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Migracions [Nulls

Plenària municipal

Molts de punts
Trenta un punts contenia l'ordre

del dia de la sessió plenaria ordina-
ria del present mes de març, la que
se celebra el dimecres de la setma-
na passada. Aquesta circumstancia
fou motiu de comentaris ja a l'edi-
ció anterior del nostre setmanari i
causa de protestes verbals per part
dels grups de l'oposició a la mateixa
plenaria, així com de base per a un
prec de G. Mora d'A.P. perquè es
convoquin quantes 131ex-taxies extra-
ordinaries sien necessaries per a es-
gotar els temes pendents. Davant
aquesta perspectiva, el Batle comen-
çà amb una actitud estricta quant
als torns j als temes, pere, només
per aprovar les actes de les sessions
dels dies 3 i 8 de febrer es consumi-
ren 45 minuts, ja que s'hagueren de
rectificar, ampliar i inclús suprimir
algunes de les apreciacions reflexa-
des als documents. Així doncs,
temps restant sols dona per a arri-
bar al punt 96.

Dels temes tractats esmentem l'a-
provació definitiva del pressupost
ordinari per a 1988, el qual sorti en-
davant després de votada la seva ur-
gencia. S'aprovaren també —per ma-
joria— els plecs de condicions per a
l'explotació de les instaHacions tem-
porals de les platges del terme, tot
i que el PSOE i els coloms demana-
ven que el tema quedas damunt la
taula. Per unanimitat s'aprovà la
contractació d'un enginyer de ca-
mins per a la redacció de distints

Llegim a la premsa ciutadana que
el Ministeri de Justícia està a punt
de publicar un decret, pel qual el
Registre de la Propietat de la cir-
cumscripció de Llucmajor sera ubi-
cat a aquesta població, modificant
d'aquesta manera el reial decret de
23-5-84 que assignava la ubicació del
registre a Ciutat.

La premsa presenta aquesta notí-
cia com una resposta positiva a les
reivindicacions plantejades pel con-
sistori llucmajorer, presidit actual-
ment pel grup Socialista.

Això podria esser així, pet-6 tam-
be hi cap la possibilitat de que res-
pongui a la política descentralitza-
dora que, segons diven,elAassumit
darrerament el ministeri pel que fa
als Registres de la Propietat.

Si el motiu fos aquest darrer, ens
permetria encara als felanitxers te-
nir l'esperança de que ens fos assig-
nat un Registre de la Propietat per
a la nostra població. No disposam
d'informació fidedigna en aquest

pocs avanças
projectes, d'entre els quals desta-
quen el d'acondicionament del camí
de Cala Ferrera, la desviació del tra-
fic del carrer del Convent per un
nou vial a construir dins el polígon
4, la pavimentació de carrers que
resten per asfaltar i l'ampliació de
la infraestructura sanitaria a Fela-
nitx i altres nuclis del terme.

Els punts 6 i 7, en els quals per
una banda se negaven i per l'altra
s'aprovaven accions urbanístiques
similars, promogudes per les empre-
ses Rodaro, S.A. i Holiday Center,
S.A., arma una gran polemica, a la
qual els grups de l'oposició acusaren
als dos grups restants de favoritis-
me i de lesionar els interessos de la
collectivitat, ja que l'Ajuntament
accepta fer-se càrrec dels sistemes
generals d'uns determinats polígons.

Se- proposa l'aprovació de les ba-
ses per a la provisió de tres places
d'administració, catorze de vigilants
jurats per a la temporada d'estiu,
una de sergent-cap de la policia mu-
nicipal i cinc d'operaris. Aquesta
proposta però, després de reiterades
intervencions dels altres grups, fou
retirada de l'ordre del dia.

I per últim, s'adjudica a l'empresa
SEARSA l'explotació del sistema de
sanejament i depuració d'aigües re-
siduals de Cala Ferrera.

El toc de les dotze va interrompre
Ia sessió mentre se tractava el punt
següent.

sentit, però si hem de fer cas a re-
mors que corren, es possible que ens
arribi aquest Registre, tot i que no
sabem quina seria la seva circums-
cripció territorial.

Amb l'arribada de la primera
oronella, el dia 20 de febrer, va
començar la migració primaveral.
Això vol dir que des d'ara fins a
mitjan abril podem tenir la sort de
veure alguns dels aucells que no
sovintegen en altres èpoques de
l'any. Així, si arxam a la muntanya,
amb un poc de sort potser tendrem
la possibilitat d'observar qualque
esparver, aligot o milana i, excep-
cionalment alguna altre rapinyaire,
que pel fet de ser tan odiades, s'ha
fet dificilíssim observar pels vol-
tants d'aquest terme.

Si anam a llocs humits, (basses,
salobrar o a S'Albufera) veurem
partir els agrons grisos, i veurem
arribar els avisadors, els agrons
blancs i els agrons rojos. També es
possible observar el pas d'una ma-
lafí de limícoles: batallaires, ce-
galls de mosson, tirurilillos, etc.

La vaga de professors que aquesta
setmana s'ha iniciat a tot l'Estat, ha
tengut el ressò corresponent als cen-
tres estatals de la nostra població.

El dimecres i el dijous, una majo-
ria del personal docent del collegi
«Joan Capó» i dels Instituts de Bat-
xillerat i de Formació Professional,
no impartiren les seves disciplines,
en recolzament de les reivindica-
cions plantejades pels sindicats del
ram davant el Ministeri d'Educació
i Ciencia i que fan referência a  ho-
mologació retributiva i de jornada, a
responsabilitat civil i a política de
personal.

Més aprop, del camp i de los
garrigu se n'aniran els tords, ets
ropits, les coaroges i els estornells,
i arri aran els pagofigos, caps5-
granys, rossinyols...

Als obies i a les ciutats torna-
rem a sentir Os crits esquerdats
de les falzies i podrem veure
acrobaeies dels cabots i oronelles.

Pensau que els aucells que venen
d'enfora arriben molt cansats i ne-
cessitou descans i menjar. No ets
caceu, i si en trobau cap de ferit,
posau-lo dins una capsa de cartó
(no el malmeneu massa) i avisan
al SECONA, telèfon 717440 o a ta
delegació del GOB de Felanitx telê-
fons: 180635 o bé 580845 i ens en
farem *rec.

Si us agrada la natura ara 4s
l'hora de fruir-ne.

GOB - Felanitx

Els representants sindicals hArt
advertit de quê, si el M.E.C. no dóna
una re posta satisfactòria a la plata-
forma eivindicativa presentada,.
vaga intinuarà els dies 16 i 17 .d'a-
quest u es i els dies 14, 20 i 26 d'a-
bill.

Aqu ta situació ha deixat senSc
classe aquests dies a prop de 1000
alumn de la postra població i
prop d 400 de les poblacions veine,
pel qu fa als nivells de BUP i FP.

Tant de bo que el M.E.C. s'aven-
gui a i egociar amb el professorat i
es res lgui prest aquesta situació
que, d perllongar-se, incidiria molt
negati ament damunt el curs esco-
lar, a s és de plantejar seriosos pro-
blemes a les families, sobre tot a
les ca .tais.

Conc rt de piano a càrrec
de M quel Vicens

Pel roper diumenge dia 20 a les
8'30 d 1 vespre, veim anunciat un
conce de piano a càrrec del nostre
paisà prestigiós músic i composi-
tor Mi uel Vicens Capó. Aquest con-
cert s" scriu dins el programa d'at-
tivitats de la Llar de la Tercera Edat
pel se ent mes de març, i se cel-
brarà l'església de Sant Alfons.

El Registre de la Propietat

Cicle de Conferències 1987-1988
Casa de Cultura

Dilluns dia 14, a les 930 del vespre

«El turisme en l'economia balear»
a càrrec d'Eugeni Aguiló

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

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

Vaga de professors als centres estatals
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.

SANTORAL
Diu. 13 St. Roderic
Dill. 14 Sta. Matilde
Dim. 15 Sta. Madrona

•Dim. 16 St. Heribert
,Dij. 17 St. Patrici
Div. 18 St. Ciril de Jerus.
pis. 19 St. Josep

LLUNA
1.-luna nova dia 18

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
1 Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges j festius, a les 19 4.,

Palma - •Felanftx: A les 12,30
1 19 h. Diumenges i festius, a
les 20,30 h.

Felanitx Portocolom: A les
0, 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 1$ h. Diumenges, a
les 9,20 13 1 18,15 h,
• Felanitx • Cala Murada: Diu-
Menges a les 8'30 i 12'30 h.
•Cala Murada • Felanitx: Diu-
menges a les 9 113 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 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:

Francesc
GayA-Melis
Miguel - Nadal
Jaume Rotger
C. Ticoulat.
Francesc Pifia

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

580448-581144
Funerària Lesever 	 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 • 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
GuArdia Civil	 580090
Bombers 	 581717

: 1 	 f

Restaurante MALLORCA
Paseo ham% Llull, • 21 - Tel. 581631- FELANITX

Especialidad en platos
típicos mallorquines.
•SERVICIO A LA CARTA EN GENERAL
LJ 'MENU 	DIA	 Pruebe la zarzuela

•Lo's' domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.

SE TRASPASA

Droguería - Perfumería
en Felanitx. Inf.: Tels. 582261 - 582385

Margatida Martorell  RIÇO

va morir a Felanitx, el dia 7 de març de 1988, a Pedal de 86 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

La seva germana Maria; lillois Antoni Sala i Catalina Capó; nebots Andreu Capó, Macià
Cerdà i Paquita FernAndez, cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva ànima
a Déu.

Casa mortuòria: Proissos, 24 (Ca'n Capó)
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Ajuntament
de Felanitx

EXTRACTO DE ACUERDOS
DE LA COMISION

DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este

Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 15, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de
todos sus miembros:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se acordó el pago de la ayuda
concedida para las beneïdes del
Carritxó.

Se acordó el pago de la ayuda
concedida para les beneïdes de Fe-
lanitx.

Se aprobó el pago de los gastos
ocasionados por la celebración de
Ias Beneïdes de Sant Antoni.

Se dejó sobre la mesa el pago de
la subvención interesada por Fela-
nitx Cultural para el ciclo de con-
ferencias a celebrar durante el
ario 1988.

Se dejó sobre la mesa el escrito
del Director del Instituto de Bachi-

llerato Virgen de San Salvador in-
teresando una subvención para las
II Jornadas deportivo-culturales del
presente ario.

Se aprobó el pago de la liquida-
ción presentada por Limpiezas Ur-
banas de Mallorca por la recogida
de basura hasta el 15 de los
corrientes.

Se dio cuenta del escrito de Holi-
day Center, S. A. sobre limitación
de licencias de obras en zonas tu-
rísticas.

Se dejó sobre la mesa el recurso
de reposición interpuesto por D. An-
tonio Canet Adrover frente al acuer-
do municipal de 23 de noviembre
de 1987.

Se autorizó a los siguientes par-
ticulares para la apertura de zanjas
en la vía pública: a D. Juan Vadell
Adrover, a D. Francisco Tejedor
Garcia, S. A. y a D. Esteban Nogue-
ra Vidal.

Se concedieron diez nuevos pla-
zos para terminación de obras auto-
rizadas.

Se informó favorablemente la so-
licitud de ao Margarita Bordoy
Grimait para construir una vivien-
da rústica en la finca n.o 35 del

Polígono 35 de este Término Muni-
cipal.

Se concedió licencia a «Ses Cos-
tes, S. A.» para la construcción de
una vivienda rústica en la parcela
113 del Polígono 28 de este Térmi-
no Municipal, con una tasa de
413.637 pesetas.

Se concedió licencia a «Na Llat-
zer, S. A.» para la construcción de
una vivienda unifamiliar en la par-
cela 228 del Polígono 35 de este
Término Municipal, con una tasa
de 203 534 pesetas.

Se concedió licencia al Ministerio
de Educación y Ciencia para el
arreglo del patio y vivienda para el
Conserje en el Instituto ,de_forrnaz_
ción Profesional de esta Ciudad,
estando exceptuada de tasa.

Se concedió licencia de obras
menores a los siguientes particula-
res: a D. Antonio Peña Ruiz, a
D. Rafael Monserrat Soler, a D. Gui-
llermo Mas Barceló, a D. Rafael
Mascaró Bonnín, a D. Miguel An-
dreu Martorell, a D. Andrés Vicens
Manresa, a D. Juan Gomila Mon-
serrat, a D. Francisco Tejedor Gar-
cia, S. A. y a D. Jaime Vich Ben-
násar.

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

Felanitx, a 19 de febrero de 1988.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcelde

Cosme Oliver Monserrat

SE NECESITA PERSONAL de 18 a
22 años, con nociones de Inglés y
carnet de conducir, para zona

• Cala d'Or. •

MECANICO MOTOS.
INFORMES: EN ESTA ADMON

SE NECESITA UN APRENDIZ y
peón de carpintero.
Inf.: Tel. 581487

.ALQUILARIA BAR-CAFETERIA
«TULSA» en.Passecg,R. Unit.
Inf.: Tel. 580535

SE NECESITA CHICA para tienda
en Calas de Mallorca. No es lm-
prescindible idiomas.
Inf.: Piscis - Tel. 550715

CURSET D'INFORMÀTICA per a
principiants, (Programació i
mane*. d'ORDENADOR).
Inf.: al Tel. 581694



Empresa de transpo tes
de Cali d'Or

NeceSita chico o chics con nociones
de contabilidad o conocimiento inglés
para oficina.

Tels. 65717 	 657400

FELANITX
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Les fronteras de I'
Esper que els lectors que m'han

fet l'honor de seguir-me hauran vist
la carta que la setmana passada
em va adregar un comunicant que
firmava «Un cristià impacient». Em
pertoca acusar-ne rebut i comentar-
la degudament, encara que aim)
impliqui ajornar el tractament d'al-
tres temes més esperats. Si arriben
més tard, no fa res, perquè, per
l'interès que puguen tenir, tant és
si surten durant la Corema com en
temps de magranes.

Jo agraesc de tot cor al Cristià
que s'haja molestat a escriure'm
públicament. M'afalaga la confiança
que demostra en les meves aptituds
de fer reflexions sobre el fenomen
religiós; pet-6 també em 'preocupa,
perquè és ben possible que, finida
la sèrie d'articles, se senti desen-
cantat. Per si de cas, que no se
faça gaire illusions d'entrada.

Realment, jo no vaig prometre
res quan els vaig anunciar. I ara
precisaré que no contendran cap
aportació teológica, ni doctrinal, ni
edificant, ni res que s'hi assembli,
simplement perquè no estic prepa-
rat per a fer-ne. Els meus escrits
només poden servir d'instrument
per a donar forma i sortida a unes
preocupacions i perplexitats susci-
tades per fets més o manco vincu-
lats amb el fenomen religiós, amb
el catolicisme tal com l'hem viscut
i el vivim encara aqui. (Serien im-
pensables des de l'Amèrica llatina,
per exemple).

La carta impacient també m'ha
causat una ansia perquè em fa
veure el perill que corr d'esser mal
interpretat. Que em perdon, el Cris-
tia, si li dic que no va entendre
gens be el meu article darrer, i
quan l'ha malentès ell, es ben pro-
bable que també l'hagen malentès
altres lectors. Tanta sort que ho ha
manifestat i així em dóna peu a fer
unes precisions que s'han revelat
inexcusables.

No vull dir (per amor de Déu,
no m'entengueu malament per se-
gona vegada) que s'haja perdut per
ell. Puc haver estat jo que no vaig
sebre triar els termes adequats. De
tota manera, rellegesc el meu escrit
i, per arreu que ho miri, no veig
que hi diga res d'allò que el Cristià
impacient m'atribueix; però hi po-
den haver influït altres factors,
entre els quals hi ha la seva ma-
teixa impaciència, que l'ha fet llegir
amb precipitació. Entrem, pee), en
matéria.

Per començar, voldria que el
Cristià se fixàs bé que jo no vaig
emetre en cap moment el més mi-
nim judici de valor respecte de les
beates, ni per desjectar-les ni per
elogiar-les, i no vaig pretendre, ni
pretendria mai, que deixassen per
res el seu camí, possiblement mi-
llor que els camins que jo seguesc
(si vertaderament seguesc cap ca-
me. Ni tan sols vaig descartar la
possibilitat que les beates, consti-
tuesquen el model de cristià ideal.
De fet, durant molts d'anys, i hau-
Hem de veure si encara ara, la pre-
dicació i la pastoral de l'Església
anaven encaminades a produir bea-
tes, entenent sempre el mot tal
com el vaig intentar definir.

Església - intermeli
El Cristià impacient se va fixar

molt en els trets més secundaris
anecdòtics de la meva definició del
concepte de beata (les llànties i les
hòsties, punts sobre els quals hauré
de tornar) i se va pensar que jo
donava al mot beata el significat
que sol tenir en el parlar corrent,
es a dir, dona que manifesta reli-
giositat excessiva o ficticia» (Diccio-
nari Alcover-Moll). Debades vaig
advertir que no em servia la defi-
nició dels diccionaris, per incom-
pleta i superficial, i ara hi afegiria:
inadequada al meu propòsit. Allò
el va distreure de les Unies essen-
cials, on deia literalment que un
dels trets que més les caracteritza
és el seu rigorós esperit d'orto-
dòxia. Viuen més que cap altre el
principi d'autoritat i s'adhereixen
integrament a la doctrina oficial de
l'Església en la seva formulació
més tradicional. Són elles (i ells)
els qui compleixen al maxim la
recomanació de apensar amb l'Es-
glésia». Tampoc no va servir de res
la meva pesada reiteració que, quan
parlava de beates, no em referia
particularment a dones.

Quan una trentena de línies mes
avall de les transcrites tractava de
les prestacions personals de les
beates, i en feia una llista, ja vaig
dir que depenien del carisme par-
ticular de cadascuna. Per tant,
d'això no se segueix que totes les
beates tallin hósties i facin llànties
netes, i molt manco se'n segueix
,(Aristótil em valga) que tothom qui
talla 'Ilbsties i fa llànties netes que-
di situat dins l'estament de les bea-
tes. En efecte, qualsevol persona
ben disposada pot dur a terme
degudament aquestes comeses, sia
cristià conflictiu, indiferent, heret-
ge, agnòstic o ateu. Per si de cas,
afegiré que tant aquestes dues acti-
vitats com totes les altres de la
llista em semblen ben bones i ne-
cessàries. És més: mentre els ser-
veis religiosos no canviïn radical-
ment, serà indispensable que qual-
cú (beata o no) s'hi dedic. I vista
l'escassesa de vocacions sacerdotals,
inclús es probable que ben prest
les beates comencin a assumir fun-
cions avui reservades al clergat.

No crec que, de beates, en que-
din uns pocs i gloriosos exemplars,
com suposa el nostre Cristià. Glo-
riosos, potser, per?) numèricament
representen un tant per cent res-
pectable dels fidels, si tenim en
compte que una gran part de
les desercions hagudes darrerament
dins el cristianisme se deuen haver
produït dins les files de l'altre sec-
tcr dels laics. Més poc encara pens
que sien una espècie a extingir. Les
beates són una espècie inherent a
tota ortodòxia. L'ortodòxia sol sor-
gir tot d'una que reconeixem un
valor com a absolut. No sé si hi
podrà haver mai un cristianisme
sense ortodòxia, i sense beates. De
beates, no sols se'n donen dins el
catolicisme, sine) també en moltes
altres religions, com se'n donen
dins ambits no pròpiament religio-
sos: hi ha beates en el nazisme, el
marxisme, el feminisme, l'anarquis-
me, com n'hi ha dins el món de
1.art i del deport, només és que les

anomenen amb altres mots: a les
beates d'un equip de futbol, les
anomenen hinchas; a les d'un can-
tant, fans... I repetesc que faig
del mot beata tal com l'he definit,
i tot quant dic no implica judicis
de valor. Jo mateix ben bé podria
esser beata de qualque cosa. Des
del moment que tenc algunes (po-
ques) conviccions profundes, si no
ho som, deu esser gracies a una
disposició de base envers l'escepti-
cisme. El qui és beata, ho és sense
tèmer-se'n: no sentireu mai ningú
que diga jo som beata d'allà o

altre.
Admet que les beates no pesen

gaire dins l'Església, pert' si hi ha
qualcít del laicat que hi pesa són
elles. (Deixaré de banda els sants,
als quals em referiré si de cas un
altre dia).

No sé si tot aquest sementer
haura ajudat a clarificar el pensa-
ment que volia exposar en el meu
darrer article o si l'haurà embullat
més. Reconec l'error tactic d'haver
adoptat un mot del vocabulari

per afegitó carregat de
cions pejoratives, i usar-lo

• ressar un concepte distint
ii és habitual. Potser hauria
e recórrer a una fórmula
tblic integrat», cristià d'e,-

observancia», «fill fidel
ia» o cosa consemblant,
uriem evitat tota aquesta
Els exemples citats, però, a
llargs. també són impropis
pogut provocar altres ma-

Al p toxim article, procuraré arri-
bar al I ons de la qüestió. Al Cristià
impaci nt i a tots els qui compar-
teixen el seu commovedor mal de
ventre, els recoman paciência (vir-
tut, al capdavall) o 13.6 que deixin
de lle ir-me.

El darrer dels laics

NECE. S1TAM A PORTO-COLOM
UN DONA, per atendre un nin
de 2 nys i ajudar en les feines de
la c Sa.•

aquesta Administració

VENTAS Y
SERVICIO

Carrer del Socors, 8
Telefono 581348
07200 - FELANITX (Mallorca)

corrent
connot
per ex
del qu
hagut
com
tricta
l'Esglé
ens h
voltera
més d
haurie
lenteso
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BANQUETES,
Bodas, Bautizos,
Comuniones

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
P RQU E

FELANITX
11111111,	

Comiat a dos professors
de l'Institut

Divendres de la setmana passada,
al restaurant Bon Port de Portoco-
lom, la direcció i claustre de pro-
fessors de l'Institut de Batxillerat
«Verge de Sant Salvador» dedicà un
dinar de comiat als professors jubi-
lats dins l'any passat: Bartomeu
Rosselló Martí, catedràtic de Lien-
gua i Literatura Espanyola i ex-di-
rector del centre, i Catalina Mesqui-
da Rotger, que va impartir alguns
anys classes d'«Hogar» i que darre-
rament ocupà el càrrec de bibliote-
caria.

A més dels professors actuals, hi
assistiren antics companys de claus-
we, un Inspector del Ministeri d'E-
ducació i Ciència i d'altres represen-
Lacions.

Cap a les postres, el director de
t'Institut Antoni Bonet pronuncia
uti parlament en el qual agraí la tas-
ca docent desenvolupada per amb-
dós professors i els feu entrega de
dos obsequis, un de part del centre

l'altre de part dels assistents a
l'acte.

Bartomeu Rosselló i Catalina Mes-
guida agrairen amb sentides parau-
les l'acomiadament.

Representació Teatral
El proper diumenge dia 20, a les

9'30 del vespre, a la sala d'actes
del CoHegi Sant Alfons d'E.G.B.,
eis alumnes de vuitè curs oferiran
una representació teatral de l'obra
titulada eVabat de La Real». Es
tracta d'una adaptació feta per
Josep Maria Llompart de la rondo-
Ha del mateix títol d'En Jordi d'Es
Racó.

Reapareix la revista
(No diguis dois,

Aquests dies ha reaparegut la re-
vista que confeccionen els alumnes
de l'Institut de Batxillerat. «No di-
guis dois», que porta el número 7,
resta des d'ara sota l'assesorament
dels professors Llorenç Roig i Ma-
ria Casado.

Aquest número, a més d'una edi-
torial i una dedicatòria a Bruno Fer-
rer, que havia portat la direcció de

la revista els dos cursos anteriors,
presenta les següents seccions i arti-
cles; Poesia, Cultura, Narració, As-
sumptes interns, Dois, anuncis, filo
and sofades i passatemps.

Conferbncies 87-88
La propera conferência del cicle

organitzat per «Felanitx Cultural»,
tindrà Hoc el dilluns que ve, dia 14,
a les 9'30 del vespre, a la sala d'ac-
tes de la Casa Municipal de Cultura.

N'Eugeni Aguiló desenvoluparà el
tema «El turisme en l'economia ba-
lear».

Creu Roja Espanyola
Dijous que ve, dia 17, sera a Fela-

nitx la unitat móvil de la Creu Roja
per tal de fer les extraccions de
sang als donants que vulgui collabo-
rar. Com és costum, quedara instal-
lada a la plaça d'Es Mercat a partir
de les 6'30 de l'horabaixa. Creu Roja
vol agraïr per endavant la bona aco-
llida que rep de la gent de la nos-
tra vila.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
5.a EXCURSIÓ CULTURAL.—Dia

17, visita a Inca, Puig Major, Deià i
Valldemossa. Sortida a les 8'30 del
passeig d'Ernest Mestre.

Aquesta excursió se repetira el dia
23 de març.

CONCERT DE PIANO.—A càrrec
de Miguel Vicens. Diumenge dia 20,
a les 8'30 del vespre, a l'església de
Sant Alfons.

2on. TORNEIG DE BILLAR.—Or-
ganitzat per la Llar de la Tercera
Edat - Inserso i la Mutualitat «La
Protectora». El termini d'inscripció
estarà obert per als socis interessats
fins dia 31 de març.

Confraria de Sant Agustí
Es convoca a tots els confrares a

Ia reunió que d'acord amb els esta-
tuts, se celebrara el proper dilluns
dia 14, a les 9'15 del vespre al Con-
vent de Sant Agustí.

Creuada de l'Amor
VISITA AL SANTUARI DE CURA

Avui dissabte, la Creuada de l'A-
mor Diví rendirà visita al santuari
de Cura.

La sortida serà a les 3'30 des del
carrer de l'Hospici, amb cotxes par-
ticulars.

A les 5, en el Santuari, se cantaran
Vespres a la Mare de Déu i tot se-
guit se celebrara una Eucaristia. Di-
ra la homilia el P. Bartomeu Pastor,
prior de la comunitat franciscana
que regeix el santuari.

Es convida tots els fidels i d'una
manera especial els creuats i llurs
familiars.

Secchi Religiosa
Celebracions quaresmals

Dilluns dia 14, dimarts 15 i dijous
17, al convent de les religioses Tri-
ni -taries, a les 7'45 del mati Laudes i
Missa.

Dimecres dia 16, divendres 18 i
dissabte 19, a les 8 del vespre, a l'es-
glésia parroquial, Vespres i Missa.

Dimarts dia 15, dimecres dia 16 i
dijous dia 17, a les 8'30 del verpre,
a la parròquia dels Dolors de Mana-
cor, conferències a càrrec de Sor
Maria Rigo, Mn. Llorenç Tous i el
Sr. Bisbe D. Teodor 'Úbeda.

VETLA DE PREGARIA
Divendres dia 18, a les 9 del ves-

pre, a l'església parroquial Vetla de

Pregària. S'hi convida d'una forma
especial als joves que han de rebre
el sagrament de la Confirmació.

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, refrgeÑšidõreï
de leche.

Aire acondicionado.
—Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista
URGENTE!

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

informació local

Poema a Palma
Qué bonita eres Palma la bella,
te describen escritores,
plasman en sus lienzos los pintores
y te ensalzan los poetas.
Desde mi ventana observo la bahía,
paseos, jardines y esa Catedral inmensa,
que en las sombras de la noche
aumenta tu singular belleza.
Te rodea un alumbrado que en las aguas se refleja,
dando tonos de misterio y muy alta realeza.
A tu puerto llegan barcos de otras tierras, 	•
veleros que luciendo blanca tela 	 t

parecen palomas blancas que se pierden en la niebla.
Desde mi ventana veo tu señorío,
tu grandioso mar, ese cielo estrellado
que en tus aguas se refleja,
son miles de lucecitas alumbrando tu belleza.
Desde mi ventana veo tu señorial catedral,
que orgullosa se contempla en las aguas de la mar,
esa mar que tiene calas de una singular belleza
y el que viene a visitarlas,
en su corazón las lleva.

¡Qué bonita eres Palma la bella!
María García Valero.

Poema que ens ha tramès una lectora, pertanyent a l'ample sec-
tor de parla castellana que torna part de la nostra comunitat laca!.

Restaurante SES PORTADORES
(CASA PEDRO)

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

OBSEQUIA a sus clientes y amigos con

Una caldereta de langosta para 4 per-
sonas.

Y la casa CODORNIU, con 2 botellas
«Bach» y 2 «Anna de Codorniu».

SE SORTEARA EL DIA 5 DE ABRIL CON EL CUPOM DEL
CIEGO.



FELANITX

LA CIRCULACIÓ
Senyor Director:
Li escric en nom d'un grup de

ciutadans que pensam que es ben
hora que l'Ajuntament faci un plante-
jament seriós del problema de la
circulaci6 al nostre poble j, sobre-
tot, de la situació establerta al
carrer Major.

L'Ajuntament va decidir, ja fa
temps, que només es pot circular
en una direcció, però d'altra banda,
va convertir el carrer en un apar-
cament, en teoria, limitat.*

El resultat no pot esser pitjor.
Anar pel carrer Major a peu, els
qui anam a peu també som ciuta-
dans respectables, constitueix una
autèntica aventura. No hi ha ace-
res, per una banda no hi podem
anar perquè està ocupada perma-
nentment pels cotxes aparcats; per
l'altra meitat hi corren els .auto-
m6vils.

Els conductors tampoc estan d'a-
cord amb la situació. Prohibir que
els cotxes puguin pujar pel carrer
Major fins al carrer Miguel Bordoy,
mentre es mantenen els cotxes
aparcats a totes hores del dia i la
nit, és una estupidesa que no ha so-
lucionat res i obliga a Is conductors a
fer una voltera que no treu cap
enlloc.

Finalment diré que, per la gent
que va a peu, resulten més moles-
tosos els cotxes aparcats que els
que circulen.

L.O.
* Els rtituls diuen que només es

pot aparcar durant 15 minuts. Es
tracta d'una norma que no s'ha
respectat mai, pen!) és igual. Tant
empipa un cotxe estacionat durant
quinze minuts com un que hi esta
tot lo sant dia.
HACER EL BOBO

Señor director:
El motivo de la presente es el de

manifestar, a través de su digna
publicación, mi sorpresa por lo que
pasa en Felanitx a la hora de hacer
()bras.

Yo no soy muy entendido, pero
quiero explicar lo que me ha suce-
dido.

Con los ahorros de media vida,
inicié los trámites para construir
una casa en Porto Colom, hice unos
pianos, (Me por cierto el papel pare-
eia de banco (le caros que fueron, pa
gué una licencia de obra e inicié la
obra según las normas y prescrip-
ciones urbanísticas del Ayuntamien-
to de Felanitx. Al final, cuando ya
no me quedaba nada de dinero,
tuve que pagar otra vez a un arqui-
tecto y a un aparejador.

Esto son mis hechos, hasta aquí
estoy tranquilo pero, y aquí viene
mi enfado, resulta que me he dado
cuenta que soy de los pocos bobos
que hay en Felanitx. Resulta que na-
die hace esto, todo el mundo hace
obra sin permiso, los que lo piden
se saltan las normas que hay y todo
cl mundo hace lo que le viene en

gana, sin ningún control por parte
del Ayuntamiento que, según creo,
debería velar por el cumplimiento
de las normas y, de esta manera,
son muchos los impuestos que se
evaden de las arcas municipales. A
veces no son simples casitas las que
se hacen, a veces son edificios ente-
ros o plantas enteras. No compren-
do que intereses pueden tener los
que mandan en esta manera de pro-
ceder.

Bueno, esto es todo, sólo quería
que todo Felanitx supiera que soy
uno de los hobos.

Miguel

UN ERROR
Benvolgut senyor director:
Vaig seguir amb atenció per la

TV la conferência darrera de Fela-
nitx Cultural, la primera que han
feta en català, i hi vaig trobar en
el seu contingut, un error que hi va
surar durant tota la conferència. La
conferencianta basava tota la seva
filosofia de l'ensenyament en el fet
de ser cristiana. Moltes vegades els
cristians ens creim posseïdors de la
veritat absoluta i de l'únic camí i
model possible. Això pot ofendre i
de fet és un despreci de cap als al-
tres, de cap a les infinites maneres
de viure, tant valides com la nostra,
D més, ja que moltes vegades fugen
d'aquesta hipocresia que cornent.
Semblava que al final de la confe-
rència, havíem de concloure que,
només els cristians podem educar
els fills amb coneixement de causa
i amb respecte i, això és fals. Jo en
particular, veig més honradesa i
claretat en l'ordre de valors de la
gent que no es diu cristiana, que
amb molts que d'aquest fet, en fan
la seva bandera i aquí acaba el seu
compromis.

Per tot moltes gracies.
Joan

El pi:, a! meu entendre
és «Fraternite»

Seguint la pauta evangèlica, FRA-
TERNITAT comença la seva singla-
dura de la ma del pare Fransua, a
França, l'any 1942 i s'extengué ben
aviat a distints països, amb rúnica
finalitat d'allargar la ma a tots els
necessitats, tot oferint-los amor,
amistat i convivència i refermant
llaços dins una Humanitat clivellada
per tot arreu.

FRATER és coneguda gairebé a
nivell mundial per la seva missió de
trencar barreres i portar l'esperança
a persones que viven encara en
l'obscuritat, mostrant-los l'hermosu-
ra del món, la ma amiga, el goig de
la fraternitat. FRATER no disposa
pràcticament de mitjans econòmics,
la seva millor riquesa són aquelles
persones que lluiten per allargar la
ma a un amic, a un necessitat.

A l'Estat Espanyol, FRATER és
present a quasi totes les provindes
i per mitja dels seus consiliaris or-
ganitza uns equips responsables de
Ia formació i informació dels mi-
nusvalids, així com de l'organització
d'activitats dirigides a aquest sector
de la societat.

Això és, en resum, el que he vist
de FRATER i del que puc donar tes-
timoni.

Antoni Vidal

SE PRECISA MECANICO, preferi-
blemente con conocimientos de
electricidad.
Inf.: En Ladrillerias Mallorquinas,
'Fel. 582061

SE NECESITA APRENDIZ Y
OFICIAL EN CARPINTERIA.

Inf.: Inter-Cuina, Tel. 580196.

Volen volen coloms

Besultats de les
amollades des d'Eivissa

Aleshores, el Club Colomb6fil lo-
cal ha coronat la primera part del
programa de proves 1987-88, con-
sistent en sis amollades des d'Eivis-
sa. Aquestes s'han duit a terme
durant la segona quinzena de gener
i tot el més de febrer i pet passat
cap de setmana estava prevista ja
la primera amollada des de la pe-
ninsula, des d'Alcoi concretament.

Diguem però que les amollades
d'entrenament duites a terme dins

i que precediren les proves
d'Eivissa, no foren gaire satisfact6•
ries, ja que la presència d'aus
rapinyaires (falcons sobre tot), feu
estralls entre els coloms. També
n'arribaren alguns ferits de perdi-
gonades.

Les amollades des d'Eivissa han
estat aiximateix favorables si les
comparam a anys anteriors. Tant
de bo que les proves des de la
peninsula tot just iniciades duguin
la mateixa tònica.

Vet act els resultats del concurs
des d'Eivissa:

1.a Eivissa: ler. Jaume Maim6,
(le S'Horta, 1.289 in/inn. 2on. Jame
liinresa de Ca's Coscos, 1.277 m/mn
2.a Eivissa: ler. Pere Soler, 1.663

m/mn. 2on. Cristòfol Soler, 1.634
m/mn.

3.a Eivissa: ler. Gabriel Villalon-
ga, 1.784 m/mn. 2on. Andreu Ben-
nasar, 1.754 m/mn.

4 •a Eivissa: ler. Damia Vidal,
1.176 m/mn. 2on. Cosme Soler,
1.164 m/mn.

5 •a Eivissa: ler. Miguel Veny,
984 m/mn. 2on. Salvador Bordoy,
981 m/mn.

6.a Eivissa: ler. Gabriel Villalon-
ga, 1.224 m/mn. 2on. Cristòfol Sa
ler, 1.221 m/mn.
CLASSIFICACIÓ GENERAL
(EIVISSA)

ler. Damia Vidal, 76 punts.
2on. Miguel Veny, 70 punts:
3er. Cristòfol Soler, 70 punts.
4rt. Gabriel Villalonga, 69 punts.
5è. Pere Soler, 67 punts. C. C. F.

vida social
NAIXEMENT

O

La llar dels esposos Bartomeu Go-
mila Adrover i Francisca Brunet
Andreu, s'ha vista alegrada amb el
naixement del seu primer fill, una
nina preciosa, que en el baptisme
rebrà el nom de Miquela.

Enhorabona als novells pares.

Restaurant BON PORT
OBERT TOT L'ANY

C. Pizarro, Cantonada Churruca - Tel. 575174
	

Porto-Colom

LLICENCIADA Ulna classes
particulars a Felanitx de

- Català
- Castellà
- Angles

Inf.: Tels. 401622 - 717116

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE
C. N'Alou no. 10 	 — bajos — FELANITX

	
Tel. 582450



  

Forn i Pastisseria ROIG
Per aquestes festes de Pasqua
GRAN VARIETAT DE MONES

Se necessita aprenent o ajudant
C. Zavellà, 15 - Tel. 580523                 

Ayuntamiento de Felanitx
Campo Municipal de Deportes «Sa Mola»

TORNEO DE RITBITO 88
Se está preparando el TORNÉO 	 FUTHITO 1988, p:ira

las categorías

BENJAMINES: 7, 8, 9 y 10 años.
Para INSCRIPCIONES E INFORMACION, pueden dirigirse
al Campo Manicipal de Deportes (carretera Campos) o
Tel. 58226 , 1, HASTA 31 DE MARZO. Las inscripciones son
gratuitas.

Presentar equipos de 7 a 10 jugadores

Felanitx, 3 marzo 1!138
El Comi te Organ izador                 

cine principal   

Tel. 580111
Viernes 11 y sábado 12 a las 9 noche y domingo 13 desde las 3

Una de las peliculas más taquilleras de estas fiestas pasadas

Loca Historia de las Galaxias 	 Falso testigo
Viernes 18, sábado 19 a las 9 noche y domingo 20 desde las 3

Gran programa doble con Oscars a gogó

Hijos de un Dios Menor
(3 nominaciones al Oscar)

Y

Rocki (ganadora de 3 Os ('ars)

anys
enrera

SANTA MISIÓN
El 6 de Marzo empezó la Santa

Misión en nuestra Ciudad y termi-
nó el 17.

En la Parroquia predicaron los
PP. Miguel Piquer y Jose Muntanyo-
Ia. En la Iglesia de San Alfonso los
PP. Mateo y Juan Coll y en el Con-
vento los PP. Andrés Gardas y
Rafael Jaume.

Los actos misionales se celebra-
ban por la mañana a las 6'45 y a
Ias 8'30 de la noche.

Apoteosis final el día 17, en la
Plaza de Santa Margarita, con asis-
tencia de nuestras autoridades.

Datos estadísticos:
Feligreses de la Parroquia: 7.640.
Feligreses obligados a asistir a

Misa en días de precepto: 6.494.
Asistieron a Misa el día 17: 5.670.
De la población obligada asistió

el 85'7 por ciento.
Promedio de comuniones en los

días de Misión: 1.200.
Comulgaron el día 17: 3.556.
Comuniones repartidas en los

días de Misión: 20.270.
CLIMATOLÓGICAS

Desde hace unos días (primera
semana de marzo), luce sobre la
Ciudad un explenclido sol de prima-
vera, habiéndose alejado aquellos
días fríos de la última quincena de
febrero.
FIESTA ESTUDIANTIL

El pasado- 7 de marzo, en la
Iglesia Parroquial y con asistencia
(le la totalidad del censo escolar, se
celebró la fiesta de Santo Tomas

- de Aquino con una Misa, que dijo
- et Párroco D. Gabriel Rebassa.
'BALONCESTO

Disputóse el partido correspon-
- diente al Campeonato de Baleares
entre Autocares Riera y San Luis,
dc Sóller. El San Luís ganó por
33-10.

...El arbitro Sr. Manzano consin-
tió la dureza de los sollerenses en
Ia primera parte y después, los lo-
cales, cansados de recibir, empeza-
ron a repartir, hasta el punto que
en los últimos tres minutos, sólo
se tiraron personates. El Autocares
Riera alineó a: Vaguer, Riera, Lla-
dó, Maim& Vicens, Barceló y Roig.

Capitulo aparte merece el público
asistente, su número no llegó a la
docena, estando el público al mis-
mo nivel de la contienda.

Firma: «Andri».
EL ALUMBRADO
DE PORTO COLOM

Radio Juventud de Felanitx re-
transmitió una nota en la que se
hace referencia al escaso alumbra-
do, casi nulo, de nuestra colonia
veraniega.

Desde nuestras páginas nos hace-
mos eco de esta queja justificada,
esperando que, por quien corres-
ponda, sean realizadas las oportu-
nas gestiones para solucionar el
problema.
ANUNCIO COMERCIAL

«Se necesita herrero soldador. Pa-
garía hasta 20 pesetas hora».

D'ALLAVORS

6	 FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El C.D. FELANITX, que mar-
cha viento en popa y a toda vela en
pos del ascenso a 3. a DIVISION, no
se conforma con los buenos juga-
dores sino que acaba de FICHAR a
un nuevo jugador de reconocida va-
lía, JAUME MUT. Hermano del co-
nocido jugador Mut que militó
—dias de gloria— en el club fela-
nitxer. El actual mandatario MI-
GUEL OLIVER está ilusionado y
'pretende hacer un equipo de campa-
nillas con vistas a la próxima tem-

, porada.
• El próximo viernes día 18 se

festeja por todo lo alto el 4.° aniver-
•sario de «DISCOTECA CLASS», la
'disco felanitxera. Habra xampany a
go-go, repostería y otras exquisite-

-tees para conmemorar el aconteci-
miento. Una fecha así no puede que-
dar en el olvido.

• En el SEMI-MARATON del
«DIARIO DE MALLORCA», algunos
:veteranos felanitxers demostraron
que se han tomado el atletismo en
serio. TONI BARCELO, PACO PA-

:RAMO, VICTOR• MARTINEZ, JOAN
, ,BARCELO hicieron una magnífica
carrera, quedando entre los prime-
:ros sesenta clasificados, a meta Ile-

•sgaron un total de ciento ochenta.
Cabe destacar a MARGAUDA
ADROVER que se clasificó en el
puesto 139, dejando atrás muchos
hombres:y féminas, anotándose el
TRIUNFO en' su -categoría de vetera-
nas, femeninas, con un tiempo exce-
lente 1:43.59. Unr éxito indiscutible
de nuestros veteranps atletas..

• En el «CINE PRINCIPAL» te-_ . _
inemos una película interesante,  bas-
tante «FALSO TESTIGO»,
tuna cinfa que nos llegó de «relleno»

que pronto consiguió buenas
taquillas, un «thriller» moderno di-
rigido por CURTIS HANSON e in-
terpretado por STEVE GUTTEN-
BERG, un nombre a retener, que
viene trabajando con asiduidad. Ha-
bra que verla. Luego como primer
plato «SPACEBALLS» (La Loca
Guerra de las Galaxias) lo último de
MEL BROOKS, del que no me creo
que fuera capaz de dirigir «El Jo-
vencito Franksten». Aquí hace una
desmadrada sátira de «Las Galaxias
de Lucas». La cartelera es vistosa y
atractiva.

VIDEOCLUB.—«EN BUSCA DEL
FUEGO» (4). Director: Jean-Jac-
ques Annaud. Intérpretes: Everett
McGill, Rae Dawn Chong y Ron Pc-
riman. Productora: CBS/FOX Vi-
deo. Duración: 100 minutos. Géne-
ro: Prehistoria. SINOPSIS: Hace
ochenta mil años, la Tierra estaba
habitada por tribus primitivas y
salvajes. Su supervivencia dependía
del más valioso de los tesoros: ¡el

fuego! Cuando, tras una encarniza-
da lucha, una tribu pierde su «lla-
ma de la vida», tres de los supervi-
vientes salen en su búsqueda. En
busca del fuego emprenden una
arriesgada misión. Les esperan
múltiples peligros: osos gigantes,
leones de dientes de sable... CO-
MENTARIO: Del mismo director
de «El nombre de la Rosa» tenemos
un sensacional retrato de nuestros
primerísimos antepasados, realiza-
do con un insólito rigor histórico y
con el asesoramiento de los mejo-
res especialistas del mundo en el
tema. Una película realmente fuera
de serie.

• Me cuentan que X. RIERA en
el partido contra el CARDESSAR
hizo valer su picardía, agarrando a
un defensor, falta que no vio VI-
VANCOS, pero si el linier.. El C.D.

FELANITX presentó recurso el pa-
sado lunes para evitar que sancio-
nen al bueno de VALENTIN, que
sin comerlo ni beberlo, vio la tarje-
ta roja. No tiene culpa alguna que
el árbitro confunda un ocho con un
seis. A ver si el Comité imparte jus-
tica y puede jugar este importante
partido contra el POLLENÇA.

• Precisamente un importante
sector del «EQUIPO—A—» felanit-
xer se desplazó a SANT LLORENÇ
a ver cl partido. Regresaron pletó-
ricos de moral, pues el equipo de
TAU LER les convenció plenamen-
te. Antes hicieron una estación obli-
gada a la «DISCOTECA TENTOU»
de MANACOR. Estaba abarrotada.
Bastante gente felanitxera. Se ve
que la cosa funciona.

JORDI GAVINA



EXPOSICIÓ DE PINTURA
a benefini del VIATG
de 2on i 56. de FOR
FESSIONAL
Oberta del dia 8 al 2

D'ESTUDIS
ACIÓ PRO-

de març
Hores de visita: Dies feiners, de 16 a 20 h.
Diumenges: De 10 a 13 i 16 20
Dissabtes: De 16 a 20

CASA MUNICIPAL D CULTURA

FELANITX

FUTBOL

sew quip Umiak Felanitx
Cardassar, 2 - Felanitx, 2

BASQUET
.... . .........

Oe la decepció dels Juvenis a les alegries
dels Cadets i les iniors

Buena entrada en el Campo muni-
cipal de Sant Lloren;:. Tarde so-
leada.

ARBITRO: Sr. Vivancos (0) and
son y otro señor que tampoco le
ayudó demasiado. Estuvo regular en
la 1.a parte, Luego en la 2.a, a raiz
del gol felanitxer, perdió los papeles.
Estuvo a • plititó de organizar mi fo-
llón de espanto. Menos mal que el
público se limitó a chillar. Recibió
un puñetazo del jugador Munar, el
entrenador local cuando fue expul-
sado le birló la cartulina roja, debió
expulsar al conocido Nicolau por fo-
llonero, pudo enseñar otras tarjetas
a jugadores locales por extremarse
en su dureza y en la última que en-
señó a Santi debió expulsar a su
Oponente porque le abofeteó... En
suma fatal, estuvo a punto de armar
graves altercados, este ario en los
partidos que ha arbitrado al Fela-
nitx no ha tenido suerte, en «Es To-
rrentó» le pasó algo similar.

TARJETAS.—Rojas a Munar, por
agredirle y a Valentin como capitán
por no haberle avisado de la 2.a tar-
jeta de Santi, y al «mister» local.
Amarillas a Santi (2), Nebot, Juli y
Roselló.

FELANITX. — Rigo (2), Valentin
(2), M. Riera (1), Juli (3), R. Juan
( 2), Veny (3), Santi (1), Roselló (1),

' Pont (2), X. Riera (3) y M. Rial (3).
Alfonso (1) salió por Roselló y

Obrador (-) por Santi. Obrador tuvo
que salir del terreno de juego cuan-
do Vivancos se percitõ de su error,
Ia doble tarjeta de Santy. De esta
guisa el Felanitx se quedó pan nue-
ve jugadores, Valentin pagó los pla-
tos rotos y tuvo que marcharse an-
tes de tiempo a los vestuarios.

GOLES.—(1-0) M. Riera tropieza
con el balón en una jugada sin peli-
gro, el «regalo» lo aprovecha Munar
para marcar a placer. Era el min.
38. (1-1) Min. 51, bonita jugada del
Felanitx. Balón en profundidad a
X. Riera. El portero Seminario lo
traba, el linier levanta el banderín,
pero Xisco se levanta ágilmente y
marca. Jugada polémica del partido.
(2-1) Min. 82, disparo fuerte y raso
de Fuster que se cuela junto al pos-
te izquierdo. (2-2) Min. 86, genial ju-
gada de X. Riera, sortea a varios de-
fensas, algunos víctimas del «túnel»,
centrando desde la banda derecha al
segundo palo para que M. Rial co-
necte la cabeza, enviando el balón a
las redes.
DEMASIADO FUTBOL

El Felanitx jugó una 1.a parte de
«cine». Durante 35 m. el Cardassar
no tocó el balón. Verlo para creerlo.
Dominio total, absoluto, pero los re-
mates a puerta fueron escasos. Era
una exhibición.

El gol local, inesperado, inmereci-
do, nets dejó un mal sabor de boca.

SHOW DE VIVANCOS
En la 2.a mitad el Felanitx siguió

en sus trece. Más práctico, menos
fútbol de cara a la galería, menos
filigrana pero más efectivo.

Su primer gol trajo una absurda
polémica. Vivancos demostró su po-
ca personalidad. Llegó el anti-fútbol.

El Felanitx jugó algunos minutos
con superioridad numérica, pero la
ley de la maldita «compensación>>
terminó con dejarle con menos efec-
tivos.

Pero los dos maestros X. Riera y
Martin Rial sacaron fuerzas de su
flaqueza, tras otro gol inesperado, y
terminaron por empatar un partido
que tal vez merecieron ganar.

Nicolau y Santy fallaron dos goles
cantados cuando el marcador toda-
vía no era definitivo.

En suma, el Felanitx de Joan Tau-
ter está en alza.

El próximo domingo en «Es To-
rrentó» otro partido con mucha en-
jundia: FELANITX - POLLENÇA.

MAIKEL

2.• REGIONAL
S'HORTA, 3 - STA. EUGENIA, 0
Encuentro atrasado jugado el otro

jueves en «Es Torrentó». Con claro
dominio local, pese a que tenían en-
frente a uno de los gallitos de la ca-
tegoría.

Goles de M. Roig (2) y Burguera.
PORRERES ATCO., 1 - S'HORTA, 1

PartidolUgiaii dI Poder a podei.
Constantes alternativas de gol. El
juego resultó bastante duro, circuns-
tancia que no pudo cortar el Cole-
giado.

A los 5 m. se adelantó el Porreres,
pero no se rindieron los pupilos de
Aznar que conseguirían empatar en
una jugada de J. Ramón ya en la
2.a parte.

ROTLET, 1 - CA'S CONCOS,
No pudo conseguir nada positivo

en este desplazamiento el Cas Con-
cos. Derrota minima que no satisfizo
Ias aspiraciones de los chicos de
M. Vilar.

JUVENILES
FELANITX, 9 - POLLENÇA, 1

PALIZA
Gran primera parte de los chicos

de M. Alonso (6-0). Superioridad to-
tal. En la 2.a se relajaron un tanto,
pero siguieron siendo amos y due-
ños del partido. Goles de J. Gallardo
(3), Sagrera (2), Muñiz, Felipe, Bo-
rrás, y Tauler.

INFANTILES
ALARÓ, 4 - FELANITX, 2

Mejoría manifiesta en nuestros in-
fantiles, que nunca se rindieron y
buscaron un buen resultado. Goles
de Mateu y Leandro.

Nota.—Nuestros Alevines y Pro-
tectora/Grimalt descansaron esta
jornada.

BUSCO CASA o PISO para alquilar
en Felanitx.
Inf.: Tel. 582361

SE NECESITA MUCHACHA para
guardar niños en Felanitx.
Inf.: Tel. 581728

RESULTATS
Cadets masculins:
CIDE,	 61
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 62
Juvenils masculins:
J. CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 	 34
PERLAS, 	 67
Juvenils femenines:
J. LLUCMAJOR, 	 53
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 44
Sèniors femenines:
CAMPOS,	 35
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 44

COMENTARI
Afortunadament ens equivocarem

la setmana passada quan anuncià-
vem els partits del dissabte a Fe-
lanitx; els JUNIORS no varen jugar
per la retirada del Llucmajor i les
nines juvenils, per un malentès en
el calendari, es desplaçaren a Lluc-
major i no jugaren aquí.

I deiem «afortunadament» perquè
duguerem la sort de jugar només un
partit a Felanitx amb unes condi-
cions metereoftiques d'aquelles
que fan fugir les ganes de fer es-
port. El vent, el fred i la llenaga-
dissa pista enredaren l'equip JUVE-
NIL MASCULI que féu una actuació
péssima. Fou una caricatura d'equip
que no tingué encert en cap aspecte
(rebots, passades, tirs, situació en el
camps, etc.). El Perlas, que es man-
té sense perdre en tota la tempora-
da, no trobà gens d'oposició. La ve-
ritat és que quan un equip juvenil
masculí només anota 34 punts —en
Tomeu Maimó n'anota la meitat—
no sol esser suficient per a guanyar.

Els CADETS tornaren estar de bo-
na lluna aquesta jornada amb la se-
va victòria en el camp del Cide. Era
el quart partit en que s'enfrontaven
els dos equips i abans s'havien enre-
gistrats tres triomfs de l'equip de
Ciutat, encara que el darrer, fa po-
ques setmanes a Felanitx d'una ma-
nera injusta i després de prórroga.
L'encontre va tenir l'emoció d'un
partit amb moltes alternatives i la
ditada de mel definitiva la posh P.J.
Fullana (autor de 32 punts) anotant
un tir lliure a falta de 9 segons.

Les J VENILS FEMENINES, que
no gua yen des del 9 de gener, tam-
poc po eren apuntar-se la victòria
i a mé passaren per la incidència
del co ençament del partit amb
una ho a i mitja de retràs per matt-
ca de c rrent eléctrica en el pavelló
de Llu major. L'encontre resulta
bastant anivellat i si no hagués estat
tan cas igat el nostre equip per les
faltes, e cara la diferència hauria es-
tat infe or o inclús haurien tingut
opció a la victòria.

De le SENIORS sabem ben po-
ques co es, únicament el resultat fa-
vorable per 9 punts a una pista que
fa uns nys era força difícil, però
que a s darreres temporades s'hi
guanya.

QUESTA JORNADA
Els c nc equips juguen contra al-

tres eq ips de localitats d'enfora de
Felanit

En el camp de Sa Mola estan pre-
vists el dissabte partits de cadets
masculi s contra el Peña Madridista
i de ju enils femenines contra el
J. Mari na de Sóller, i el diumenge
també ran les seniors de Sóller les
que ens visitaran.

El di abte els juvenils masculins
es desp acen a Pollença i els júniors
a La Sa le de Palma.

LARRY CISTELLES

VEND I LLAÜT de madera 30 Pal-
nos, otor Sole, Perkins 45 HP.

uen estado, a toda pruebc
Extra
Inf.: els. 582477 - 575376

SE BU CA PERSONA entre 16 y 18
años, para trabajos en Garaje en
Cala. d'Or. Ponerse en contacto

con RO G BUS.Tels. 657400 y 657401

NECES TO ADMINISTRATIVO/A-
CON ABLE que conozca a fondo
el pI4i general de contabilidad y
el tec ado mecanográfico para tra-
bajar con ordenador. No es im-
presc4ndible experiencia pero si
gana de trabajar y aprender.
Tel.; 657564



FELANITX

22 Congrés de Coloms
a la Said

Així com va anar La Plenaria de
dimecres passat, ens donà la raó,
el grup governant APDC s'ha tancat
i fa potadetes. Al començament de

, La Plenaria va dir que no admetria
cap intervenció que no fora autorit-
zada pel Batle i fins i tot va
amenaçar de treure defora de La
Sala al nostre portaveu. Amb això
semblava que volgués donar a en-
tendre que feia comptes acabar els
punts de l'ordre del dia, per-6 no
va esser aixi, només arribarem al
punt 8 dels 31 que plantejava acla-
rir. El dijous rebèrem un escrit del
Sr. Batle, datat del dimecres de La
Plenaria, denegant una Plenaria Ex-
traordinaria que havíem soHicitat
el dilluns L'argument per denegar la
petició feta per l'oposició és tant
senzill com incomprensible, l'escrit
.diu que no varem justificar la peti-
ció. La veritat sigui dita, pensàvem
que la necessitat d'una o vint-i-una
Plenàries Extraordinàries, tohom la
veia, basta seguir qualsevol movi-
ment que faci el grup del poder,

, per veure que és un moviment de
culenrera, pert, ells troben que hem
de presentar la justificació i amb
data del dia 8 de març hem entrat

. el següent escrit que reproduïm,
perquè els lectors sàpiguen quin.s
són els temes que el grup governant

„no creu que sigui urgent debatre i
Solucionar.

Els representants dels grups CO-
LOMS A LA SALA i PSOE, _ •

EXPOSAM:
Que responguent a la nostra de-

manda d'una Plenaria Extraordina-
ria amb registre d'entrada 683 del
dia 29 de febrer de 1988, hem rebut
un escrit aHucinant de l'alcaldia,
amb registre de sortida 526 del dia
.3 de març de 1988, on demanau ex-
plicacions i justificacions a la nos-
tra demanda.

Els motius són diversos i justifi-
cadíssims j pensàvem que les hau-
lieu colotnbrats, malgrat tot les vos
donarem per escrit.

Les raons són les següents:
1.—Amb l'ordre del dia de la

-s Sessió Ordinaria del dia 2 de març
de 1988 hi surava un despreci total
vers nosaltres, manifestat amb la
inclusió dels dos punts que restaren
de la Sessió Extraordinaria del dia
8 de febrer de 1988 just abans dels
traspassos de tombes.

2.—Posar trenta un punt a l'ordre
del dia, evidencia les intencions del
convocant, que són clarament,' de
befa respecte als assistents i poble
de Felanitx en general, ja que de-
mostren que no interessen, per
part del grup governant, les qües-
tions plantejades com urgents, i
que vós sabeu que ho són, i a mês
demostren el despreci que feis a
l'oposició i als temes que ens preo-
cupen i que creim que són d'impor-
tància vital pel poble i motiu més
que suficient com per tractar a una
Plenaria Extraordinria i a les clue
facin falta per resoldre els proble-
mes que té plantejat Felanitx avui.

3.—Si demanam que ens informin
els delegats, que ens doneu les
informacions i les respostes a les
qüestions plantejades a les Plena-
ries anteriors, és primerament per-

què en tenim tot el dret i així ho
disposa el Reglament per vós citat,
a l'article 104.1.a) i la Llei de Pro-
cediment Administratiu a l'article
94-3.

4.—Creim que és del tot necessari
tenir la informació i resoldre els
problemes que tenim plantejats
sobretot, que l'Ajuntament de Fela-
nitx com institució, sigui creïble
pels ciutadans i sobretot respectada
per tothom, i això només es pot
aconseguir, quan de l'Ajuntament
surtin solucions i quan l'Ajunta-
ment doni exemple de compliment
de la legalitat vigent.

5.—Convocar Plenàries amb expe-
dients ni tant sols oberts i amb al-
tres incomplets, demostra el grau
de serietat que reina per La Sala i
que demana amb urgència que con-
voqueu les Plenàries necessaries i
amb la correcció suficient per resol-
dre el que ja passa de mida.

Per tot el que hem dit,
DEMANAM:
Que convoqueu una Plenaria Ex-

traordinaria (o les que facin falta)
per estudiar, discutir i resoldre, els
següents punts de l'ordre del dia:

1* SEGURETAT CIUTADANA I
INFORME DEL DELEGAT DE LA
POLICIA MUNICIPAL, SOBRE EL
FUNCIONAMENT DE LA MA-
TEIXA.

2* DISCIPLINA URBANTSTICA,
NNSS I CELADOR D'OBRES.

3* INFORME JURIDIC I RESO-
LUCIO SOBRE EL POLIGON 4 DE
FELANITX.

4* ACORD DE LA PLENARIA
SOBRE LA SOLUCIÓ MES ES-
CAIENT PER A CAS CORSO.

5* DEFINICIO DE LA PLENA-
RIA SOBRE EL CINEMA FELA-
NITX.

6* INFORME JURIDIC DE TOTS
ELS RECURSOS PRESENTATS
PELS GRUPS MUNICIPALS A LA
PRESENT LEGISLATURA.
7* INFORME DEL DELEGAT

DE LA BRIGADA MUNICIPAL SO-
BRE LA SEVA ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT.

8* INFORME SOBRE EL DES-
VIAMENT DEL TORRENT DE
CAS CORSO.

9* CONTESTES A LES PREGUN-
TES PLANTEJADES A LES PLE-
NARIES PASSADES I CERTIFI-
CACIÓ DELS INFORMES DEMA-
NANTS.

10* MOCIONS QUE ES PUGUIN
PRESENTAR I QUE SIGUI PALE-
SA LA SEVA URGENCIA.

11* PRECS I PREGUNTES.
Demanam a mês, que l'hora'

començament de la Sessió sigui
l'hora normal de les sessions, o
sigui, les 21,30 del dia que es con-
voqui.

VENDO VITRINA PASTELERIA
marca comersa Expo - 2000 L.
2 metros. En buen estado. Una
temporada de trabajo.
Inf.: Tel. 580673.

Publicacions
«Cultura nacional i immi-
graciii». per Bartomeu Ben-
nAssar Vicens.

El passat mes de desembre, a l'En-
contre «La Cultura a les Illes Ba-
lears» organitzat per l'Obra Cultu-
ral Balear, el nostre paisà Mn. Bar-
tomeu Bennassar Vicens va aportar
un estudi entorn al tema de la
immigració, el text del qual acaba
de ser publicat.

«Cultura nacional i immigració.
Aproximació a una qüestió pen-
dent» és el títol d'aquest opuscle
que presenta Mn. Bennassar «amb
la intenció d'ajudar a la clarificació
de conceptes i per un millor encert
en les actituds (el tarannà amb que
cal encarar la qüestió)» j com
aportació també «per formular una
política complexa i concreta alhora,
i encaminar unes solucions, gens
fàcils però ben necessàries».

Només l'enunciat dels capitols de
la segona part —que és on s'ana-
litza amb profunditat la situació—
ens dóna idea de l'interès del tre-
ball, que pot servir com a tema de
reflexió per a tots, car el fend:men
de la immigració, amb més o
menys intensitat, ens influeix i
alhora ens implica a tots.

Vegem alguns d'aquests enun-
ciats: «Dret a un procés de "mallor-
quinització" i deure de fer-ho possi-
ble». «Del reconeixement de la
Ilengua de Mallorca cap al seu
coneixement». «Al dret d'immigra-
ció acompanya el deure de respec-
tar el bé del poble receptor».
«Oferir a l'immigrant una major
seguretat, ser una referència valuo-
sa, donar una a collida real». «Re-
conèixer "el pecat" de domini
d'explotació sociar». «Assimilació?
acomodació? integració dinàmica'>.
«Agrair i incorporar els valors dels
immigrants a la cultura nacional».
«Ambits fonamentals d'incidència
entre cultura nacional i immigra-
ció».

«Els principis de la Llei de
Normalització Lingüística
a les Illes Balears» per
Bartomeu Colom i Pastor.

El llibre de Bartomeu Colom,
«Els principis de la Llei de Norma-
lització Lingüística a les Illes Ba-
lears», editat per l'Obra Cultural
Balear, és el primer intent —força
reeixit— d'analitzar el contingut de
l'esmentada llei, aprovada solemne-
ment gairebé entusiàsticament—
per totes les forces polítiques de
les Illes fa devers un any i mig.

Avui en dia, quan el sector pú-
blic ha adquirit tanta importancia,
la supervivència de les llengües
depèn més que mai de les decisions
polítiques. Al nostre cas, la Llei de

Normalització Lingüística és l'ex-
pressió concreta d'aquesta decisió.
Com diu l'autor, estam davant una
!lei d'objectius «que fixa fil per
randa la política a seguir en matè-
ria

Aquesta voluntat política, perd,
no es pot concretar només fent
una Hei. Cal executar-la. I és en
aquest moment que el llibre de
Bartomeu Colom esdevé molt útil
i clarificador, per la minuciositat
amb què analitza les conclusions
que es deriven dels principis de la
hei. La igualtat plena entre les dues
llengües oficials, el fet que el cata-
la es consideri la llengua pròpia de
Ia nostra comunitat, la responsabi-
litat que s'encomana als nostres
governants, el dret dels ciutadans
a triar la llengua oficial que volen
emprar en les seves relacions amb
l'Administració, la promoció de la
nostra llengua a l'ensenyament, als
mitjans de comunicació..., són prin-
cipis que suposen unes accions
concretes dels poders públics. Els
hem d'exigir, si volem salvar la
llengua, que les duguin a terme fins
a les darrers conseqüències. El Ili-
bre de Bartomeu Colom ens dóna
pautes de què podem exigir als
nostres representants i suggereix
quines decisions polítiques s'hau-
rien de produir per a un correcte
desplegament de la hei.

Es tracta, en definitiva, que la
hei toqui de peus a terra. A més
de l'aplicació correcta —i genero-
sa— dels seus principis, fa falta
estendre la seva influència a tots
els Ambits. Es imprescindible que
els Ajuntaments aprovin els seus
respectius Reglaments de Norma14-
zació Lingüística per regular el sett
paper de la tasca de recuperació
lingüística, que les escoles explotin
al maxim les possibilitats que es
plantegen a la 116, que el nostre
Govern assumeixi d'una vegada «la
planificació, organització, coordina.
ció i supervisió del procés de nor-
malització de la llengua catalana»,
tal com mana la Ilei.

Els ciutadans, perd, en tenim la
darrera paraula. La lliure elecció
lingüística —corn diu Colom— «és
un dels principis sobre el qual
pivota la Hei». No serviran de res
totes les - disquisicions si no exer-
cim el nostre dret a viure totalment
en la nostra llengua: a adreçar-nos
a un desconegut sense canviar
d'idioma, a tirar instancies en cata-
la i que l'Administració ens hi res-
pongui... Així omplirem de sentit
els articles de la Bel. Si no, es
quedara en una elucubració estèril.

Miguel Vives

Se necessita mecànic i
aprenent

Inf.: Citroen de Felanitx.
Tel. 580710

SE NECESITAN COCINEROS para
Restaurante.

Inf.: Tel. 658058 (llamar de 18 a 14h.)

SE NECESITA APRENDIZ DE
ELECTRICISTA.
Inf.: Eléctrica Mas-Nicolau, C.B.
C. Molins, 12 - Tel. 581915

Funeraria FELANITX r.B.
Servicio permanente las 24 horas

Consúltenos. Precios económiros
C. Sa Llana, 15- Tel. 580448 y la. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX




