
Mostra Bibliográfica Comarca de itiligjgrn
La LLAR DE LA TERCERA EDAT DE L'INSERSO, organitza

una MOSTRA BIBLIOGRAFICA DE LA COMARCA DE MIG-
JORN.

La inauguració d'aquesta mostra tindrà Hoc el dissabte dia
23, a les 7 del capvespre.

Sera presentada per l'historiador Mn. Pere Xamena i l'inves-
tigador Onofre Vaguer farà un parlament sobre «El llibre a la
Mallorca del segle XVI».

Tots hi sou convidats.
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Pere ii 	publica	 seu primer
bre de poe es

Plenária municipal

Vuin varda per a radquisiciai del
cienn Fula& 11, Segattlit chitadana

Aquesta vegada fou Aliança Popu-
lar qui s'oposa a una proposta de
lalcaldia per a iniciar gestions con-
duents a l'adquisició del Cinema
Felanitx. La disparitat d'enfocament
en la qüestió cultural entre els regi-
dors aliancistes i els del PSOE fou
gairebé lo més destacable pel que
fa als matisos ideològics que es
poguessin fregar. Tant Gabriel Mora
com Tomeu Tejedor apuntaren la
no rendabilitat de l'empresa, men-
tre que els del PSOE puntualitzaven
que no s'ha de cercar rendabilitat
a l'activitat cultural, alhora que
ressaltaven l'obligació de l'Ajunta-
ment de prestar uns serveis socio-
culturals a la població.

L'assumpte de l'adquisició del
Cinema Felanitx fou aprovat doncs
amb els vots favorables de la DC,
els Coloms a la Sala i els del PSOE
(excepte Paco Garcia que s'absten-
gué) en els termes següents: Pro-

Aquest passat cap de setmana ha
tengut lloc a Tarragona l'assemblea
anual de la Federació Espanyola
d'Agrupacions Folklòriques (FEAF)
que agombola prop de cent grups
de tot l'Estat. S'Estol es desde fa
anys membre d'aquest collectiu que
treballa per la investigació i divul-
gació de la cultura popular dels
diferents pobles o regions, a més de
promoure intercanvis, publicacions,
festivals, etc. així com també per la
dignificació de les manifestacions
folklòriques, massa vegades manipu-
lades o fetes mal bé. S'Estol hi va
ser representat p'En Miguel Andreu,
En Jaume Obrador i En Miguel Ju-
lia. AI llarg de les diferents sessions
es va donar compte de la situació,
activitats i objectius dels distints

nunciament de la Corporació per tal
d'habilitar els fons necessaris per a
l'adquisició del cinema si es troba
convenient i cerciorar-se de si l'ofer-
ta es manté, tot i que ha expirat
el termini que havien assenyalat els
venedors.

Aquesta compra, que suposaria
una inversió de 47 milions i mig de
pessetes, se refereix al local del
cinema més uns solars confrontants
i du aparellada la requalificació
d'uns terrenys situats dins zona
industrial per tal de que sien con-
siderats també aptes per a comerç.
Això planteja una modificació pun-
tual del pla parcial en aquest sentit,
cosa que no va repugnar en principi
a cap dels grups municipals.

Coloms a la Sala, que cridaren
l'atenció en el sentit de que l'oferta
havia caducat, donaren el suport a
l'operació sempre que es fes dins

(Passa a la pàg. 4)

grups i entitats que integren la
FEAF. La intervenció dels represen-
tants de Felanitx feu referència a
temes diversos, com per exemple
ball de bot i turisme, ballades
populars, ball de bot a les escoles,
escoles de ball de bot, recuperació
de tradicions, etc.

Ja cap al final de la reunió es
tractà el tema dels diferents festi-
vals que s'organitzen a Espanya i a
l'estranger, alguns dels quals comp-
ten en principi amb la presència de
S'Estol. També es va tractar de
passada la possibilitat de que Fela-
nitx fos la seu, l'any que ve, d'un
gran festival amb participació de
grups d'Espanya i de l'estranger, tot
fent-ho venir bé amb les noces d'ar-
gent del nostre Estol d'Es Gerricó.

om'atreus
angel etern

de misterioses flaires

per?) no em sap greu, Ahala».

«Ahala» és el títol d'un llibre
poemes que tot just acaba
treure de la impremta En Pere
Uguet.

La sentor lleugera de tinta fresca
i la imprLsió un xic volupta de
sospesar un llibre nou, junt al fet
de tenir al teu davant l'autor, no es
pot desaprofitar. No és massa fre-
qüent la publicació d'un llibre d'un
autor jove com per no posar-hi
esment.

Pere Uguet Gonzalez ens confessa
que sent una especial atracció per
Ia literatura des dels dotze anys.
Primer foren contes i petites narra-
cions i a partir dels setze anys
opta decididament per la poesia. En
un principi com un joc i , poc a poc,
com una mena de necessitat

D'aquesta curolla n'han estat tes-
timoni de tant en tant les planes
del nostre setmanari, ja que En
Pere Uguet no concep fer poesia
per a estojar-la, ell pensa que un
poema no és del tot acabat fins que
incideix de qualque manera dins un
embient. Es com el gest de llançar
una pedra a l'aigua i fruir de con-
templar les ones concèntriques que
es van eixamplant...

—Però això —diu Pere Uguet-
per desgracia no és sempre així. La
meva experiència en aquest camp
ha estat més aviat decepcionant, car
és poc afalagador sospitar que la
teva obra no provoca cap tipus de
reacció, ni en 136 ni en mal. Sempre
et quedes en el dubte de si qualcú
t'ha llegit, de si a la gent l'interes-
sen aquestes solfes.

—Idõ, com així aquest llibre?
—Pel que he dit precisament, per

rompre amb més força aquest si-
lenci, per projectar la meva inquie-
tud dins un espai més ample.

—Com definiries la teva poesia?
—La meva poesia és intimista per

damunt de tot, amb una gran preo-
cupació per la forma, amb la qual
intent imprimir-li un ritme i una
intencionalitat que es fa palesa des
del mateix grafisme. Òbviament la
meva obra, sense ser avantguardista
tampoc no s'ajusta als canons clas-
sics. Intent d'aplicar-li una fórmula
molt personal.

—Això no obstant, hi haura uns
poetes que si no t'han influit, al
manco t'han impressionat. Quins

són aq sts poetes?
—Sal at Papasseit, Rosselló-Pen-

cel, Ka afis, Bécquer...
—Co ixes l'obra dels pocs poetes

felanitx rs?
	—Co 	 la de Miguel Baugà, un

poc la 'Arnau Pons...
—Per cert, no existeix cap tipus

de nexe entre els poetes que treba-
llau din Felanitx?

—No hi ha res en absolut. Tant
de bo •ue els qui a la vila sentim
interès per aquests temes ens
posassi en contacte per tal de
poder c • mpartir aficions i contras-
tar pu ts de vista. Fallen ele-
ment que aglutinin esforços,
inquiet ds, aflcions. Això no és
tan sols des del punt de vista litera-
ri, sinó nivell general i aquesta ne-
cessitat es fa encara mês palesa
dins P:stament juvenil. El nostre
poble 24% udeix encara a molts in-
drets d' n cert prestigi, d'un encuny
d'inteiF ctuai que me n'adon que
respon • n absolut a la realitat. Pens
que aix són residus d'un temps pas-
sat.

—Aix doncs, no mantens cap ti-
pus de elació amb altres sectors li-
teraris se l'illa?

—Si s ue en mantenc. A Llucma-
jor, 111.1 acor i Sant Llorenç. En
aquests pobles hi ha .uns cercles on
es:culti en d'una manera comparti-
da aqu stes aficions.

—En hem allunyat del motiu de
Ia cony rsa. El teu llibre. Estàs sa-
tisfet de l'edició?

—Si. s una edició senzilla, sense
pretens ons tipogrAfiques, però que
me sem la molt correcta i digna.

Efect'vament, el llibre resulta
atractiu La portada és un dibuix de
Lina R mon i els 52 poemes s'agru-
pen en ii uatre capitols sota els epl-
grafs s giients: «Estant un hivern
vora el ami del sol», «Tal vegada
la natu a sigui amor», «Entre som-
nis tren ats» i «L'amor etern». La
impress ó es de la tipografia Roig de
Campo . Consta de 76 planes i por-
ta un pr' leg de Joan Iribarne Garay.

Pere guet, guanyador del XII En-
contre • ePoesiaJove d'Elx,estudiant
de mag steri, un jove poeta, acaba
d'editar el seu primer llibre. Aix?) és
el que diem exposar-vos des d'a-
questes slanes. Gràcies, Pere, per la
teva co versa.

T. P.
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de
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PREU DE SUBSCRIPCIO

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

SANTORAL
Diu. 17 St. Anicet
Dill. 18 St. Galdí
Dim. 19 St. HermOgenes
Dim. 20 St. Sulpiei
Dij. 21 St. Ansehn
Div. 22St. Soter
Diss. 23 St. Jordi

LLUNA
Quart creixent (lia 23

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes
diumenges), a les 8, io, 14 i
17,45 h. Diumenges i festins, 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
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-

menges I festius, a les 19 h
Palma - Felanitx: A les 12,30

i 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 i 17,30 h.

Portocolom - Felanitx: A les
7,30, 9,30, 16 i 18 h. Diumen-
ges, a les 7,30, 9,30, 13 i 18,15 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 830 i 12'30 h.

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

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

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

580448-581144
Funerària Lesever	 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guardia Civil 	 580090
Bombers 	 581717

Francesc Piña
Gayit-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
CI Ticoulat
Francesc Piña    

cine principal    

Tel. 580111
Viernes 15, sábado 16 a las 930 noche y domingo 17 desde las 3

La película de los Héroes -del Espacio ya est aquí para deleite de los
niños y mayores. Una película de ciencia-ficción para disfrute de todos.
¡No te la pierdas!

REGALAREMOS a cada niño un POSTER en la función del domingo
a las 3.

Los Masters del Universo Y SE ACABO EL PASTEL

Viernes 22, sábado 23, a las 9'30 noche y domingo 24 desde las 3
Con gran éxito en los cines de estreno de Palma actualmente, llega

a nuestra pantalla el no va más en películas de acción.

Perseguido y Apunta dispara y corre

tuna Odrover Odrover

va morir a Felanitx, el dia 30 de març de 1988, a l'edat de 66 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al cel sia

El seu espòs Nadal Rosselló; fill Rafel; filla política Antònia Salas; nétes Aina M.  i Margali-
da; germana política Germana; neboda Miquela i els altres parents, vos demanen que encomaneu
Ia seva ànima a Déu.

Casa mortuòria: C. Onofre Ferrandell, 27

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx

El Excm. Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el pasado
día 2, tomó los siguientes acuerdos:

Se aprobaron las Actas de las dos
últimas sesiones.

Se dio cuenta de la Contratación
Directa acordada por la Comisión
de Gobierno de las obras necesarias
para el funcionamiento del Colegio
Reina Sofía de S'Horta, a causa de
la emergencia debida a las lluvias
torrenciales.

Se acordó la desestimación del
recurso frente a la aprobación
inicial del Proyecto de Presupuesto
Ordinario de 1988 y su aprobación
definitiva.

Se acordó convocar concurso pa-
ra adjudicar la explotación de las
instalaciones temporales en las pla-
yas de este término municipal y
aprobar el Pliego de Condiciones.

Se acordó la Contratación de un
Ingeniero de Caminos para la redac-
ción de diversos proyectos.

Se acordó no admitir a trámite ni
aprobar inicialmente el Proyecto de
P.P. de Ordenación de los Polígonos
24 y 25, promovidos por Rodaro.
S. A.

Se acordó la aprobación inicial
de los proyectos de modificación del
P.P. de Ordenación de sectores del
Polígono 31.

Felanitx, 3 de marzo de 1988.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 21, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de
todos 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 11.048.227 pesetas.

Se dejó sobre la mesa la suscrip-
ción del contrato de mantenimiento
del Ordenador Municipal, pendiente
de informe.

Se recibieron provisionalmente
las obras de reforma de la Plaza
Mossèn Cosme Bauçá.

Se acordó agradecer el ofreci-

miento hecho por D.  María Anto-
nia Artigues Pons como Asistenta
Social.

Se dejó sobre la mesa la adqui-
sición de un Modem conectable
a la clavija de teléfono para el
ordenador.

Se dejó sobre la mesa la instala-
ción de una placa de 8 MBytes de
memoria Ram en el Ordenador.

Se autorizó a los siguientes par-
ticulares para la apertura de zanjas
en la vía pública: A D. Matías Vi-
cens Gomila y D.a Micaela Vadell
Vadell.

Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.

Se informó favorablemente la so-
licitud de construcción de vivienda
rústica solicitada por D. Guillermo
Adrover Sbert.

Se informó favorablemente la so-
licitud de construcción de vivienda
rústica solicitada por D. Sebastián
Adrover Bennásar.

Se informó favorablemente la so-
licitud de construcción de vivienda
rústica solicitada por D.a Catalina
Company Amengual.

Se 'concedió licencia a D.a Purifi-
cación Roldán Baladrón para cons-
truir una vivienda en solar n.° 158
de la Urb. Lafe de Porto-Colom,
con una tasa de 99.956 pesetas.

Se concedió licencia a D. Basilio
G. Frías Gonzalo para construir
una vivienda aislada en solar 32 de
Ia Urb. Cala Marçal, con una tasa
de 172.777 pesetas.

Se concedió licencia a D. Miguel,
D.a Catalina y D. Francisco Antich
Coll para construir un edificio de
local y viviendas en solar de la
Avda. Tamarells, s/n. de Porto
Colom, con una tasa de 233.722
pesetas.

Se concedió licencia a D. Miguel
Caldentey Perelló para construir
una vivienda unifamiliar en solar
de la calle Pelat, s/n., con una tasa
de 76.967 pesetas.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Juan Rosselló Mir, a D. Miguel
Barceló Bordoy, a D.a Catalina
Monserrat Bover, a D.a Catalina
Mestre Mesquida, a D. Salvador
Pifia Barceló, a D.a Antonia Mora
Rigo, a D.a Francisca Uguet Rosse-
116, a D. Gabriel Uguet Rosselló y a
D. Rolf Wecener.

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 25 de marzo de 1988.
El Secretari

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Gabriel Mora Vaquer

ALQUILO APARTAMENTO en Por-
to-Colom para los meses de julio
y agosto.

Informes: Tel. 280269



Restaurante VISTA HERMOSA
Carretera Felanitx-Porto Colom Km. 6 - Te1.575960

Nuevo año, nuevas ideas.
Nuestra exquisita carta
Dos meals completos diarios
UNO 1.100 pts. otro 1.400 pts.
y muchas cosas más

Para BODAS - BAUTIZOS - COMUNIO-
NES etc.

PIDA PRESUPUESTO

-Nuevas clases
-Se facilitan cur
también

- Información: TeENGLISH SCHOOL

FELANITX

La Plaga dels pintors

Mai per mai Cala Figuera es òrfe-
na de pintors. Sempre hi ha una
tela blanca que espera convertir-se,
metamorfesejar-se en paisatge. Sem-
pre hi ha romanalla de pintura
fresca a les rogues, indicatiu de que
no fa massa temps que hi ha passat-
pintat un pintor.

L'hora verda de la Cala verda-
verdíssima es troba a un dels mi-
nors moments. Reina el silenci i
l'aigua salada xiu-xivexa dins el seu
bres.

Assegut als esglaons fets temps
—ara ja no hi són— de l'escar de
Ca'n Ferrareta, contempI com Fidel
Bofill dialoga amb el paisatge. El
silenci permet escoltar com el pin-
zell acaricia la tela blanca que es
convertirà en Cala Figuera.

En Tomeu Busques amb el seu
llaüt tan mariner romp la pell de
l'aigua, l'espill de l'aigua, que es
trenca amb mil bocins lluents com
si fossin peixos de foc.

Fidel Bofill pinta i encetam la
conversa.

—Que es per a Fidel Bofill pintar?
—Per a mi., pintar, ho es tot. Es

allb que omple tots els buits. Es
AC) que em cal fer per no anar-me'n
d'aquest món amb les mans buides.

—¿Hi ha una comunicació entre
el pintor i l'obra pintada? Vull dir
si l'estat d'ànim es reflexa a la
pintura.

—Hi ha més que una comunica-
ció. El que hi ha, al menys en el
meu cas, es una integració total.
L'estat d'ànim, naturalment pot re-
flectir-se en l'obra de tot artista. I
així es, de fet, moltes vegades. Pert)
no sempre, encara que sembla una
paradoxa. Es allò que es diu: Ridi,
pagliasso...

De vegades, l'obra de l'artista pot
expressar tot el contrari d'aquell o
aquest estat d'ànim. Pot ser una
meta sospirada, un desig, qui sap
si una utopia en va esperada. Un
missatge? No, no ho crec. Al menys
jo no em considero de prou vàlua
com per a donar missatges. La me-
va pintura es el meu jo, es el meu
mirall. Allò que sóc o que podria
ésser. Es l'abstracció feta real.
Nova paradoxa...

—Contemplant la teva pintura
horn diria que gaudeixes d'una gran
vida interior i que deus estar molt
content quan pintes.

—Realment aixf es. Sóc feliç amb
el meu treball, però cal entendre
aquesta felicitat de la forma que es
possible i relativa. Si! La meva vida
interior és plena, però en lluita. El
que no sé es el volum d'aquesta
plenitud.

Amic Miguel, les persones som
com els càntirs. N'hi ha de moltes
mides i capacitats. Per realitzar-se,
cal «omplir el càntir» fins dalt de
tot... El que jo no sé, creu-t'ho, es
el volum del meu càntir.

—Dins quin paisatge Fidel Bofill
troba Fidel Bofill?

Fidel Bofill es el mateix davant
tots els paisatges?

—Jo no em busco. Sóc jo tal com
sóc. No em someto a aquesta anàlisi

per Miguel Pons

freudiana. Bo o dolent, Fidel Bofill
es un fet real, inamovible en la seva
trajectòria. Sóc all() que els altres
pensen de mi. La balança del temps
ho mesurara.

Si. Rotundament si. No m'agrada
el servilisme. Cal que el paisatge sia
només una eina. Es a mi a qui
pertoca fer-ne ús.

—Quan contempl la teva pintura
jo parlaria més d'un poema líric
que d'una tragedia. ¿Es que sem-
pre intentes crear bellesa amb els
colors?

—No hi ha tragedia, però potser
si drama, lluita. Quant a cercar
bellesa, si que ho intento. L'Art es
bellesa, per més que diguin. La
resta són punyetes. Hi ha principis
que no poden ser canviats mai, l'Art
és bellesa. Totes les altres teories,
snobs i de moda, no tenen consis-
tencia. Són... collonades.

—Mallorca, Eivissa, Grecia, Japó,
Thailandia... ¿Quin es el paisatge
que sempre tornaries pintar?

—Es clar que tinc preferencies,
que solen ser circumstancials. Agin
es on pot intervenir a prendre una

decisió l'estat d'ànim. Però vull
aclarir que Mallorca captiva, fins i
tot se m'ha convertit en una neces-
sitat. Pere, no se pas per que. Es
així. Punt i apart.

—Música i pintura. Parla'm de
l'American Suite.

—Oh! l'American Suite. Un assaig
que estimo. Paraules, color, música.
Una vivència. Un frenesi. Una orgia.
Aquesta que tu tens a les mans, és
només un preludi. Ja em parlarem
més endavant.

—Les persones i les màquines són
de la mateixa mena.

—La lluna ha caigut dintre un
bassal. Un gos se l'ha beguda a
trenc d'alba.

—...mentre el cant faille d'un
cactus prenya la lluna agoserada.

—A vegades de tan real ets abs-
tracte. Jo diria que basta mirar
aquesta harmonia de blancs grecs.
¿Què sent el pintor quan ha lograt
copsar tanta delicadesa?

—Si, d'acord. Pert, hi ha més. La
meva obra té abstracció, informalis-
me, expressionisme i, per que no?,
impressionisme. En la meva obra
poso en solfa totes les experiències
anteriors a l'art.

Quant a Grecia, que te'n puc dir?
Et confiaré un secret. Voldria morir
a Grecia. Si hi ha cel —no n'estic
pas gens segur!— Grecia hi es ben

a prop.
—Quins indrets de Mallorca t'in-

teresse1 o quin elements del paisat-
ge mal orqui? ¿Que sents quan pin-
tes Cala Figuera de Santanyí?

—M'agrada la vella olivera, sim-
bol de permanencia. Símbol de
bellesa. Ombra dels déus perduts.
Grecia? Mallorca? Cementeni de
déus.

Ai! Çala Figuera! Quin repte per
a mi. No me'n surto. Tanta bellesa
m'obliga, em limita, em condiciona.
Cal estudiar-la més. Em domina 1
no ho I vull. Continuaré cercant la
solució Pintar a Cala Figuera es un
sofrim nt. Però m'agrada de tor-
nar-hi.

—Co una petita confessió e
deman ¿ets sincer pintant el que
pintes?

—Si, ho sóc. Però això es feirmu-
la no alida. Caldria anar amb et
cor a la ma, però, cal tancar el
puny. 	 sinceritat et deixa massa
al de •bert. Avui triomfa qui no és
sincer. A tothom li agrada que ii
donin at per llebre.

—Pr jectes?
—U estudi de figura humans

sobre a repressió física, basat ei
inform cions rebudes en directe
del 	 x-internats als camps de
Mauth usen i d'altres.
La ellesa de l'horror posada al

servici de la pau i la comprensi6.
L'esgarrifança del record d'uns fets
que nó s'haurien de repetir. Vull,
amb axò —potser m'aparto de l'ob-
jectiu e la meva plàstica— desper-
tar co ciències adormides.

Un jrojecte també per a mi el
més important en la meya trajectó-
ria aztística, l'edició d'un llibre
sobre la meva obra a Mallorca.
Amic iquel m'ajudaràs?

voler.
* * *

El ialeg de Fidel Bofill amb el
paisat e és una realitat que es th
palesa a la Galeria Beam i als seus
murs, n s'obrin les finestres sobre
variats i multicolors paisatges, tala
paisat es que tenen anima.

SE P ECISA MECANICO, preferi-
ble ente con conocimientos de
elec ricidad.
Inf.: En Ladrillerias Mallorquinas.
Tel. 582061

NECE ITO OPERARIO con conoci-
mie to mecrinica y con carnet de
con ucir.

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

Inf.: 	 1. 581577
.1■1111•1•110,20■11.101.

os en Inglaterra

SE T SPASA DROGUERIA-PER-
FU ERIA en C/. Mateo Obrador,
34.
If.' es: Tels. 58 23 85 y 58 22 61.

Fidel ßefH dialoga amb el paisatge

M•11=1■Gm•■••

n inglés ahora

. 581080



Pescados ANGELA
C. Santa Maria, 25 - Tel. 575782

Comunica a sus clientes que ya rige el
horario de verano:

Mañanas de 9 a 1.
Tardes de 5 a 8.
Domingo y lunes, solamente abierto por la mañana.

No olvide que en pescado fresco y
mariscos, PESCADOS ANGELA
en Porto-Colom,

HELADERIA Y CHOCOLATERIA
MARBLAU

PORTO-COLOM
BAFLES — BOCADILLOS — «PA AMB Oil» — HELADOS

TARTAS — CHOCOLATE CON NATA
REFRESCOS Y BEBIDAS

Dirección Silvestre Pérez
C. Cala Marçal

Restaurante l a. clase
busca cocineros, ayudantes de cocina
camareros/as.

Interesados llamar Tel. 575960

FELANITX

La Banda de Música viatja a
València

Per tal d'oferir diverses • actua-
dons en terres valencianes, i con-
vidada per la «Sociedad Musical La
Popular» de Pedralba, ahir havia de
sortir cap a Valencia la Banda de
Música de Felanitx.

La nostra agrupació musical ha
de res tar a terra llevantina fins dia
19 i per demà diumenge té progra-
mat un concert al teatre de Pe-
dralba.

Gabriel Ivlastre Over exposa a
Sa Pobla

Des de divendres passat i fins el
proper dilluns dia 18, a la sala de
Ia Caixa de Balears «Sa Nostra» de
Sa Pobla, el nostre paisà Gabriel
Mestre Oliver mostra la seva obra
pictòrica més recent.

Amb aquesta exposició Gabriel
Mestre ja ha superat el nombre de
vint-i-cinc pel que fa a mostres
de caràcter individual.

El Rector de b Parròquia és a
Roma

Dies passats sorti cap a Roma,
el rector de la nostra parròquia
Mn. Miguel Serra. L'objectiu del
seu viatge és seguir un curset inten-
siu d'actualització dins el camp de
les ciencies teològiques que s'impar-
tira al llarg d'un mes en el Collegi
Espanyol de la capital italiana.

Creuada de ¡'Amor Divl
VESPRES AL SANTUARI
DE CONSOLACIO,
DE SANT JOAN

Continuant dins el romiatge propi
de l'Any Marià, i després d'haver
visitat Bonany i Cura, el pròxim
dissabte, dia 23 d'abril, la Creuada
convida a participar en la visita al
bell santuari de Nostra Dona de
Consolació, de la Vila de Sant Joan.

La sortida serà a les 4 del cap-
'-vespre, des del carrer de l'Hospici.

A les 5, se cantaran Vespres de la
Mare de Déu seguides d'una Euca-
ristia que presidirà Mossèn Gabriel
Ferriol Antich, Rector d'aquella
Parròquia.

La darrera visita serà a les aca-
balles de maig, al Santuari de Sant
Salvador.

La cadena Barcalci inaugura un
nou hotel a la República
Dominicana

La setmana passada fou inaugurat
l'hotel «Jardín Bávaro» ubicat a la
regió dominicana de Punta Cana,
que ha estat construit per la Cade-
na Hotelera Barceló. A més del
president de la República Domini-
cana, foren presents a la inaugura-
ció el President Cafiellas i el Con-
seller de Turisme Jaume Cladera.
Fou el nostre paisà Gabriel Barceló,
qui en nom de l'Empresa feu els
honors dels convidats.

Aquest es el segon establiment
hoteler que obri a la República
Dominicana aquesta puixant empre-
sa mallorquina.

L'Exposició de flars i Wants
Tenim notícia de que enguany se

tornarà celebrar l'exposició de Flors
i Plantes el dia de la fira de maig,
a la Casa Municipal de Cultura.
S'inaugurarà dia 7 horabaixa.

Avançam aquesta informació per
tal de que els aficionats a les plan-
tes puguin fer les seves previsions
de cara a aquesta exposició.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
EXCURSIÓ.—Dilluns dia 18, al

santuari de Consolació de Santanyí.
Itinerari: Santanyí (visita a la
parròquia i al famós orgue de Jordi
Bosch), Puig de Consolació, Cala
Figuera, Cala Llombards (dinar) i
S'Avall. Preu per a socis, 1.000
ptes., no socis, 1.175.

ASSEMBLEA GENERAL DE SO-
CIS.—Dimarts dia 19, a les 17 h. a
Ia Llar.

CONFERENCIA. — Dimecres dia
20, a les 17 h. a càrrec de la nova
Doctora de la Llar, Palau Grau
Sancho, sobre el tema: «L'alimenta-
ció a la tercera edat».
CAPVESPRES DE CONVIVENCIA

—Se tornen començar dijous dia 21,
a les 17 h.

CONCERT DE PIANO DE JOAN
MOLL.—E1 proper diumenge dia 24,
a les 19'30 h. a l'església de Sant
Alfons.

Adoració Nocturna
Dijous dia 21, a les 9'30 del ves-

pre, en el Convent de Sant Agustí
hi haura, Vigília d'Adoració Noc-
turna.

ilum verda per a...
(Ve de la pagina 1 )

el termini d'un mes.
S'arribà, a la plenària de referèn-

cia, al punt 136., sobre seguretat
ciutadana. El Batle obrí la qüestió
amb una anàlisi de la situació, en la
qual volgué aclarir en primer Hoc
que el deteriorament de la seguretat
s'havia d'abordar amb serietat i
lluny de les demagògies que la
volen presentar com el preu de la
democràcia.

Examinà tot seguit les qiiestions
de fons que ajuden a la inseguretat:
Feblesa de la legislació, desmoralit-
zació de les forces de seguretat i el
funcionament del Poder Judicial al
nostre país.

Pel que fa a l'assumpte referit a
la nostra població el Batle recone-
gué que hi havia inseguretat —no
més que a altres Hoes, digué— i que
per consegüent no es podia estar
mans plegades, sinó actuar en la
mesura de les possibilitats.

D'un informe de la Policia exposà
els fets més específics: Frequents
robatoris a domicilis, en el camp,
d'animals i fruits, consum de droga
en un index preocupant i, per últim,
el «gamberrisme». Se referí així
mateix a les causes, que xifrà en la
necessitat de doblers per part dels
drogadictes així com també en la
manca de feina.

Després d'analitzar els efectius de
que es disposa, Cosme Oliver posh
a consideració unes mesures:

1.—Creació d'una Junta Local de
Seguretat. Aconseguir una collabo-

ració entre la Guàrdia Civil —depe-
nent del Delegat de Govern— i la
Policia Municipal.

2.—Elaboració per part de la Co-
missió de Governació, d'un nou
Reglament per a la Policia Muni-
cipal.

3.—Promocionar la formació dels
membres de la Policia Municipal i
millorar-la mitjançant uns cursets
pràctics per tal de conferir-li més
eficàcia.

El toc de les dotze impedí que la
Corporació discutís l'exposició del
Batle.

D'altres punts foren particular-
ment polèmics i donaren peu a de-
nunciar certes irregularitats detec-
tades en la renovació dels contrac-
tes per a la vigilhncia, neteja i ad-
ministració del camp d'esports, per
Ia del servei de neteja, control i
pesatge de l'Escorxador i pel de la
recepció definitiva de la 2.a fase
de construcció de l'Escorxador. El
PSOE exposà amb prou evidència
aquestes irregularitats, que no po-
gueren ser excusades en cap mo-
ment i que fins i tot provocaren en
dues ocasions la repulsa del porta-
veu aliancista i primer Tinent Batle
G. Mora.

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

informació local

Bodega de Felanitx Sdad. Coop. ltda.
ASSEMBLEA GENERAL INFORMATIVA

Es convoca tots els sods a l'Assemblea General Informativa,
que se celebrarà el diumenge dia 24 d'abril, a les 10 del mati,
a la Casa Municipal de Cultura sota el següent ordre del dia:

1.—Lectura i aprovació de l'acta.
2.—Informe gestió i general Cooperativa.
3.—Precs i respostes.

Felanitx, 12 d'abril de 1988.
El Conseil Rector



FELANITX

Cronicó Felanitxer
xin-xn7

APi'..\ DIX
per Ramon Rosselló

1443, 11 gener.—Guillem Sagrera, picapedrer, fa estimació de les
obres s..han de fer a la casa de mossèn Pere Salvador, prevere: s'ha de
ester una bar'. dera sobre la carrera i fer de nou, recôrrer el terrat, tot

costara 3 Inures. Aquest temps, Guillem Vilasclar, picapedrer, era sobre-
posit de l'ofici dels picapedrers. (ADM Comuns 2 f. 100v i 113v).

1444,— 21 abril.— Des del Bisbat es mana al Vicari  de Felanitx ad-
inonesti les persones que han robat paons i paones de l'alqueria de Jaume
Sunyer, que els restituesquin. (ADM Lletres f. 28).

1
1444, 2 de-,mtbre.—Des del Bisbat es mana al Vicari de Fela n itx, a

instancia de Bernat Caldentey, collector de la imposició del vi, admones-
ti Ics persones que han pres un llibre de paper amb cobertes de pergami
en 'eren anotats els deutors de dit impost. (ADM Lletres f. 106).

; 1446, 2 juny.—Des del Bisbat es mana al Vicari de Felanitx anuncif
damunt la trona les persones que han trobat i oculten una bossa de seda
verrnella que contenia 7 sous, perduda per Joan Soler mentre segava.
D'altra banda Guillem Bordoy reclama una fura que li han presa. (ADM
Lletres f. 50v).

; 1447, 27 març.—Els hereus de • Francesc Olms, cavalier, reclamen a
Jori Sabet, prevere, 21 Mures, preu de cert bestiar. (ADM Lletres f. 137).

1447, 21 abril.—Fra Bartomeu Monsó, de l'orde de Sant Francesc,
reclama 2 Mures a Pere Sunyer i altres 2 a Guillem Julia, per la celebra-
ció dc les misses de Sant Amador. (ADM Lletres f. 150).

:1452, 19 gener.—E1 prevere Guillem Candela d'una part i Antoni Sa-
greca procurador de Francesc Sagrera, el seu germii. d'altra part, menen
una qüestió per raó dels fruits de l'església de Felanitx. Dit Sagrera la
té per concessió reial quan queda vacant per defunció del rector Barto-
meu Rovira. (ADM Comuns 3 f. 116-119v).

.1453.—El clavani de la Seu dúria a Jordi Sabet, prevere, aquelles 6
hures que li fa cada any la clavaria, la festa .de Sant Miguel. (ACM Cla-
varta 1453 s.f.).

1454, 23 juliol.—Els consellers de Barcelona escriuen als jurats de
Mallorca dient que el reverend mestre Bartomeu Catany, de l'orde de
robservanga de frares menors, vol passar a Mallorca. Com que les seves
predieacions fan molt de be a la ciutat de Barcelona, demanen vulguin,
pregar fra Catany quedi a predicar a Barcelona. (AHCB Lletres Closes
VI-18 f. 127v).  

HARLEM JAll
Música en viu cada vespre amb

HARLEM JAll BAND
Cala d'Or - Port Petit

Servei de Restaurant                  

Fontanería Artigues
ANTONIO ARTIGUES FLORIT   

Instalaciones sanitarias
Calefacción
Instaladores autorizados
butano
Calefacción suelo radiahte

Placas solares
Piscinas
Riego por aspersión
Grupos presión y bombas
agua en general   

C/. Castellet, 13 - Tel. 581542 FELANITX              

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

Consúltenos. Precios económicos
C. Sa Llana, 13 - Tel. :-)8044S y I. Volta, 107 - Te1.5811.1.1 FELANITX
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FELANITX

INGENIERIA URBANA. S. A• •9

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, Cal
Serena, Cala Sanau,lorta, Ca's C
y Carritxi

Los SERVICIOS SE REALIZARAN:

EN INVIERNO a las 20 h. ( 8 de la Roche
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 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
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Rcstaurante MARBILAU
CA'N NORBERTO

ESPECIALIDAD EN CARNES
Y PESCADOS FRESCOS

Se hacen paellas para llevar

Avda. Cala Marçal Tel. 575915 PORTO-COLOM

FELANITX
OF717/2819.11.151

AJUNTAMENT DE MANACOR

Fires i Fates de primavera 1988
BASES DE LA DESFILADA

DE CARROSSES I COMPARSES
PRIMERA.—Les carrosses hauran

d'estar muntades damunt camions
o vehicles de tracció mecànica.

SEGONA.—La participació serà
inure i s'assignarà a cada una de
les carrosses la quantitat de 27.000
ptes. donades per l'Ajuntament de
Manacor en concepte de despeses
de muntatge i ús del tractor.

Per rebre l'esmentada ajuda, cal-
drà presentar prèviament un esbog
de croquis i memòria explicativa
del tema indicant el nom de l'enti-
tat així com el nom i llinatges del
responsable directe de la realització.

TERCERA.—La temàtica sera lliu-
re.

QUARTA.—Els premis seran:
lr., 100.000 ptes. 2n., 70.000 ptes.

3r., 55.000 ptes 4t., 40.000 ptes. 5e.,
30.000 i 6e., 20.000 ptes.

També hi haurà premis especials
a les carrosses que faran allusió al
I Centenari de Porto Cristo, les
quals podran optar també als pre-
mis generals.

Ir., 50.000 ptes. i 2n., 30.000 ptes.
PREMIS COMPARSES

Per considerar-se comparsa, el
grup haura d'estar format per un

nombre superior a les deu persones.
S'estableixen uns premis generals:

lr., 40.000 ptes. 2n., 30.000 ptes.
i 3r., 20.000 ptes.

Tambè s'estableixen uns premis
per a grups inferior a deu persones.

lr., 15.000 ptes. 2n., 10.000 ptes.
i 3r., 5.000 ptes.

SISENA.—Les inscripcions de car-
rosses i comparses hauran de realit-
zar-se a l'Ajuntament de Manacor
(Departament de Cultura) fins el
dia 31 de Maig a les 15 hores.
La data de la DESFILADA DE
CARROSSES I COMPARSES és el
DIA 5 DE JUNY A LES 19 HORES.
Alhora de la inscripció s'ha d'indi-
car on es desitja que sigui efectuat
l'ingrés de l'aportació i premi que
es farà el dia següent a la Desfilada.

SETENA.—Es formarà un jurat
qualificador integrat per cinc perso-
nes que en el seu moment es farà
públic . El seu veredicte sera inape-
lable.

El jurat podrà sollicitar que no
es concedesqui l'assignació apunta-
da a l'apartat 2n., en cas que con-
sideri que la carrossa no reuneix la
qualitat minima exigida.

VUITENA.—La participació en el
concurs implica l'acceptació de to-
tes aquestes Bases.

»ce)c.

Amb organització fluixeta i parti-
cipació minvada, respecte d'edicions
passades, es disputa el diumenge
dia 10.

Els qui no badaren varen ser els
joves atletes del Club Joan Capó
que venceren a tres de les cinc
proves de menor distancia. Així, a
infantils femenines guanya M.a An-
temia Crucera, seguida de Cati
Albons, amb Maria Albons (4.a),
Antònia Adrover (5.a). M.a Carme
Adrover (6.a) i Maribel Fullana (8.a).
Maria Monserrat fou la 1.a júnior.
A la categoria cadet masculí s'im-
posa molt be Mateu Obrador i que-
dà 4rt. Salvador Vidal. I a infantils
foren Raúl Ferrer, 3er., Andreu
Páramo, 6è., i José M.a Jiménez, 9.

De les categories que corrien la
mitja marathó (21.097'5 metres) el
resultat millor, guanyadora, fou per
Ia incansable Margalida Adrover
(J. Capó). Dels atletes masculins de
la vila, 7 en total, el primer en
entrar a meta va ser Sebastià Adro-.
ver (Opel Felanitx), classificat 5e. a
veterans i 23è. a la general, classi-
ficant-se 7 llocs després el seu com-
pany d'equip Victoria Martinez i a
continuació el veterà Antoni Barce-
ló (J. Capó). Un poc més enrera
arribaren Paco Páramo (J. Capó) i
els atletes de l'Opel Felanitx Paco
Algaba, Miguel Soler i Joan Huguet.

FESTA DE'S COCO, LLOSETA
Una prova popular de 8 kiltome-

tres de recorregut a un circuit mix-
te (terra-asfalt) va tenir Roc el
passat dimarts dia 5 a les 6 de
l'horabaixa.

Pel dia i l'hora de celebració la
participació no fou molt nombrosa.

De 1 nostra Ciutat s'hi desplaça-
ren ci c corredors del Club OPEL
que, s gons manifestaren, la cursa
va disputar-se de manera molt rapi-
da. De Is mateixos hem de dir que
obtingieren posicions mitjanes a la
classi cació general.

En las instalaciones deportivas
del C mpo Municipal de Deportes
«Sa ola» de Felanitx, el pasado
día 9 e abril dio comienzo bajo el
Patroc .nio del Exmo. Ayuntamiento
de F anitx, el torneo de Futbito
1988, e categoría BENJAMIN, con
los sigtuientes partidos y resultados:
C. b. Felanitx «Bar Cristal» 2 --
C. D. Felanitx «Comercial Valls», 1
C. D. Felanitx «Celler Randa», 5 -
Estrella Roja, 0
C. D. Felanitx «Opel», 5 -
Escali ur,
ESTA JORNADA

Los partidos y horarios para esta
jorna a, a disputar el sábado día 16
de ab '1, son los siguientes:
A las 7'00
Escali ur -
C. D. r elanitx «Bar Cristal»
A las 18'00
Estrella Roja -
C. D. elanitx «Opel»
A las 9'00
C. D. Felanitx «Comercial Valls» -
C. D. elanitx «Celler Randa»

NO A ACLARATORIA.—En la edi-
ción i e este semanario del pasado
sábad , en la crónica del fútbol
Benj ín, figuraban los esponsors
de 1 cuatro equipos que el C. D.
Felani x presenta en este torneo y
entre ellos se mencionaba el de la
«Disc teca Calipso». Pues bien, a
partir de ahora será Comercial
Valls.
TOR EO ALEVIN

El jemes día 15 de abril, termi-
nan 1-s inscripciones para el torneo
de ca egoría Alevín. A la hora de
redac ar estas líneas, el domingo
por 1 noche, ya habían efectuado
sus iscripciones seis equipos. Es-
pere os que haya más participa-
ción hasta la próxima semana, en
que v lveremos a dar más informa-
ción .obe los partidos jugados y
a ju ar en categoría Benjamin
y ta bién les hablaremos de los
prepa ativos del torneno de catego-
ría A -vIn. El Comité

ALO ILO PISO en Porto-Colom, 4
hab taciones. Amueblado. Meses
de erano.

Info ii es: Pça. Mn. Cosme Baugh, 1.
Tel. 581198

SE N CESITA PERSONAL de 18 a
22 fios, con nociones de Inglés y
car et de conducir, para zona
Cal d'Or.
MFICANICO MOTOS.

INF 	 ES: EN ESTA ADMON.

V Mitja IViarathd Cosa rie
Nous kits felanit ers

	 0610
restaura-nt -niaesqueria 

CALA D'OR

Para esta temporada y en su

10.0 ANIVERSARIO
desde el día 29 de Abril (noche), les ofrecemos nuestra

Nueva carta de alta cocina y repostería
En los fogones el gran Chef Vasco JAVIER SOBRON

con su equipo de Cocineros.
Reserve su mesa al n.° 657083

(Mantenemos nuestra Carta de Mariscos y Precios)
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SEMANA SANTA
Inusitado esplendor han revestido

este año las procesiones del Jueves
y Viernes Santo. La visita a los
Monumentos fué en la tarde del
jueves muy numerosa, viéndose los
templos concurridísimos hasta avan-
zada hora de la noche.

El Jueves Santo, por la mariana,
se cantaron en nuestra Parroquia
los Oficios propios del día, asistien-
do el Ayuntamiento en corporación
y oficiando el Cura Párroco D. Anto-
nio J. Mora.

Por la tarde se celebró la función
del Lavatorio y el sermón del Man-
dato. Ocupó la Sagrada Cátedra el
Rdo. D. Miguel Bonnín.

Visitaron los Santos Monumentos,
todas las Fuerzas de la localidad, al
mando de sus oficiales. También lo
hicieron en perfecta formación las
O.J.

En la Iglesia de San Alfonso se
celebró la acostumbrada Hora San-
ta, que se vió muy concurrida, ocu-
pando la Cátedra del Espiritu Santo
el Rdo. P. Andrés Burguera, C.R.
CINE LA PROTECTORA

El 9 de Abril, sábado, por la
noche, se efectuó en prueba privada
para las autoridades y elemento
oficial, el estreno del Salón «Cine
Protectora Cinema».

El día siguiente se celebró fun-
ción a la que fueron invitadas las
familias de los socios y el nuevo
local se vió extremadamente con-
currido...
RASGO DE HONRADE''

El 16 de Abril fué hallado en la
via pública un reloj pulsera por
Manuel Quirós Juan, alumno de la
Escuela del Trabajo de Felanitx. Se
presentó inmediatamente al Alcalde,
haciéndole entrega de dicho reloj,
para que se devolviera a • quien
acreditase lo hubiera extraviado.
Resultó ser del Rdo. D. José Bauzá,
Vicario, quien gratificó pecuniaria-
mente al honrado muchacho por su
ejemplar acto y éste, a pesar de ser
un modesto trabajador, hizo entrega
íntegramente de la gratificación re-
cibida, a la suscripción Pro Movi-
miento Nacional.
SESION MUNICIPAL

Del 21-4-1938
Dióse cuenta de las observacio-

nes expuestas sobre la información
pública de nueva nomenclatura de
calles de esta Ciudad y Caseríos,
resolviéndose a iniciativa de la Co-
misión a tal efecto designada, apro-
bar la propuesta ya publicada, con
Ias modificaciones siguientes:

La calle de March se denominará
de Bartolomé Catany, la de Camp
de D. Toni, llevará el nombre de
Onofre Ferrandell y la de Joanot
Colom, calle de Las Trinitarias.

D'ALLAVORS
SE NECESITA CHICA para trabajar

en Bar de Porto-Colom.
Inf.: Tel. 575693

ALQUILO SILLAS plegables
Inf.: Tel. 580495

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• A punto de invadir el mercado
está el primer ELEPE del grupo
musical felanitxer «INTERMINA-
BLES», que han grabado en los
estudios «Digitais» de Toni Fer-
nández. Recordemos que ya graba-
ron un primer disco, pero se trataba
de un «single» sin demasiadas aspi-
raciones. Ahora con este larga dura-
ción pretenden darse a conocer no
solamente en la isla sino en toda la
«piel de toro». Tenían algunos con-
tactos para hacer un vídeo-clip con
alguno de los temas base de ese
«L.P.». Me cuenta «off-the-record»
que «TIRADO EN LA CIUDAD» será
«devorado» hasta la saciedad por
los «disc-jokeys» de turno. Les de-
seamos ¡MUCHO EXITO!

• Nuevo TRIUNFO de MARGA
ADROVER en el «V MITJA MARA-
THON COSTA DE CALVIA» que se
erigió con un crono de 1.43.24, en
Ia primera de la categoría senior
femenina. Una categoría en gla que
ha demostrado no tener rivales.

• RAFAEL a SIMON ET » sigue
adiestrando muchachos para su ya
famosa BANDA DE TAMBORES Y
CORNETAS. Una banda que no se
pierde ningún festejo. Entre los
pupilos del veterano maestro hay
que destacar a MANOLO que le da
a la trompeta cosa fetén.

• Hablé con el pintor felanitxer
MIQUEL ANGEL PEREA, el chaval
se halla envuelto en unas tristes
circunstancias que le han afectado
bastante, pero me habló con gran
entereza y me dijo: «Seguiré pin-
tando, pase lo que pase, seguiré
pintando...».

• JOAN SBERT, tiene las male-
tas preparadas para marchar a esta-
blecerse definitivamente en SANTO
DOMINGO dentro un par de sema-
nas, pero el hombre andaba algo
quejica estos días, tenía unos dolo-
res terribles en la espalda... Eso le
pasa por hacer cosas que no están
bien para su edad. El hombre no
tuvo otra idea que ponerse a jugar
al tenis con lei frenesí de un chaval.
¡Juan, que hay cosas más entrete-
nidas que darle a la pelotita!

• Pues la noticia que leímos en
«BALEARES» era falsa. JAIME
BAUZA no será jugador del C. D.
FELANITX, entre otras cosas por
la edad, el cupo de veteranos está
bien cubierto según los responsa-
bIes del Club.

El presi MIQUEL OLIVER está
que no cabe de gozo con la buena
marcha del equipo, por otra parte
está entre la espada y la pared.
Primero no sabe si va a continuar
como presidente el año que viene
y segundo no sabe si conviene que
el Felanitx sea campe porque va
a perder suculentas taquillas... ¡Co-
sas del fútbol!

• En «TORRE DE SES PUN-
TES» (Manacor) tenemos a FE-
RRAN PIZA que expone sus MO-
VILES a partir de hoy sábado día
16 y hasta el próximo 28 de abril.
«Los de Ferrán Pizá flotan en el es-
pacio o se sostienen muy levemente
y forman un nuevo conjunto de
construcciones, como un puzzle que
jamás se completa ni nunca se que-
da estático...».

VIDEOCLUB.—«EL BESO DE LA
MUJER ARAÑA» (3). Director: Héc-
tor Babenco. Intérpretes: William
Hurt, Raul Julia, Sonia Braga, José
Lewgoy, Milton Gonçalves. Produc-
tora: CBS/FOX Video. Duración:
103 minutos. Género: Dramática.
Producción: 1985. SINOPSIS: Un
preso homosexual y un preso politi-
co están juntos en la celda de una
cárcel brasileña. Las horas pasan
ante ellos como fantasmas enjaula-
dos. Los dos hombres, en largas
conversaciones, van conociéndose
mejor uno al otro, así como sus
muy diferentes problemas. De re-
pente, aparecen en la penumbra los
ojos negros, brillantes, de una
mujer agazapada... COMENTARIO:
Oscar para William Hurt en una
excelente adaptación de la exitosa
obra teatral de Manuel Puig, en la
que hay el dramático enfrentamien-
to de dos formas antagónicas de en-
tender la existencia: la de un homo-
sexual burgués y la de un revolucio-
nario. Babenco fue el director de
«Pixote», un brasileño ya afincado
en «Hollywood».

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos una película que no tuvo el
éxito esperado, «SE ACABO EL
PASTEL» (Heartburn) de Mike Ni-
chols y dos «divos» JACH NICHOL-
SON y MERYL STREEP. Basada en
Ias memorias de mujer de Carl
Bernstein, uno de los hombres del
«Washington Post» que hicieron po-
sible la caída del presidente Nixon.
Alin' su mujer nos descubre los
«vicios» de ese famoso periodista,
pero la película se pierde en un
«preparado lucimiento» para la pa-
reja protagonista. Los chicos se lo

pasan «chupi» en una excelente pe-
lícula de aventuras «LOS MAS-
TERS DEL UNIVERSO», ya saben
esos muñecos articulados que se
venden en las tiendas, ahora lleva-
dos a la pantalla magistralmente.
El protagonista es ni más ni menos
que DOLPH LUNGREN el que fue-
ra rival de Stallone en «Rocky IV».

• Partieron el pasado lunes ha-
cia la REPUBLICA DOMINICANA
dos de los integrantes del grupo in-
versionista «LYO» que van a hacer
sus américas. Me refiero a SEBAS-
TIAN MONSERRAT «S.M.» y JIM-
MY RIERA. Estos personajes for-
man en sector «—A—». Luego se
unirá dentro de poco el sector
«—B—o con JOAN SBERT como
eje principa. Allí hay intenciones de
montar un restorant of luxe, un
pub, una sala de fiestas, una tienda
de modas... etc. Y queda un sector,
el «—C—o que va a permanecer en
nuestras «Hies» y montarán otros
negocios, hasta un chiringuito, total
para amarar, no sea cosa que to-
quen retirada por aquellos pagos...
En definitiva, que quieren montár-
selo bien y no quieren quedar «in
albis», ya les contaremos... ¡ya!

• Me topo con JAUME CANET,
el artista del metal y del soplete, un
genio. Va de rubio igualito que
«Dohl Lundgren», ese musculoso
personaje de los «Masters». El chi-
co trabaja estos días en Felanitx
con bastante inspiración, pero pron-
to nos dejará... Tosa de Mar le es-
pera, donde expuso con éxito.

• Diga lo que diga «ULTIMA
HORA» lo cierto es que MIQUEL
BARCELO, nuestro pintor interna-
cional, quiere vender en Spain.
Ahora expone e nIVIADRIZ en la sala
«SOLEDAD LORENZO» junto a los
mejores del momento, GEORGE
CONDO y JULIAN SCHNABEL, con
críticas estupendas de CALVO SE-
RRALLER en «EL PAIS». Y en
BARNA en la galería «FERNANDO
ALCOLEA». El pintor felanitxer,
pese a quien pese, está de moda.

• JAIME MONSERRAT sigue
consiguiendo buenas puntuaciones
en el CAMPEONATO DE BALEA-
RES DE TRIAL INDOR. En MARIA
DE LA SALUT fue 3.° Esta modali-
dad motociclista se llama «Trial
Indor» porque se disputa con obs-
táculos artificiales. El día 17 tiene
otra prueba en ST.' MARGAR! "A

JORDI GAVINA

EMPRESA UBICADA EN CALA
D'OR, necesita un jardinero y un
piscinero.
Inf.: Tel. 657274 de 15 a 20 h.
Sr. Obrador

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE
C. /Ilion n°. 10 	 — bajos — FELANITX 	 Tel. 582450
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FUTBOL

EI Felanitx coatis mista
Margaritense, 1 - Felunitx, 2

Poco público en «S'Estanyol». La
mayoría felanitxers. Tarde apacible.

FELANITX.—Rigo (2), M. Riera
(2), Santy (2), Valentin (2), R. Juan
(2), Juli (2), Pont (1), Veny (2),
Obrador (2), X. Riera (2), y Mut (2).
Martin Rial (3) salió por Pont en la
segunda parte y a los 61 m. Vanrell
(2) lo hizo por X. Riera algo lesio-
nado.

ARBITRO.—Heredia (0), mal, ca-
sero, no supo cortar el juego duro
del equipo focal, abusando de algu-
nas entradas escalofriantes. Debió
sacar alguna tarjeta roja. Se dejó
increpar una y otra vez por el capi-
tán Ribot, sin que se atreviera a
mandarle a las duchas antes de
tiempo. El gol local fue a conse-
cuencia de una falta inexistente,
dentro del área, con que fue casti-
gado el Felanitx.

TARJETAS.—Amarillas para Pizá,
Ribot, Mut, Santy y Rigo.

GOLES.—Min. 48 (0-1), gran juga-
da del Felanitx por la izquierda,
Juli, deja pasar X. Riera y M. Rial
conecta por bajo a la red. Min 49
(0-2), centro de Rial y X. Riera de
cabeza se anticipa al portero Sastre
en su salida. El balón entra mansa-
mente. Min. 85 (1-2), falta en el área
del Felanitx en un despeje de Santi
bastante nítido, el árbitro se inven-
ta un libre indirecto, golpea el ba-
lón en la barrera y M. Rial cede de
cabeza a su portero Rigo, al go ade-
lantado y el balón bombeado se cue-
la en la portería.

INCIDENCIAS.—Algún que otro
felanitxer tuvo algo más que una
discusión con algún iracundo aficio-
nado local. La cosa no pasó a ma-
yores.

UNA MALA PRIMERA PARTE
Soporífera primera parte. Mal

ambos equipos, sin tirar ninguna
vez a puerta en estos 45 m. Sólo una
jugada de Mut por su banda con
centro medido que no llegó a rema-
tar Pont, en inmejorable posición..

DIEZ MINUTOS BRILLANTES
El Felanitx salió co nRial en la

segunda parte, salió a ganar. El doc-
tor se convirtió en la figura, demos-
tró su categoría, su gran calidad
como jugador y su gran calidad hu-
mana. Intervino en los tres goles,
marcó uno en cada portería, y es-
tuvo presente como médico para
atender a los muchos jugadores caí-
dos en las constantes refriegas.

Digo que salió a ganar y lo con-
siguió de forma brillante. Marcó
dos goles de bella factura en dos
minutos. Por la izquierda creó una
serie de jugadas prodigiosas que si
no terminaron en gol fue porque
los delanteros merengues se recrea-
ron en ellas. Mut dejó pasar dos ba-
lones de oro en un afán de rizar el
rizo. El Felanitx pudo haber golea-
do, pero no...

El Felanitx entonces se dedicó a
defender. Ante un equipo flojo, sin
ideas. Fue un pecado terrible, por-

.

que surgieron los problemas. Los
locales empujaban de mala manera,
a base de faltas y empujones ante
la complacencia del colegiado. Me-
nos mal que el gol local vino tarde,
porque sinó, hubiera podido peli-
grar la victoria merengue.

Pero la victoria del Felanitx fue
merecida y me antoja corta, ya que
perdió un cúmulo de oportunidades
para marcar varios goles más.

Una victoria que sitúa al Felanitx
a sólo dos puntos del liderazgo. In-
cluso todavía puede ser campeón, lo
que para las arcas merengues no se-
ría nada rentable, pues perdería los
ingresos de la liguilla de ascenso,
fruta prohibida para el Campeón,
ya que sube automáticamente.

El domingo otro partido en la
cumbre. Rivalidad a tope. FELA-
NITX-MONTU RI.
Los visitantes consiguieron batir la
pasada semana al líder Cala d'Or y
es de esperar que vendrán a por
todas.

MAIKEL

2.a REGIONAL
CA'S CONCOS, O - BARRACAR,

FALLO LA PUNTERIA
En el campo «Es Cavalier» el pa-

sado domingo el marcador no llegó
a funcionar, ambos equipos se tu-
vieron que conformar con el resul-
tado inicial y el consiguiente repar-
to de puntos. Las líneas defensivas
siempre estuvieron a un nivel muy
superior que las atacantes, las es-
casas oportunidades no se supieron
concretar y el juego lógicamente
transcurrió mayormente en el cen-
tro del campo sin que ninguno de
los dos equipos supiera dominarlo.
Resultado que colma los intereses
del equipo de Manacor y que añade
otro negativo al conjunto de M. Vi-
lar que contabiliza en su cuenta
particular seis.
VALLDEMOSSA, O - S'HORTA, 3

SIN PROBLEMAS
Fácil en cierto modo resultó la

victoria visitante. Casi goleada, mer-
ced a la manifesta superioridad. El
Valldemossa es un equipo en zona
de descenso que se halla a la den-
va, no en vano hubo «espanta» de
Sergio Cano como director técnico,
visto lo que se «cocía» por aquellos
pagos. Una victoria merecida que
sitúa con positivos al conjunto de
S'Horta.

JUVENILES
FELANITX, 5

OLIMPIC MANACOR, 2
FESTIVAL EN LA La PARTE

No tuvo problemas el Felanitx de
M. Alonso en la primera parte ante
el tercer clasificado. Terminó 4-1,
cosa fácil. La superioridad fue tan-
gible. En la segunda mitad el des-
interés cundió, las fuerzas físicas
flaquearon y la «orgía» goleadora
fue postergada. Goles de Gallardo
(2), Felipe, J. Muñiz y Barceló.

RESULTATS
Juvenils masculins:

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT 62
AVANTE
	

61
Júniors masculins:

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT 71
CALZADOS LOS PINOS 	 41

Juvenils femenines.
CIDE	 52
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT 43

COMENTARI
La jornada queda incompleta per

l'ajornament del partit de les SE-
NIORS de decissiva importància i
que s'havia de disputar el passat
dijous, fet pel qual no els podem
informar en aquesta ocasió.
D'altra banda resalten les victòries
de juvenils i júniors aconseguides
de molt diferent manera, i també la
històrica circumstància que tingué
Hoc en cl partit dels júniors en el
que ANTONI OLIVER arribà al
punt número 2.000, en partits ofi-
cials, amb 6 temporades que fa que
juga i és el primer en arribar-hi en
la história del Club local.

No eren molts els qui, vist el joc
i el resultat de l'encontre dels JU-
VENILS MASCULINS a la seva pri-
mera part (16-30, minut 15 ó 25-35,
al final) confiaven en donar un

Arbitró el Sr. Barceló, bien, sin
problemas, que ense ó cinco tarje-
tas amarillas de imperiosa necesi-
dad.
ALEVINES

BADIA, 6 - FELANITX,
MUCHAS BAJAS

Con el potencial mermado se pre-
sentó el equipo de alevines en Cala
Millor. Tampoco hubo demasiado
interés por parte de los chicos de
Adrover, que siempre se vieron su-
perados.
FUTBOL EMPRESAS

VETERANOS LA REAL, 2
PROTECTORA/GRIMALT, 1

Desplazamiento a Palma poco
productivo, si bien se intentó ganar
al menos el empate, ante un equipo
bien conjuntado.

El gol visitante fue obra de Gon-
zález.

El partido empezó mucho más
tarde de lo indicado. El conserje
de «Ca's Vivan» empezó a pintar
áreas, líneas de campo, etc., a la
hora del comienzo, arguyendo que
había un partido de Infantiles un
poquito más tarde. Con casi una
hora de retraso empezó el partido.
Un partido que terminó a las 18,53,
según el árbitro Sr. Alzamora. Los
infantiles esperaron una hora.

GRIMALT/PROTECTORA.—Mén-
dez, Aceituno, Lucio Aceituno, Gon-
zález, Zamora, Fernández, Saugar,
Bernat, Huguet, Rotger y Hugny.

Se presentaron sin entrenador.

tomb positiu a la truita. Per?) a la
segona es produí un canvi prou con-
sidera le del que en tingueren part
de cu pa Joan C. Maimó, T6fol
Fontan t i els cadets P. J. Fullana
i Dar

,

 á Amengual, que no havien
actuat en cl primer període. Des-
prés d n emocionant segon temps,
s'arrib va a un empat en el darrer
minut que es va rompre a tres
segons del final quan Bernardi con-
vertí u dels dos tirs Mures d'una
falta p rsonal. Tomeu Maimó, amb
20 pun s, fou sobradament el més
efectiu.

En 4 partit dels JUNIORS es
repetí na mica el que havia passat
fa qui e dies quan jugaren contra
el Sant Maria. L'equip d'Inca fou
totalme t desbordat i superat en els
primers 20 minuts en una actuació
molt de tacable de Pere116 (13 punts
i 11 b Ions recuperats) i de Toni
Oliver. Is parcials expliquen a les
clares que succeí: 8-0 (minut 3),
20-6 (m nut 10), 36-8 (minut 16) i
43-12 (d scans).

Amb 1 partit del tot decidit, la
continu ció va ser de més baix ni.
veil i d poc interès. Antoni Oliver,
de qui ja hem parlat per la seva
regulani at encistelladora, fou el mi-
llor ano ador (22).

L'equi JUVENIL FEMENI sortí
derrotat de la pista del Cide per
una dif rencia de 9 punts, que fou
la més grossa de tot l'encontre.
Havien ncarrilat molt 136 la seva
actuació amb avantatge des del
primer ninut fins en el 32, però
amb la;(1 insa eficacia anotadora del
segon t mps fou impossible treure
el carro i endavant. Els primers vint
minuts acabaven 26 a 32, mentre
que a 14 darrera meitat del partit
només anotaren 11 punts (4 d'ells
en els darrers 14 minuts!). Xisca
Nicola'', amb 12, fou- l'anotadora
més important.
AQUESTA JORNADA

Únicament intervindran tres equips.
Els júniors descansen. El dissabte
horabaixa es juga.ran a Felanitx dos
partits de categories juvenils. Les
fémines Çontra el Santa Maria i els
masculin s'enfrontaran al Santanyf.

El diu4nenge les sèniors finalitza-
ran la 1 iga amb la seva visita al
Pink.

LARRRY CISTELLES

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE NECEtS1TA CHICA para guardar
niña dq 3 años.
Inf.: Te . 581543

BUSCO 11UJER con experiencia en
trabajo domésticos, en Felanitx.

Informes en esta Administración.

B sQuET
orhadrs 2.000 de Toni Oliver

freballada la victòria dels juvenils i
contundent la (leis júniors
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Agraïment
La familia Oliver-Adrover,

davant les nombroses mani-
festacions de condo] rebudes
amb motiu de la mort de
Damiana Nadal Riera i en la
impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A tots, moltes gracies.

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

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

10"
RENAULT SII1PERCINCO

Con mi Supereineti Five.

esto va es Otra cosa.

Para • ir donde quiero, pani144,11 .9

. (iii .standirinenos (we' Liii esquiMal

.. • sí se las gasta ni Renault tinpercincii We.

\ primer corhe

	LO TIENES EN
Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: CI. de Campos, Km 01 - Tels. 5819M - 85 - CALONGE: Ctrs. FelanItx. 5 - Tel. 55 73 93

También Abierto por las mañanas, SABADOS y DOMINGOS.

Damiana nadat Rim
N'da. de Mateu Adrover 	 (Poi)

lo FELANITX
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Delegació Huh') Social «Dritas»C:sioms a la Sala
SA PUNTA, UN CAS MES

DEL DESGAVELL

No es creïble pet-6 és cert. Obrir
un expedient a l'Ajuntament i no
trobar desastres, és impossible. Si
aquest desastre no afecta a la vida
i la mort de les persones que vivim
a aquest poble, què hi farem, no
n'hi ha més, pen!) si el desastre
afecta a una d'aquestes persones,
per afavorir-la o per perjudicar-la,
la cosa ja és més preocupant.

Els fets són aquests: uns fela-
nitxers, varen comprar un solar a
Sa Punta per fer-hi una casa. De-
manen permis i els ho deneguen,
argumentant que el solar no fa les
mides minimes que ha de fer. A
aquests felanitxers, el qui les va
vendre el solar, les va estafar, tot
i que tenen una escriptura que diu
que el solar fa els metres necessa-
ris per a construir.

Què ha passat? Com així a l'Ajun-
tament han comprovat aquest solar
i no n'havien comprovat cap altre?
Aquest és el problema, els respon-
sables de l'Ajuntament, amb la seva
actuació de deixar-ho tot que penji,
de no comprovar res, de que el més
viu faci de viu i el més boig de
boig, ha provocat aquesta situació
injusta, on uns vilans han de pagar
o volen que paguin la deixadesa de
les autoritats.

Creim que demanar que es facin
les coses així com toca, no és atu-
rar res, el que si volem aturar són
aquestes situacions injustes. Resul-
ta que si existeix un pla de parella-
ció a l'Ajuntament, i ara han com-
provat un solar, havien d'haver-ho
fet amb tots els solars. L'urbanitza-
dor ha posat unes fites que no es
corresponen a la parcellació i els
responsables de comprovar-ho no
ho han fet. Nosaltres demanarem
responsabilitats i farem costat a
aquests felanitxers perquè tothom
tengui el que és seu i tothom com-
plesqui amb les seves obligacions.
No creim que això sigui res que
hagi de venir de nou.

vida social
PRIMERES COMUNIONS

Diumenge passat demati, a la
parròquia de Sant Miguel de Fela-
nitx, varen rebre per primera vega-
da l'Eucaristia, els germans Fran-
cisco José i Antònia Alonso Tapia.

I el mateix dia, a la parròquia de
Santa Maria d'Alcoi (Alacant), la va
rebre el nin Pepe Cabanes Perez.

Enviam la nostra més cordial
felicitació als nou-combregants i la
feim extensiva als pares respectius.

NECROLOGICA
El passat dia 30 de marc, entrega

l'anima al Creador a Portocolom, a
l'edat de 84 anys i després de veu-
re's confortat amb els sagraments,
D. Pere Joan Pou Ferrer. D.e.p.

Enviam la nostra més viva con-
doléncia a la seva familia i d'una
manera especial a la seva filla
D.a Antònia i fill politic D. Guillem
Adrover.

öaitèš . al

TELEVISIÓ FELANITXERA
o TELEVISIÓ DEL PDP?

Senyor director:
Després de veure com dóna la

informació la pretesa TVF i després
de veure com ens ha informat de la
roda de premsa del PSOE i dels
COLOMS a la que no assistiren el
PDP ni l'AP, hem de concloure que
Ia TVF no és imparcial i que s'hau-
ria d'anomenar TVAPDP, seguint
amb la nomenclatura que tan acer-
tadament els han donat.

Si fora una mica independent,
hauria donat qualque espectacle
de Plenaria, no hauria estat tant
prompte a difondre el comunicat
apocalíptic i groller on deien que
l'oposició insultava al grup desgo-
vernant.

Es del tot manifesta la tendencio-
sitat de la informació que difon la
TVF, ja que va arribar a donar un
tros de la dita roda de premsa, i ho
va fer amb la frescura que pot tenir
una noticia quinze dies després del
fet, a una hora que l'audiència ja
ronca, tocades les dotze de la nit i
retallant el que era la roda de
premsa, és a dir, les preguntes dels
informadors i públic present.

Gracies senyor director per de-
mostrar la vostra imparcialitat a
l'hora de donar informació mitjan-
cant les vostres pagines.

Juan Adrover

CURSET D'INICIACIÓ A L'AJUDA
DOMICILIARIA

A partir del proper dia 18 i fins
dia 31 de maig, en el Centre
d'Adults de Manacor i sota el patro-
cini d'INSERSO i la collaboració
de l'Escola de Treballadors Fami-
liars, es desenvoluparà un Curset
d'iniciació a l'ajuda domiciliaria,
amb l'objectiu de donar una forma-
ció qualificada i unificada a aquelles
persones que treballen en el camp
de l'Ajuda Domiciliaria i alhora es-
timular i facilitar el desenvolupa-
ment de Patenció als ancians i
minusvalids.

L'horari sera de 7 a 9 del cap-
vespre, els dilluns, dimecres i di-
vendres. Inscripció gratuïta.

Per a formalitzar-la poden acudir
a la Llar de la Tercera Edat i a
l'Escola d'Adults de Felanitx fins
dia 18 d'abril.

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

va morir a Felanitx, el dia G d'abril de 1088, a l'edat de 87 a nvs, ha vent rebut
els Sants Sagraments i la Benedieció ApostOlica

Descansi en pan

La seva filla Francisca; till politic Sebastia ()liver; nets Simon i Catalina; fillola Jolt na
Nadal; nebots, eosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Wu.

Casa mortuòria: C. Si n ia, 9




