luchan
contra este grupo capaz de interrum-
pir la tranquila amabilidad del mí-
tico reino de la famosa orquesta del
Club de los Corazones Solitarios del
Sargento Pepper ... COMENTARIO:
La única película de dibujos anima-
dos realizada por el famoso conjun-
to británico, que reúne una esplén-
dida banda sonora y unos dibujos
muy originales repletos de desbor-

dante fantasia. Recomendable para
todos los públicos. Y no especial-
mente para los «fans» de los Beatles.

• Hoy sábado día trece, en el
CI RCULO RECREATIVO» hay

anunciado el tradicional BAILE DE
DISFRACES. Está prevista una opí-
para CENA y la animación del gru-
po musical «LOS HITS».

• Por fin! el próximo lunes el
tándem JOAN SBERT/«S. M.» parti-
rán hacia SANTO DOMINGO. Solu-
cionado el capítulo de la muela ca-
prichosa, marchan hacia allí con la
intención de comprar algunos in-
muebles con el objetivo de pasar el
resto de sus días bajo el sol tropi-
cal. Bon viatge! Más tarde les infor-
maremos de esta compañía llamada
«LY0».

• En el «rascacielos» de la DIS-
COTECA «CLASS» tenemos a TIA
FORTEZA(a) DON JHONSON. Ya
les dije que el tío ha aprendido la
lección, y está siempre rodeado de
chicas fetén, algunas no tienen nada
que envidiar de SABRINA.

• El pasado lunes hubo en «BAR
BENITO» un agape por todo lo alto.
Una CENA/REUNION en la que no
faltaba casi nadie, ni tirios ni troya-
nos. Estaba el equipo «A» de Fela-
nitx, el trío «P.P.P.», el grueso de la
organización «L.y.0.», amigos y deu-
dores. No faltó tampoco en esta oca-
sión el gorrero de turno, que en
esta ocasión tampoco llevaba gorra.

•• En la pantalla grande del
«CINE PRINCIPAL» tenemos una

película de éxito, que ocupa el N.° 1
del «HIT-PARADE» español, tanto
en Madrid como en Barcelona, mien-
tras está en el N.° 3 en PARIS y en
LONDRES. Se trata de una produc-
ción de STEVEN SPIELBERG diri-
gida por JOE DANTE («Gremlins»
y «Aullidos»). Está interpretada por
Demis Quaid (un actor en alza),
Martin Short y Meg Ryan. Dura 120
minutos. Fue realizada en 1987. Se
trata de una película fantástica. Un
ser humano reducido a un chip es
introducido por equivocación den-
tro de otro hombre. Tiene un tiem-
po reducido para salir y hay alguien
dispuesto a eliminarle. La película
se llama «EL CHIP PRODIGIOSO»
y va a gustar a los jóvenes de hoy
en día. Pero a mi modo de ver su
guión tiene mucho que ver con otra
cinta de este tipo que realizó en su
tiempo R. Fleischer titulada «Viaje
alucinante».

JORDI GAVINA

SE OFRECE SEÑORA seria para
trabajos a domicilio.
Inf.: C. Calatiguera, 2

VENDO COMEDOR con aparador y
vitrina, por 20.000 ptas.
Inf.: Tel. -)81309

NECESITO CHICO para trabajo
manual.
Inf.: Tel. 580314

En el Xè. aniersari
I'AA. de V. des
Cavalier de Cas Cincos

Dissabte passat, tal com estava
anunciat, l'Associació de Veïns des
Cavaller va celebrar el Xè. aniversa-
ri de la seva constitució amb una
festa popular com són unes matan-
ces casolanes, per acabar amb el tí-
pic sopar i ball de pagés.

La veritat és que la festa no po-
dia sortir més lluïda.

La quantitat de gent que es va
sumar al sopar va desbordar totes
les previsions dels organitzadors.
Unes cinc-centes persones vengudes
des de diversos indrets del munici-
pi, així com també dels pobles vei-
nats, menjaren a voler an-6s de ma-
tances, aguiat de pilotes i bunyols i
oreianes per llepar-se els dits.

Aquesta empresa per un establi-
ment adient no tendria més impor-
tància, pert, arranjar seients, coberts
i viandes per tanta gent sense tenir
un lloc adequat, no és una tasca fá-
cil. Valga que veinats del Saló Par-
roquial posaren les seves cases a
l'abast de l'organització perquè tot-
hom fos atés degudament.

Per arrodonir la festa, després de
la menjua, es va armar un ball ben
vitenc amb les músiques i cançons
de s'Estol des Picot i una glosada
curta, però sucosa, a cárreg d'En
Rafel Roig des Carritxó i d'En Jau-
me Juan d'Algaida.

L'Associació de Veïns, que des de
sempre ha tengut com a missió fo-
namental la collaboració i ajuda per
a qualsevol necessitat o millora coi.
lectiva, ha aprofitat l'avinentesa per
donar a la festa un significat molt
concret i a la vegada altruista: tot
el guany del sopar es destinará a
les obres de consolidació del cam-
panar de la nostra parròquia. Si te-
nim en compte que quasi tot el que
es consumí eren aportacions d'enti-
tats o de particulars, aquesta bulla
pot reportar un benefici de ben prop
del mig milió de pessetes.

D'aquesta manera queda demos-
trada la capacitat de convocatória
d'una Associació que sap aglutinar
els esforços de totes les altres en-
titats i associacions concarrines per
respondre com pertoca, quan aquas-
ta és per a una obra benèfica com
és la conservació de l'esvelta figura
del nostre campanar.

Bé ho deia la cançó de la pancar-
ta que havien realitzat els alumnes
de l'escola:

Per ses campanas tocar
de foc, de mort o de festa
una cosa just hi resta
es tenir un Campanar.

La nostra enhorabona a l'Associa-
ció de Veïns en el seu Xè. aniversa-
ri que ha posat una nota d'excellent
a la seva ja alta puntuació de fets
i obres en benefici de tot el poble.

J.

SE TRASPASA LOCAL apto para
cualquier negocio, 100 m.2.
Razón en esta Admón.
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.. BASQUET

Resultats contundents en els partits de Felanitx

FUTBOL

Fe:aaitx batió al Nei'
Felanitx, 1 - Cala d'Or,

Excelente entrada en «Es Torren-
tó», la mejor de la temporada. Mu-
chos seguidores del equipo visitante.
Buen comportamiento del público y
no hubo que lamentar ningún tipo
de incidentes.

FELANITX. — Rigo (3), Valentin
(2), M. Riera (1), Veny (3), Juan
(2), Obrador (2), Juli (3), Santi (2),
X. Riera (2) y Rosselló (1). Vanrell
(1) salió por Roselló en el min. 46
y M. Rial (2) lo hizo, asimismo, por
Vanrell en el min. 78.

ARBITRO.—E1 juez de la contien-
da fue el joven Santandreu (1). Re-
gular. El público le abucheó algu-
nas de sus decisiones. Enserió un ro-
sano de tarjetas y pudo haber ense-
ñado más y ahorrarse algunas. No
pasó por alto ningún tipo de protes-
ta, en cambio no se enteró de algu-
nas duras entradas en que peligró la
integridad física de algunos jugado-
res. No influyó en el resultado. Se
le reclamó un penalti cometido a
Vanrell ya en la 2.a mitad. Estuvo
bien ayudado en las bandas por En-
cinas y González.

GOLES. — (1-0) Min. 87.—Centro
de Juli sobre la cabeza de M. Rial,
recibe X. Riera que cambia el senti-
do del juego, de derecha a izquierda,
allí está completamente desmarcado
Pont que llega al balón, controla
unos metros, se interna y a la salida
del portero Quetglas, dispara raso,
ajustado a la cepa del poste, da en
el y se cuela.

COMENTARIO
Fue un partido muy disputado,

emocionante, donde se impusieron
las marcas. Ambos equipos apenas
contaron dos o tres ocasiones —por
bando— durante los casi 93 minutos
que duró el «match». El Cala d'Or
demostró ser un equipo compacto,
muy correoso, con una sólida defen-
sa, sin andarse en contemplaciones,
empleándose —a ratos— con cierta
dureza y disponiendo de una fuerza
física envidiable.

El Felanitx supo controlar bien
atras y jugó un partido práctico;
hizo menos florituras que otras ve-
ces y se defendió con orden, cosa
que no hacía desde hace tiempo.

Tuvo dos ocasiones. Una de X. Rie-
ra que se internó por la derecha y
disparó desde cerca a la red, pero
por fuera. Roselló remató con habi-
lidad un chut peligroso en parabola.
Por contra el Cala d'Or estrelló un
balón al palo en chut de Vicens y
Veny tuvo que despejar oportuna-
mente un balón que se disponía a
rematar un delantero visitante casi
a meta vacía, tras una mala inteli-
gencia defensiva.

En la segunda parte siguió la mis-
ma tónica. El Cala d'Or se afianza-
ba en el centro del campo. Tuvo una
ocasión clara del gol en un balón re-
botado, pero el remate final de Ian
salió fuera muy desviado. Un dispa-
ro desde lejos de X. Riera, que ata-
jó bien Quetglas. Una oportunidad
de Santi que llegó tardíamente al ba-

lón en una jugada de Xisco similar
a la del gol...

Daba la impresión que todo iba a
terminar como había empezado,
cuando el Felanitx consiguió trenzar
Ia jugada del gol. Un gol muy cele-
brado.

El Cala d'Or no se dio por vencido
y fue a por todas. Minutos de sus-
pense. Emoción a raudales. Los visi-
tantes volcados al ataque y el Fela-
nitx al contragolpe a... machacar.
Pero el líder no podía, las mane-
cillas del reloj corrían veloces para
unos y angustiosamente lentas para
otros. El Felanitx pudo haber sacado
provecho de la presión visitante pe-
ro X. Riera sufría un tirón y no lle-
gó a un balón con todas las yenta-
jas...

Resumiendo, victoria apretada del
Felanitx ante un equipo que demos-
tró su condición de líder. Lo más
positivo es que el nuevo equipo de
Joan Tauler en dos partidos ha su-
mado cuatro puntos y no ha encaja-
do ningún gol, cosa impensable hace
algunas jornadas. También merece
destacarse el «nuevo-debut» de Mar-
tin Rial, que en el poco tiempo que
estuvo en la «cancha» demostró que
no ha pardido sus virtudes, tocó
magníficamente algunos balones con
la testa.

El domingo próximo nuevo parti-
do en «Es Torrentó»: FELANITX -
LA UNION.

MAIKEL
2.6 REGIONAL

CA'S CONCOS, 1 - S'HORTA,
EL EMPATE PUDO SER

MAS JUSTO
Partido muy disputado con mu-

chos contrataques por parte de am-
bos conjuntos, pero en general el
juego discurrió en el centro del cam-
po. Quizás el empate hubiera sido
más justo a tenor de lo presenciado
en el campo «Es Cavaller», pero el
Ca's Concos fue quien marcó el úni-
co gol del partido, que es lo que
cuenta al final.

Este gol llegó en el min. 76 del
partido. Un fuerte disparo desde fue-
ra del área no logra atajarlo el por-
tero visitante Santi y Roselló atento
a la jugada marca el gol de la victo-
ria.

Arbitró el colegiado Sr. Duarte,
que estuvo regular, muy protestado
por los seguidores visitantes.

Bastante ambiente en las gradas y
total corrección por parte de ambas
aficiones.

JUVENILES
CAMPOS, 1 - FELANITX, 1
- FATAL ARBITRAJE

Perjudicó el colegiado de turno los
intereses felanitxers de lograr la vic-
toria, cosa que merecieron, pero su
labor fue decisiva. Expulsó injusta-
mente a Huguet por hacerle una
observación.

El gol fue obra de J. Gallardo.
(Pasa a la pág. 5)

RESULTATS
Cadets masculins:
PEÑA MADRIDISTA, 	 81
J. CAPCVAUTOC. GRIMALT, 	 47
Juvenils masculins:
J. CAPCVAUTOC. GRIMALT, 	 89
PORRERES, 	 46
Júniors masculins:
J. CAPCVAUTOC. GRIMALT, 	 84
LLUCMAJOR, 	 32
Seniors femenines:
AUDIOLUX, 	 44
J. CAPCVAUTOC. GRIMALT, 	 52

COMENTARI
Ja hem comentat algunes vegades

que l'objectiu, aquesta temporada,
quant als CADETS estava més que
cobert amb la seva inclussió dins el
grup dels sis millors de Mallorca.
Ara, i tal com es veia venir, el sol
fet de guanyar qualque pic en
aquests encontres es ben difícil. El
Peña Madridista guanyà be després
d'un primer temps en el que acon-
seguiren un avantatge considerable
(50-26). Ni una segona part millor
ni els 29 punts de P. Joan Fullana
bastaren per a obtenir un resultat
més positiu.

El dissabte horabaixa els equips
juvenil i júnior masculins s'anotaren
les dues victòries més sonades de
tota la temporada, precisament en
els darrers partits de la 1.a fase de
la lliga.

Els JUVENILS començaren un
poc desorientats i això donà un par-
cial de 19 a 13 (minut 5), però a
partir d'aquí s'acaba el porreres. En
els 14 minuts segijents la maquina
Joan Capó va fer 40 punts i els vi-
sitants només 7. A la segona part no
variaren les coses i no ens hauria
extranyat gens que s'hagués arribat
al centenar de punts. S'ha de desta-
car el treball de Fontanet en defen-
sa i també en atac (23 punts).

Tampoc deixaren respirar els JO-
NIORS als llucmajorers. En el mi-
nut 14 ja hi havia un claríssim 34-8
en el marcador, 26 punts de dife-
rència que al final es doblaren. Mi-
guel Perelló fou el revulsiu de l'e-
quip que, una vegada més, va tenir
com a millor virtut la incansable
lluita durant tot el partit. Els mi-
nors anotadors foren: Amengual
(23), Perelló (18), Toni Oliver (17)
i Salvà. (10).

Les SENIORS s'anotaren al seu
favor el partit disputat a Arta que
tingué alternatives que li donaren in-
terès cap al final del mateix. De pa-
rèixer tot decidit en el primer temps
amb 12-17 (minut 17) es passà a no
tenir-ho massa clar (43-46 en el mi-
nut 39 amb I. Reverte i Lladó elimi-
nades per faltes). El millor encert
de les felanitxeres en els tirs lliures
del darrer minut (6 convertits en 8
intents) donaren aquesta diferència
que semble còmoda.

ANOTADORS
Donem un repàs a la llista actual

dels tres millors anotadors de cada
equip del Joan Capó/Autocares Gri-
malt.
Cadets masculins: 	 (16 partits)
1.—Pere Joan Fullana 	 431
2.—Rafel Lladó
	

202
3.—Damia Amengual
	

138
Juvenils masculins: 	 (14 partits)
1.—Gaspar Noguera 	 175
2.—Tomeu Maimó
	

159
3.—Tófol Fontanet
	 98

Júniors masculins: 	 (17 partits)
1.—Guillem Amengual

	
285

2.—Antoni Oliver 	 270
3.—Miquel S. Perelló

	
100

Juvenils femenines: 	 (14 partits)
1.—Maria Lladó
	

111
2.—Xisca Nicolau 	 94
3.—Pilar Obrador 	 86
Sènior femenines: 	 (17 partits)
1.—Antemia Camarero 	 180
2.—Cati López 	 167
3.—Margalida Lladó
	

160
AQUESTA JORNADA

Els cadets juguen a Felanitx con-
tra el Sant Josep-La Glória.

Les juvenils comencen una nova
fase desplaçant-se a Alcúdia.

Els júniors van a Santa Maria en
el darrer partit de la Riga, mentre
que a sèniors femenines és l'equip
d'aquest poble el que ens visita.

Els juvenils masculins, subcam-
pions del seu grup, tenen un parell
de Jórriades, de descans abans de co-
mença'lalitse final.

LARRY CISTELLES

SE ALQUILA CASA DE CAMPO
MESES DE VERANO -
Inf.: Tel. 580261

BUSCO CHICA para cuidar dos ni-
ños para temporada.
Inf.: C. Son Pinar, 33

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 581957

C. Pere d'A. Penya, 3 	 FELANITX



ATLETISME

Final comarcal de Cross Escolar

BANQUETES,
Bodas, Bau izos,
ComunionesR Un marco incomparable
20.000 m. zona verde
vista al mar.

RESERVAS E
INFORMACION
Apart-Hotel

PARQUE MAR

CALA D'OR MALLORCA
Tel. 657136
Telex 69716

APART-HOTEL
PARQUE M

Curso Patrón Embarcaciones 2.a Clase

En Autoescuela Fil.

Informes e inscripciones:

Tels. 580405 y 581372

FELANITX

Coloins a la Sala
Plenària extraordinària
- 160 MILIONS DE SUPERAVIT

•SON MASSA MILIONS.
- EL P.D.P. ARA ES D.C. I L'A.P.

NO LI FA COSTAT COM ABANS.

- EL NOSTRE GRUP SOLUCIONA
EL POL/GON 4.

Dilluns a les 10 del vespre hi
hagué la Plenaria Extraordinaria
que demanarem l'any passat. La
convocatòria es feu a les 10, quan
demanarem a les 8 per poder aca-
bar els quatre punts de l'ordre del
dia. Una vegada més no acabarem,
les dotze sonaren i, com sempre,
el Batle aixeca la sessió sense aca-
bar l'ordre del dia; hem d'afegir
que l'expedient no era complet,
com sempre.

Es ventilaren molts de temes, els
més seriosos es contestaren 'amb
evasives, però el que queda clar és
que no hi ha responsables de res a
aquest Ajuntament nostre. Ningú
és responsable, ningú fa complir
cap ordenança, s'ha posat un cela-
dor que envien allà on volen, la
legislació es desconeix, es suspenen
llicències sense haver-hi cap acord,
no es tramiten les demandes dels
felanitxers, no es tramiten les de-
núncies, es fa ús particular de les
dependències municipals, l'arxiu és
un desordre total..„ tot això duu
com a conseqüência que tot es faci
sense previsió, sense ordre ni con-
cert i ara ens trobam amb un supe-
ravit de 160 milions, sí, lio heu
Ilegit bé, 160 milions de superavit
amb un pressupost de 305, és a dir
el 53 % de superavit. Creim que
errar-se de tant no és qüestió de
petits errors, és qüestió d'ineptitut
total, i creim que demostra que
seguim amb els mateixos esquemes,

perquè l'any 1987 hem tengut dos
Batles, mig any i mig any, i hem
empitjorat. Creim que si han de
ser conseqüents, han d'amollar les
riendes i dir no en sabem i reco-
nèixer les pròpies limitacions, això
pot esser la salvació del nostre
maltractat Felanitx.

L'actitud altiva i irreverent del
Batle ha canviat, es nota que ja no
té la clarividência i seguretat de la
raó del vot, l'A.P. també ha canviat
l'actitut i això fa que el matrimoni
sense papers, que formaven, no
acabi de funcionar, és per aim!) que
dimecres xerrà tothom, el Batle
duia la cua enmig de .es camas
estava obert a moltes de les sugge-`
rêncies que es feren, tot i que deia
ignorar moltes coses que amb els
papers damunt la taula no va poder
negar per segona vegada.

I per acabar volem dir pública-
ment als quatre fariseus i hipòcri-
tes que només tenen un argument
per defensar les seves batallonades
diguent que els Coloms ho aturen
tot, els hem de dir que el llarg i
famós tema del polígon 4, els Co-
loms donaren una sortida digna a
aquest tema, que es trobava així
per la ineptitud i ignorancia dels
qui tallen el bacallà i que avui, si
ho volen i ho troben, els qui han
de donar les llicències, es pot cons-
truir dins el famós polígon 4, sem-
pre i quan la construcció que es
vol fer sigui dins sòl urbà.

Demanam als felanitxers que ha-
gin sollicitat llicència d'obra dins
el polígon 4 i els ho hagin denegada
que inicïin novament la tramitació,
avui mateix, demanant responsabi-
litats a qui correspongui per la pèr-
dua de temps, danys i perjudicis.
Nosaltres per la nostra part farem el
mateix, hem d'aclarir d'una vdgada
què passa i ha passat per aquesta
casa.

Organitzada pel Club Joan Capó
es celebrà el diumenge passat a Fe-
lanitx pels voltants del Camp Muni-
cipal d'Esports.

Hi participaren atletes del C.P.
Llucmajor, N.a S.a de Gracia (Lluc-
major), Patronat de Campos i col-
legis Sant Alfons i Joan Capó de
Felanitx.

Les proves serviren per a seleccio-
nar els equips i atletes que el dis-
sabte dia 13 disputaran les finals de
Mallorca (iniciació, benjamí i ale-
vins) i de Balears (infantil i cadet)
a S'Estanyol des Migjorn.

Com podeu veure a les classifica-
cions, els resultats aconseguits pels
atletes del Joan Capó foren bonís-
sims. Signifiquen, a més, que a les
classificacions per equips foren pri-
mers a 8 de les 10 categories i a ale-
vins masculins foren segons a tan
sols dos punts del Patronat de Cam-
pos.

CLASSIFICACIONS
INICIACIÓ FEMENINA
1.Ana Garrido Salva C.P. Llucmajor
2. Mari Carmen Valverde Joan Capó
3. M.a Antònia Soler 	 Joan Capó
4. Aina M. Sanchez 	 Joan Copó
5. Francisca Romero 	 Joan Capó
INICIACIÓ MASCULINA
I. Jaume Quetglas 	 C.P. Llucmajor
2. Tomeu Obrador Patronat Campos
3. Salvador Barceló
	

Joan Capó
4. Jerónimo Calzado 	 Joan Capó
5. Joan Nicolau 	 Joan Capó
BENJAMI FEMENINA
1.Azucena Sanchez 	 Joan Capó
2. Joana M.a Moll Patronat Campos
3. Isabel Collado 	 Joan Capó
4. Pilar Perales 	 Joan Capó
5. Lurdes Garrido 	 C.P. Llucmajor
BENJAM/ MASCULINA
1. Llorenç Páramo 	 Joan Capó
2. Fco. Javier Martinez Joan Cap6
3. Francisco Alcón 	 Joan Capó
4. Marc Rigo 	 Joan Capó
5. José F. Linares 	 C.P. Llucmajor
ALEV/ FEMENINA
1. Maria Albons 	 Joan Capó
2. Magdal. Garcia Patronat Campos
3. Maria A. Rigo Patronat Campos
4. M.a Dolores Gómez Sant Alfons
5. M.a Magd. Martinez 	 Joan Capó
ALEVI MASCULINA
1.Antoni Sánchez Patronat Campos
2. Jaume Barón Patronat Campos
3. Llorenç Grimait 	 C.P. Llumajor
4. Joan V. Matíes 	 Joan Capó
5. Julia Vadell 	 Joan Capó
INFANTIL FEMENINA
1. Catalina Albons 	 Joan Capó

2. M.a Ceferina Garcia Patr. Campos
3. M.a Antònia Crucera Joan Capó
4. Teresa Sanchez 	 Joan Capó
5. Maria Barón 	 Patronat Campos

INFANTIL MASCULINA
1. Andreu Páramo 	 Joan Capó
2. Miguel Sanchez 	 Joan Capó
3. Miguel Nadal
	

Joan Capó
4. José M.a Jiménez
	 Joan Capó

5. Jaume Nicolau 	 C.P. Llucmajor

CADET FEMENINA
1. Catalina Bauzà Patronat Campos
2. Isabel Duran 	 Patronat Campos
3. Fatima Barceló Patronat Campos
4. Silvia Díaz 	 Patronat Campos
5. Margalida Fio! 	Joan Capó

CADET MASCULINA
1.Mateu Obrador 	 Joan Capó
2. Mateu Bennaser 	 Joan Capó
3. Salvador Vidal 	 Joan Capó
4. Leopoldo Torrano C.P. Llucmajor
5. Antoni Obrador Patronat Campos

Campionat de Balears
d'Hivern

En els Campionats Absoluts de
Pista Cuberta que tingueren Hoc el
dissabte i diumenge passats, dos
atletes de la vila obtingueren excel-
lents classificacions. Són Antoni Pe-
ria (Costa Calvia) i Latzer Sanchez
(Joan Capó), tots dos en edat jú-
nior.

Peña, a una excepcional prova,
queda tercer a 3.000 m. 11. amb una
gran marca de 8'38" a una distancia
minima dels dos primers. En Latzer,
que practica una especialitat força
complicada, la marxa, també fou ter-
cer a la prova de 5.000 amb un bon
temps (24'42"8).

AGRADECIMIENTO
Las familias Noguera-Val-

verde, Cariavata-Valverde y
Valverde-García, ante las nu-
merosas manifestaciones de
pésame recibidas con motivo
del fallecimiento de Eulalia
Buendía Asuar y en la impo-
sbilidad de corresponderlas a
todas personalmente, quieren
hacerlo a través de esta nota.

A todos, muchas gracias.

Círculo Recreativo
Se convoca Junta General ordinaria para mañana dia 14,

bajo el siguiente orden del día:
-Lectura y aprobación si procede del acta de la última junta

general.
-Lectura y aprobación si procede, del balance de 1987.
-Renovación de los cargos directivos siguientes: Vice-Presi-

dente, Tesorero, Secretario y Vocal 1.°
-Informe del estado actual del Circulo Recreativo.
-Ruegos y preguntas.




