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Bah de premsa dels gruas de l'opsició
Arran de les oinformacions ten-

dencioses emeses pels grups gover-
nants de l'Ajuntament aparegudes
als mitjans de comunicació» —se-
gons nota del PSOE—, els grups de
l'oposició Partit Socialista i Coloms
a la Sala, varen convocar dimarts
passat, a la Casa de Cultura, una
roda de premsa a la que convidaren
els representants dels periòdics
emissores de Felanitx, la Televisió
Balear i d'altres mitjans de l'illa.

La data d'aquesta roda de premsa
no ens permet de donar-ne una in-
formació exhaustiva, per?) direm al

EL CONCERT DE IVIIQUEL
VICENS

Diumenge a vespre es produí un
esdeveniment que deixarà molt bon
record dins l'àmbit musical felanit-
xer. El lector endevinarà que ens
referim al concert de piano que ofe-
rí a l'església de Sant Alfons el com-
positor felanitxer Miguel Vicens
Capó sota els auspicis de la Llar de
la Tercera Edat - Inserso.

I això sera així perquè s'hi pro-
duí l'estrena d'una obra d'aquest
autor inspirada en un ambient neta-
ment felanitxer. «Romeria», que
ocupa el darrer espai de la primera
part, es una peça d'un gran valor
descriptiu i que recull magistral-
ment un seguit d'impressions que
sols els qui han experimentat el mo-
tiu de la composició poden copsar
en tota la seva dimensió. Molt en-
certadament fou explicada per Pere
Bennasar —que tengué cura de la
presentació— i els diferents passat-
ges d'aquesta «pujada a Sant Salva-
dor» es desplegaren amb una virior
i coloració meravelloses.

Dues composicions del mateix
pianista completaven el programa de
Ia primera part, la fantasia «Mari-
vent» (1979) i la balada «Caste11 de
Santueri» (1944 ) .

A la segona part interpretà un ra-
mell de peces curtes de diversos
autors que la mestria de les seves
mans recrea de manera formidable.

Un xeric malcriat
Des de fa un cert temps, algunes

persones que tenien ocells de com-
panyia engabiats, quedaven sorpre-
ses de trobar únicament quatre
plomes del pobre animaló dins la
gàbia. Algú se'ls berenava!

Es va dir si qualcú havia vist fu-
gir del Hoc del ocrim»un altre ocell

manco, que les exposicions que fe-
ren Tomeu Obrador i Andreu Oliver
per a justificar la convocatòria, han
quedat reflexades en els comunicats
que han aparegut en aquestes pla-
nes

Els assistents formularen un bon
grapat de preguntes entorn a les
qüestions pendents del Consistori
—plets i recursos, tentatives d'ente-
sa, urbanisme i normes subsidiaries,
normalitació lingüística, polígon in-
dustrial...— que foren contestades
pels dos portaveus.

que es caracteritzava per dur una
corretja penjant d'un peu. Idõ bé,
sembla que fa un parell de dies, el
sospitós queda enganxat a una gà-
bia i va poder ser aglapit per l'amo
del canari que la rapinyaire tenia
intenció de cruspir-se.

Aquest ocell golafre es un xoric
femella, que de moment ha quedat
retingut al centre de recuperació
d'ocells de Son Reus.

Ben segur que aquest xoric, que
havia canviat la seva dieta habitual
de petits rosegadors i insectes pels
aucells dels veïnats, no n'havia
après tot sol de caçar-los.

XerraLia mike poNtica
agraria a la CIE.

Dilluns dia 28, a les 9 del vespre,
a la Casa Municipal de Cultura, la
Direcció: Territorial d'Agricultura
oferirà una xerrada entorn a la po-
lítica agraria de la Comunitat Eco-
nòmica Europea, referida especial-
ment al sector vinícola, ramader oví
i cerealista.

Es convida a totes les persones in-
teressades.

la r
çu rada

Aquests dies, per poca atenció
que hàgiu prestat- a la premsa, sia
local, sia de Ciutat, haureu pogut
advertir que, a la Vila, i més exac-
tament a la Sala, la cosa va remo-
guda. Hi va tant, que la batlia se
va creure en la necessitat imperiosa
de perpetrar un comunicat. Aquest
ha tengut com a conseqüència
immediata la convocatòria d'una
roda de premsa, per part dels grups
de l'oposició, que s'havia de cele-
brar dimarts passat i de la qual no
podem parlar per raons tècniques,
tot i que ja ens imaginam de que
anirà la cosa, després de llegir
l'acta del 23e. Congrés Internacio-
nal dels Coloms a la Sala.

A nosaltres, ben mirat, tot això
ens sembla una tempestat dins un
tassó d'aigua, simplement perquè
no veim materia que pugui justifi-
car tot el rebumbori.

Mirau: en democràcia, hi ha un
principi general bàsic, que hem re-
petit una mala fi de vegades. El
principi diu: a un ajuntament de-
mocratic, hi ha un grup que gover-
na, i hi ha una oposició. La missió
del primer es, òbviament, la de
governar, tan bé com sàpiga, i la
missió de l'oposició és la de criti-
car, denunciar i controlar, igual-
ment be, l'actuació dels qui tenen
el poder.

En conseqüência, si l'oposició,
d'acord amb les disposicions legals,
demana una sessió extraordinaria,
el fet no té res en absolut de par-
ticular, com no en té res que, a les
sessions ordinaries, l'oposició asse-
nyali defectes i servesqui de con-

a
trapès 1 poder.

Es v r que, a l'escrit de l'oposició
publica en aquest setmanari quaLi-
ficaven d'aHucinant un paper ema-
nat de la batlia i sembla que el
qualificatiu ha constituït el deto-
nant de la gresca, juntament amb
qualque expressió més de maficht
equipa able. Bé, consultat el dicciO-
nari, r sulta que allucinant total
vol dir «que afecta amb visions ID
percepcions imaginaries». 0 sia,
que tarnpoc no hi ha tant per tant.

D'altra banda, l'escrit darrer del
Batle a ba amb un enfilall de judi-
cis de valor que no s'aguanten de
cap maiera. Que el Batle digui qur
«l'oposició se desinteressa total-
ment diets assumptes del poble» ds
una afirmació massa gratuita. Dix
que l'Oposició l'únic que vol ils
«paralitzar el progrés de Felanitx,
tractar de manipular l'opinió pfi-
blica i dur-nos a l'absurd burocria-
tic» taMpoc no té cap ni peus. Tots
els qui hem assistit a les sessicins
de la ala d'ençà de la renovactO
del c4isistori, sabeM . que Wes
aquestes afirmacions sóri men'tidti.
L'Oposieió, d'ençà que hi ha demo-
cracia a la Sala, ha estat exemplar,
i ja voldriem haver. tengut uns go-
verns .que haguessin estat a Valium
de l'oppsició. I el que se'n vulgt.ti
convèncer, basta que compari Pa-
dre del dia de les sessions preparat
per la majoria i el preparat pelt-

l'oposieió. Se nota l'interès • deb,.
darrers pels grans temes que te
plantejats la nostra coliectivitat i la
superficialitat dels primers.

Si els lectors recorden el nostte
comentari de fa unes setmanes
sobre la inseguretat ciutadana i 01
tractament que la majoria li lie
donat, I relegant-lo al 18 Hoc d'u'n
ordre del dia anodí, se comprea
que l'o ()side) hi vegi un clar menys-
preu, 1 això només per posar ii,n
exempl

El fe Cs que, tot i els vuit anys
que ja duim de democracia, a to
Sala, els mecanismes de funciona-
ment continuen recordant els del
franqui me. El qui comanda vol fer
la seva sense que ningú hi tengui
res a di . Entenen que el fet d'hav
guanya1 les eleccions els dóna al
pnvileg de fer allò que el cos ells
demana i no poden pair que hi hagi
una oposició que els espenyi to
festa. Que hi farem!

Pirotècnic

Gicle de 'Corderkcies 1987-1988
Casa de Cultura

DMus dia 28, a les 9'30 del vespre

«Economia balear, una anàlisi intersectorial»
a càrrec d'Antoni Sastre, economista i professor de la 111IB

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

ORGANITZA FELANITX CULTURAL AMB EL PATROCINI
DE L'EX CM. AJUNTAMENT DE FELANITX

()dell



SANTORAL
Diu. 27 Diumenge de Rams
Dill. 28 St. Cástor
Dim. 29 St. Eustasi
Dim. 30 St. Joan Clímac
Dij. 31 Dijous Sant
Div. 1 Divendres Sant
Dis. 2 Dissabte de Glòria

LLUNA
Lluna plena el 2

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes
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 j festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.

Felanitx - Palma per Campos
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 j 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i

Port000lom • Felanitx: A les
9,20, :4,45 i 18 h. Diumenges, a
les 9,20 13 i 18,15 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
lea 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 j Policía
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Funerària Lesever 	 582450

AmbuRincies
581715 - 580051 - 580080

Servei médio d'urgències 580254
Guirdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717

Miguel-Nadel
Jaume Rotger
C. Ticoulat.
Francesc
Gayti-Melis
Miquel-Nadal

FELANITX
Setmanari d'interessos locals

war
PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes,
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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
e lpasado día 22, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de to-
dos sus miembros:

Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.

Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe total
de 17.448.178 pesetas.

Se aprobó la factura presentada
por Gráficas Llopis, S. A. sobre im-
presión y encuadernación de un
libro de Bartolomé Caldentey.

No se adoptó acuerdo alguno en
torno a la concesión de ayudas con
ocasión de la celebración de los
foguerons de San Antonio, por ha-
berse tomado al respecto en otra
Comisión de Gobierno.

Se aprobó la certificación n.o 4
de la obra de construcción de un
centro sanitario en S'Horta.

Se aprobó la certificación n.o 5 de
Ia obra de construcción de un cen-
tro sanitario en Ca's Concos.

Se contrató con Instlaciones y
trabajos Submarinos, S. A. la lim-
pieza del Emisario Submarino de
Porto Colom.

Se autorizó a los siguientes par-
ticulares para la apertura de zanjas
en la vía pública: a D. Jaime Bar-
celó Julid, a D.a Teodora Tomas
Mínguez y a D. Jose Ciudad Ramos.

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

Se desestimó el recurso de repo-
sición interpuesto por D. Antonio
Canet Adrover y D.8 Francisca Su-
fier Barceló contra resolución de
esta Comisión de Gobierno de fecha
23 de noviembre de 1987, denegato-
rio de Licencia de Obras.

Se concedió licencia a D.a María
Antonia Company Amengual para
construir una vivienda en suelo rús-
tico, Polígono 32, Parcela 56, con
una tasa de 163.758 pesetas.

Se concedió licencia a D. Baltasar
Binimelis Amengual para proceder
a la modificación de potencias de
redes de baja tensión y ampliación
de redes en Cala Ferrera, con una
tasa de 6.450 pesetas.

Se concedió licencia de obras a
los siguientes particulares: a D. Be-
nito Carrascosa Gonzalez, a D. Juan
Mestre Ramis, a D. Jose Ciudad
Ramos, a D.a M.a Teresa Muñoz
Ramos, a D. Antonio Oliver Boyer,
a D.a Antonia Frau Fiol, a D. Andres
Maimó Veny, a D.a Francisca Salvá
Adrover, a D. Antonio Obrador Es-
pigas y a D. Sebastián Rosselló
Artigues.

Se dio cuenta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía durante
los últimos siete dias.

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

En el turno de proposiciones,
ruegos y preguntas, el teniente de
alcalde D. Gabriel Moia propone la
desrratización de los núcleos de

todo el Término Municipal. D. Mi-
guel Barceló da cuenta de clases
de defensa personal para Guardias
Municipales.

Felanitx, a 7 de marzo de 1988.

El Secretario
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde
Cosme Oliver Monserrat

VENDO LLAÜT de madera 30 Pal-
mos, motor Sole, Perkins 45 HP.
muy buen estado, a toda prueba
Extras.
Inf.: Tels. 582477 - 575376

VENDO CASA, en Felanitx
Inf.: Tel. 580651

H. R. CESAR  

PORTO-COLOM   

Comunica a sus clientes y público en
general, que a partir de hoy día 26, se
halla de nuevo ABIERTO.

Les recordamos nuestras especiali-
dades en carnes selectas.

C. Llaüt 	 Tel. 575202           

J. (Ili
v AUTOMÓVILES,S.A.        

e           

NECESSITAM
Mecànic o aprenent 

C. Campos, 51
	

Tel. 581521 

va morir a Felanitx, el dia 9 de març de 1988, a Pedat de 82 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al cel sia
La seva filla Catalina; fill politic Antoni Adrover Barceló; nets Joan i Antoni Adrover i

Magdalena Barceló; renéta Catalina de les Neus; germans Antoni i Isabel; germans politics Petra
Vidal, Miguel Pol, Catalina Obrador, Maria Linares i Margalida Oliver; nebots, eosins i els altres
parents, vos demanen que encomaneu la seva ànima a Déu.

Casa mortuòria: C. Sant Miguel, 21

Maria Vatens Ilicotau
Vda. d'Antoni Ramis 1
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Esgaisia demociticia Pragron? tilo la Setmana Santa
Vaig acabar el meu article ante-

rior anunciant que avui tractaria de
si l'Església es i si pot esser demo-
cràtica. Segons com, me'n penet
d'haver-ho fet perquè veig que el
tema desborda la meva capacitat.
Aixi i tot, no desistiré de tractar-lo.
Deman al lector que no se faça
d'entrada illusions sobre la vàlua
de la meva aportació.

La paraula democracia entre no-
saltres té prestigi. No hi ha cap
politic que gosi proclamar-se ober-
tament anti-demòcrata. El mateix
règim franquista no va saber esca-
par-se de pagar-li tribut i se va
definir com a democracia; orgànica,
si, però democracia.

M'hauria agradat poder començar
amb uns principis generals i unes
precisions sobre el concepte de de-
mocracia; però em durien massa
enfora i els hauré de donar per
sabuts.

He repassat la sèrie de cartes al
director de l'any passat relatives a
temes religiosos i, en efecte, hi
havia una allusió a la democracia
en relació a l'Església. La llàstima
és que va esser respecte d'una qües-
tió massa secundaria a: si el condol
s'havia de donar abans o després
del funeral (1). Quasi no ho paga
parlar-ne. Però no fa gaire, la sort
em va deparar l'ocasió de dinar
amb un capella. No vaig voler mal-
gastar aquells minuts preciosissims
parlant del temps i vaig tenir prou
manya per menar la conversa tot
d'una cap a temes de substancia.
Ell em va venir a dir contestant a
la meva proposta: l'Església no és
democràtica, però ho hauria d'esser.

Que l'Església no es una societat
democràtica és massa evident per-
que hi insistesca. Ara, al revés
d'altres societats, no s'hi ha procla-
mat mai, que jo sàpiga; al contrari,
ha estat sincera i s'ha definit com
a societat jeràrquica, entenent que
la jerarquia ha rebut el poder direc-
tament de Déu. Si hi afegim, a més,
que la jerarquia és infallible (amb
les delimitacions que vèiem la set-
mana passada), Ilavors resulta que:
Ir. El poder de la jerarquia és in-
discutiblement legítim perquè pro-
cedeix de Déu, i 2n. L'exercici del
poder, per part de la jerarquia, es
encertat perquè l'assistència de
l'Esperit Sant la preserva d'error.

Ara ja veim clar que l'Església
no sols no és una societat demo-
cràtica, sinó que tampoc no té per
quê esser-ho. No sé en què se basa-

va, aquell capella comensal meu,
per desitjar-li tal atribut. Per ven-
tura l'Església, un dia, decidira
esser-ho maldament no li sia neces-
sari, tot i que un savi va dir que
rarament adquirim les virtuts de
les quais podem prescindir; però
l'Església podria, amb el temps,
esser una excepció d'aquesta regla.

Posats a imaginar-ho, tot d'una
ens assalta un munt de dubtes.
¿Com funcionaria una església sota
un règim democratic? Els fidels,
¿elegiríem les autoritats per sufragi
universal? ¿Quines autoritats? ¿No-
més el Papa? ¿Elegirien potser els
bisbes, els fidels de la diòcesi res-
pectiva i després aquells elegirien
el Papa? Es inevitable suposar que
hi hauria campanyes electorals on
cada partit (o l'equivalent) presen-
tafia programes distints. Clar que,
els programes nomes podrien diver-
gir en qüestions no dogmatiques.
Per exemple: el celibat dels sacer-
dots, l'accés de la dona al sacerdoci.
Qualque partit molt progressista
inclouria en el seu, com a punt molt
destacat, el divorci, argumentat, és
clar, que la indissolubilitat del ma-
trimoni no és veritat revelada. Els
partits de dreta, en canvi, prome-
trien reinstaurar l'antic esplendor
de la litúrgia, l'obligació dels cape-
llans d'anar vestits sempre amb
sotana, la tonsura, el breviari, etc.
I per ventura tendrien més vots
que no vos feis comptes. En tot cas,
la que seria de veure i sentir seria
la campanya de la candidatura de
l'Opus Dei, sens dubte la més espec-
tacular de totes. Prop de les carre-
teres principals i als llocs més
estratègics dels nuclis urbans, hi
installarien unes tangues enormes
amb la imatge, perfectissimament
maquillada, del candidat a papa,
que valdria ulls per mirar...

Jo no sé si tot això succeirà de
temps nostre. Que m'agradaria veu-
re-ho, no ho poseu en dubte. Ara,
perquè fos possible, el canvi de
l'Església hauria d'esser tan radical
que per ventura ella mateixa no el
podria resistir. La qüestió tractada
avui ens remet a una altra: ¿fins a
on pot canviar, l'Església, i en quins
aspectes? Hauria d'esser tema d'un
article futur. N'hi ha d'altres, però,
que també m'atreuen i potser els
faré passar a davant.

El darrer dels laics

(1) Edició del 24/VII/87. Carta
al director signada per un del poble.

CELEBRACIONS LITURGIQUES

DIUMENGE DELS RAMS
ESGLESIA PARROQUIAL

A les 10'30, Benedicció de Rams i Missa cantada.
ESGLESIA DE SANT AGUSTI

A les 11, Benedicció de Rams i Missa cantada.
ESGLESIA DE SANT ALFONS

A les 11'30, Benedicció de Rams i Missa cantada.

DILLUNS SAN
ESGLESIA PARROQUIAL

A les 21'00, Celebració de la Penitência.

DIMARTS SAN
A SANT ALFONS

A les 21'30, al saló d'actes, lliçó del Curs Študia, i breu catequesi de la
Setmana Santa, pel P. Antoni Oliver.

DIJOUS SANT
ESGLESIA PARROQUIAL

A les 19'30, Missa de La Cena del Senyor, lavatori de peus i proclamació
del sacerdoci, de l'Eucaristia i del manament nou.

ESGLESIA DE SANT AGUSTÍ
A les 19'00, Missa cantada. Després de la processó, acte eucarístic.

ESGLESIA DE SANT ALFONS
A les 18'30, Missa cantada, homilia i processó al monument.

DIVENDRES SANT
ESGLESIA PARROQUIAL

A les 19'30, Celebració de la Mort Redemptora del Senyor.
ESGLESIA DE SANT AGUSTI

A les 18'30, Celebració de la Passió del Senyor.
ESGLESIA DE SANT ALFONS

A les 18'30, Celebració de la Passió del Senyor.

DISSABTE SANT
ESGLESIA PARROQUIAL

A les 21, Solemne Vigilia Pasqual, benedicció del foc nou, renovació de
les promeses del baptisme.

ESGLESIA DE SANT AGUSTI
A les 19'30, Vigilia Pasqual i Missa.

ESGLESIA DE SANT ALFONS
A les 21, Vigilia Pasqual i Missa.

DIUMENGE DE PAS UA
ESGLESIA DE SANT AGUSTI

A les 8'30, Missa i Processó de l'Encontra
ESGLESIA PARROQUIAL

En arribar la Processó de l'Encontrada, issa Concelebrada, cantada
per la Coral de Felanitx. A les 12, Missa.

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

CELEBRACIONS POP RS
VIA CRUCIS

El Diumenge del Ram, a les 5 del capvespre, Via Crucis en el cami
Calvari, que partira de la Primera Estació. Ei arribar a l'Oratori del Cal-
vari, sermó que dira el Rector Mn. Miguel Se
DAVALLAMENT

El Divendres Sant, a les 9'30 del vespre, es farà el DAVALLAMENT, al
replà de la Parròquia. Predicara Mossèn Damià Vidal 011ers. Intervendit
la Coral de Felanitx.
PROCESSONS

Dijous Sant, a les 9'30 del vespre, PROCESSÓ que seguira el següent
itinerari: Plaça de Santa Margalida, Major, Aar, Plaça Arraval, Juavert,
Convent, Guillem Timoner, Via Arnest Mestre, Plaça d'Espanya, 31 de Març
i Plaça de Santa Margalida.

Divendres Sant, després del Davallament Processó de l'Enterrament:
Plaça de Santa Margalida, Major, Mar, Pro iss , Convent, Horts, Nuno Sanc
i Plaça de Santa Margalida.
DIUMENGE DE PASQUA

Processó de l'Encontrada: Convent, Porteria, Quatre Cantons, Nuno
Sanç, Plaça de Santa Margalida.
CLOENDA

Diumenge de l'Ange!, a Sant Salvador, Missa cantada.

NECESITAMOS DEPENDIENTA
para papelería en FELANITX

Llamar al 580120

Cafeteria Restaurante «ES LLEVANT»
Vía Argentina, 15 - Tel. 582361

MENÚ DEL DIA
SERVICIO A LA CARTA

Tapas variadas, bocadillos, pollos asados
Abierto todos los días
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Tel. 580111
Viernes 25, sábado 26:a las 9 noche y domingo 27 desde las 3

La película más divertida que actualmente se proyecta en Palma.
Y de complemento, una gran superproducción de máxima calidad...
2 ESTRENOS, 2.

La Revolución de los Novatos y La Costa de los Mosquitos
Sábado 2, a las 9 noche y domingo 3 desde las 3

Dos buenos estrenos llenos de acción.

«TIBURON La venganza» y Dos Fugitivos
Lunes 4 desde las 3

Una gran película adecuada para estas fechas y una reposición que
hizo las mejores taquillas de la Historia del Cine.

«La história que comenzó hace 2000 años» y E.T.

FELANITX

A principis d'abril comença
el torneig d'escacs

Per dia 5 d'abril, la Llar de la
Tercera Edat i La Protectora, tenen
previst el començament del torneig
d'escacs que sota l'indicatiu de
«Memorial Francisco Lorenzo» anirà
enguany per la 3 •a convocatòria.

Des d'ara queda obert el termini
d'inscripció, que es clourà el dia
mateix del començament del tor-
neig.

Per a informcaió i inscripcions es
poden dirigir al local social.

Tel. 581962.

Alarma en el col.legi de
la Providencia

Dimecres de la setmana passada,
una cridada telefònica anònima sem-
bra la inquietud entre el personal
de la guarderia infantil de la Pro-
Nidència i entre la comunitat d'a-
quell convent, car anuncià que s'ha-
via collocat un artefacte explosiu en
aquelles dependències.

Els nins foren evacuats a corre-
cuita i es pogué comprovar que tot
havia estat una gambirotada.

És molt deplorable la conducta
miserable d'alguns desaprensius.

Conferencies 87-88
Dilluns dia 28, a les 9'30 del ves-

pre, a la Casa de Cultura, l'econo-
mista i professor de la Universitat
Balear Antoni Sastre, exposarà el
tema: «Economia balear, una anali-
gi intersectorial».

La propera setmana no sortirà
aquest setmanari

Com és costum, la setmana que ve
no hi haurà edició d'aquest setma-
nari. La propera data en que ens po-
sarem de bell nou amb contacte amb
els lectors sera dia 9 d'abril.

Curs Stvdia
El proper dia 29, dimarts sant, a

les 9'30 del vespre, el P. Antoni Oli-
ver impartira la darrera MO del
Curs: «L'educació de l'home de de-
ma per a la FE. Les practiques reli-
gioses: ¿Què succeïria si s'arribaven
a abandonar totes les practiques?
¿Hem d'adoptar un canvi de direc-
ció? En quin sentit s'ha de fer el
canvi. I ¿què és en veritat RELI-
GIÓ? El cristianisme té paraules ben
aclaridores sobre el problema de la
religió avui» i breu catequesi de la
Setmana Major.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
ÒPERA.—Demà diumenge, a les

17 hores, sortida des del passeig
d'Ernest Mestre, per a assistir a la
lepresentació de l'òpera NABUCCO
en el Teatre Principal de Ciutat.

CONFERENCIA.—Dimarts dia 29,
a les 17 h. conferência a càrrec de
Mn. Damia Vidal i Oilers, entorn al
'ema: «Goig i alegria de la Tercera
dat».
FESTA DEL LLIBRE.—Per a com-

memorar la festa del llibre, la Co-
inissió de Cultura està preparant

una MOSTRA BIBLIOGRAFICA DE
TOT LO EDITAT A LA COMARCA
DE MIGJORN. Aquesta tendrà lloc
a la Casa Municipal de Cultura el
dissabte dia 23 d'abril.

VIATGE CULTURAL A MENOR-
CA.—Per a principis de juny s'està
preparant un viatge cultural a l'illa
de Menorca. Preu (tot inclós) 18.500
ptes. Es podrà fer la pre-inscripció a
partir de dilluns dia 4 d'abril.

Via-Crucis al Calvari i Davallament
Demà, diumenge de rams, a les 5

del capvespre s'iniciarà el solemne
Via-Crucis al Calvari. És aquesta
una tradició que sota els auspicis de
la Creuada de l'Amor Diví compta
ja amb trenta tres anys d'exist.)2.ncia.
El lloc de reunió sera la primera es-
tació i la platica final sera dirigida
pel Rector de la Parròquia Mn. Mi-
guel Serra.

Pel que fa al Davallament, el di-
vendres sant, la Comissió de setma-
na Santa de la Creuada, prega al pú-
blic assistent que durant la cerimò-
nia vulga guardar el silenci que re-
quereix l'acte.

Edició de setmana santa
Un any més, i gracies al patroci-

ni de la Caixa de Pensions, s'ha edi-
tat un programa de setmana santa,
el qual, a més del programa pròpia-
ment dit, conté altres aportacions
adients. S'obri amb una exhortació
del Rector de la Parròquia i recull
després sengles collaboracions dels
pares Antoni Oliver i Jordi Cassa,
teatins, aixf com el poema «Davalla-
ment» del recordat Mn. Gabriel Re-
bassa.

Les persones interessades poden
demanar aquest programa als con-
vents de religioses de Felanitx i a
la llibreria «Ramon Llull».

Creuada de l'Amor Divf
CONFRARIA DE PENITENTS

Les dues confraries de la Creua-
da prendran part a les processons.
Es prega als penitents que guardin
silenci i compostura i cuidin d'o-
beïr en tot moment les indicacions
del Germà Major i monitors.

També se recorda als penitents
l'obligació que tenen d'inscriure's
abans de dia 30 a Sant Alfons. Els
qui vulguin cera en podran obtenir
a Sant Alfons.

El lloc de concentració sera a
Sant Alfons, a les 8'45 del vespre, o
a les 9'15 al carrer de Jaume I.

Esperam la collaboració de tots.
Comissió de Setmana Santa.

Confraria de Sant Agustí
Se recorda als confrares, que el

lloc de concentració per a assistir a
les processons sera el Convent, a les
9 del vespre.

També se recorda la necessitat de
presentar el carnet a l'hora de reco-
llir la tulipa.

Adoració Nocturna
Dijous sant, després de la proces-

só hi haura. Vigília pública d'Adora-
ció Nocturna.

vida social
NAIXEMENTS

La llar dels esposos Antoni Villa-
longa Adrover i Antònia Adrover
Ramis s'ha vista alegrada amb el
neixement del seu segon fill, una
nina preciosa, que en el baptisme
rebrà el nom de Catalina.

Enhorabona.

PRIMERES COMUNIONS
Diumenge dia 13 horabaixa, al

santuari de Sant Salvador, va rebre
per primera vegada l'Eucaristia, la
nina Maria Fuster Roig.

I diumenge dia 20, a la parrò-
quia de Sant Miguel, la rebé la
nina Miquela Nicolau Mayol.

Enviam la nostra més cordial
felicitació a les nou-combregants.

NECROLOGICA
El passat dia 9, descansà en la

pau de Déu a Felanitx, a l'edat de
82 anys, després de rebre els sants
sagraments, D.a Maria Valens Nico-
lau, Vda. de Ramis. A.c.s.

Enviam la nostra més sentida
condolència a la seva familia i d'una
manera especial a la seva filla D. a

Catalina i fill politic D. Antoni Adro-
ver.

Ajuntament de Felanitx
ANUNCIO

Por el presente se hace público
que este Ayuntamiento debe proce-
der a la limpieza y desbroce de los
caminos de:

Castell de Santueri
Son Prohens
Son Valls
Son Calderó
Son Negre y ramales 	 .
Son Mesquida y ramales
Sa Tortuga y ramales
Camino de Firella
Aquellas empresas que se hallen

interesadas en la contratación de
referencia pueden examinar el expe-
diente en el Negociado de Secreta-
ría de este Ayuntamiento y, en su
caso, presentar las ofertas pertinen-

Ma. Antbnic Noguera expo-
sa a la Casa de Culture

M.a Antenna Noguera exposa de
bell nou a Felanitx. Avui dissabte,
a la Casa Municipal de Cultura,
s'inaugurarà una mostra d'aquesta
pintora de Llucmajor, que en dues
ocasions —els anys 1982 i 1985— ja
havia exposat entre nosaltres.

L'obra de M.a Antònia Noguera
sempre ens ha portat quelcom de
nou. És una pintora que té la fres-
cor del renovellament que palesa
l'esperit d'incansable recerca de
l'autora.

Prop de vint anys de feina inin-
terrompuda, amb un seguit d'expo-
sicions arreu de Mallorca i mitja
dotzena de guardons a distints cer-
tamens, és el que avala aquesta
mostra, on hi figuren sobre tot teles
a l'oli, per 136 que hi ha també uns
pocs dibuixos.

La mostra, que sera inaugurada
avui a les 6 del capvespre, restara
muntada fins dia 5 d'abril.

Roberto Taddei Artigues
Un cantor que canta i sap cantar

Mescla de sang d'Italia i Felanitx,
és un allot amb cara de nin que can-
ta com els angels, i ha volgut seguir
les pases d'En Cafrune per Espanya.
Per una banda el conèixer la terra
dels seus avantpassats, i d'altra el
fer conèixer aquest art tan hermós
que ell practica, als que no l'han
sentit cantar a cada una de les TRO-
BADES BALEARS A L'ARGENTI-
NA. Va acompanyat d'una guitarra
que ja fa estona que es part seva,
llàstima gran que el seus amics, Ro-
berto Uballes, arpa india, i José Co-
rado, segona guitarra, no l'han po-
gut acompanyar aquesta vegada.

Li desitjam tota la sort del món
en nom del seu San Pedro que l'ha
tengut fins ara, i l'encomanam al
nostre Felanitx, que sap obrir les
portes sense haver d'insistir massa
en tocar baules.
San Pedro, 9 de marc de 1988.

Miguel Antoni Enginyer

tes hasta el día 31 de los corrientes.
Felanitx, a 18 de marzo de 1988

El Alcalde
Cosme Oliver Monserrat

informació local
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Especialidad en platos
típicos mallo quines.

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

Los domingos menú
Servimos comidas a

especial.
domicilio.
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Horn, que retorna de lluny y des-
prés de molt de temps, confirma,
experimentalment, allò de ,que la
nostra societat registra, com una de
les seves característiques més pecu-
liars, la del canvi. D'un canvi rapid,
profund i ampli. Un signe del nos-
tre temps.

Horn ha vist a l'Argentina, on ha
servit la comunitat cristiana trenta
anys exactes, en la pastoral de l'en-
senyament a diferents nivells no
menys que en la parroquial, catorze
presidents, a més de dues juntes
militars; quan, si s'hagués respec-
tat la constitució pròpia, solament
hauria tocat d'haver-n'hi cinc. En
l'aspecte internacional, en tenim
prou de recordar que en aquests
anys l'home ha trepitjat la lluna,
amb un testimoniatge televisiu de
les llars d'arreu del món. No cal
dir els canvis produits dins l'esglé-
sia, on hem vist cinc papes i un
concili, durant el mateix període.
Ni gosaria esmentar els de l'estat
espanyol, dons en sou testimonis
més directes.

Això fa que aquestes tres dècades,
tan denses d'esdeveniments, equi-
valguin a tres segles. Malgrat els
joves es creguin que no passa mai
res i tot canvia massa lentament.

Retornar suposa també resseguir
els camins de la vida. I en els de
la meva s'hi troba Felanitx, amb
un record viu i agradós, àdhuc si
la meva estada fou més aviat curta.
Felanitx encara no tenia un pintor
de renom internacional. Segurament
que llavors horn era el sacerdot
més jove de la vila i, sens dubte,
el menys experimentat. Tinc l'im-
pressió de que, tal vegada per això,
se'm va fer un acolliment de sim-
patia i comprensió de part d'un
poble amb el que em vaig identifi-
car plenament, fins al punt de que
gent, que desconeixia el meu origen
barceloní, em demanés de quina
casa era. Es referien, com era cos-
turn, al malnom.

Entre els records inesborrables
n'esmentaré tres, precisament de la
Setmana Santa.

Un es refereix al diumenge de
rams. Em sembla que ja no es fan
els dotze sermons, al menys com
llavors. Però els felanitxers que

).compten més anys ho recordaran,
com a la tarda d'aquell diumenge
el noble es reunía a l'esglesia parro-
quial de Sant Miguel per aquell
via-crucis, en el que els clergues de
la parròquia evolucionaven dins del
temple desenvolupant una mena de
dramatització de les diferents esta-
cions, mentre el predicador feia el
seu sermó.

Mossèn Gabriel Rebassa, Deu
l'hagi perdonat, m'havia convidat a
fer els dotze sermons. El senyor
regent també m'havia recomanat de
no allargar-me, doncs aquella tarda
hi havia un partit de futbol —era
al temps d'en Seva—, per tal que,
principalment la gent jove, no
s'hagués de decantar per alguna
d'ambdues parts. L'església estava
plena de gom a gom, l'emisora de
radio local d'aquell temps en trans-
metia l'acte. Jo em trobava per pri-
mera vegada amb el compromis de
parlar a un nombre semblant de

persones. Vaig haver de vèncer la
timidesa natural i fer-ho com millor
vaig saber; però, he de confessar
que si la veu no, les cames em tre-
molaven; no en sentit figuratiu sinó
en sentit literal, és a dir, sense Ili-
bertat interpretativa: les cames em
tremolaven.

Un altre record es del dijous o
del divendres sant, no ho sé ben bé.
Aquell any, no recordo per quin
motiu, amb el manteu damunt les
espatlles, horn estava entre dues
llargues rengleres dels blancs enca-
putxats de la Creuada de l'Amor
Diví. Enmig de torxes enceses avan-
çava solemnement pels carrers de
la vila el pas del Sant Enterrament,
d'En Mir, amb les seves imatges tan
reeixides, que s'estrenava justament
aquella nit. Les veus masculines de
la Capella Teatina ressonaven im-
ponents entonant les estrofes poli-
fòniques del salm cinquanta: Com-
padiu-vos de mi, Déu meu, vós que
estimeu tant; vós que sou tan be)
esborreu les meves faltes». Els
habits blancs, en els que ressalta-
ven les creus vermelles sobre el
braç, caminaven lentament, insi-
nuant la renovació purificadora de
la Pasqiia. No hi mancaven les aio-
tes que cercaven d'encertar, rera
els forats de la caputxa blanca, els
ulls del parent, l'amic o l'estimat.
Tal vegada hi havia una senyal con-
vinguda per a donar-se a conèixer.
Amb una mena de profanació inno-
cent de la pietat que s'imposava.

Ni gensmenys això podia minvar
l'esborronament d'aquell espectacle
plàsticament atractiu i piadosament
corprenedor. Era més poderosa la
polifonia que s'escampava per l'es-
pai i enduria els rostres dels espec-
tadors que des de les andanes, els
balcons i les finestres contemplaven
silenciosament el pas, mentre pas-
sava, i 's'endinsava pel earni dels
ulls al fons del cor dels felanitxers,
on restava, per a remoure'n els en-
trefolros i escorcollar-ne llurs cons-
ciències.

Finalment, el tercer record és del
diumenge de Pasqila. Uns amics em
convidaren a contemplar, des d'un
balcó de la plaça de Santa Marga-
lida, l'Encontrada.

Solament puc dir que hom va
sentir un calfred electrizant d'emo-
ció, corn si el cor se m'hagués inun-
dat de voladúries de coloms, soro-
Hoses campanades i alegres melo-
dies i hom mateix surés per damunt
del mar de gent en les onades d'un
somni surrealista. Era la joia de la
Pasqiia que s'encomanava presa
d'una llei de malaltia, com si l'es-

blaimada cara del Ressuscitat om-
plís l'aire de febre amorosida —tal-
ment aquella albada llunyana i
lluminosa, a Jerusalem, en abraçar
la Mare, retornant del llindar entre
la vida i la mort—, com si el misteri
dels limits d'aquell temps i aquell
espai es confonguessin amb el
nostre.

Enguany la nostra cultura com-
memora dos naixements. El bimiHe-
nari del de Maria. La seva tendra
imatge de Sant Salvador mira a
l'orient, d'on ens vingué la Hum del
Crist. I també el del miHenari d'un
poble, la llengua del qual apareix
signada amb l'invocació trinithria
de les homilies d'Organyà. És la
llengua que, amb modalitats prò-
pies, parlen molts de pobles de la
Mediterrània. Els vostres avantpas-
sats s'identificaren amb un escut en
el que les quatre barres enlairen el
calze eucarístic, com una professió
de fe. Felanitx és una ciutat levíti-
ca, gairebé sempre m'ha tocat de
fer part d'una comunitat amb algun
teatí felanitxer. Tots ells de gran
vàlua i estimats per la seva prover-
bial simpatia.

Ara fa tres segles —o trenta
anys?—, parlant de la vostra genre-
ta vaig escriure: «Aqui aprengué la
gentilesa el fang». Avui, escrivint de
l'Encontrada, us dic: aqui, des de la
síntesi i la intuició de la vostra tra-
dició popular, vaig veure que, si la
història amb ulls de fe és un espai
i un temps d'encontre de Déu i
l'home i dels homes entre si, Maria
en fa els camins planers i n'esborra
les fronteres.

Bombardejada per missatges
na ideologia hedonista i consumista,
que té per objectius el plaer, el po-
der i el diner, la cultura de la nos-
tra societat s'ha buidat de valors
trascendents. El seu capteniment

s'inspi en la ètica d'una llibertat
no ass lida que, a vegades, es man-
ca de consciència, de responsabili-
tat, de discerniment. I es produeix
allò que els sociòlegs en diuen anò-
mia, c *si de valors, pèrdua d'inti-
tat. Un altre signe del nostre temps.

No al pas negar les nostres
essénci s, que ens fan universals,
per a é ser europeus. Només caldria
que re pectéssim les diferents cos-
movisi ns d'una societat pluralista.

La quaresma ens ho recorda, som
. Ho hem oblidat i hem igno-
errissaire. Ens creiem que
saltres els creadors de la
Com si no hagués estat la
que dignificà i divinitz à la
del nostre fang. Ens hem

anitzat i les nostres expres-
han empobrit i degradat, i

empastifat xapotejant en
En el fons d'aquest fang
de retrobar les nostres

er tal que els nous plançons
amb la seva nissaga i

a una nova llum.
si de Maria, espai biològic,
raula amb el foc de l'Espe-
a home i germà nostre i
s fills com Ell de la Mare
i nostra.
si de Maria, afirmació d'una

model de l'Església que
rmana en un compromis

aria tenim el joiós i espe-
unt d'encon tre.

Jordi Cassà i Vallès
Teati

Barcelo a 1988      

VEND I PISO EN PALMA. Zona
camp s del Mallorca. 169 m2. 4 hab.

Ief.: Tel. 232005
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SERVICIO PERMANENTE
C. N'Alou 0. 10 	 — bajos — FELANITX

	 Tel. 582450



FELANITX

INGE IE IA UR N S. A•9

Empresa adjudicataria del servicio e recogida de
basuras de todo el Término Municipal de Felanitx

SALUDA A LOS HMOS DE:
Felanitx, Porto Colom, Cala Ferrera, Cala
Serena, Ca a Sanau, Silorta, Ca's Concos
y Carrit xi

LOS SERVICIOS SE REALIZARAN:

EN INVIERNO a Ias 20 h. I 8 de la noche
Y EN VERANO a partir de las 22 h. (Desde Junio a Septiembre)

Mensualmente habrá dos servicios de recogida de enseres' (muebles estropeados,
electrodomésticos, etc.) que se realizarán con carácter diurno los dias

PRIMER SABADO Y TERCER SÁBADO DE MES

Logremos entre todos un Término Municipal de Felanitx más limpio
Nuestro domicilio: Carretera Palma-Alcudia km. 36,2

07311-BUGER - Tel. 516727
Al mismo tiempo se les comunica que con motivo de las fiestas de SEMANA SANTA
los servicios se realizarán de la siguiente manera:

JUEVES SANTO 	 Servicio a partir de las 23 h. SABADO SANTO No hay servicio
VIERNES SANTO Servicio a partir de las 23 h. DOMINGO Servicio horario normal
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cartes al

SI VAS A FIRA...
Benvolgut Director:
Com tú be saps, el FELANITX

que m'obri les seves pagines adesia-
ra i des de fa 20 anys, m'arriba no
tan aviat com jo desitjaria, per cul-
pa del correu. Així i tot, ja fa temps
vaig llegir al Núm. 2583 del 30 de
gener pas sat, una carta que firmava
un Sr. B.R.M. diguent-te que troba-
va una gran desproporció entre la
meva crònica «S'ESTOL DES GER-
RICO MASSA!!!», de les ballades
que feren per aquí, i el que mostra-
va el video que passa T.V. Felanit-
xera. No aclaria qui havia fet llarg,
si el vídeo o jo, però li «agradaria
sebre que en pensen els altres lec-
tors». Com que ja m'ha arribat el
FELANITX del 20 de febrer, i nin-

gú encara ha dit «el que passava»,
ja li dire que m'agradaria haver vist
el video esmentat, i li podria afegir
que com que veia adesiara En Mi-
guel Andreu i Na Cati Blanco deixa-
ven de ballar i registraven al video
un trosset del ball dels altres, es di-
ficultós anar amb la processó i repi-
car les campanes, però ells ho feren
i molt be. El que encara es Ines di-
ficultós no anar a la processó i no
saber repicar ... ni el rec-a-rec. Tran-
quil, que no ho dic pel quasi anò-
nim B.R.M., sinó per l'interlocutor
d'En Jordi Gavina a «Instantáneas
en gadgets», que al FELANITX del
16 de gener, deia amb el mateix mo-
tiu «que el programa de este grupo
folklórico estuvo en manos de Mi-
guel Antoni Enginyer, que se vio en
algunos momentos desbordado por
el acontecimiento». Sort que a Fela-
nitx me coneixen més per «Engi-
nyer» que per Bordoy, i saben be
que per desbordar-me a mí n'hi
ha d'haver de brou! Reconesc que
tenc un natural de fer-ho gros, més
quan m'agrada, molt més a vegades

que no es. Sinó no hauria gastat el
temps en fer aquesta carta, ni el pa-
per que amb generositat gastes per
culpa meva.

Una forta abraçada p'En Maikel i
per tú. Fins prest!

Miguel Antoni Enginyer
San Pedro, 9 de març de 1988.

NORMALITZACIÓ...
Senyor Director:
No fa gaire, l'Ajuntament de Fe-

lanitx va aprovar un reglament de
normalització lingüística amb l'as-
sentiment de tots els grups politics.
Era ben hora; moltes persones que
estimam la nostra llengua i el nos-
tre país ens varem alegrar de bon
de veres i ens varem felicitar.

Transcorregut un temps, ens de-
manam si hi ha algun interés en
aplicar el reglament aprovat o si
es tracta de la comedia de sempre,
que consisteix en aprovar unes
normes que no seran tingudes en
compte, simplement perquè tots els
ajuntaments s'han decidit a fer-ho.

Ho dic perquè hi ha algunes
coses que resulten simptomàtiques:
Al «Felanitx» de dissabte passat, un
dels pocs textos redactats en cas-
tellà era l'extracte dels acords de la
Comissió de Govern de la Corpora-
ció (pàg. 2). Es més, un anunci d'un
torneig de futbolet, organitzat per
l'Ajuntament, es redactat íntegra-
ment en castelIa. (pàg. 6).

I jo me deman, ¿com quedam?
A la vila, hi ha molta gent, aquest

setmanari, els centres d'ensenya-
ment, la radio, la TVE, l'església
(amb una única excepció), alguns
establiments comercials i entitats
de tot tipus que, ja fa anys, estan
fent una important tasca de norma-
lització. I, cosa curiosa, no han ne-
cessitat aprovar cap casta de regla-
ment.

Ramon
P.D. Al Parc Municipal la norma-

lització seria ben fàcil. Bastaria
canviar una Q per una C. I encara

els so rien una E i una U.
( Re irada de l'edició anterior)

PREG NTES
Sr. I irector:
Vold 'a fer a través d'aquest

espai lgunes peticions i demanar
uns q ants aclariments al batle
regido corresponents.

—Qu 	 es podrà arribar, a les
plenari s, a l'apartat de precs i prt-
guntes.

— Q an es tractarà de la segure-
tat ciu adana i que fa l'Alcaldia eh
aquest sentit?

— S an fet la reflexió de si agues-
ta ins guretat es fruit de certa
marginació d'una capa social envers
determinades families?

— E funcionament de la Casa de
Cultura, es democratic?

— Els joves que no tenen mitjans
de desplaçament per a practicar In
natació ¿on poden fer-ho? Tal va-
gada as bassiots del camp munici-
pal d'e ports?

m sabeu, Felanitx ha donat fi-
gures 4e1 deport irrepetibles —Gui-
Hem imoner— i del Club Joan -
Capó e ta fent una tasca excellent
dins aq est camp. Per què no s'ami-
lloren doncs les installacions depor-
tives locals. Així com estan ara no-
aconseguirem que cap felanitxer
vagi al Jocs Olímpics 92.

— A nivell d'afició taurina de pCo-
ble, n s'hauria de dedicar a «Di
Macare a» un homenatge pòstum al
«Niño e las Monjas»?

U que ha nascut a Felanitx

GRAVETAT DELS ACTES
'rector: respecte a aquesta
olèmica de comunicats en-

grup governant a l'Ajunta-
(Passa a la pagina 8)

SE PR CISA MECANICO, preferir:
blem nte con conocimientos de
elect iCidad.
Inf.: n Ladrillerias MallorquinaN
Tel. 2061

DE
Sr.

actual
tre el

LLICENCIADA Om cl sses
particulars a Felani • de

- Català
- Castellà
- Anglès

Inf.: Tels. 401622 - 7 7116



BANQUETES,
Bodas, Bautizos,

R 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

EÆM

Necesitamos personal
ambos sexos, para oficina turística

Informes: Tel. 657763

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

Consúltenos. Precios económicos
C. Sa Llana, 13 - Tel. 580448 y la. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX

FELANITX

Fr. Juniper Serra, patró de Itsseciació de le Premsa
Forana de Mallorca

El passat dia 29 de febrer, a una
6essió extraordinaria celebrada per
Ia Junta Directiva de l'Associació de
Ia Premsa Forana de Mallorca a la
*eu de Sant Joan, es va acordar per
unanimitat proposar a l'Assemblea
General que sia declarat Patró de
fAssociació Fra Juniper Serra, la

Ajuntament de Felanitx
ANUNCIO

Aprobado Inicialmente por el
Ayuntamiento, en sesión plenaria
eelebrada el día siete de octubre
de 1987, el «Proyecto de Plan Par-
cial Vall d'Or» en terrenos denomi-
tados «Es Turó i Es Reguerons»,
promovido por la entidad Vail d'Or,
s. A., y subsanadas las deficiencias
existentes según lo ordenado en
dicho acuerdo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 41-1 de la Ley
del Suelo y 138-2 en relación al
128-2 del Reglamento de Planea-
miento, se somete a información
pública por plazo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente al de
la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares,
durante el cual podrá ser examina-
do en el negociado de Obras y
Urbanismo de este Ayuntamiento
para formular las alegaciones que
Še estimen pertinentes.

Felanitx, 16 de marzo de 1988.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

beatificació del qual es preveu dins
poc temps.

La proposta sembla que sera sot-
mesa a l'aprovació de tots els mem-
bres de l'Associació al llarg d'una
assemblea general extraordinaria
que es podria celebrar a Petra el
proper mes d'abril.

AINIUNCIO

Aprobado Inicialmente por el
Ayuntamiento, en sesión plenaria
celebrada el siete de octubre de
1987, el «Proyecto de Modificación
Puntual del P.G.O.U. de Felanitx en
terreno de fincas «Es Reguerons i
Es Turó», promovido por la entidad
Vall d'Or, S. A., y subsanadas las
deficiencias existentes según lo or-
denado en dicho acuerdo, de acuer-
do con lo dispuesto en el artt. 41
en relación al 49 de la Ley del Suelo
y 128 en relación al 161 del Regla-
mento de Planeamiento, se somete
a la información pública por plazo
de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, durante el cual podrá ser
examinado en el negociado de Obras
y Urbanismo de este Ayuntamiento
para formular las alegaciones que
se estimen pertinentes.

Felanitx, 16 de marzo de 1988.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

Cartes al director
(Ve de la pagina 7)

ment i l'oposició, jo voldria dir
que:

Crec que el Sr. Batle té tota la
raó: no hi ha dret de presentar-se
a la presa de possessió del càrrec
duent dues capses per posar-hi co-
loms. I això no es res: flavors enca-
ra ens volen fer anar per la llei.
Al menor lapsus legal ja posen
recurs. No veuen que rompran la
meravellosa línia ascendent de Fe-
lanitx i les seves colònies. Tot això
que fa l'oposició es molt greu, i no
es comparable, en absolut, amb els
petits errors que hagin pogut tenir
els nostres illustres governants.

Que no s'hagi pogut acabar un
PGOU, que s'hi hagi tudat una mi-
lionada, que seguesqui vigent l'ana-
crònic Pla del 69, a l'empara del
qual es fan aberracions urbanísti-
ques mai no vistes, això no, aim) no
es greu. El que és greu és dur dues
capses per posar-hi coloms.

El grup d'AP, que permet la mag-
na governabilitat del Municipi, s'ha
equivocat qualque vegada, però no
ha duit mai dues capses de coloms
a la Sala. Es ver que varen provo-
car la caiguda de D. Pedro Mesqui-
da, tot just quan l'havien votat 2.916
felanitxers, però aim', no és greu.
Es molt més greu dur dues capses
per posar-hi coloms.

Es ver, que a les plenàries hi ha
regidors que no fan sinó pegar
capadetes 136 per votar afirmativa-
ment qualsevol cosa, 136 per pegar
qualque becadeta. I qualcun ha
estat a més partits que Avemaries
té el Rosari. Però tot això no és

comparable amb el fet de dur dues
capses de coloms a la Sala ni molt
manco amb l'atreviment de voler-
nos fer anar per la llei com si
fóssim delinquents.

Mouen una escandalera si de la
liquidació del pressupost en surt
un petit desequilibri o si hi ha un
poc de descontrol per la Sala, però
ells varen dur dues capses de co-
horns a la Sala. I això sí que és
greu. Molt greu.

Un alèrgic a les capses

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!

SE NECESITA PERSONAL de 18 a
22 afios, con nociones de Inglés Y
carnet de conducir, para zona
Cala &Or.
MECÂNICO MOTOS.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

ADMINISTRATIVO A
con carnet de conducir 2.a

Incorporación inmediata.
SS. SS. Trabajo

todo el año.

Interesados remitir foto-
grafía y datos personales
a:

Apartado de Correos
n.° 37 - FELANITX



FELANITX

Per pi ona toda de... Grup Municipal... Banda de Música de Felanitx
I Ve de la pn,?ina I?)

negatius, per després denegar-les
amb els rnateiv.os elements de judi-
ci, per més tard renovar-les sense
comptar amb l'informe juridic pre-
ceptiu. Tot plegat fa que tenguem
tota la documentació en mans d'un
dels millors missers de Mallorca per-
que, si la causa esta clara i hi ha
hagut prevaricació, la setmana qui
ve es pugui posar una querella cri-
minal en contra dels que prengueren
aquests acords tant contradictoris.
La sentencia per aquests casos no es
sanguinaria, nomes es la inhabilita-
ció, per a tota la vida, d'ocupar car-
recs públics i creim que es acertada
perquè creim que gent irresponsable
no les hauria de poder ocupar mai.
A mes hi haura la responsabilitat
personal monetaria que naturalment
demanarem.

I això es, poc més poc manco el
que ens preocupa, la situació no pot
esser més angustiant, perd no volem
collaborar en la destrucció de Fela-
nitx i tampoc volem que pel carrer
ens blasmin a resultes de les difa-
macions que seguit seguit surten
d'allà on no haurien d'haver sortit
mai. Els fets només són uns i
aquests s'han de fer públics i per
això som aquí ara, si han tengut al-
tres feines riles urgents o no han
considerat oportú assistir a aquest
acte ells sabran perquè ho fan, ja
són grandets, perd el que no podran
dir mai es que tenguin una actuació
que en qualsevol moment poden ex-
plicar públicament.

NEcEsrro OPERARIO con conoci-
mien to mecaniea y con carnet de
conducir.

NECESITO CHICO-A que sepa in-
glés y conocimientos de a lemem.

Inf.: Tel. 581577

Compro monedas
antiguas

Inf.. Tel. 575700

(Ve de la Pay. 12)

molt.
Quant que nosaltres ens desinte-

ressam totalment dels assumptes
del poble, creim que no es més que
una calúmnia. Hem intentat moltes
vegades abordar el tema de la segu-
retat ciutadana, el desastre urbanis-
tic o la qüestió industrial i els
grups governants no ho han volgut:
La creació de la Comissió de Segu-
retat ciutadana va ser iniciativa
nostra, si no ha funcionat no do-
nem la culpa a l'oposició sinó als
que governen. La creació de la Co-
missió d'Indústria i Comerç també
va ser iniciativa nostra, si no s'ha
reunit mai suposam que sera per-
qu e els que governen no ho han
volgut. Si això no es interessar-se
pels asumptes del poble és que
anam molt equivocats.

A l'escrit del Sr. Batle dóna l'im-
pressió que a les comissions infor-
matives les nostres cadires estan o
sempre buides o ens dedicam a ju-
gar a vaixells. Volem contestar que
és totalment fals, les nostres absèn-
cies han estat mínimes i per raons
justificades. A més moltes vegades
hem donat propostes i no han estat
ni escoltades.

A més crec que es hora de denun-
ciar el mal funcionament d'aques-
tes Comissions Informatives. Volem
dir que els que si s'abstenen de tot
són els regidors de la majoria, es-
pecialment els del PDP, incloent-hi
presidents de comissions. No els he
vist venir quasi mai amb propostes
concretes, fins i tot crec que s'estal-
vien el paper i els bolígrafs.

Per concloure, creim que el
Sr. Batle i els regidors governants
a més de no tenir un programa no
saben com n'han de sortir o no te-
nen una voluntat suficientment for-
ta per resoldre el problemes de Fe-
lanitx i dediquen les seves energies
a atacar els grups d'oposició. Ja sa-
bem que la feim molt bé, a la nos-
tra feina perd la seva actuació
encara 	 ens ho confirma més.

Agrupació Socialista de Felanitx

Necesitamos joven operario
para fábrica de baldosas.

Inf.: P° R. Llull, :12 Tel. 580837

La Banda de Música de Felanitx
participara, si Deu vol, a la Setma-
na Santa Felanitxera assistint a les
processons del dijous i divendres
sants, on interpretara les marxes
nebres «Alma de Angel», «Mater
Mea», «Consumatum Est» de B. Arti-
gues.

El dia de Pasqua acompanyarà la
processó de l'Encontrada amb la
tradicional Marxa Yofredi i a conti-
nuació romprà amb el pasdoble de
«Sa Freixura», que ens dura cap a
la Sala on tocara el pasdoble «Krou-
ger» del mestre Laporta.

Cap a les 11'30 començarà el tra-
dicional concert a S'Arraval (si pio-
gués, als baixos del Mercat). Baix
Ia batuta del director titular D. Feli-
pe Manchón Gomis interpretara el
següent programa:
Abanico ( Pasdoble)
El Baile de Luis Alonso
(intermedi) G. Giménez

Krouger (Pasdoble) C. Laporta
En los Jardines del

Generalife (final)	 R. Santiago

Els alumnes de vuitè del collegi
de St. Alfons, amb la coHaboració
d'alguns de seté i sota la direcció de
Biirbara Antich, varen inuntar el
passat cap de setmana, una vetllada
que be mereix un comentari. L'es-
cenificació d'una rondaia i diverses
intervencions musicals integraren el
repertori. Pert) mes que el repertori
en si —que ens va semblar molt
be— voldríem retreure el fet, pel
que té de positiu, per uns quants
motius.

En primer Hoc no dubtam que
l'experiència esdevingué prou satis-
factòria tant pels alumnes com pels
professors que hi intervengueren
—malgrat els mal-de-caps i les
hores que hagueren de perdre
darrera l'assumpte—. Per altra ban-
da fou un exercici de corresponsa-
bilitat pels alumnes i els engresca
desinteressadament per una tasca
coHectiva. I, per últim, resulta una
ocasió magnífica de comunicació
entre els distints nivells del coHegi
i entre pares-alumnes-professors.

Llàstima que el programa d'estu-
dis que regeix l'activitat docent al
nostre país faci gairebé impossible
aquestes activitats.

«L'abat de la Real» es una adap-
tació d'una rondaia feta per Josep

En un Mercado Persa
( Poema descriptiu) 	 Ketelby

Pepita Garcia
( Pasdoble)	 F. Manchón

Moment for
Morricone 	 Mey-Morricone

Un día en Viena
(Obertura) 	 Suppé

Sotavento (Pasdoble)
Felanitx ( Pasdoble) 	 B. Sanchís

Per altra part el proper dia 15
d'abril i fins el dia 19, la Banda té
previst viatjar a Valencia, convidada
per la «Sociedad Musical La Popu-
lar» de i Pedralba, per a realitzar di-
verses actuacions, entre les que des-
taca el concert que oferiran el dia
17 al teatre d'aquella població. Ja
vos-ho contarem.

També hem de dir que durant
aquests darrers mesos s'han reincor-
porat alguns músics a la Banda com
N'Antoni Monserrat amb el bombar-
di, En Pere Andreu amb la trompe-
ta, Juan Obrador amb el Baix i dar-
rerament en Miguel Huguet amb el
saxo tenor. A tots els desitjam que
puguin fer música amb noltros du-
rant molts d'anys.

M.a Llompart que es un prodigi
d'agudesa i alhora una peceta molt
adequada per a interpretar els es-
colars: molts de personatges i
papers curtets. Així doncs, entre
actors, presentadors i tramoistes,
s'hi poden aplicar prop de mig cen-
tenar de persones. I la cosa sortí
1-vt

S'hagué d'arranjar un escenari
i els actors proveir-se de vestuari,
sense recórrer, naturalment, a des-
peses apreciables. En definitiva, un
autèntic Taller de Teatre. L'excel-
lent predisposició dels actors i dels
que restaren rera bambalines i
l'entusiasme en que es prengueren
llur comesa dona bons resultats.

Després, els «esqueixos» d'Antoni
Ortega i Francesc Pifiero i les actua-
cions de «Duo musical» (Lluís Va-
guer i  Sebastià Mascaró), Maria
Caldentey al saxo i del conjunt «Els
Eskirols» (Joan Prohens, Joan Ma-
nel Moreno, M.1 del Pilar Puig,
Francesc Xavier Monserrat, Jaume
Roig i Regina Tauler), arrodoniren
la vetllada.

Fins ara són tres les representa-
cions que s'han fetes dins el mateix
collegi i sembla que tenen en car-
tera una actuació a So'n Macia. No
està gens malament per a començar.

Firma de Felanitx con sólido futuro necesita
incrementar su plantilla con una pesona que
reuna los siguientes:

REQUISITOS:
- Conocimientos de contabilidad general. (Se valoraran positi-

vamente conocimientos del Plan General Contable).
— Conocimientos de cálculo comercial.
- Mecanografía. (Mejor si está familiarizada también con el uso

de ordenadores y máquinas de calculo).
- No son imprescindibles títulos acreditativos.
- En breves fechas se realizarán las pertinentes pruebas de

aptitudes.
SE OFRECE:
— Trabajo estable con seguridad social.
— Remuneración según aptitudes.
— Posibilidades de promoción.

LOS INTERESADOS CONTACTARAN CON EL TEL. 58 14 08

Teatre al col.legi de Sant Alfons

Autocares J. CALDENTEY
LINEA FELANITX PORTO COLOM FELANITX

Horario que regirá a partir del dia 5 de abril 88
SALIDAS DE FELANITX DIAS LABORABLES. A las 7, 9,

14'15 y 17'30 horas.
SALIDAS DE PORTO-COLOM DIAS LARORADLES.— A las

7'30, 9'30, 16 y 18 horas.
SALIDAS DE FELANITX DOMINGOS Y FESTIVOS.— A las

7, 9, 12'30 y 17'30 horas.
SALIDAS DE PORTO COLOM DOMINGOS V FESTIVOS.—

7'30, 9'30, 13 y 18'15 horas.



CLUB TAURINO
COFRADIA LA MACARENA

Se comunica a todos los cofrades que podrán
proveerse de cera el Jueves Santo de 9 a 1 y de
3 a 5 en el local Social

BarlIndustrial -:ilia:Argentina

Restaurant BONO
Aigo, 10 - Tel. 580588 - Felanitx

Des d'aquesta setmana OBERT TOTS
ELS DIES a MIGDIES i VESPRES

Els divendres i dissabtes a vespre

MUSICAgEN VIU
Als preus acostumats

MOLTS D'ANYS PER A PASCO

10 FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Algunos no saben que en FE-
LANITX tenemos a un gran corre-
dor motociclista, un gran especialis-
ta de «TRIAL», me refiero a JAU-
ME MONSERRAT que el domingo
día 6 consiguió el PRIMER PUESTO
en la 1.a prueba puntuable de la tem-
porada disputada en SANT JOAN.
El pasado domingo en una carrera
de entreno disputada en ANDRATX
consiguió la 4.a plaza, sin forzar mu-
cho la máquina, nunca mejor dicho.
El chico se halla en un gran momen-
to y su meta es conseguir el título
cosa muy probable vista su indiscu-
tible clase.

• El FELANITX, me cuentan,
VENCIO en ARTA. Al final inciden-
tes, parece como si allí esperasen la
visita de los felanitxers para armar
follones... Cosas del fútbol.

El equipo de TAULER tenía algu-
nas bajas importantes, pero ganó
con claridad según comentarios. Lo
malo de todo esto es que el ASCEN-
SO a 3.a DIVISION está más cerca.
Y digo malo por lo costosa que es
esta cafegoría, ya saben, fichajes,
desplazamientos continuados a Ibiza
y Menorca... Uno no sabe si es con-
vienente retornar a esta categoría.
De momento el domingo nos visita
el PETRA, que venció al líder CALA
D'OR el pasado domingo por (4-0).
Un partido que promete, al menos,
ser emocionante.

• Aunque los interesados no
quieren soltar prenda me he ente-
rado «off-the-record» que se están
ultimando los detalles para rodar
otra película felanitxera. El título
provisional «...I FORA PLOU». El
«casting» estará integrado sólo por
mujeres.

• VIDEOCLUB. — «COCODRILO
DUNDEE» (3). Director: Peter Fai-
man. Intérpretes: Paul Hogan, Linda
Kozlowski, Mark Blum, David Gul-
pilil. Productora: CBS/FOX Video.
Duración: 98 minutos. Género: Co-
media. Afio producción: 1986. SI-
NOPSIS: Mick «Cocodrilo» Dundee
es un simpático y amigable aventu-
rero, originario de los páramos del

norte de Australia. Es a la vez caza-
dor, pescador, rastreador. Típico
personaje de estas desoladas tierras,
consigue sobrevivir durante toda
una semana en aguas infestadas de
cocodrilos. COMENTARIO: Exito ta-
quillero del ario. Una comedia aus-
traliana basada en la personalidad
de Paul Hogan, un popular «show-
man» televisivo de aquel país y que
contrasta el tipo de vida de las gran-
des ciudades con el primitivo de las
zonas por explorar. Muy divertida.

• «DISCOTECA CLASS» celebró
el pasado viernes su cuarto aniversa-
rio. La fiesta, sencilla, se mostró bas-
tante animada.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos «LA COSTA DE LOS MOS-
QUITOS», una película interpretada
por HARRISON FORD (el actor de
.Las guerras de las Galaxias» y de
«Indiana Jones») que ahora rueda su
última película en Parts de la mano
de Roman Polansky. De complemen-
to una divertida cinta, «LA REVO-
LUCION DE LOS NOVATOS», que
viene a ser una secuela de «La re-
vancha de los novatos».

• Terminó el «ler. CAMPEONA-
TO DE TRUC MALLORCA 88». Des-
graciadamente ningún jugador fela-
nitxer consiguió acceedr a la gran
final, por lo tanto el MILLON DE
PELAS fue para los jugadores
JAVIER JIMENEZ y JAVIER REY
del Bar La Protectora» de PALMA
y los VIAJES A TURQUIA (o a otra
parte) fueron para los finalistas,
«truquers» del conocido 	 B a r
Güell», el local del famoso Tolo
Giiell. .
Hoy viernes en «Es Fogueró» ha-

brá una multitudinaria cena con en-
trega de diplomas.

• El otro día pude ver en el
«Setmanari» manacorí y «A toda
plana», la clasificación del TOR-
NEO INTERBARES de BILLAR 15,
americano se entiende,y estaba en-
cabezada por el «BAR CRISTAL»
de FELANITX con trece puntos y
un positivo.

Por lo visto los «felanitxers» son
buenos jugadores.

• Este fin de semana hay una
nuev a edición del MARHATON
«PLAYA DE PALMA» y me hacen
saber que participarán varios atle-
tas felanitxers, entre ellos están
SEBASTIA ADROVER, MARGALI-
DA ADROVER, TONI BARCELÓ,
VICTORIANO MARTINEZ y algu-
nos otros que me dejo en el tintero.
Suerte a todos.

JORDI GAVINA

SE TRASPASA DROGUERIA-PER-
FUMERIA en C/. Mateo Obrador,
34.
Informes: Tels. 58 23 85 y 58 22 61.

anys
enrera

PREGON DE SEMANA SANTA
Lo pronunciará, en la Iglesia de

San Agustin, D. Miguel Pons Bonet,
Licenciado en Filosofía y Letras.
NUEVO PASO
DE SEMANA SANTA

Gracias a los esfuerzos y entu-
siasmo del Club Taurino, nuestras
Procesiones de Semana Santa con-
tarán con un nuevo Paso, dedicado
a la Virgen de la Esperanza «La
Macarena».

La imagen de la Virgen ha sido
realizada por D. Jaime Mir. Las
andas del Paso y el palio, por D. Mi-
guel Capó y el manto y corona, ha
sido una creación de la Casa Bello-
so de Zaragoza.
DOMINGO DE RAMOS

En el Convento de San Agustin
tuvo lugar la tradicional bendición
de ramos, con asistencia de nues-
tras Primeras Autoridades. Después
organizóse la procesión hacia nues-
tra Parroquia, en donde se celebró
solemne misa oficiada por el Sr. Re-
bassa, ayudado por el Sr. Xamena,
Rector del Convento y el vicario
Sr. Capó.

Ilustró musicalmente el acto la
Schola Cantorum de la Parroquia.

Por la tarde, en la Iglesia Parro-
quial hubo Adoración de la Vera
Cruz y predicación dels «dotze ser-
mons», a cargo del Sr. Xamena.

El día de Ramos en la Iglesia de
San Alonso también se celebraron
Ias bendiciones de Ramos y Oficio
Solemne. La Capella Teatina inter-
pretó adecuadas composiciones.

El Martes Santo, a las 9'30 de la
noche, salió de la Iglesia de los
PP. Teatinos el cortejo de hombres
participantes en el Ejercicio del Via
Crucis, con ascensión al monte del
Calvario. Predicó el P. Mora, C.R.

NUESTROS MOLINOS
De acuerdo con instrucciones re-

cibidas de la Superioridad, se están
llevando a cabo por parte de nues-
tro Ayuntamiento, las gestiones pre-
liminares para la realización de un
extenso plan de restauración de los
viejos molinos que coronan los
alcores que circundan nuestra ciu-
dad.

Se tiende con este proyecto dotar
a nuestras viejas torres de su
correspondiente arboladura y aspas.
COOPERATIVA
DE CONSUMIDORES

Inicióse la inscripción de futuros
socios de la Cooperativa de Consu-
midores, recientemente constituída
en nuestra Ciudad, cuyo fin es el
de conseguir ofrecer productos de
primera necesidad a unos precios
más asequibles.

D'ALLAVORS

NECESITO EMPLEADA DE HO-
GAR interna en Palma, de lunes
a viernes.
Informes: Tel. 28 28 54 ( de 20 a
22 h.).

NECESITO CHICA para trabajar en
bar-restaurante
de Porto-Colom
Informes: Tel. 57 56 93.

SE NECESITA CAMARERO/A con
experiencia:para cafeteria en
Cala Ferrera.
Inf.: Tel. 581338 (nothes)

11•••■

RECTIFICACION
Por error tipográfico, en el anuncio in-
sertado la semana pasada del

Restaurante MARBLAU
el número de teléfono figuró equivocado

Su número es el 575915
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BASQUET

Esplèndid balanç
FUTBOL

E; partido fue suspendido
en el minuto 93
Artá, 1 - Felanitx, 2

El Felanitx consiguió dos puntos
importantes en el campo de «Ses
Pesqueres» que le dejan en inmejo-
rable situación de cara al ascenso a
3.a división.
EL FELANITX MUY SUPERIOR

Felanitx.—Rigo (2), Valentin (2),
M. Riera (2), Veny (2), Juan (3),
Santi (2), Mut (2), Rosselló (1),
Juli (1), Pont (1) y Alfonso (3).
Obrador ( I ), salió por Rosselló ya
en la mitad de la 2.a parte.

Arbitro Molina (0). Nial sin pi-
liativos. No supo cortar la dureza lo-
cal y debió sacar varias cartulinas
rojas a tiempo. Se equivocó en el
penalti que concedió en favor del
Arta.

GOLES.—(0-1) Min. 6, jugada de
Mut que es objeto de claro penalti,
lo lanza Valentin y marca. (0-2) Mi-
nuto 65, perfecta colada de R. Juan
con centro a Mut, éste se recrea en
la jugada hasta que termina impul-
sando el balón a las mallas. (1-2)
Min. 80, un jugador del Arta se
«marea» en el área del Felanitx sin
que nadie le estorbe, cae, y el arbi-
tro señala —ante la sorpresa de to-
dos— el punto fatídico. Lo lanza un
jugador local acortando distancias.
COMENTARIO

El Felanitx con bajas importantes
como las de Rial y X. Riera no tuvo
que emplearse a fondo para demos-
trar su superioridad sobre el vice-
colista Artá.

Ya en la 1.° parte pudo sentenciar
el partido, en el intermedio se po-
dria haber ido a los vestuaros con
tres o cuatro goles a su favor, pero
no hubo acierto en el remate final.
Esta 1.2 parte terminó 0-1.

El equipo artanenc se percató de
su inferioridad, tanto física como
técnica, y para contrarrestar esta di-
ferencia empleó el anti-fútbol. Dio
un recital de patadas ante la compla-
cencia arbitral, que cerró los ojos
ante estas reprobables agresiones. El
Felanitx siempre fue claro ganador
pese a todo y el resultado a su fa-
vor no llegó nunca a peligrar.

El penalti —un regalo del Sr. Mo-
lina— animó a los locales que no
querían de ninguna manera perder
este partido, pero todo acabó como
debía acabar, mal, y la culpa fue ma-
yormente del arbitro. El partido se
dará por concluído.
AGRESION AL ARBITRO

Cuando se cumplía el tiempo re-
glametario el arbitro pitó un claro
penalti a favor del Felanitx en una
jugada de Alfonso. Se armó una fe-
nomenal tangana. El réfere Molina
fue agarrado por el cuello por el
portero artanenc Arrom, lo pasó mal
de veras... Entre jugadores hubo al-
go mas que discusiones... Al final,
el partido fue suspendido. El pú-
blico supo comportarse.
EL COMITE

Tendrá trabajo esta semana, ha-

brá sanciones graves para algún ju-
gador del Arta. Un equipo que vio
un montón de tarjetas amarillas du-
rante el partido, amen de lo que ha-
ya señalado el árbitro en el acta. El
resultado se dará como bueno, pero
el Reglamento señala que las faltas
máximas se deben tirar, veremos
como termina todo.

FE JOTA
2! REGIONAL
CA'S CONCOS, O - CAMPANET, 2

SIN REMATE
Ante un equipo más ducho los chi-

cos de Villar no supieron sacar pro-
vecho de su dominio, el Campanet
mejor situado en el campo, supo ha-
cerse con el partido aprovechando
sus ocasiones de gol, todo lo con-
trario del Ca's Concos que siempre
falló en el remate final.

De todas formas parece que el
Ca's Concos tiene la permanencia
asegurada siempre que pueda supe-
rar en puntuación al Barracar, único
equipo que le inquieta por atras en
Ia tabla de clasificación de 2.2 re-
gional.
PUIGPUNYENT, O - S'HORTA, 1

UNA GRAN VICTORIA
Buen partido del S'Horta que diri-

ge D. Aznar en el feudo del Puig-
punyent, un rival siempre incómodo
en su campo. Dos puntos que se con-
vierten en los dos positivos que lu-
cen en su casillero.

El S'Horta dominó la mayor parte
del partido, defendiéndose siempre
con orden-y prodigando siempre pe-
ligrosos contrataques. La 1.° parte
terminó 0-0.

El gol fue obra de Dino, cuando
solamente faltaban diez minutos pa-
ra el final.

JUVENILES
FELANITX, 3 - J. SALLISTA,

SENSACIONAL VICTORIA
SOBRE EL LIDER

El Felanitx juvenil jugó uno de los
mejores partidos de la temporada,
precisamente frente al «coco» de la
categoría. Un resultado que no espe-
raban ni los mas optimistas.

La 1.a parte terminó 1-0. Fue obra
de Huguet al lanzar una falta des-
de más de 30 m. Un gol realmente
antológico.

En la continuación el mismo Hu-
guet, de claro penalty, establecía el
2-0 y después sería Javi Muñiz quien
marcaría el definitivo 3-0.

Un partido que viene a demostrar
que el equipo juvenil es un gran
conjunto, que tal vez si hubiera
puesto un poquito más de interés en
otros partidos, hubiera
podido conseguir el título de cam-
peón. De todas maneras el sub-
campeonato esta conquistado con
creces, porque el líder el J. Sallista
de Inca esta inalcanzable, pese a
que el gol-average directo les favo-
rece.

RESULTATS
Cadets masculins:
SAN JOSE,	 72
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 57
Juvenils masculins:
J. CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 	 61
RAMON LLULL,	 49
Juniors masculins:
ESPAÑOL, 	 52

CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 66
Sènior.' femenines:
CARD ASSAR, 	 47
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 59

COM ENTARI
A la tercera jornada, juvenils i jú-

niors masculins guanyaren el pri-
mer partit d'aquesta segona fase
després de les dues derrotes ante-
riors. Les seniors, a més de gua-
nyar a Sant Llorenç, tingueren al
seu favor la sorprenent desfeta de
l'altre líder, el Puigpunyent, a Arta,
i els cadets arrodoniren la seva no-
tòria temporada amb un curt resul-
tat desfavorable dins la pista del
San Jose, proclamat Campió de Ma-
llorca.

Els CADETS acorralaren al Sant
Josep durant el primer temps (15-
21, minut 11, o be 31-31, minut 19),
però a la segona part s'imposa la
lógica i vencé l'equip que ha resul-
tat campió. A Felanitx s'havia enre-
gistrat un tempteig de 45-78, la qual
cosa dóna una idea del bon rendi-
ment dels felanitxers en aquests dar-
rers partits. L'eficàcia de Lladó (23
punts) i de P.J. Fullana (17) es tor-
nà a posar de manifest.

Un plantejament seriós dels JU-
VENILS els proporcionà un contun-
dent triomf contra el Ramon LIU11
gracies a una diferència lograda
principalment en els darrers 5 mi-
nuts de la primera part. En els mi-
nuts finals els visitants acursaren
les distàncies que havien arribat a
ser de fins a 20 punts (57-37, minut
36). Joan Carles Maimó, a més de la
seva bona feina en defensa, anotà 14
punts. En aquest partit no hi mancà
una mica de gresca entre els segui-
dors dels dos equips.

Els JUNIORS no desaprofitaren la
seva tercera sortida consecutiva. Els
14 punts del final és el màxim d'a-
vantatge obtingut. El partit no fou
tan fàcil com pot semblar. El primer
temps fou igualat (20-21), curt i amb
poques faltes. El segon canvia total-
ment, fou just a la inversa. Guillem
Amengual va ser la peça més valuo-

ALEVINES
POBLENSE, 8 - FELANITX,

SIGUE LA MALA RACHA
En Sa Pobla se volvió a demos-

trar el «bache» que padece nuestro
equipo de alevines; nada pudieron
hacer ante un equipo que fue muy
superior, y eso que han recuperado
algunos jugadores que tuvieron
obligación de ceder a los Infantiles.
PROXIMOS PARTIDOS:

FELANITX - PETRA
S'HORTA - SINEU

ST.° EUGENIA - CA'S CONCOS

sa de l'equip (29 punts, 7 taps i 14
rebots),

Quanj només falten tres partits
per acabar la lliga, les SENIORS
estan a dues passes de conseguir el
Campionat de Mallorca. Lograren la
victòria a Sant Llorenç (anotant 59
punts, la xifra més alta obtinguda a
camp contrari) a un partit en el que
intervingué tota la plantilla convoca-
da. La clau de la conquesta la tro-
bain en el rendiment dels darrers
minuts del primer temps en que es
passa de 19-17 a 19-35 (parcial de
0-18). Les tasques anotadores varen
estar molt repartides, com sempre.

ELS CADETS, INFORME
Han acabat en 5è lloc el Campio-

nat de Mallorca que ha comptat amb
15 participants. Havien lograt, abans
el tercer d'un dels dos grups.

Dels 72 partits jugats n'han gua-
nyat 10 Han anotat 1.338 punts i
n'han encaixat 1.449.

Entre els resultats més destacats
trobam les victòries contra el Patro-
nat (a omicili), Peña Madridista i
Cide.

Tbfol Ballester, l'entrenador, em-
prà un otal de 13 jugadors.

Els cinc primers anotadors han es-
tat: PJ, Fullana (553 amb 35 tri-
ples), Rafel Lladó (322), D. Amen-
gual (179), Mateu Bennhsar (102) i
S. Barciló (61). Precisament aquest
darrer jugador, En Sebastià, ha es-
tat el més infortunat de l'equip amb
dues lesions que l'han privat d'inter-
venir a la meitat dels partits.

AQUESTA JORNADA
Acabada la lliga dels cadets, seran

els altre' s quatre equips els qui com-
petiran. Dos jugaran a Felanitx, les
juvenils femenines contra l'Alcúdia
i els júniors en front del Santa Ma-
ria (actual líder). Els juvenils mas-
culins s'han de desplaçar al Pla de
Na Tesa i les sèniors el diumenge
tenen el difícil compromis amb el
Xaloc, 4 Ciutat.

LARRY CISTELLES

SE NECESITA AYUDANTE PARA
SALON DE BELLEZA, en Cala
d'Or. Preferible nociones de F.P. 1.
Informes: Tel. 65 75 56.

SE OFRECE CHICA RESPONSA-
BLE rara guardar niños en Fela-
nitx.
Informes: C/. Convento, 13-b.

VENDO CASA en C/. Riera, 31, es-
quina C/. Calafiguera, con co-
chera.
Informes: Tel. 58 07 52.

SE NECESITA PELUQUERA.
Informes: Tels. 57 31 19 y 58 04 82.

EXTRAVIADA PERRITA en Fela-
nitx, pelo largo, color beig, raza
pequeña, orejas y cola más oscu-
ras. Agradeceremos si alguien la
ha visto avise a C/. Aigo, 38. Tel.
58 27 18.
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Pava dondOimer0; , cuatikquiero.

Gastando itie'ims que un 	 (q) fleuras.

Así se las gasta mi Renault Supe,i'cinco Fi\ e.

pri-inei: coche.

927.675 P.V.P.

	LO TIENES EN:
Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S.
FELANITX: C/. de Campos, Km. 0'5 - Tels. 5819M - 85 • CALONCE: Ctra. Felanitx, 5 - Tel. 657393

También Abierto por las mañanas, SABADOS y DOMINGOS.

AVISO IMPORTANTE!!!
Ordenadores y Equipos M., S.A.

Anuncia la convocatoria de nuevos cursillos para
las próximas fechas:
1—SISTEMA OPERATIVO MS-DOS COMIENZO: 25-3
2—BASIC 	 COMIENZO: 26-3
3—LOGO 	 COMIENZO: 18-4
4—CONTABILIDAD 	 COMIENZO: 25-4
5—FACTURACION 	 COMIENZO: 26-4

Para mayor información, diríjanse a nuestro local
en:

C. Sol, 3 - FELANITX
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Coloms a la Sala
Per què una roda de
premsa?

Està massa clar que es hora de
ventilar el que succeeix per La Sala.
La denegació de la Plenaria Extraor-
dinaria a nosaltres i al PSOE, moti-
vada per suposats insults, ha estat
massa i sobretot aquestes manifes-
tacions volguent descarregar totes
les desgracies en nosaltres, ha estat
una passada, com si nosaltres ha-
guéssim Pet res i tothom sap que no
ens han deixat prendre cap decisió.

No podem entendre que els grups
d'AP i el PDP (abans Unió Felanit-
xera, abans Unió Mallorquina, abans
UXD, avui Democracia Cristiana) no
hagin entes que pot esser una Demo-
cracia. I deim AP perquè aquest
grup beneeix tots els acords i colla-
bora amb ells a que avui hagim arri-
bats a aquest punt i, hem de re-
cordar què aquest grup a les passa-
des eleccions va dir i escriure que
no participarien en un govern que
no fora amb tots els grups politics
presents a La Sala i a la primera
oportunitat va formar govern amb
el PDP (si voleu aqui tenim el do-
cument que ens varen fer arribar
l'AP i que prova el que deim). No
podem aguantar més que ens tallin
les Plenàries perquè sona el rellotge
de La Sala, es que els problemes de
La Vila acaben a les dotze? No po-
dem aguantar més que aquesta gen-
teta ens acabi d'urbanitzar el que
queda de terme i que amb la seva
actitud d'estilites promocionin a que
els urbanitzadors hagin trobat el pa-
radis al terme de Felanitx, ja n'hi ha
prou d'urbanitzacions. No podem
aguantar mês que ens prenguin la
paraula quan raonam a les Plena-
ries el nostre vot i no podem aguan-
tar que a les actes de les Plenàries
el grup governant hagi de votar el
que han de dir No podem aguantar
més que explicant que les coses no
es resolen correctament, després
s'ignorin els nostres Recursos i no-
mes S'entenguin els Contenciosos.
No podem entendre que no hi hagi
sentit del ridicul i no es contestin a
les preguntes que es fan a Les Ple-
nàries. No podem entendre com pot
un govern tenir un pressupost de 305
milions i tenir-ne 160 de superavit,
com tampoc podem entendre que els
diners públics estiguin a un banc i
l'any passat hi hagi hagut 17 mitions
d'interessos. No podem entendre que
d'ença el decret de cèdules d'habi-
tabilitat, fa un any, a l'Ajuntament
de Felanitx, no n'hagin expedida cap.
La farça es tan increïble que els ciu-
tadans ja no creuen amb l'Ajunta-
ment i tramiten les seves denúncies
davant el Govern de la Comunitat
Autònoma, aqui tenen altres feines
més urgents que atendre a les de-
mandes dels felanitxers.

Abd) no es administrar un poble,
això es clara i evident ineptitud i
irresponsabilitat i d'això ja n'esteim
cansats, com tampoc podem tolerar
que no ens convoquin una Plenaria
amb excuses d'insults. La nostra
actitud no pot esser més pacient, di-
Iluns tornarem demanar, per terce-
ra i darrera vegada la convocatòria,
podriem haver anat als Tribunals,
però no, es millor per a tots que

es resolguin els problemes que te-
nim plantejats. Però s'ha acabat, a
aquesta gent que pren acords irres-
ponsables i que ens volen fer parti-
ceps de totes les seves caparrudeses,
els hem dit prou. Creim que hi ha
hagut prevaricació en els seus
acords. No es pot entendre que con-
cedesquin 'licencies amb informes

(Passa a la pàg. 9)

TENGO COCHER lA para alquilar
en C. Hector Planas.

Inf.: Juevert, (il '1 . 580283

SE NECESITA DEPENDIENTA en
Porto-Colom.

Inf.: Tel. 58102

SE PRECISA DEPEND1ENTA para
tienda de souvenirs en Pto-Colom.

Inf.:jel. 580436 (sólo por las noches)

Grup Municipal
Socialista de Felanitx
Aclaracions a les informacions
donades pel Sr. Batte de Felanitx
i que fan referència al nostre grup

Una vegada hem rebut nosaltres
la strie d'excuses del Sr. Batle de
Felanitx per no realitzar una plenà-
ria que havíem convocat juntament
amb el Grup «Perquè som joves,
Coloms a la Sala», les informacions
de caire tendenciós que el Sr. Batle
ha donat als mitjans de comunica-
ció i vista la mala gestió que estan
duent els grups governants del nos-
te Ajuntament: AP-PDP ens hem
vist obligats a donar les nostres in-

formacions i a clarificar tot aquest
embolic a través d'aquesta nota.

En primer lloc els motius que uti-
litza el Sr. Batle per no convocar
aquesta plenaria la primera vegada
no tenien cap ni peus; ja que uns
regidors delegats ens diguin quina
és la seva gestió creim que no ha de
menester moltes raons i a més tots
els regidors en tenim dret. I dema-
nar l'apartat de precs i preguntes
és un dret que tenim i tenen tots
els ciutadans de Felanitx i que ha
estat sistemàticament boicotejat pel
batte de Felanitx.

La negativa de la segona vegada
ja esn ha tirat per terra de rialles,
manifestar el Sr. Batte en nom dels
regidors d'AP-PDP que l'havíem in-
sultat no té cap justificació sèria.
Les manifestacions que varem fer,
les repetim perquè aquest es el sen-
timent que nosaltres tenim davant
la manera arbitraria i poc democrà-
tica que governa el nostre ajunta-
ment, el Sr. Batle i els regidors de
la Majoria. I a més en temps del
batte Pere Mesquida varem parlar
més clar moltes vegades i ningú se
va acubar.

Aquests grups han agafat les rien-
des del nostre poble, sense tenir
clar un programa i a més ja han de-
mostrat la seva incapacitat per ata-
car la gran problemàtica que venia
d'abans. Creim que és hora de re-
cordar que el PDP va tenir la culpa
durant els 8 anys passats dels de-
sastres del nostre poble i ara et
grup d'AP sembla que baixa el cap
davant tota aquesta desidia, contra-
dient clarament el que varen mani-
festar el dia 1 d'agost de l'any pas-
sat. Que no venguin ara culpant-nos
de tot ja que l'Unie que aconseguei-
xen es augmentar la nostra capaci-
tat.

Nosaltres durant quatre anys
hem anat avisant de la majoria de
problemes que té ara el nostre po-
ble i a molts d'ells el temps ens ha
donat la raó.

La nostra feina actual es d'oposi-
ció i sembla que la feim tan bé que
els grups governants ens presten
més atenció a nosaltres que alla on
n'haurien de tenir, que es arreglar
d'una vegada els greus problemes
que té Felanitx.

El Sr. Batle en el darrer escrit
que ens va dirigir hi afageix una sè-
rie d'afirmacions que són totalment
falses. No és veritat que ens hagi
tractat amb respecte sinó més bé al
contrari. A les darreres plenàries el
seu to, que creu autoritari aconse-
gueix que els regidors no puguin
manifestar la seva opinió. No con-
testa a les preguntes, ni als infor-
mes ni als recursos que hem fet. Si
amb aixt, creu respectar als regi-
dors va molt errat. I el que no s'ha
d'oblidar és que no ho fa sols a nos-
altres, sinó que també a tots els
ciutadans que ens han votat i als
felanitxers en general, que a través
nostre volen aclarir moltes coses.
Per tant es en la seva manera d'ac-
tuar quan les plenàries es conver-
teixen en un espectacle.

Nosaltres que recordem no actua-
rem de cap manera rara el dia de
la constitució de l'actual Ajunta-
ment i si ho fèrem era Ilavors el
moment de dir-ho i no ara que ja
ha plogut, maldament no sigui

(Passa a la pagina 9)




