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Eis	 deu any  de canigims
panades

Conversa amb N'Andreu i Na Maria Rosa
Avui gran ball en el Parc

Els Salers, una vegada més om-
pliren de cançons i d'alegria la
matinada de Pasqua. Enguany per!)
el seu nombre era desacostumat,
foren una quarentena, no endebades
se complien deu anys de la restau-
ració d'aquesta ronda tan simpàtica.
Una panada de proporcions desco-
munals restava des del dijous sant
dins el mostrador de Ca'n Vica per
tal de cridar l'atenció dels que han
cantat sales de 1978 ença.

«Salers», mot que procedeix segu-
rament de la tonada «Picau la sal /
de la canal / de la canella...», es la
paraula que designa els estols de
fad fins que temps enrera feien
l'acapta de panades i altres espe-
cies, per tal de fer després un ball
on convidaven les fadrines. Acorn-
panyats de diferents instruments,
interpretaven un repertori que solia
ser un afalac i desig de bon auguri
pels amos de la casa per tal de
predisposar-los a la generositat.

Avui, com sabeu, i reviscolat des
de fa deu anys, continua entre no-
saltres aquest bell costum, per bé
que amb uns trets diferents, no tant
en el seu repertori musical com en
Ia finalitat de la ronda, car han
canviat notablement les circumstan-
cies socials.

Perquè ens parlin dels salers
d'avui conversam amb Na Maria
Rosa Cons i N'Andreu Adrover, una
parella que ha format part de la
comissió dels salers, gairebé des
dels seus inicis, tot aidant a man-
tenir des d'aquesta comissió la
continuitat del cant de les sales
amb un entusiasme admirable.

—Meam estimats, com va comen-
çar això de ressuscitar les sales?

Contesta n'Andreu perquè el pri-
mer any Na Maria Rosa encara no
s'havia incorporat al trullet local.

—L'any abans, per les Verges,
organitzarem un torn de serenates
i ens ho passarem tan 136 que pro-
jectarem treure a rotlo les sales.

—Quants heu estat normalment
els que cada any heu cantat les
panades.

—De quinze a vint persones.
—Pei-6, a diferencia d'antany, ara

entre els salers hi ha hagut quasi
sempre alotes.

—Efectivament. Aquest es el caire
que ha canviat més en relació a
l'antic cant de sales. Abans tenia un
caracter de galanteig i per aixe, era

protagonitzat per homes. Avui ja no
respon a aquest caracter i les dones
s'hi han incorporat de ple. Es tracta
de divertir se, alegrar la gent i man-
tenir una tradició molt bella i anti-
ga dins tota l'àrea de parla catalana.

—I quin es el repertori musical
qiiP mane jau.

—La música sempre es la mateixa
i la lletra es la clàssica del cant de
sales que maldam prou de conser-
var, ara 136 això no ens priva d'in-
corporar altres lletres, generalment
improvisades i d'acord amb cir-
cumstancies ben determinades. En-
guany, per exemple, n'hem fetes
algunes relatives al dese aniversari
dels salers...

—I els instruments que tocau?
—Al llarg dels deu anys han

sofert petites variacions, però basi-
cament han estat el flabiol, la gui-
tarra i el guitarró, el llaüt, la ban-
dúrria, les castanyetes, percussió de
canya, el corn i més recentment el
viol.

—Quins són els productes que vos
dóna la gent?

—Només acceptam queviures i
begudes. Els obsequis més fre-
qüents són els pastissos propis
d'aquestes calendes, panades i ro-
biols i també begudes. Hi ha cases
on n'elaboren d'especials per a
nosaltres de panades i robiols. Els
fan d'unes mides més afavorides.

—I que en feis de tot això?
—Ho consumim dins la mateixa

setmana de l'Àngel. El primer any
pujaren a Sant Salvador la tercera
festa per-6 després ho hem fet gene-
ralment el diumenge. Enguany hem
tornat altra volta a Sant Salvador
el dimarts.

—Com vos acull la gent?
—Molt bé, i de cada any millor,

ja hem esmentat que molts ens
preparen obsequis especials.

—I ja per acabar, quina la teniu
moguda per cloure aquest dese ani-
versari?

—Hem preparat un gran ball
obert per a tothom, avui dissabte
a les 6 del capvespre en el Parc.
Si de cas plogués el fat-fern a davall
el mercat.

Ja ho sabeu idò, avui horabaixa
a les 6, cap en el Parc hi manca
gent. Els salers d'enguany i de deu
anys enrera vos hi conviden de
debò. Déu vulga que no plogui.

T. P.

El darrer diumenge de març a
S'Arenal es va celebrar la IX Edició
del Marató Internacional «Platja de
Palma» sota el patrocini de diverses
cases comercials i el Consell Insu-
lar de Mallorca.

Sortiren 136 atletes de diverses
nacionalitats (Finlandia, Alemanya,
Italia, Espanya etc...) que durant
tot el recorregut de la prova ten-
gueren una excellent climatologia
que ajudava a que la majoria d'ells
acabassin la distancia de 42,195 Km.
La cursa es desenvolupa dins un
circuit urbà que anava des de Las
Maravillas fins al Portixol.

La participació dels Clubs fela-
nitxers OPEL i Joan Capó no podia
esser millor ja que per part de
l'OPEL En Sebastià i per part del
Joan Capó Na Margalida, foren pro-
clamats Campions de Balears a la
categoria de Veterans. En Sebastià
invertí un temps de 2 h. 51' 49" i
Na Margalida 3 h. 56' 25".

No podem deixar d'anomenar els
restants participants felanitxers que

Ja s'ha fet habitual els darrers
anys un cert rigor climatològic du-
rant la setmana santa, i enguany no
n'ha estat excepció. El descens de
temperatura, que no pas la pluja,
ha caracteritzat aquestes jornades,
marcades encara d'un fort signe
religiós malgrat el progressiu des-
plaçament d'aquest dins el si de la
societat actual.

Les celebracions litúrgiques asso-
liren doncs un alt index de con-
currència a tots els temples de Fe-
lanitx i sobre tot les processons
foren molt concorregudes. Això no
obstant, aquestes es ressenten de
bon de veres de l'allau d'encapiro-
nats que hi van amb un esperit
molt allunyat del que hauria d'aixo-
plugar la seva vesta. És una llasti-
ma perquè això a més de donar
una impressió molt pobra d'una
collectivitat que es vol suposar cris-
tiana, és d'un efecte estètic nefast.
EL PREGO
En el pregó d'enguany, el nostre pai-
sh Joan Mairn6 passà l'esguard respe
tuós i devot per sobre la setmana
santa felanitxera. Entre records de
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brillan ment aconseguiren acabar ln
prova nés dura i espectacular dr
i'atietirne. Així tenim que Antorii
Barcelú (Joan Capó) aconseguí arri-
bar a
goria
baren
V. Ma

Enh
a n'En
demost
tancia•
fruit.

La n(ta negativa de la competicit
fou a Carrec de l'organització,
no va tenir massa en compte el
transit d'aquestes carreteres. Espe-
ram que per properes edicions
circuit i vagi per Hoes no transitat.

Finalínent direm que la classifica-
ció general queda encapçalada per
l'atletelfinlandès Uvsirnaki Asko i
la catëgoria de fèmines per /a
corredora italiana Simonetta Casto-
ni record-woman» italiana dels
100 Km.

LLAMPET

la infantesa i vivències posteriore,
el pregoner descrigué amb paraulln
plana 1 amarada de poesia tot el
panoraMa sacre del cicle de setma-
na santia i Pasqua, antany molt ms
carregat de signes de religiositlt
popula . Però la seva exposició ant
més e lla de la simple descripcit•
i mald de de ressaltar-ne la sigrti-
ficació profunda que assoleix pelks
creientS aquesta evocació de l'acte
redempltor de Jesús.

El tremp poetic de Joan Maitruí
hi guaita sovint dins aquest text al
costat d'altres joglars de la nostra
terra, Mn. Bartomeu Barceló. M.
Riber j Llorenç Moya, tot confor-
mant a peça de qualitat literaria
indiscu ible.

Aban del pregó tingué Hoc en el
mateix Convent de Sant Agustí In
benedi ió d'una imatge del Criet
Jacent que ha estat rehabilitada i
que re ta en el convent des del
temps dels frares agustins. Any6
enrera, aquesta imatge, de talla bc*-1
hermos , s'usava a una paralitúrgta
de l'en errament que es feia el di-

(Passa a la pagina 7)
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Imprès a l'Editorial « amon Llull» - FELANITX

Sehastià htirover lOpeil i Margalida Adrover
than Capri) ca pions

a quarta posició de la cate-
Veterans i darrera ell arri-

els corredors de l'OPEL
Inez, A. Amores i J. Tur.
abona a tots ells i sobre tot
Sebastià i Na Margalida qttc
aren que l'esforç i la cone-
en aquest esport té el sell

LA SETMANA SANTA
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PREU DE SUBSCRIPCIO

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

SANTORAL
Diu. 10 St. Ezequiel
Dill. 11 St. Estanislau, bisbe
Dim. 12 St. Zenó
Dim. 13 St. Martí, papa
Dij. 14 St. Tiburci
Div. 15 St. Telm
Dis. 16 St. Fruitós

'LUNA
Lluna nova el 16

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

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

Felanitx • Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 19 11.
' Palma • Felanitx: A les 12,30
1 19 h. Diumenges i festius, a
les 20,30 h.

Felanitx - Portocolom: A les
7, 9, 14,15 1 17,30 h. Diumenges,
a les 7, 9, 12,30 1 17,30 h.

Port000lom • Felanitx: A les
7,30, 9,30, 16 i 18 h. Diumen-
ges, a les 7,30, 9,30, 13 118.15 h.

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

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

Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mereat Tel. 581922

APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

TELRFONS D'INTERÈS
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx

580448-581144
Funeraria Lesever 	 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil	 580090
Bombers	 581717

Jaume Rotger
C. Ticoulat.
Francesc Piña
Gaya-Melis
Miguel-Nadal
Jaume Rotger

••■••■•■••■••■••••■,•••••■.711/.	

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE
C. N'Alou n°. 10 	 — bajos — FELANITX 	 Tel. 582450

Catatina Vadell Ferrer
Vda. de Joan Fiol

va morir a Felanitx, el dia 4 d:ì bri  de 1988, a Pedal de 85 anys, havent reluit •
els Sants Sagramenls i la Benedicció Apostòlica
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FELANITX

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado dia 14, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de to-
dos sus miembros, a excepción de
D. Andres Oliver Monserrat.

Sc aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se aprobó la factura correspon-
diente a la limpieza de playas y
enclaves turísticos año 1987, por un
importe total de 499.031 pesetas.

Se aprobó la nómina por dietas
y gastos de locomoción devengados
con ocasión de la celebración de
Ias pruebas de la oposición de Auxi-
liar de Administración General, por
un importe total de 69.500 pesetas.

Sc acordó contratar con D. Jose
Luis Mosteiro Sans la redacción del
proyecto de delimitación del suelo
urbano de este Término Municipal,

por el precio de 2.000.000 de pe-
setas.

Se autorizó a los siguientes par-
ticulares para la apertura de zanjas
en la vía pública:

A D.  Margarita Ripoll Rosselló,
a D.a Margarita Obrador Obrador,
a D. Francisco Cañas Cañas, a
D. Miguel Binimelis Oliver y a
D. Juan Rosselló Mir.

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

Se concedió licencia a D. 3 Cata-
lina Oliver Barceló y D. Jaime Ca-
net AcIrover para construir una
vivienda unifamiliar aislada en solar
n." 16 de la Urb. Sa Punta L. Vase,
con una tasa de 188.877 pesetas.

Se informó favorablemente el ex-
pediente de suministro eléctrico a
Ia industria cristalera y carpintería
PVC sita en la calle Bellpuig, s/n.,
promovido por D. Francisco Gaviño
Bauza.

Se concedió licencia a D. Raimun-
do Moragues Suau y a D. Juan Piña
Oliver para construir dos viviendas
aisladas en solar n." 31 de la Urb.

Descansi en pan

Sa Punta 2.. Fase, con una tasa de
423.178 pesetas.

Se concedió licencia a JUVECA,
S. A. para construir un edificio dé
apartamentos en la calle B de la
Urb. Lafe de Porto Colom, con una
tasa de 3.365.502 pesetas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D.a Margarita Nadal Artigues, a
D. a Asunción Fiol Mestre, a D.  An-
tonia Ferrer Artigues, a D. Manuel
Sierra Sierra, a D. Vactell Nicolau
y a D. Juan Barceló Veny.

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

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

Felanitx, a 18 de marzo de 1988.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

SI.: NECESITA JOVEN eon carnet
de conducir.
Inf.: Tel. 58005:1

SE NECESITA, NICCIL\CIL1 ma-
llorquina de 1-1 a 17 anos pa ra tra-
bajos tienda, con EGB aprohado
y con algo de experi('ncia.
Inf.: Tel. 581571

VENI)0 SIMCA 1200 PM-M, 46000
lím. recorridos. Buell estado.
Inf.: Tel. 58157-1

TENGO COCIIERIA para alquilar
en C. Rector Planas.
Inf.: Juavert, fi - Tel. 58028:1

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Restaurante SES PORTADORES
(CASA PEDRO)

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

Su restaurante de confianza
Comunica que el número premiado con

una caldereta de langosta, es el 645

(sorteo de! 5-4-88 de la ONCE)

Els seus fills Joan, Francisca, Maria i Catalina; lilts politics Sebastiana Mestre, Andreva
Abri lies, Juan Pedro Marqueño, Andreu Bauza i Jaume Noguera; néts i renéts; germana Maria, ne-
hots, eosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Wu.

Casa mortuinia: C. Bellpuig, 1 - Ir. -



Estatut, Par!aben î Autonomia
Shell diu que da democracia exigeig l'existència d'institucions que per-

metin al poble sobirà expressar la seva voluntat i participar, d'aquesta ma-
nera, en el procés de formació de la voluntat  política». En conseqüência,
dins una democracia parlamentaria com es la nostra, les institucions tenen
Ia funció d'acollir els representants populars, als quals s'encomana la tas-
ca de legislar. El nostre Parlament, per tant, es la suprema manifestació de
la democracia, en forma d'autonomia legislativa i com a cambra represen-
tativa.

Els avantatges de l'autonomia política se centren en una major parti-
cipació popular en les tasques públiques, una aproximació de l'Adminis-
tració al ciutadà, la recuperació de les nostres pròpies institucions històri-
ques, adaptades a les circumstancies i als temps, una certa quota d'autogo-
vern que satisfaci bona part de les nostres aspiracions nacionalistes, un
major i millor control de l'activitat i la despesa públiques i, sobretot, agues-
ta capacitat de legislar.

La nostra organització estatal, contemplada en el marc de la Consti-
tució, concedeix a les Comunitats Autònomes, no només la capacitat admi-
nistrativa, sinó l'autogovern, la qual cosa significa que aquestes poden pren-
dre decisions politiques, a més, i sobretot, de la capacitat de dictar normes
juridiques d'acord amb llurs Estatuts. I en el preàmbul de l'Estatut d'Auto-
nomia de les IIles Balears es manifesta. en primer lloc, l'afirmació de la
voluntat autonomista del poble de les Tiles, de la institucionalització de
l'autogovern i de la solidaritat entre els pobles que integren la comunitat
insular, mitjançant l'aproximació i el respecte mutus.

Els principis fonamentals en quê es recolza el nostre Estatut són, 16-
gicament, els que inspira la Constitució Espanyola; però es important re-
cordar que fou necessari un camí llarg i dificil per a redactar-ne el docu-
ment basic, que s'aprova finalment dia 7 de desembre del 1981, per a ini-
ciar-ne els tràmits parlamentaris pertinents que havien de culminar dia 25
de febrer del 1983, data en que fou sancionat el text legal pel Rei.

Durant aquests cinc anys de vigencia estatutaria, s'ha pogut compro-
var que la nostra capacitat per a legislar i governar es plena i total, que
l'Estatut ens es un marc eficaç i valid, i que les reticències d'aquells que,
exercint el seu dret lliurement, en votaren en contra, s'abstingueren o no
en participaren en l'aprovació per renúncia, eren fruit de temors injusti-
ficats.

Hem sabut fer testimoniatge de les nostres capacitats politiques de la
mateixa manera en que, en molts d'altres aspectes, hem demostrat d'altres
valors que ens han so com a capdavanters en
relació amb la resta de les Comunitats espanyoles. En aquest sentit, es
necessari recordar que l'anomenada «unia lenta» per a accedir a l'Autono-
mia, determinada per l'article 143 de la Constitució, al qual ens hem aco-
Hit, com a alternativa a la «línia ràpida» del 150, fou tot un encert, per-
què ara podem accedir a una possible reforma de l'Estatut, mitjançant una
revisió adequada d'aquest, per tal que el document pugui reparar les ca-
rències actuals d'una manera eficaç i positiva, a partir d'un examen mi-
nuciós i conscient dels errors en que poguem haver caigut, els desencerts
en què hàgim pogut incórrer, j, sobretot, a partir de l'anàlisi de l'experièn-
cia d'aquests cinc anys.

Es necessari tenir un coneixement exacte de les possibilitats reals, el
sostre i les limitacions del nostre Estatut, amb el qual no es possible actual-
ment, entre d'altres coses, l'acceptació de determinades competencies trans-
ferides des de l'Administració Central a l'Autonòmica.

Quan es parla, per tant, de revisar l'Estatut, es fa sobre la base d'una
necessitat legal, i no com a expressió d'una aspiració política —que també
ho es— gratuïta. Aquests cinc anys són, doncs, una experiência gratificant
i única. Constitueixen la primera passa d'un llarg camí que tot just hem
començat; però, sobretot, són una fita històrica que hem tengut el privilegi
de viure i protagonitzar.

Jeroni Alberti i Picornell
President del Parlament

de les Dies Balears

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

Especialidad en platos
típicos mallorquines.

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

Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.

FELANITX

DIADA INSTITUCIONAL
Per tal de commemorar el cinquè

aniversari de l'aprovació de l'Esta-
tut d'Autonomia de les files Ba-
lears, es varen organitzar nombro-
sos actes, els dies 5 i 6 de març, a
l'illa de Menorca.

Es pot dir que tots els pobles i
viles de Menorca tenien els seus
actes organitzats, però es varen
haver de suspendre molts dels que
s'havien que celebrar a l'aire Iliure,
degut al mal temps, forta ventada,
molt de fred i pluja tot el dissabte.

Lo més important fou l'acte insti-
tucional que se celebrà després de
Ia missa de la catedral, al saló
gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella.
Va esser presidit pel President de
Ia Comunitat Autònoma, el Batle
de Ciutadella i els Presidents del
Parlament Balear i dels Consells
Insulars. Assistiren a l'acte els
membres del Govern de les les i
totes les autoritats de la provincia,
desplaçats expressament a Menorca,
així com un nombrós públic que no
cabia a la gran sala.

Parla en primer Hoc el Batle de
Ciutadella Antoni Sabater el qual
demanà ales descentralització per
Menorca envers de Palma. En segon
Hoc parla el President del Consell
Insular de Menorca Tirs Pons qui,
manifestant el desig de tots els
representants de les institucions lo-
cals menorquines, demana una ma-

Dia 7 de maig, dissabte de Sa Fi-
ra, se celebrara a Sóller la IV Tro-
bada d'Escoles Mallorquines. Més
de 60 escoles de la nostra illa pro-
tagonitzaran una jornada de treball
i germanor entorn d'una Iluita i un
ideal: que el català i la nostra cultu-
ra estiguin presents a les escoles en
totes les activitats instructives, co-
municatives i educatives.

L'any 1984 es reunien a Lluc les
primeres nou escoles que iniciaren
ensenyament en català: Mata de
Jonc, Escola Teix, Escolania de
Lluc, Rafal Vell, Campos, Gabriel
Alzamora, Lloret, Montuïri i Deia.
Aqucsta primera Trobada fou una
empenta des de totes elles, des de
Ia seu de l'Escolania de Lluc, i em-
penta dels mestre de la C.E.N.C.
(Comissió per a l'Ensenyament i
Normalització del català), un collec-
tiu que ha duit a terme una tasca
constant fins avui.

Aquesta IV Trobada de maig vol
insistir, una vegada més, que la la-
bor no s'ha acabat, que només just
acaba d'iniciar-se. No hem d'oblidar
que si avui la llavor s'ha començat
a escampar a seixanta escoles es de-
gut principalment, i quasi exclussi-
vament, a la labor anônima i sense
defallir d'uns professionals de l'en-
senyament conscienciats, que des de
les darreretes del Franquisme, pas-
sant per l'esdeveniment de la Demo-
cràcia i la nostra Autonomia, han
hagut de substituir la manca d'ini-
ciatives o les traves de les institu-
cions

¡or delegació de competències i de-
mostra l'interès i la necessitat de
desenrotllar la Llei dels Consells
Insulars. Finalment el President doi
Govern Balear Gabriel Cafiellas rei-
vindica un major autogovern per a
les Balears en la concessió de let
competencies d'Educació, Sanitat
d'Aigües. Per això digué, es neces-
sari seguir el cami de la negociacito
i de l'acció continuada.

Pel President es fonamental la
financiació adequada, ja que sense
aquesta, no hi pot haver autonomia
eficaç. CarleIlas recorda també la
necessitat de desmembració d'une
administració centralista.

El migdia a l'Ajuntament de Ma*,
tengué Hoc la presentació del Ilibre
«Estudios sobre el Estatuto de
Autonomia para las Islas Baleares*,
obra que recull el treball de dot&
juristes que analitzen els diversot
aspectes de l'Estatut.

Presenta aquest estudi Joan Oli-
ver Araujo, professor de Dret Cons-
titucional de la Universitat de los
111es Balears.

A totes les localitats on se eel.
braren actes commemoratius, es vst
fer entrega de trofeus i medallel
als guanyadors de les diferents prp-
ves i es varen entregar obsequis h
tots els perticipants.

Cartes Costa
Associació de Premsa Foram

per Jaunie Alberti

Des de la Vall de Sóller, es vol
llançar un missatge de cos, d'uni6,
de suma. Aquesta comarca ha aeon-
seguit que set escoles damunt deki

Fossaret, Sant Vicenç de Paul,
L'Horta, Ses Marjades, Es Puig i
Port) treballin en la nostra llengua,
una llengua que necessita ser total-
ment present entre els infants, pui>,

el dia de demà seran ells els qui hat-
ran de defensar i escampar la nostril
mallorquinitat.

Des d'aquestes línies volem enta-
siasmar a tot mestre a sumar-se a
IV Trobada. Exposicions, actes, rei-
vindicacions i bulles vos esperen;
amb el desig que tots junts ens ani-
mem a continuar o iniciar una la-
bor que dóna i/o donara camí prii-
cipal a la professió. La C.E.N.C.
sera guia i el Consell Insular i Ajua-
taments de la comarca en seran se-
port.

SE VENDE GARAJE de 72 m.2 en
calle Mare de Sant Salvador. A 25
m. de la Via Argentina.

Informes en esta Admón.

VENDO PISO en Felanitx. Semi-
nuevo.

Informes en esta Admón.

HE PERDUT UNA MOIXA siamesa,
amb collar verd. Necessita medi-
cament. Gratificaré.

Informació als Tels. 582165 i 5803648

IV Trobada d'Escoles Mallorquines a Stiller



SE VENDE ALFA ROMEO 1.500 	
PM-V. Precio interesante. 	 VENDO PISO, en Felanitx

Informes: Tel. 581483 	 INFORMES: EN ESTA ADMON.

Peluquería MALEN
Al servicio del público en

C. Jaime I, 38 - Tel. 582154 - Felanitx
HORARIO: De 9 a 1 y de 3 a 8.

Lunes cerrado. Sábados no cerramos al mediodía.

ESPERAMOS SU VISITA

Restaurante Cuina d'Or
C. Felanitx, s-n. 	 CALA D . OR 	 Tel. 957509

Comunica a su distinguida clientela y

público en general, que se halla abierto

nuevamente.

Esperamos su visita

pere Joan Pou ferrer

va morir a Porto-Colom, el dia 30 de inarç de 1988, a l'edat de 84 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la I3enedicció Apostólica

Al cel sia
La seva tilla Antònia; fill politic Guillem Adrover; néts Francisca i Bernat; renetes Caterina

del Mar i M". Antônia; n'Iota Magdalena; germana Catalina; germans potines Apol.lônia Higo; Antò-
nia Plot i Miguel Fiol i Maria Obrador (ausents); nebots, cosins i els altres parents, vos demanen
que encomaneu la seva anima a Deu.

Casa mortuòria: C. Centro, 5 - Porto-Colom
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Dama Festa de l'eigel a
Sant Salvador

Demà, com es costum se celebra-
ra a Sant Salvador el «diumenge de
l'Àngel».

A les 6 del capvespre se celebrarà
l'Eucaristia, que sera illustrada mu-
sicalment per la Coral de Felanitx.

<Interminables» grava el seu
primer LP

En els estudis «Digitals» de Ciu-
tat el conjunt musical felanitxer
«INTERMINABLES» esta gravant
aquests dies el seu primer LP.
(Anteriorment havien fet un single).

Aquest conjunt, que com sabeu,
es va formar fa prop d'un any, esta
integrat per Miguel Monserrat (veu,
guitarra i saxo), Gines Valverde
(baix i teclats), Gori Vicens (piano
i trompeta), Notre Mascaró (saxo i
baix) i José M. ,' San Nicolas (ba-
teria).

En aquesta placa s'enregistren
temes tan interessants com «lites
blues», «Mi cuello es un desierto»,
«Sonrieine», «Oye nena)), «Tirado en
la ciudad», «No se ni quien soy»,
«Siete meses», «A la carga» i «Mal-
dito cobrador».

Celebram de debò aquest primer
LP d'Interminables». Esperam que
esdevengui element decisiu pel seu
afiançament dins el món de la
música.

Dos artistes felanitxers exposen
a Blanes

En Jaume Canet i En Jaume
Prohens han exposat la seva obra
respectiva —escultura i pintura—,
a una mostra conectiva installada
3 la sala d'exposicions de l'Ajunta-
ment de Blanes.

Aquesta mostra es presentava
sota el títol d'Artistes amb inicia-
tiva» i ha estat oberta del 28 de
inarç al 5 d'abril.

Firmes felanitxeres a t Habitat-88»
Des de dimarts d'aquesta setma-

na i fins demà diumenge resta
oberta a Ciutat la mostra «HABI-
TAT - 88» (Saló lm mobiliari de la
Construcció), en el qual veim que
hi exposen algunes firmes felanitxe-
res. Hormigones Fumet, S. A.»,
aMarpú, S. A.» i aCristaleria Fela-
nitx» són presents a la mostra amb
iengles stands.

Premiada
L'alumna de l'Escola d'Adults de

Felanitx Margalida Ibañez Picó,
tcaba d'obtenir el tercer premi en
-I Concurs de Cartells pels «Cursos
Monogràfics de F.P.», convocat pel
'Ainisteri d'Educació i Ciência - Uni-
.at de Programes Educatius.

Val a dir que foren mes de quatre
:ents els que ncudiren al concurs.

Enhorabona!

Llar de la Tercera Edat - lnserso
TALLER DE CUINA. Dimarts

(lia 12 a les 17 h., amb Na Margalida
Mulet.

BERENADA I 3ALL DE BOT.—
Dijous (lia 14, a les 17 h. atnenitzat
pel conjunt «Aixi balla Manacor».
Preu 100 ¡)tes.

Entrep dels premis del Colleurs
de Sopes 87.

lientrada serii gratuit:1 per a les
persones que participaren distressa-
des en el 1)111 de' carnaval.

EXCURSIO A CONSOLACIO. -
!M'uns dia 18.

Sorteig «paga extra» de
«Sa Nostra»

En el sorteig «Paga extra» rea-
litzat per la Caixa de Balears «Sa
Nostra», ha resultat agraciat D. Joan
Sans() Cerda, amb la quantitat de
25.000 pessetes.

Col.legi «I. Joan Capó»
PREINSCRIPCION

DE MATRCULA
Se halla abierto el período de

preinscripción de matricula de los
centros de Preescolar y E.G.B. del
Colegio «I. Juan Capó» para el
curso 1988-89, para los alumnos
nacidos en los años 1982, 1983 y
1984.

Los documentos a presentar son:
Instancia que facilitara el Centro,
fotocopia y original de la Declara-
ción de la Renta, fotocopia y origi-
nal del Libro de Familia y fotocopia
y original de la cartilla de afiliación
a la Seguridad Social.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Pere Massutí Mon-
serrat i Elena Gómez Avenza, han
vista alegrada la seva llar amb el
naixement del seu primer fill, una
nina preciosa, que en el baptisme
rebrà el nom de Damiana.

Enviam la nostra mes cordial
felicitació als nous pares.

NECROLÒGIQUES
El passat dia 28 de març, entrega

l'anima a Déu a Felanitx, a l'edat
de 84 anys i després de veure's con-
fortada amb els sants sagraments,
D.a Maria Roig Vicens. D.e.p.

Reiteram cl nostre condol a la
seva família, i d'una manera espe-
cial al seu espòs D. Bartomeu Mes-
tre, fill D. Miquel i filla política
D.a Anita Oliver.

La matinada del divendres sant
passa d'aquest món a l'altre, a 87
anys, havent rebut els sagraments,
D.a Francisca Huguet Rosselló, Vda.
de Gilart. A.c.s.

Enviam la nostra més viva ex-
pressió de condolência al seu fill
D. Miguel, filla política D. a Maria
Maimó i als altres familiars.

Agraïment
La familia Adrover-Pou,

davant les nombroses manifes-
tacions de solidaritat i condol
rebudes amb motiu de la mort
de Pere Joan Pou Ferrer i en la
impossibilitat de correspon-
dre-1es a totes personalment,
ho vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moites gracies.

VEND() LLAÜT de madera 30 Pal-
!nos, motor Soli% Perkins 45 IIP.
muy Imen estado, a toda prucha
Extras.
Inf.: Tels. 582477 - 575376

informació local



Francisca Huguet Rosselló
Vda. de Gilart.

va morir a Felanitx, el dia 1 d'abril de 1988, a l'edat de 87 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Descansi en pan

Els seu till Miguel; tilla política Maria Maimó; nets Francisca i Antoni; renét Joan; germana
Maria; germà politic Miguel Vidal; nebots Apollónia, Juli, Catalina i (Initient, cosins i els altres
familiars, vos detnanen que encomaneu la seva Anima a Deu.

Casa mortuòria: C. de l'Hospici, 10

Maria Roig Vicens

va morir a Felanitx, el dia 28 de març de 1988,  a Pedat de 84 anys, havent rebut
els Sauts Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia
El seu espós Bartomeu Mestre; fill Miguel; tilla politica Anita Oliver; néts Victória i SebastiA;

germant+ Catalina; germana politica.Margalida Mestre; nebots, cosins i els altres parents, vos"' de-
matte++ que encomaneu la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Eres, 37 (Ca Na Bossa)

FELANITX	 S

UN DIA A DUBLIN
El DC-9 «Ciudad de Murcia» tenia

alguns problemes tècnics que feren
retardar la sortida del vol IB 704
Madrid-Dublin fins a trenta-cinc mi-
nuts. Sempre és d'agrair que desco-
breixin el problema tècnic abans de
començar el vol.

Dublin porta el camí de conver-
tir-se en una ciutat plena de coses
familiars. A l'avió hi havia nomes
una trentena de persones. Una pa-
relia, me la vaig trobar hores des-
prés passejant per O'Connell Str.
També em va resultar familiar el
fet que Iberia enviAs una de les me-
ves maletes a Lisboa, en Hoc de fer-

ela venir a Dublin. Si, no és la prime-
vegada que me la juguen. L'he

t recuperada plena d'etiquetes de di-

verses companyies de linies aeries.
La senyoreta de la secció de recla-
macions d'equipatges de l'aeroport
de Dublin es també professora d'an-
glès i treballa algunes hores a la set-
mana a la mateixa escola on estic
matriculat. Li vaig demanar si ha-
via experimentat mai la sensació
d'esperar, a un aeroport estranger,
que aparegui una maleta teva a la
cinta d'equipatges i veure que ets el
darrer passatger i que s'atura la cin-
ta. Em va dir que no i em va con-
vidar a prendre cafè.

Així i tot, tenia la moral alta, estic
de vacances, què dimonis! John
Bowler, un company de Greenpeace,
m'esperava a l'aeroport. Anarem a
la ciutat, al centre, i ràpidament al

primer pub. No em vaig atrevir amb
Ia Guiness (la cervesa negra irlan-
desa), encara. Quan varem sortir del
pub, tot caminant tranquillament
cap al restaurant on havíem quedat
per sopar amb altres companys de
Greenpeace, Irlanda em dóna la
benvinguda: des d'un pis ens tiren
un poal d'aigua freda que ens cau
de ple damunt el cap. Aixi com so-
na, com si fos una de Charlot. Xop,
remull, degotant, tement una pulmo-
nia i el cabró segurament rebentant-
se de rialles. GrAcies per la benvin-
guda. Vàrem quedar amb un aspec-
te impresentable j, malgrat tot, ens
feu gracia, sobretot l'entrada al res-
taurant. Llàstima, no hi ha fotos.

La moral seguia alta. La caminada
pel centre de Dublin era molt agra-
dable. Feia fred i la boira era tangi-
ble, espessa. El corrent del riu, el
Liffey, avançava endimoniadament
rapid. Vaig pensar que en diumenge
això no estava 136. El dilluns vaig
anar a veure si continuava tan rapid.
Ara, ben al contrari, era lent i amb
prou feines es distingia cap on es
movia l'aigua. Trobàvem edificis
amb nom propi que el guia m'iden-
tificava i que jo reconeixia gracies
a la lectura del llibre d'un mallor-
qui, Valenti Puig, que a la collecció
«Las ciudades» de Destino ha publi-
cat «Dublin». El Trinity College, el
Banc d'Irlanda (l'antic Parlament
irlandès), l'Aduana i alguns pubs fa-
mosos.

Encara no em puc installar a casa
del company que m'ha d'hostatjar

les tres setmanes que seré a Dublin.
A l'hostal que m'han recomanat ja
no tenen habitacions, pero tenen
Bits Mures al que ells anomanen
odormitory». Es tracta d'una sala
gran plena de lliteres. Deixes el pas-
saport a recepció a canvi d'un pa-
rell de Ilençols i una manta. Durant
Ia nit, gent que es mou, gent que
ronca, somia, tosseix, fa pets, s'aixe-
ca a pixar, ... Quina nit! Tenc la sen-
sació que el meu somier es el que
más gisca de tota la sala quan faig
una volta dins el Mt. Malgrat tot, la
moral segueix alta i al mati següent
em present eufòric a l'escola d'idio-
mes. Per seguir dins el clima de fa-
miliaritat, al meu curs hi ha dues
allotes de Madrid i a la mateixa es-
cola, un català em diu que creu que
em coneix d'alguna cosa i, quan veu
al meu abric una insignia de Green-
peace, em comenta que ell es soci
de l'organització.

Nicolau Barceló
Dublin, 25 de febrer de 1988.

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 frigorificas, vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
---Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista
URGENTE!

SE PRECISA MECANICO, preferi-
blemente con conocimientos de -
electricidad.
Inf.: En Ladrillerias Mallorquinas,
'rel. :02061

VENDO PISO, en Felanitx
INFORMES: EN ESTA ADMON.

NECESITO OPERARIO con conoci-
miento mecánica y con carnet de
conducir.

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

Inf.: Tel. 581577

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

Necesitamos joven operario
para fábrica de baldosas.

Inf.: P" R. L'un, 32 Tel. 580837

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

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

MENO DEL DIA
SERVICIO A LA CARTA

Tapas variadas, bocadillos, pollos asados
Abierto todos los días



6	 FELANITX

INGE IERIA URBANA. S. A• •I

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

SALUDA A LOS NUCLEOS DE:

Felanitx, Porto Colom, Cala Ferrera, Cala
Serena, Cala Sanau, norta, Ca's C 011COS
y Carritxi

LOS SERVICIOS SE REALIZARAN:

EN INVIERNO a las 20 h. E O de la noche)
Y EN VERANO a partir de las 22 b. (Desde Junio a Septiembre

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

PRIMER SÁBADO 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



Fontanería Arpgues
ANTONIO ARTIGUES P LORIT

Instalaciones sanitarias
Calefacción
Instaladores autorizados
butano
Calefacción suelo radiante

C/. Castellet, 13 - Tel. 581542

PlaCas solares
Piscinas
Riego por aspersión
Grúpos presión y bombas
aga en general

FELANITX

FELANITX

Ajuntameni de Feanitx 	 la Setmana Santa
ANUNCIO

Aprobado Inicialmente por el
Ayuntamiento, en sesión plenaria
celebrada el día siete de octubre de
1987, el «Proyecto de Plan Parcial
Vall d'Or» en terrenos denominados
«Es Turó i Es Reguerons», promo-
vido por la entidad Vall d'Or S. A.,
y subsanadas las deficiencias exis-
tentes según lo ordenado en dicho
acuerdo, de acuerdo con lo dispues-
to en el art. 41-1 de la Ley del Suelo
y 138-2 en relación al 128-2 del
Reglamento de Planeamiento, se
somete a información pública por
plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente hl de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares, durante el cual po-
drá ser examinado en el negociado
de Obras y Urbanismo de este
Ayuntamiento para formular las
alegaciones que se estimen perti-
nentes.

Felanitx, 16 de marzo de 1988.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

ANUNCIO
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 las fincas «Es Reguerons
i Es Turó», promovido por la enti-
dad Vall d'Or S. A., y subsanadas
las deficiencias existentes según lo
ordenado en dicho acuerdo, de
acuerdo con lo dispuesto en el
art. 41 en relación al 49 de la Ley
del Suelo y 128 en relación al 161
del Reglamento de Planeamiento, se
somete a 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 negocia-
do de Obras y Urbanismo de este
Ayuntamiento para formular las
alegaciones que se estimen perti-
nentes.

Felanitx, 16 de marzo de 1988.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

LLICENCIADA tkina classes
particulars a Felanitx de

- Català
- Castellà
- Anglès

Inf.: Tels. 4016 2 2 - 717116

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

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

il4witment de Feian4x4

que pròximament s'iniciarà un curs
CIONAL, subvencionat per l'INEM i patOcinat
tament. Serà sobre l'especialiat

D'AUXILIAR DE GUARDERIES
Duració, 300 hores. Admissió màxima,
S'impartirà en dos programes diferents:
1.—Per a joves aturats inscrits a l'oficina

edats compreses entre 16 i 25 anys, i també
edat encara que no estiguin inscrits a l'a

Beca de 500 ptes. diàries.
2.—Aturats majors de 25 anys, insc

des d'un any ençà a l'oficina d'ocupació '
de prestació.

Beca equivalent al 75°/o del sou minim.
PER A MES INFORMACIÓ: A l'Escola

tura i al Telèfon 580383.

.
miorma

o:le FORMACIÓ OCUPA-
pel mateix Ajun-

15 persones.

d'ocupació, amb
per a joves d'aquesta

ur. 	 .

ts ininterrompudament 	 1
que no rebin cap tipus

l

d'Adults. Casa de Cul-

•Carnesseria Mari
C/. Assumpció, 20 - PORT)-COLOM

Comunica 	Is seus client
l'horari d'estiu:

OBERT TOTS ELS DIES, excepte d
a 8,30.

DIUMENGES, de 9 a 1,30.

LES MILLORS CARNS I ELS SEUS

PER A LA VOSTRA TAULA

Carmen
que ja	 regeix

Iluns, de 9 a 12 i de 5

DERIVATS

t

Firma de Felanitx con solidk!
incrementar su plantilla con

.reuna los siguientes.
REQUISITOS:

— 	 Conocimientos de contabilidad genexal.
vamente conocimientos del Plan Ge

— 	 Conocimientos de calculo comercial.
— 	 Mecanografía. (Mejor si esta familiarizada

de ordenadores y máquinas de cálculo).
— 	 No son imprescindibles títulos acre
— 	 En breves fechas se realizarán las

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

LOS INTERESADOS CONTACTARAN

futuro necesita
una persona que

(Se valorarán positi-
eral Contable).

también con el uso

itativos.
pertinentes pruebas de

ial.

ON EL TEL. 58 14 08

(Ve de la pagina I)
vendres sant en aquest temple.

La Coral de Felanitx, com cada
any, oferí un concert de música
sacra i la Confraria nomenà socis
honoraris a l'entitat «la Caixa» i a
uns quants membres fundadors.

El diumenge de rams horabaixa
es continuà la tradició del Via
Crucis al Calvari i el divendres sant
la del Davallament en el replà de la
Parròquia. La predicació d'aquest
fou a cura de Mn. Damià Vidal i
Oilers, qui a partir d'uns versets
del C.8 de l'evangeli de Sant Marc
relatius a la identitat de Jesús feu
una inspirada exhortació.

La processó de l'Encontrada dins
un ma tí ennuvolat, entre voladissa
de coloms i els compassos entranya-
bles de la nostra Banda de Música,
posh un cop més un punt d'emoti-
vitat en el cor de tants felanitxers
que resten fidels a aquesta bella
tradició.

I més gran dia la plaça de l'Arra-
val es convertí altra volta en punt
de convergencia entorn a la Banda
de Música en el proverbial concert
pasqual.

Agraiment
Els Salers volem agrair pública-

ment la bona acollida rebuda du-
rant aquests deu anys que hem
cantat sales i esperam poder fer
sentir les nostres cançons el dia de
Pasqua durant molts anys més.

També volem donar gràcies a
l'Ajuntament per les atencions i
ajudes rebudes en aquesta ocasió.

I de passada, volem convidar tot-
horn al ball que avui horabaixa a
les 6 celebrarem en el Parc Muni-
cipal. (En cas de pluja el faríem als
baixos del mercat).

Molts anys a tots.

SE NECESITA MUJER para traba-
jos domésticos. Con transporte
propio. En Cala d'Or.

Informes: Tel. 581589
(a partir de las 7 tarde)



FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Pasaron las fiestas santas. El
personal cometió excesos, algunos
lo pagaron caro. Hubo algunas
cosas bonitas dentro el programa
de fiestas otras no tanto... Y así
pasan los días. (Música de bolero
al fondo).

.• El MARATHON «PLAYA DE
PALMA» resultó un total éxito para
los felanitxers. Algunos consiguie-
ron metas superiores a las espera-
das. SEBASTIAN ADROVER fue el
TRIUNFADOR en la categoría de
VETERANOS. MARGARITA ADRO-
VER fue VENCEDORA en su cate-
goria. TONI BARCELO consiguió
una óptima 4.a PLAZA, rebajando
en nueve minutos su propio récora,
todo espléndido y maravilloso.
JOAN TUR, VICTORIANO MARTI-
NEZ y ANGEL AMORES lograron
llegar a la meta en óptimas condi-
ciones. En fin! El ATLETISMO FE-
LANITXER está en alza, se debe
reconocer públicamente.

Eso es precisamente lo que hace-
mos.

• El JUEVES SANTO es una
fecha señalada, de manera 	 espe-
cial para el «EQUIPO-A* FEIA-
NITXER. Hay siempre un almuerzo
importante por enmedio. Una cita,
una reunión ya tradicional. PEPE
VALLS al frente de la cuestión.
Gente bien relacionada, politicos,
industriales, financieros, banqueros,
funcionarios, informadores... etc. La
cosa tuvo lugar, de nuevo, en «SA
CANOVA» (Campos). Al final los
puros de rigor, habanos, los mismos
que puede fumar cualquier Jefe de
Gobierno. Esperamos que la «con-
vención» haya sido provechosa.

• Nuestro amigo JOAN OBRA-
DOR, notable ausente en estas sa-
gradas fechas, ha revivido su enési-
ma oltoney-nzoon». Ni más ni me-
nos...! Agárrense ustedes... en la
mismísima VENECIA!

• Boyante es la marcha del
«BAR COSMOS». La cosa cae . en
PORTO-COLOM. Un bar que siem-
pre tuvo una extraña maldición,
pero que ahora con JOAN ADRO-
VER la cosa ha cambiado para
bien. El que fuera un excelente
«pinchadiscos» —en aquellos tiem-
pos nostálgicos de «Can Tomeu»—
se ha convertido por obra de magia
en el «Rey de los pinchos». Bocata
di cardinale.

VIDEOCLUB. «HIJOS DE UN
DIOS MENOR» (3). Director: Ran-
da Haines. Intérpretes: William
Hurt, Manee Matlin, Piper Laurie,
Philip Bosco. Productora: CIC Vi-
deo. Duración: 119 minutos. Géne-
ro: Dramática. Producción 1986.

SINOPSIS: James Leeds es un pro-
fesor brillante, muy especial, con
nuevas ideas. Sus métodos son poco
ortodoxos y no gustan nada al di-
rector del Governor Kittridge, cole-
gio de sordomudos. En cambio, los
alumnos le aplauden, están con 61,
les gusta su forma de enseñar. En
este colegio James conoce a Sarah,
una ex alumna, por la que se siente
atraído irresistiblemente. Al princi-
pio ella, enigmática y misteriosa,
rechaza cualquier intento de aproxi-
mación... Nominada para 5 oscars
obtuvo uno por la interpretación
de Marlee Matlin. COMENTARIO:
Adaptación de un gran éxito del
teatro que rebosa humanidad, ter-
nura dramatismo y permite ver una
formidable interpretación de la pa-
reja protagonista. Ambos revivieron
en el cine la misma historia de
amor de fuera de las cámaras.

• En «FELANITX RADIO» me
hacen saber que el ex-cantautor
JOSEP TONI MIRO y JENI tienen
un programa especial «SUPER-DI-
MECRES». Ya saben los miércoles
por la tarde por F.M., buscar el dial
104'3. Un programa a la altura de
los que hace «Radio Balear» o
superior si cabe. No sé.

• Me entero de que 0...A FORA
PLOU» debía empezarse estas fe-
chas. Se trata de una nueva película
felanitxera. Pero los responsables se

hallan un tanto despistados... La
verdad es que todo —de momen-
to— son palabras. Un simple pro-
yecto.

• Jaume Rexach, el simpatico
cartero manacori —ocho años ya de
servicio en Felanitx—, se ha revela-
do como excelente billarista, y esto
que sólo lleva un año dándole al ta-
co. Formando pareja con Guillermo
Sillier —por más señas casado con
una felanitxera—, acaban de procla-
marse ganadores del «I Trofeo de
Billar Americano del Bar Sa Mora»
de Manacor. Enhorabuena chicos.

• En «CLASS» la «disco» fela-
nitxera la cosa marcha, tal vez por
aquello de los precios. Más barato
imposible. Por cierto que el JOAN
(a) «EL PAYES» ha vuelto a hacer
de «disc-jokey». Al chico le va todo,
es un todo-terreno.

• En el «CINE PRINCIPAL»
tenemos para este fin de semana
«LA MUJER DEL JEFE», una diver-
tida comedia, con cierto erotismo.
La chica, casi una desconocida, en
prendas íntimas está fetén. Y de
película base echan ni más ni me-
nos que la última de BRIAN DE
PALMA, me refiero a «LOS INTO-
CABLES de Elliot Mess». Lo de
letra pequeña va por añadido, que
nos ha «regalado» la distribuidora

española. Tiene actores importantes
como KEVIN COSTNER, ROBERT
DE MIRO y SEAN CONNERY (no-
minado este ario por esta interpre-
tación). También es interesante la
música de ENNIO MORRICONE,
nominada también para el «Oscar».

• En PORTO-COLOM algunos
días de la semana el grupo musical
«DELFOS» da el callo. Buenos mú-
sicos, que saben el oficio. Al parecer
tienen cobijo los fines de semana
en la discoteca «CALIPSO», donde
pueden dar rienda suelta a su mú-
sica terriblemente contagiosa.

• Saben que les digo, pues que
nada es verdad, absolutamente ver-
dad, ni siquiera la mentira.

• Hasta el 14 de abril expone
sus lienzos en la «TORRE DE SES
PUNTES» el pintor A. J. BALLES-
TER.

• Leo en «BALEARES» que el
C. D. FELANITX ha FICHADO al
conocido jugador JAIME BA"ZA, el
que fuera jugador del Real Mallor-
ca, Constancia, Poblense, Manacor...
etc.

JORDI GAVINA

J

cartes al
Rif(	 r-CM

L'HORARI DE LES MISSES
Sr. Director:

Voldria suggerir la conveniência
de que les misses dominicals del
vespre fossin a hores diferents a
cadascuna de les tres esglésies. Així
tendríem més opcions i oportunitats
de complir amb el que mana la
Santa Mare Església. Com ho po-
dríem arreglar a això. Seria possi-
ble una a les set, l'altra a les vuit
i l'altra a les nou?

Un catòlic practicant
EL DAVALLAMENT

Senyor director:
Vaig anar al Davallament i aquest

ha estat un espectacle que m'ha fet
escriurer-vos per manifestar la me-
va indignació. Crec que algú altre
la deu compartir.

El Davallament s'ha convertit en
una escenificació xareca, on el pú-
blic, nombrosíssim, hi assisteix com
si anás a una «corrida*. L'esceno-
grafia és digne. La plática amb cites
dels russos com a dolents i heret-
ges, una passada. La lectura de
l'Evangeli ki desdeia davant la dis-
fressa i la xerrameca irreverent.

Jo voldria demanar si el Davalla-
ment es fa per fer un espectacle o
vol esser un acte litúrgic de la Set-
mana Santa? Si el Davallament és
una comèdia, no és més que regu-
lar. Si té pretensions de ser un acte
litúrgic, crec que convendria retor-
nar-lo al temple, potser si no s'hi
va com anar a l'espectacle dels fu-
nerals, s'aconseguirà respectar l'acte
litúrgic.

Un cristid indignat 

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

Piscinas - Gas butano y propano
Servicio reparaciones

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

HARLEM JAll   
Música en viu cada vespre amb

HARLEM JAll BAND
Cala d'Or - Port Petit

Servei de Restaurant         

j'ulià
AUTOMÓVILES,S.A.                          

NECESSITAM
Mecànic o aprenent  

C. Campos, 51	 Tel. 581521 



Cilia prinçipal
Tel. 580111

Viernes 8, sábado 9 a las 9'30 noche y d mingo 10 desde las 3
La mafia, Chicago, Al Capone, liot Ness...
Una superproducción cargada d éxitos con este famoso trfo:!

ROBERT DE NIRO, SEAN CONN RI, ENNIO ktiORRICONE.

Los Intocables e Eliot Ness
Y

Una comedia con mucho cachc4ideo.

LA MUJER DEL JEFE

Viernes 15, sábado 16, a las 9'30 noche r domingo 17 desde las 3
El éxito esperado por chicos y mayores.

Los Masters del

SE ACABO EL

niverso

ASTEL

FELANITX

FUTBOL

Regular entrada en «Es Torren-
tó», el día 27, tarde gris, bajas im-
portantes en el equipo de Joan
Tauler, tales como Valentin y Rial.

FELANITX.—Rigo (2), Santy (3),
M. Riera (2), Veny r ), Juan (3),
Reselló (1), Mut (3), Juli (3), Pont
(1), X. Riera (2) y Alfonso (2).
Obrador (1) salió por Pont y Van-
rrcll (-) por X. Riera.

ARBITRO: Dominguez 1 (0). Mal.
No supo impartir justicia a la hora
de sefíalar faltas y «repartir» tarje-
tas. Dejó de sancionar dos faltas
máximas en el :Irea del Petra (un
claro derribo a Mut y un manotazo
clarisimo, ya en la 2." parte) y otra
en el Area del Felanitx también en
la 2." rnitad.

TARJETAS: Todas amarillas para
Roselló, Mut, Juli, Carlos y X. Riera.

EL GOL.—(1-0) min. 42, excelente
internada por la izquierda de Mut
que es objeto de penalti. Lanza por
alto, a la izquierda del meta, X. Rie-
ra y marca.

UN DIFICIL RIVAL
' El Peta no fue una perita en

dulce. Un equipo muy batallador,
que nunca se dio por vencido.

La 1.a parte fue. netamente fela-
nitxera, dominaron nuestros mucha-
chos y tuvieron sus ocasiones, pero
la labor del colegiado no favorecía
sus intereses. La mala puntería y el
portero Carlos hacían que pasasen
los minutos y el marcador no fun-
cionara. A poco del descanso una
gran jugada de Mut, el mejor de la
tarde, dio lugar a que el marcador
funcionase.

En la 2.a parte Pont terminó el
fuelle, tuvo que ser sustituido. El
Petra se adueñó de la situación en
bastantes momentos. Jugadores co-
mo Monroig (un veterano) y otros
más jóvenes, como Morey y Vicens,
hacían peligrar la victoria meren-
gue. El contragolpe del Felanitx
funcionaba a ráfagas, pero tampoco
estaba acertado en el remate final.
A falta de buen fútbol había emo-
ción a go-gó.

Y para colmo en el min. 84 el
Felanitx fue castigado con un penal-
ti. Lanzó Gual... Suspense en las
gradas...! Y el balón, fuera!

Dos puntos importantes queda-
ban en casa. La tercera plaza está
casi consolidada, lo que permitirá
al C. D. Felanitx jugar la liguilla de
ascenso a 3 •. división.

Y el domingo otro emocionante
plato en Sta. Margafida:
MARGARITENSE - FELANITX.

MAIKEL
2.* REGIONAL

S'HORTA, O - SINEU, 1
PENALTI FALLADO

Numerosas ocasiones desperdicia-
das, tres balones a la madera y un
penalti fallado, dan una idea de lo
injusta que fue la derrota del
S'Horta. Un resultado adverso ante
uno de los gallitos de la categoría

RAUDALES
- Petra, 0
que tuvo este día el santo de cara.

El S'Horta salió a ganar, sin
complejos y dominó siempre la
situación pero sus esfuerzos no se
vieron recompensados. La suerte
también juega en el fútbol.

S'HORTA.—R. Roig, Garcia (Ca-
rrasco), Manolo, Oscar, Burguera,
J. Ramón, M. Roig, Aznar, Asturias,
Vaca y Dino.

CONSELL, 1 - CA'S CONCOS, 1
MAGNIFICO RESULTADO

El Ca's Concos consiguió un estu-
pendo positivo en su desplazamien-
to al campo del Consell, equipo que
milita en la zona alta de la tabla
de clasificación y que contaba con
siete positivos. El equipo local se
vió sorprendido por el Ca's Concos,
que supo marcar un gol y defender
con notable acierto su parcela.
JUVENILES

PETRA, 0 - FELANITX, 4
GRAN PARTIDO

Los felanitxers realizaron en Pe-
tra un excelente partido, dominando
ampliamente al conjunto local. La
1. a parte terminó ya con un resul-
tado altamente favorable (0-2). Pero
el resultado pudo ser todavía más
abultado ya que el buen jugador
Huguet marcó un claro penalti con
que fue castigado el equipo de
Petra. Los goles fueron obra de
Felipe, Pascual (2) y Huguet.
ALEVINES

FELANITX, 2 - J. SALLISTA, 1
UN BUEN TRIUNFO

Los alevines felanitxers jugaron el
sábado día 26, en «Es Torrentó»,
un buen partido ante un equipo
incómodo como es el de Inca. La
primera parte terminó con las espa-
das en alto (1-1). En la segunda los
pupilos de Adrover pusieron toda la
carne en el asador logrando una
victoria importante que les puede
dar moral ante los próximos com-
promisos.
BENJAMINES

Los benjamines del C. D. Felanitx
participarán en el TORNEO DE

- «FUTBITO» a celebrar en el campo
de deportes. Hay buena cantera. El
club merengue va a presentar ni
más ni menos que cuatro equipos
bajo la batuta de Pedro Juan y el
cerebro gris de estos fenómenos
Magín Vidal. Estos equipos llevarán
el esponsor de «Bar Cristal», «Dis-
coteca Calipso», «Celler Randa» y
«Opel Felanitx», entidades que co-
laborarán en la aportación de equi-
pajes para estos chavales.
FUTBOL EMPRESAS
PROTECTORA/GRIMALT, 4 -

SAN MARC (SINEU), 3
FERRA, EL GOLEADOR

Tuvieron que batir el cobre nues-
tros «empresarios» ante sus honó-
mines de Sineu, perdían apenas
empezado el partido (0-2), pero una
gran reacción les permitió irse a
los vestuarios ya en la 1.a parte
habiendo igualado en el marcador

Resultats
Juvenils masculins:

PLA DE NA TESA -
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 65-53

Júniors masculins:
J. CAPCVAUTOC. GRIMALT -
SANTA MARIA, 	 77-56

Juvenils femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT -
ALCUDIA, 	 35-38

Seniors femenines:
XALOC -
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 37-56

Comentari
Comença la jornada amb una

nova derrota de les JUVENILS.
Aquest equip no ha sabut aprofitar
les diverses oportunitats que ha tin-
gut al enfrontar-se amb formacions
d'un nivell semblant. Són 9 les
derrotes consecutives que duu, en-
cara que moltes d'elles per un mar-
ge de pocs punts, com la que co-
mentam ara. Els darrers 7 minuts
del primer temps foren un desga-
vell (de 12-12 a 14-28 en el descans)
que no fou possible d'arreglar mal-
grat l'actuació de la segona part que
fou més positiva i que tingué un
parcial de 21-10. A resaltar els 14
punts de Pilar Obrador.

A continuació els JUNIORS amb
un frenetic començament d'encon-
tre s'imposaren amb força claretat
al Santa Maria, capdavanter del
grup. El 20-3 del minut 10, o el 42-
21 del descans desmotiva una mica
als nostres jugadors que en el segon
temps només conservaren les dife-

(2-2). En la segunda siguieron pre-
-sionando y consiguieron dos nuevos
goles y la victoria. Goles de Ferrá
(3) y Covas.

Angel

rències (les quals oscillaren entre
els 29 i 17 punts). Una vegada Ines
Ameng al (24) i A. Oliver (16) foren
els mà,dms anotadors; ambdós ju-
gadors foren «obsequiats» amb una
falta te nica perhom per un parell
de cot egiats, molt «pitons» per
cert.

Els UVENILS masculins torna-
ren de 'uit del Pla de Na Tesa amb
una de avantatge de 12 punts que
ja s'ha ia produït a la primera part
(37-24). Els locals els sortí un par-
tit mol rodó, amb una punteria cap
a la ci tella que els sorprengué a
ells 'ateixos. El millor segon
temps sel Joan Capú no bastà per
canviar el resultats.

Final nent les StNIORS, decidi-
des a antar «Alirón» a Felanitx la
penúlti a jornada, jugaren en pla
líder a camp del Xaloc (una pista
a la q e han perdut, entre d'altres,
Bons res, Pink, Ses Salines i San-
ta Me ica). El partit havia estat
equilib t fins al descans (23-24)
per?) I facilitat anotadora de Cati
López 25) i Camarero (12) donaren
les ale necessaries per fugir del
Xaloc.
AQUE TA JORNADA

El dissabte tindrem a la vila dos
interessants encontres: els juvenils
rebran l'Avante i els júniors el «Cal-
zados Los Pinos» d'Inca.

L'equip femení juga a Ciutat con-
tra el Cide.

Les seniors tenen ajornat fins el
proper dijous a vespre el darrer
partit que disputen a Felanitx amb
la possibilitat d'obtenir definitiva-
ment el primer lloc en el Campionat
de Mallorca en cas de guanyar al
Santa Mónica. Vos hi esperam a
tots.

LARRY CISTELLES

BASQUET

Derrotes de s equips juvenils"7"401 *";, / 0 3N 	 R
OfitOteltilti #4

Felanitx, 1



Coloms a la Sala
ELS CAMISSAINES
L'APDC
El Ple Extraordinari, la roda de
premsa i Ca's Corso

Dia 29 de febrer demanàrem un
Ple Extraordinari, com tothom ja
sap. A la tercera solicitud ens han
concedit la gràcia de fer-lo. Aquesta
vegada sembla que no s'han sentit
insultats, ho hem raonat i , sobretot,
ja no tenen cap altra excusa. Un Ple
Extraordinari suposam que deuen
saber què vol dir, i això de dema-
nar-ho és perquè són urgents cis te-
mes que es volen tractar i per això
es convoca. Creureu que han tengut
la barra de convocar-lo pel dia 11
de maig! (d'enguany). La convoca-
tória la signa el batle (en funcions)
senyor Mora, es a dir que les sos-
pites evidents de pacte incondicio-
nal, les signen. No només hi ha con-
fabulació, combreguen amb les ma-
teixes idees, les mateixes filigranes
i les mateixes fantasies. Són carn i
ungla. La delicadesa de la convoca-
tòria arriba a extrems inimagina-
bles, hi ha dos temes que són de la
Plenària Extraordinària demanada
el mes de desembre de l'any passat!
Creim que qualsevol comentari és
be de demés.

A la roda de premsa hi convidà-
rem el grup APDC per separat o si-
gui, convidàrem a AP i convidàrem
a DC. El grup AP ens va fer arribar
una nota on «considerava oportú no
assistir-hi», les raons no On gens
males d'entreveure, deuen trobar
oportú no donar compte a ningú del
que beneeixen juntament amb la DC
La DC ni tan sols es molest?' en ex-
cusar la • seva falta d'assistencia,, no
devien tenir cap malalt per excusa,
com l'altra vegada. El que vàrem
dir, ho deveu saber, no ho repeti-
rem.

A que ve la QUERELLA CRIMI-
NAL PER PREVARIACIO? Explica-
rem què passa a la Urbanització de
Ca's Corso. El mes de desembre de
l'any 1983 l'Ajuntament de Felanitx
no va voler rebre la Urbanització
perquè, entre d'altres coses, dema-
nava que es fessin les clavagueres
que segons el Pla Parcial aprovat hi
mancaven. Els urbanitzadors posa-
ren recurs i el perderen davant
l'Audiència de Ciutat, però apela-
ren davant el Tribunal Suprem i la
cosa està pendent de Sentència.
Fins aquí molt bé. Això és el que
ha passat, per?) les conseqiiències
d'aquests fets, són el que no s'ha
tengut en compte a l'Ajuntament.
L'Ajuntament hauria hagut d'infor-
mar que no es podia construir dins
Ca's Corso fa cinc anys, i va fer el
que sempre ha fet, passar de lleis
i fer de tants de caps tants de bar-
rets. 'Aparellador i el Secretari no
feien els informes preceptius i ja
sabeu com anaven i van les coses
per aquella casa.

Arribam els COLOMS (assaciats
de veure fer parts i quarts) i dema-
nam que es facin les coses iguals
per a tots, o sigui, així com toca. El
Tècnic i el Secretari fan els infor-

C. Pizarro cantonada Churruca - Tel. 575174 Porto Colom

Restaurant UN POE
OBERT TOT MN

RENAULT SU ERCINCOle* Are
quierci.citinifo ?mien)

Corr . 'Ili Su ikreintrt" Vive,

Of6	 oosa

a NI tildo menus quo un esqUitual en n-ev-ttra ,

sí se l'as gasta t ni 1-1e. nitUlt . st.tp .ercitu'n Five.

N ti ¡winter ruche.

927.675 1P.V.P.

LO TIENES EN
Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, km. 05 - Tels. 5819134 85 - CALON6E: CHa. Felanitx, 5 - Tel. 651393

También Abierto por Ills mañanas, SABADOS y DOMINGOS.
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mes preceptius per a concedir les
llicències i resulta que quan es de-
manen les dues primeres llicències
d'obra dins Ca's Corso, els informes
són desfavorables; no es pot cons-
truir, arriben a la Comissió de Go-
vern i el Batle argumenta que dins
Ca's Corso es poden fer clots negres,
tot lo contrari del que l'Ajuntament
defensa davant del Tribunal Su-
prem! Posam Recurs davant la
irresponsabilitat que suposa ignorar
el que diuen dos informes. Natural-
ment ignoren el Recurs i posam Plet
davant l'Audiència de Ciutat. El
mes següent es demanen dues lli-
cències més i amb les mateixes con-
dicions les deneguen. Un mes des-
prés es demana la renovació de
dues llicències més i es tornen a
concedir, aquesta vegada sense els
informes desfavorables.

Qualsevol que hagi seguit la con-
tarella haurà de concluir que algu-
na de les tres concessions i denega-
cions és injusta i que els que les
varen concedir o denegar en tenien
plena conciència, per tant hi ha ha-
gut Prevariaci6 i això és el que vo-
lem demostrar, a més també demos-
trarem que el seguiment d'aquests
fets demostra com es fan les coses,
aquesta és la dinàmica de la casa i
creim que ja passa de mida, no es
pot tolerar seguir així i va ser el
senyor Batle el que ens va aconse-
llar de seguir amb la via dels Re-
cursos i Contenciosos, quan ii va-
rem dmanar a una Plenària que per
que no canviaven d'actitud. Ho te-
nen dories. talment ho volen, el que
passas que no coincideix ni poc ni
gens amb la manera que s'haurien
de fer les coses.

SE BUSCA CHICA/O para oficina
en Porto-Colom, para empezar
enseguida.

Informes: Tel. 575266

BUSCAMOS PROFESOR/A, para
dar clases en Alemán, 2 o 3 veces
a la semana, a una niña de 9
años. Del 9 de mayo al 25 de
julio. Y un profesor de MUSICA,
para piano y violin.

Informes: Tel. 580658

SE ALQUILAN 2 LOCALES CO-
MERCIALES con cámaras frigorí-
ficas, en Porto-Colom.

Informes: Tels. 657467 y 575286

SE OFRECE CHICA para guardar
niños, en Felanitx.
Informes: C/. Zavellá, 63

SE NECESITA CHICA para tienda
en Calas de Mallorca. No es im-
prescindible idiomas.

Informes: Piscis, Tel. 550715 y
552500

CUIDARIA NIÑOS en mi casa.
Informes: P.° Ramon Llull, 23,
2.°, Izq.

SE CERCA GENT per finalitats
artístiques i culturals.

Informes: Tel. 580166

VENDO SIMCA 1.200 PM-M. Buen
estado, 46.000 Km. de rodaje.

Informes: Tel. 581574

Organizado por el Club Ciclista
Palma se celebrará mariana el
XXVI Trofeo «Andrés Oliver* de
ciclismo para aficionados.

Esta carrera consta de 141 Km.,
con salida de Palma a las 9 de la
mañana, estando prevista la llegada
a Sant Salvador, que será final de
carrera, a las 12'54 del mediodía.

Se trata de una de las clásicas
del calendario ciclista mallorquín
que coincide con el inicio del CM-
turón Ciclista Internacional de Ma-
llorca, por lo que en esta carrera
tomarán parte alrededor de sesenta
corredores de las categorías de Afi-
cionados de 1.a y Especial, corredo-
res españoles y de diversas nacio-
nes europeas que están en nuestra
isla para tomar parte en el CM-
turón.

Esta carrera está patrocinada por
el Consell Insular de Mallorca y
será la primera vez que tenga como

final Sant Salvador, final que endu-
rece la prueba y al mismo tiempo
Ia reviste de gran espectacularidad.

Los corredores tienen previsto
iniciar la escalada a Sant Salvador
alrededor de las 12'35, y entrarán
por la carretera de Manacor.

Esperemos que seran muchos los
aficionados felanigenses que maña-
na al mediodía estarán en Sant
Salvador para recibir a estos esfor-
zados de la ruta, que han elegido
a nuestra ciudad para final de una
carrera muy importante • dentro del
calendario ciclista mallorquín.

Hay que agradecer al club orga-
nizador el que haya elegido Sant
Salvador para final de esta prueba.

 1•0010111•■■•••■■•

SE NECESITA CAMARERO/A con
experiencia para cafeteria en Cala
Ferrera.

Informes: Tel. 581338 (noches)

CICLISMO

Mariana al mediodia finaiiia ei Trofeo Andrés
Oliver en San Salvador




