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La Phan BibliogrOca ee la
Comarca de Migjorn la rodella

Dissabte passat horabaixa la Casa
de Cultura acollí una manifestació
prou interessant que tingué com a
motiu central el llibre i, per exten-
sió, tota casta d'impresos sortits de
les impremtes de les poblacions de
la comarca de Migjorn. Enteneu els
termes municipals de Llucmajor,
Campos, Felanitx, Santanyí, Ses Sa-
lines i Porreres.

- La Llar de la Tercera Edat de
l'Inserso a Felan itx an b col.laboració
de les associacions de la Tercera
Edat de tota aquesta zona ha estat
el motor de la mostra, per a la qual
s'ha comptat amb l'ajut valuosíssim
de Mn. Pere Xamena, N'Antònia
Monserrat de Porreres, En Miguel
Pons de Santanyí, En Miguel Adro-
ver de Campos i En Macià Garcies
de Llucmajor.

El President Gabriel Cafiellas i la
Directora d'Inserso Angela Tomas,
així com els bades de Sa ntanyi i
Porreres i el President de la Cornis-
sió d'Esports del CIM Andreu Riera,
volgueren donar relleu amb la seva
presencia a l'esdeveniment. La regi-
duria de Cultura del nostre Ajunta-
ment collabora també a que l'acte
sortis huit.

La sala auditori del casal de
cultura era ple de gom en gom

Demà diumenge inicia la seva dot-
zena singladura la Setmana de Mú-
sica de Felanitx. En aquest mateix
número, els lectors trobaran el pro-
grama complet d'aquest cicle musi-
cal que, al llarg de quinze dies
(enguany s'han espaiades molt en-
certadament les actuacions), anima-
ra l'ambient local a nivell musical.

El Patronat Local de Música ha
combinat actuacions diverses que
poden satisfer les preferencies de
molts sectors d'aficionats i ha dedi-

durant l'acte academic que procedi
la inauguració de la mostra. Enceta
el torn de parlaments la presidenta
de la Llar, Barbara Palou, qui es
congatula d'haver pogut propiciar
des del si de l'associació tal inicia-
tiva, Mn. Pere Xamena féu la pre-
sentació de l'exposició i anuncià
l'edició de la Guia Bibliogràfica de
la Comarca de Migjorn d'imminent
aparició.

Onofre Vaguer llegi tot seguit un
treball molt interessant entorn a
«El Llibre a Mallorca en el segle
XVI», on recollí un grapat de dades
molt curioses entorn a la referència
que es fa de llibres als legats testa-
mentaris de l'època esmentada.

El Batle de Felanitx i en darrer
Hoc el President Cafiellas, clogueren
en breus parlaments l'acte.

Així com el públic baixà cap a la
mostra bibliogràfica, l'Ajuntament
l'obsequia amb un llibre i una rosa.
El llibre es un opuscle de la collec-
ció «Coses nostres» (el número 21)
que dirigeix En Josep Grimait i
Vidal de Ca's Concos. ts de Fran-
cesc Saez Isern i es titula, «Congre-
gacions religioses dedicades a l'en-
senyança a Mallorca, 1794-1915. Fun-
dacions a Felanitx dins el mateix
període ».

cat dues vetllades als «joves inter-
prets felanitxers» per tal d'estimu-
lar-los en llur perfeccionament.

Els concerts, exceptuant el primer
que sera a l'església de Sant Miguel,
se celebraran a l'església de Sant
Alfons a les 9'30 del vespre.

Patrocinen la setmana de música,
el nostre Ajuntament, el Consell
Insular de Mallorca i la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern
Balear.

el comunicat
Després de la tempesta de fa dues

setmanes, resulta que l'esdeveni-
ment politic més notable de la
passada va esser el comunicat que
el partit «Alianza Popular» publica
a les pagines d'aquest periòdic.

Jo es bona cosa que, de tant en
tant, els partits politics se molestin
a fer comunicats justificant la seva
actuació a la Sala. Justament una
de les queixes que tenim contra els
partits que han comandat al muni-
cipi, es que no s'han dignat mai a
donar cap explicació raonada de
com i per que han actuat.

Dit això, passem a comentar el
comunicat en qüestió.

Respecte de la primera part, on
se justifica el vot negatiu d'A.P.
respecte de la compra del cine «Fe-
lanitx», hem de dir que, tot i no
compartint la seva actitud ni les
raons que l'expliquen, no hi insisti-
rem perquè pensam que cadascú
pot tenir una opinió i defensar-la.
Ara, ja ens resulta molt més difícil
d'acceptar la darrera part de l'escrit
per manca de lógica i per inconse-
qüent.

A.P. parla de l'Ajuntament de Fe-
lanitx com si la seva presència a la
Sala fos la pròpia d'un grup reduït
a fer el paper d'oposició i sense
capacitat decisòria, quan tots sabem
que no es així. A.P., tal com ara
estan les coses, se pot permetre el
luxe de representar-hi el paper
d'arbit i la seva actuació, en molts
de casos, pot fer anar l'oli alla on
els agradi.

Si no anam errats, i no hi anam,
el primer tinent batle es el cap de
llista d'A.P. Els seus regidors pre-
sideixen comissions informatives,
ostenten delegacions del Batle i
cobren per la seva activitat unes
sumes que no se poden comparar
amb les que cobren els membres
de l'oposició.

El comunicat presenta una llista
d'actuacions que el grup considera
necessaries i prioritaries. Aleshores
ens hem de demanar per força:
¿per què no les tiren endavant? ¿Per
qui estan? ¿Com s'explica que A.P.,
a la darrera sessió plenaria, se •nos-
tri d'acord amb els cinc avantpro-
jectes aprovats, quan cap ni un
d'ells no figura a la llista referida?

Sembla natural pensar que, dins
un ajuntament democratic, un grup
que fa costat a totes aquestes inicia-
tives ha de poder demanar una con-
trapartida destinada a dur a terme

els seus propis projectes.
Nosaltres podem entendre que

qualcú pensi que salvar l'existencita
amenaçada d'una sala tan digna i
valuosa com el cinema «Felanitx>»
sia una despesa inútil; ara, no ento-
nem com el qui pensa així se pugui
adherir incondicionalment a unes
obres tan innecessàries i superflues
com la remodelació de la plaça du
Sant Jaume i de la del Comerç del
Port, i una remodelació que a més
resulta caríssima, quan l'oferta del
cinema per 25 milions era un pur
regal.

El comunicat d'A.P. parla de les
normes subsidiaries. Els felanitxers
sabem per experiencia que els ho-
mes de la democracia cristiana no
tenen gens ni mica d'interés de fer
unes normes subsidiaries com no en
varen tenir de fer un pla general
que havia de posar ordre en el camp
de l'urbanisme i aturar d'una vega-
da els trucs i baldufes de la cons- .
trucció. Aleshores, ¿que fa, A.P., per
acabar amb el desgavell? La im-
pressió que tenim tots els qui so-
guirn de prop la marxa de l'Ajunta-
ment es que no fa res. Els seus
regidors estan recolzant sistemàtica-
ment totes les iniciatives del gruP,
cristià; un grup que estava cridat
a fer d'arbit s'esta. limitant 'a fer
de comparsa.

Si efectivament, com pareix que
el comunicat insinua, els homes
d'A.P. a la Sala no acaben d'estar
d'acord amb la situació i no se
volen limitar a esser com altres
uns que cobren al cap del mes
van deixant fer pensant que dia
que passa, any empeny, comença a
esser hora de replantejar-se la seva
estratègia i actuar de forma rrif:*
efectiva.

Hauria estat molt 136 que A.P.
ens donas una explicació de quis
es el seu pla d'actuació i de quirt
manera pensa dur-lo a terme.

Pirot cflic
MIIM•a•

fiermandat de Donuts de
Sang de !a S. Social

Els dilluns 2 i 9 de maig, a les
17'30 h., la Unitat Movil de la Ger-
mandat de Donants de Sang de In
S. S. se desplaçara. a Felanitx per
tal de procedir a les extraccions
dels donants voluntaris que vulguis
collaborar en aquesta prestació tar
humanitaria.
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Colicurs-Exposició de Hors i Pates
Dissabte dia 7 i diumenge dia 8 de maig, a la CASA MUNICI-

PAL DE CULTURA.
MODALITATS: Rams, brots, composició floral, cosiols

cactus.
HORARI D'ENTREGA: Dissabte dia 7, de 10 a 13 i de 15 a

18 hores, a la mateixa Casa de Cultura.
INAUGURACIÓ: Dissabte dia 7, a les 20 hores.
Per a més informació: Al telèfon de la Llar, 5,81962.

ORGANITZA LA LLAR DE LA TERCERA EDAT DE L'INSERSO.
PATROCINA L'AJUNTAMENT DE FELANITX.
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FELANITX

PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.

SANTORAL
Diu. 1 St. Josep Obrer
Dill. 2 St. Atansi
Dim. 3 St. Felip
Dim. 4. St. Porfiri
Dij. 	 5 St. Angel mr.
Div. 6 St. Lluci
Dis. 7 Sta. Flavia

LLUNA
Lluna plena dia 1

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma • Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 1 20,30 h.

Felanitx • Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 1 14 h. Diu-
menges j festlus, a les 19 h.

Palma - Felanitx: A les 12,30
1 19 h. Diumenges j fest1us, 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, 930, 13 i 18,15 h.

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

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

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Merest Tel. 581922

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

Miquel-Nadal
Jaume Rotger

Ticoulat
Francesc Piña

Miquel - Nadal

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

580448-581144
Funerària Lesever 	 582450

Ambultincles
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Gukrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581117

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

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

	
Tel. 582450

Ontoni Bank() Vidal

va morir a Felanitx, el (lia 21 d'abril, de 1988, a  l'edat de 72 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia
Les seves filles Apol.lônia i Maria; tills politics Miguel Huguet i Joan Huguet; uéts Ramon,

Antoni, M.° Magdalena i Joan Antoni; germans, germans politics, nebots i els altres parents, vos
demanen que encomaneu la seva ánima a Deli.

Casa mortuòria: C. Pelat, 20

FELANITX

L'Església i la...Ajuntament
de Felanitx

ANUNCIO
Aprobado inicialmente por el Ayun-

tamiento, en sesión plenaria cele-
brada el día 2 de marzo de 1988, el
«Proyecto de Modificación del Plan
Parcial del Polígono 31» (aprobado
por la C.P.U. el 14-3-73), promovido
por Holiday Center, S. A., y subsa-
nadas las deficiencias existentes se-
gún lo ordenado en dicho acuerdo,
de conformidad a lo dispuesto 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 infor-
mación pública por el plazo de un
mes, contado a partir del día
siguiente al de la inserción de este
anuncio en cl Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, durante el cual podrá ser
examinado en el negociado de Obras
y Urbanismo de este Ayuntamiento
para formular las alegaciones que
se estimen pertinentes.

Felanitx, a 7 de abril de 1988.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

Aprobado inicialmente por el Ayun-
tamiento, en sesión plenaria cele-
brada el día 2 de marzo de 1988, el
«Proyecto de Modificación del Plan
Parcial del Polígono 31» (aprobado
por la C.P.U. el 17-9-86), promovido
por Holiday Center, S. A., y subsa-
nadas las deficiencias existentes se-
gún lo ordenado en dicho acuerdo,
de conformidad con lo dispuesto en
el art. 41-1 de la Ley del Suelo y
138-2 en relación al 128-2 del Regla-
mento de Planeamiento, se somete
a información pública por plazo de

(V e de la pagina 3)
caigué en una transgressió». Sant
Pere, tot i que se mostra un poc
més suau, també diu que les dones
han d'estar subjectes als marits, i
adverteix que la dona «és un vas
més fràgil» (La Epístola. III, 1 i 7),
paraules que no deixen de sorpren-
dre en boca d'un home que, abans
d'esser papa, havia dedicat part de
Ia seva vida a vendre peix.

L'Esglúsia ha estat fidel a les es-
criptures i ha mantengut la dona en
segon lloc, tant respecte del seu pa-
per dins cl matrimoni com de la
seva participació en la Vida de l'Es-
glésia mateixa. Ha ensenyat que la
dona havia d'estar subjecte a l'home
i l'ha exclosa absolutament del sa-
cerdoci. Si l'ha admesa en el  servidi
del temple, ha estat només perquè
hi fes les feines més humils: agra-
nar, espolsar, fer llànties netes...
Potser eren aquestes les tasques
assignades a les diaconesses, que,
segons sembla,. Sant Pau admetia.

(No hem d'ignorar, de tota ma-
nera, que a les dones, de poc ençà,
els permeten ajudar a repartir la
comunió els dies de molta con-
currència).

un mes, contado a partir del día
siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, durante el cual podrá ser
examinado en el negociado de Obras
y Urbanismo de este Ayuntamiento
para formular las alegaciones que
se estimen pertinentes.

Felanitx, 7 de abril de 1988.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

Fora de l'Església, en canvi, la
dona s'ha anat emancipant. Pot
exercir, en principi, quasevol pro-
fessió i les legislacions civils ten-
deixen a equiparar-la a l'home dins
el matrimoni. El Codi civil espanyol
abans disposava a l'article 56: «El
marido debe proteger a la mujer,
y ésta obedecer al marido», coinci-
dint amb la doctrina exposada més
amunt. Fern l'any 1975, aquest arti-
cle fou reformat, amb molt d'en-
cert, i la redacció actual és; «El
marido y la mujer se deben respeto
y protección recíprocos, y actuarán
siempre en interés de la familia».
Es a dir, allibera la dona de la sub-
jecció al marit, que també li deu
respecte, i, en compensació a favor
d'aquest, imposa també a la dona
l'obligació de protegir-lo. A les na-
cions civilitzades, la dona pot tenir
opinions i expressar-les, tant en
privat com en públic, i si se vol
instruir sobre algun punt, ja no cal
que ho demani a ca seva al propi
marit, com mana Sant Pau, sinó
que pot consultar directament l'en-
ciclopèdia, o matricular-se a la uni-
versitat.

¿Quin és el paper de l'Església
davant aquesta realitat? En parla-
rem dissabte que ve, si Déu ho vol.

El darrer dels lairs
(1) També trobareu moltes obres

anti-feministes dins la literatura
profana. Fins a quin punt han rebut
influència de la religiosa és una
qüestió que no sabria contestar.

Nota: Les citacions • literals del
Nou Testament són preses de la
versió catalana dels Monjos de
Monserrat, que no sempre coinci-
deix amb totes les altres versions
consultades.



Particular cambiaría piso en
Palma por apartamento en
Porto-Colom.

Contactar en teléfono 466640 (tardes]

Club Náutico Porto-Colom
Necesitamos persona para trabajos en puerto

deportivo por temporada
Informes en las oficinas del Club.
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Adéu a Sor Damiana
Deia, la setmana passada, que la

impressió que trec de la lectura de
Ia Biblia és que, en conjunt, és anti-
feminista, com ho sol esser la lite-
ratura religiosa de tradició judeo-
cristiana (1). El segon relat de .1a
Creació conta com Déu va decidir
crear la dona després de constatar
que no era bo que l'home estigués
sol (Gènesi, II, 18-22). Es a dir, la
dona es creada en funció de l'home.
Després, al llarg de tot l'Antic Tes-
tament, veim que el qui talla el ba-
callà és l'home. Llevat de casos es-
noritclics (Judit, Débora)), la dona hi
actua com si diguéssim entre basti-
dors. Si Iahvé ha de donar instruc-
cions o ha de revelar res a ningú,
ho fa sempre a l'home: Noé, Moi-
sés, etc.

Al nou Testament, sembla que la
cosa haja de canviar: a Lluc, I, 26-
27, Déu ja envia comandacions a
una dona, bé que no directament,
sinó a través d'un intermediari
(encantador i correctissim, val a
dir-ho). Però l'Evangeli, en unies ge-
nerals, continua donant clara pre-
ponderancia a l'home: Déu hi és
presentat com a Pare, no com a
Mare; i el Verb, a l'hora d'encar-
nar-se, se fa Home i no Dona, i no
cal entrar en pus detalls. Conté
certs passatges que podrien haver
propiciat una certa igualació, però
tot se'n va en orris després amb
Sant Pau (Déu l'haja perdonat!).

Sant Pau és contundent, i el seu
masclisme no admet atenuants ni
palliatius. Es classic el text de la
1.a Epistola als Corintis, cap. XI, on
llegim: «... de tots els homes, Crist

n'es el cap, com l'home es cap de la
dona, i Déu es el cap de Crist. (...)
L'home, certament, no s'ha de co-
brir el cap, ja que es imatge i reflex
de la glòria de Déu; però la dona
és reflex de la glòria de l'home. No
es pas l'home que prové de la dona,
sinó la dona, de l'home. De fet, l'ho-
me no fou pas creat per a la dona,
sin() la dona per a l'home». Aixi ma-
teix, unes línies més endavant, sem-
bla que ho vol compondre un poc,
perquè diu: «també l'home existeix
griicies a la dona», per(*) aixii no des-
virtua les frases anteriors, que rei-
teren la desigualtat i la jerarquia
entre els sexes ja establida pel Gè-
nesi.

¿Qué pot fer, doncs, la dona? Ta-
par-se, creure i callar: «que les do-
nes callin a les assemblees; no els
és permès de parlarhi, sine) que si-
guin submisses, com ho diu fins i
tot la Llei. Si es volen instruir so-
bre algun punt, que ho preguntin a
casa als propis marits; perquè no
esta bé a una dona de parlar en una
assemblea» (XIV, 26). Per si hi que-
dava cap dubte, trobam reiterada la
idea a la 1.a Epistola a Timoteu:
«Que la dona aprengui en silenci,
amb tota submissió; perd d'ense-
nyar, no li ho permeto, ni de domi-
nar l'home, sinó que estigui en
silenci. Perquè Adam fou format
primer, després Eva» (II, 11-13).
I a continuació, fa una interpreta-
ció ben curoisa de la caiguda dels
primers pares: «I no fou pas Adam
l'enganyt, sine) la dona qui, seduïda,

(Passa a la pagina 2)

El dijous de la setmana passada,
quan el sol de l'horabaixa, que du-
rant el dia havia lluit la vesta pri-
maveral, s'amagava ja pel ponent
embolcallat amb núvols endolats,
pujava per la costera de la Creu
Nova una llarga taringa de cotxes
enfilant el caminal dels xiprers de
l'entrada al Cementiri. Un nombrós
grup de persones de totes les edats
i condicions socials, amb el cor
entristit, acompanyava a la darrera
posada les restes mortals de Sor
Damiana, la senzilla i humil religio-
sa teatina coneguda i estimada dins
tot el poble felanitxer.

La padrineta del Convent de la
Providència del carrer del Juevert,
tant afalagada per les seves germa-
nes de congregació, després d'una
llarga vida d'amor a Déu i al proïs-
me, d'abnegat servei als malalts i
de compartir les penes i alegries de
tothom, pregant o donant gracies
amb les seves fervoroses oracions,
ha estat cridada a la casa del Pare.
Els qui coneixem les seves petjades
tenim la seguretat de que s'ha pre-
sentada amb les butxaques grosses
ben replènes de bones obres que
complauen a l'Amo de la vida i de
la mort.
A molts dels que, durant l'en-

terrament, seguien amb sepulcral
silenci el rés dels germans Fossors,
pel seu semblant s'endevinava que
de dins la copa del cor els vessaven
llàgrimes d'agrament. Quantes nits
interminables, amb la fredor de
l'hivern i l'ardor de l'estiu, va pas-
sar la difunta, durant tants d'anys,
al capsal del nit dels moribunds de
tantes families, aidant-los amorosa-
ment a fer el traspàs a la vida
eterna amb la pau del Crist Ressus-
citat, que ara ja gaudeixen de la
presència de Déu...! Quants de fela-

nitxers benauratS en el Cel hauran
donat amb gratitud la benvingudtt
a la virtuosa filla de Sant Gaietà
de N.a S.a de la Divina Providèn-
cia...!

Amb la mort d'aquesta bonit
dona, fidel imatge de la bonhomia
de la ruralia felanitxera de Soh
Valls, ha desaparegut un digne
exemple de vertadera vida evang4-
lica practicant el gran manament
de l'amor.

Adéu Sor Damina. Guardau-nos
un poc de Hoc alla d'alt, on, pels
mèrits de Crist, tenim l'esperança
de retrobar-nos.

Toni Soler
N. de la R.: Sor Damiana Mon-

serrat Oliver (-f- 20 d'abri' Passai) era
natural de Felanitx, nascuda a Son
Valls el 1897. Ingressa a la Congre-
gació el 1919 i professa pel gener
de 1921. Al llarg de la seva existèn-
cia s'integrà succesivament a les
comunitats de Palma, Son Valla,
Felanitx, Palma novament i Fela-
nitx. Fou fundadora dels convents
de Son Valls i del de la Clinica
Rotger de Ciutat. Exerci els càrrecs
de Vicaria General i auxiliar de
Mestra de Novícies. També fou al-
guns anys Consultora General. Regí
com a superiora la comunitat de
Felanitx per tres triennis successiuS
a partir de l'any 1929 i el 1940 la de
Palma amb el mateix càrrec. Durant
els primers anys de vida religiosa
s'aplica a la cura i ensenyament de
pàrvuls i a partir de 1944, arran
la seva agregació a la clinica Rotger,
dedica gairebé tota la seva activitat
a l'atenció dels malalts. En aquesta
tasca, des del 1961 i fins que 1es
seves facultats li ho permeteren,
visqué la darrera etapa de la set
vida entre nosaltres.

Descansi en pau Sor Damiana.

TRAS SU RECIENTE APERTURA

FOTO SIERRA
les ofrece sus servicios de Reportajes
boda, comunión, bautizos y fiestas.
Fotos estudio, carnet. Reproducciones.
Material fotográfico, marcos y todo lo
referente a fotografía,

en C. Agua, 10 bis

LO MAS BELLO ES RESISTIR
Esta es la gama GROSFILLEX Boutique.
h/lucilies hellos, atractivos. Pero su mayor belleza es su resistencia.
Los muebles de jardin GROSFILLEX son sólidos, inalterables

al sol y al agua, resistentes al paso del tiempo.

Muebles de jardin GROSFILLEX.
Lo más hello
es resistir.

4MOBLES MONSERRAT)
DISTRIBUIDOR PARA FELANITX

Tels. 580549 Td..
Paseo R. Argentina, 24 - B.	 580848 Part.rosfillex

MUEBLES DE JARDIN



 

principacine   

Tel. 580111
Viernes 29, sábado 30 a las 9'30 noche y domingo 1 desde las 3

Eleuterio Sanchez «El Lute», entre sombras y silencios, estaba ya
en el corredor de los condenados a muerte. El gran éxito español
actualmente.

EL LUTE: Camina o revienta y KAMIKAZE
Viernes 6, sábado 7, a las 930 noche

Sin comentarios. Mallorca se vistió de gala con esta gran película

LA SEÑORA y JOVENES OCULTOS
Los jóvenes de Felanitx, ansiosos que llegara esta película, os la
presentamos en este fabuloso programa doble

Domingo 8 desde las 3 	 3 PELICULAS
3 tarde, La fuerza de la venganza — 5 tarde, Jovenes Ocultos — 7

tarde, La Señora — 9 noche Jovenes Ocultos — 10'45 noche La Señora.
(Horario aproximado, para más exactitud consultar con el telefono 580111) 

Restaurante M AR BLAU
CAN NORBERTO 

Les ofrece sus especialidades en
CARNES Y PESCADOS FRESCOS

RESERVE SU MESA

C. Cala Marçal, 1 - Tel. 575915
	

PORTO-COLOM

Se hacen paellaS para llevar   

Se necessita auxiliar administrativa, 
para temporaea. Horario flexible.
Informació: Tel. 575658 (Dimarts hora-
baixa, de 5 a 7)

4
	

FELANITX

El concert de Joan Mail
Diumenge horabaixa, el pianista

Joan Moll oferí el concert anunciat
sota els auspicis de la Comissió de
Cultura de la Llar de la Tercera
Edat de l'Inserso.

En Guillem Piza tingué a cura la
presentació del pianista i aquest ens
oferi una primera part de caire

amb peces de F. Schubert
(dos impromtus) i Chopin (la «Fan-
tasi Impromtu», dos nocturns i la
«Balada» n.0 4 en Fa menor).

La segona part fou dedicada a
compositors espanyol, J. Turina
(dues danses gitanes), el mallorquí
Baltasar Samper (tres composicions
de tall impressionista), Albéniz
(dues peces, del 2n. i 3r. quadern
de la suite «Iberia») Granados (una
peça de la suite «Goyescas») i Falla
(«Danza ritual del fuego» del ballet
.El amor brujo»).

El concert arriba facilment a tot
l'auditori gracies a l'encertada se-
lecció de les peces i els compositors

no cal dir-ho, fou executat magis-
tralment per Joan Moll.

Ponències entorn a la  «Carta
Onica»

L'Institut de Formació Professio-
nal de Felanitx, té prevista pel di-
Huns dia 9 de maig, a la Casa Muni-
Qipal de Cultura, una exopsició de
ponències sota l'indicatiu «1992.
INCORPORACION A LA CARTA
UNICA».

L'objectiu d'aquesta exposició és
el d'acostar al públic uns concertes
amb els que ens haurem de familia-
ritzar amb la incorporació a la
»Carta Única», tot analitzant les
quatre Ilibertats principals: de cir-
culació de mercaderies, de circula-
ció de treballadors, d'establiment i
prestació de serveis i de circulació
de capital. Anàlisi de les conseqüèn-
cies d'aquestes llibertats i previssió
d'accions formatives, estructurals,
etc. encaminades a afrontar les exi-
gències d'un mercat més extens.

L'ordre d'aquesta exposició sera
del tenor següent: Introducció al
tema i explicació d'alguns conceptes
3 càrrec del moderador. Ponències.

diàleg-debat amb els assistents si
hi ha Hoc.

La mesa estarà integrada per un
.noderador, i un representant de
cada una de les següents entitats:
CAEB, Fundación para el Desarro-
'Io Cooperativo, Federació Socialista
3alear, UGT, Catedra de Dret Inter-
tacional de la Universitat Balear i
r3anc de Bilbau-Vizcaya.

L'acte s'iniciarà a les 11'30 b.

Artesania felanitxera al Ilibre
(Artesans» de da Nostra»

«Sa Nostra», amb moth' del «pia
tel Llibre» ha obsequiat els imposi-
ors amb una obra entorn als arte-
,ans de Balears. És un llibre molt
ben il.lustrat amb fotogralles de Pe-

dro Coll i texts d'Andreu Ramis, en
el qual s'esmenten tres artesanies fe-
lanitxeres, el forjador Antoni Oliver,
la eel-arnica «Mallorca» i el tallista
Miguel Marti, si be nomes hi figura
aquest darrer a la in formació
ca.

Emissi6 de la Setmana de Música
Felanitx Cultural etnetrá pel canal

de TV 41 els concerts dels dies 5, 10
I 15 de la XII Setmana de Música.

Club Altura
Per demà diumenge dia 1 de maig,

tenim prevista una excursió a Cala
Figuera i zona costera fins a Cala
Barca Trencada. Es posarà un auto-
car a un preu molt interessant.

La sortida sera, com sempre, de
la plaça d'Espanya, a les 8'30 del
mati.

Es prega puntualitat.
Per a inscripcions, Tel. 580589.

Prem i ad a
En el concurs de disseny filatèlic

celebrat recentment entre els esco-
lars, per la Tabacalera, ha obtingut
el primer premi pel que fa a la
nostra Comunitat Autònoma, l'alum-
na de 2.1 Etapa del coHegi «I. Joan
Capó», Mònica Gonzalez Maimó.

Enhorabona.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
Havent-se convocat eleccions per

a la renovació de la Junta de
Govern, se poden presentar candida-
tures, de dia 29 fins dia 5 de maig.

Per a més informació, a la Llar,
Tel. 58 19 62.

PROJECCIO.•— Dimarts dia 3, a
les 17 h. projecció del video «Flors i
grans jardins del Mediterrani», a
càrrec del senyor Orestes Perez.

Adoraci6 Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-

pre, a la capella de la Caritat, hi
haura vigilia d'Adoració Nocturna
femenina.

Creuada de l'Amor Divf
VESPRES DE LA MARE DE DP.1.1

A LA CAPELLA
DE LA PROVIDENCIA

El dissabte dia 7 de maig, seguint
el romiatge a santuaris i esglésies
de titularitat mariana, se cantaran
Vespres a la capella de Ntra Sra. de
la Providència de la nostra ciutat.
S'iniciaran a les 6 del capvespre i a
continuació se celebrara una Euca-
ristia que presidira el P. Domingo
Andreu, superior de Sant Alfons,
qui dira l'homilia.

Es conviden tots els fidels.
Pel darrer dissabte de maig esta

prevista la visita a la Mare de Déu
de Sant Salvador.

Secció Religiosa
RELIGIOSES TEATINES

El proper dimecres dia 4 se reco-

mençaran l'Exposició i Eucaristia
que habitualment se celebrava a les
5'30 de la tarda.

vida social
PRIMERA COMUNIÓ

Diumenge passat a la parròquia
de Sant Miguel, celebra la Primera
Comunió el nin Gabriel Vazquez
Luderia.

NAIXEMENT
La llar dels esposos Sebastià

Font Vaguer i M.a Isabel Fernandez
Roig, s'ha vist alegrada amb el nai-
xement del seu primer fill, una nina
preciosa, que en el baptisme rebrà
el nom de Maria Antònia.

Felicitam els novells pares.

COMPRARIA CASA DE CAMPO con
poco terreno, alrededores de Fe-
lanitx máximo 10 Km. Ruinas
también. Precio módico.
Informes: Tels. 582207 y 580795.

Escola d'Adults
L'Escola d'Adults informa a tots

els alumnes matriculats que pel
proper dia 14 de maig hi ha
una excursió programada amb el
segilent itinerari:

Felanitx - Puig Major (estació de
radar) Fornalutx - Sóller (dinar)
Deia - Valldemossa - Felanitx.

Preu, dinar inclòs: 1.200 ptes.
Inscripció a la Casa de Cultura,

horabaixa fins dia 6 de maig.

TENGO COCHERIA para alquilar
en C. Rector Planas.
luí.: Juavert, (il - Tel. 580283

SE TRASPASA TIENDA DE CO-
MESTIBLES. Apta para cualquier
tipo de negocio.
Informes en esta Administración.

SE ALQUILA CASA en Porto-Colom.
Informes: Tel. 560045.

SE NECESITA CHICA de 16 a 17
años para supermercado en
Porto-Colom.
Inf.: Tel. 575130

informació local



XII Sauna de Mica de Felanitx
PROGRAMA

Diumenge dia 1.—BANDA DE MUSICA DE FELANITX.
Dimarts dia 3.—«TRIO DE VALENCIA». PERFECTO GARCIA

CHORNET (Piano), VLADIMIR MICHEV (Violi), MARIA
MIRCHEVA (Violoncel).

Dijous dia 5.—I. VETLLADA MUSICAL JUVENIL. Joves Fela-
nitxers.

Dissabte dia 7.—CAPELLA ORATORIANA. Cor mixt, Solistes,
Conjunt de Metalls i Orgue.

Diumenge dia 8.—RECITAL URIC. FRANCISCA CUART (Sopra-
no), IGNACI FURIO (Piano).

Dimarts dia 10.—II VETLLADA MUSIAL JUVENIL. Joves Fela-
nitxers.

Divendres dia 13.—CONCERT DE VIOLA I PIANO. LLUIS OLI-
VER (Viola), MARGALIDA FURIO (Piano).

Diumenge dia 15.—ORQUESTRA DE CAMBRA. «ELS SOLISTES
DE MALLORCA».

Tots els concerts començaran a les 9,30 del vespre j , tret del pri-
mer, que sera a la parròquia de St. Miguel, se celebraran a l'es-
glésia de St. Alfons.
Patrocinen:

AJUNTAMENT DE FELANITX
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA DEL GOVERN
BALEAR

0111=1,

FELANITX

ATLETISME

Sahasti5 Adrovar i Ma.
Antònia Caldentey, primers
classificats a la semintara-
thon Validemossa-Paima

Diumenge passat se celebra la ja
tradicional carrera Valldemossa-Pal-
ma, a la qual participaren alguns
atletes felanitxers. Cal esmentar la
classificació en primer lloc del
veterà (45-50 anys) Sebastià Adro-
ver (Opel) i la sènior - femina
{30-35 anys) Maria Antònia CaWen-
ley (Opel).

Dos segons Hoes foren també per
felanitxers pertanyents al Club Joan
Capó: Maria Quintana (20-30 anys)
I Margalida Adrover (30-35 anys).

Pere Joan Ulan Mateu
Ben liiser, récord de
Balears de salt d'alçada

cartes al
)J'

L'EXPULSIÓ D'UN REGIDOR 0
EL FEIXISME DINS LA
DEMOCRACIA
Senyor director:

Si tio Regidor demana la paraula
i el President de la Sala, no li con-
cedeix i treu a fora al Regidor, les
sospites de que a Felanitx no han
entés què pot esser la Democràcia,
són certes. El feixisme és això, l'e-
xistència d'un partit únic intocable,
la censura d'opinió...

A aquest deixeble del batle Mes-
quida, corregit i augmentat, només
li puc augurar un final com el del
seu mestre, només que l'exercici de
l'abús de poder no li durara vuit
anys.

El net de Mestre Pere
Esperança

(Retirot de l'ediení (Interior)
La inexistència de installacions a

Ia vila per a realitzar la practica de
l'atletisme no és obstacle perquè
de tant en tant alguns atletes ens
recordin i demostrin que l'activitat
atlètica no es redueix solament a
córrer. El passat dissabte, en el
transcurs d'un control per a la cate-
goria cadet, fet al Poliesportiu
«Principes de España» es produi
l'important i a la vegada inusual
fet de que dos joves atletes del
Club Joan Capó superassin el llistó
situat a 1'80 m. a la prova de salt
d'alçada. Com que no hi va haver
manera de desempatar ni per nuls
ni per número d'intents, els dos
atletes, a la par, establiren un nou
rècord de Balears de la categoria
cadet que anteriorment, fa uns me-
sos, ja havia deixat Fullana amb
1'78. La marca que assoliren es
sitúa en uns dels primers llocs del
ranking absolut de Balears de tots
els temps.

En el mateix control Mateu Obra-
dor guanyava els 1.000 m. ll. i Mar-
galida Fiol quedava 2.a en els 100
in. 11. amb millor marca personal.

També es participava a salt de
Ilargada on Tomas Sanchez supera,
de Harg, el 5 m., i a Hançament de
pes.
CONTROL D'ATLETISME
A CAMPOS

El mateix dissabte demati es dis-
putaven unes proves de caracter
escolar per les categories iniciació,
benjamí, alevi i infantil a la pista
de Campos, amb la presència d'uns
300 atletes de Sant Llorenç, Arta,
Vilafranca, Sineu, Sant Joan, Algai-
da, Montuïri, Porreres, Maria, Lluc-
major, Campos i Felanitx.

Apart de l'exceHent rendiment
dels jovenets participants a totes
les especialitats (velocitat, fons, tan-
ques, marxa, relleus, alçada, Ilarga-
da, pes i disc), destaquem la notória
participació dels escolars de Fela-
nitx, mês de 100, pertanyents als
coHegis Joan Capó i Sant Alfons.

Un control del mateix tipus
s'havia de repetir aquesta setmana.
Tot això ha de desembocar a una
final comarcal prevista per dia 6 de
maig.

CATALINA PICO, SI,
PERO ES D'AP

Senyor director:
Només vull puntualitzar una cosa.

Als escrits de la setmana passada
referents a l'expulssió del portaveu
dels COLOMS, tothomo va dir que
l'actitud de la senyora Catalina Picó
va ser correcte i que d'aquesta ma-
nera no es pot seguir. Jo només vull
afegir a això que compartesc l'afir-
mació però aquesta senyora partici-
pa en cada votació a mantenir
l'arrogància del Bathe i cada cop
que vota afirmativament afavoreix
que les coses seguesquin igual.
Aquesta actitud d'obediência cega,
sup6s que és conseqüência del fet
que la senyora Pia) és d'AP i ella
pensa unes coses i els del partit
unes altres.

No vull llevar que el que diu ten-
gui tota la raó, pert, el que fa ja
són altres cinc-centes.

Gracies per donar cabuda a la
meva opinió.

A. Pons
mos.11..11110.110 • ••••••••••••■■••••■•••■	 IIIIM.011•••■11•■■■

VENDO 4 CUARTERADAS de tierra
en Son Vaguer, con casita de
campo.
Informes: Tel. 580057.

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

Informes: Tels. 657467 y 575286

NECESITO MUJER para coser piel
con máquina propia.
Informes: P.0 Ernert Mestre, 51
(de 8 a 13 y de 14 a 19h.)

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 NECESITA JOVEN de 18 a 20
años para trabajo temporada en
Felanitx.
Informes: Tel. 580180.

La Protectora, al
C.D. Felanitx

Per la present nota, i una vegada
acabat el campionat de futbol d'em-
preses, la Directiva de la Mutualitat
«La Protectora», vol fer públic el
seu agraïment al Sr. President i
altres membres de govern del C. D.
FELANITX, per la bona acollida
que han tengut en vers el nostre
equip «La Protectora Autocares Gri-
malt», i per les facilitats que ens ha
donat deixant-nos emprar les instal-
acions i camp de joc «Es Torrentó».

Volem també, fer extensives les
nostres gracies, al personal encarre-
gat del manteniment del Camp, el
Conserge i la resta d'ajudants, per
la seva entusiasta coHaboració.

Moltes gracies per tot
El President,
Miguel Vadell Roig

Agraiiment
Amb motiu del' traspàs de Sor

Damiana Monserrat Oliver, la Co-
munitat de Religioses Teatines de
Felanitx i els seus familiars, volen
agrair, per mitja d'aquesta nota, les
nombroses manifestacions de con-
dol rebudes.

Molt agraits a tothom.

Se precisa AUXILIAR ADMINISTRA-
TIVO/A en Cala d'Or
Trabajo todo el afio.
Se requiere: Conocimientos Plan
Contable y mecanografia. Impres-
cindible carnet conducir.
Interesados llamar al Tel. 657006,

(W Antonia)

SALON DE BELLEZA

MARI CARMEN
Invita al público en general a la

INAUGURACION de su nuevo local, que
tendrá lugar el día 30 de abril, a las 8
de la tarde.

Esperamos su visita

PLAÇA D'ESPANYA, 7 bajos 	 TEL. 581664

Restaurante SES PORTADORES
(CASA PEDRO) 'Ida. Croc. Baleares, s-n. Tel. 575171 PTO-COLOM

Su restaurante de confianza
LES SUGERIMOS ALGUNAS DE NUESTRAS ESPECIALIDADES

Alubias con almejas, Kokoxas de merluza, Pulpo Gallega. Merlu-
za a la Vasca, Bacalao Pil-pil, Serviola salsa bonito, Besugo a la es-
palda, Lubina al limón, Caldereta de langosta, Rapé salsa verde,
Parrillada ini xta, Mariscada, etc.
Especialidad en PESCADO FRESCO y toda clase de MARIS-
COS. Viveros propios, 	 ABIERTO TODOS LOS DIAS



in,stantineas
en GADGETS

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

Consúltenos. Precios .económicos
C. Sa Llana, 15-Tel. 580448 y I". Volta, 167 -Te1.581144 FELANITX

restaurant marisquerio
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)

25 anysenrera
SESION MUNICIPAL

Del 17 abril 1938:
Aportar una cantidad, que se des-

tinara, al conocer el presupuesto,
para dotar de aspas y telas a los
antiguos molinos...

Instruir expedientes para la con-
cesión de la Medalla de la Ciudad, a
los señores D. Arnesto Mestres Ar-
tigas, D. Bartolomé Vaguer Veny y
D. Miguel Caldentey Talladas, Pbro.

Destinar el producto de la venta
del edificio conocido por «Colegio
Municipal de 2.a Enseñanza» sito en
la continuación del Paseo Ramón
Llull, en las atenciones siguientes:
alumbramiento de agua, adquisición
de moto bomba elevadora, aporta-
ción a la mejora del alumbrado de
doce calles de la Ciudad...
Requerir a los propietarios de in-

muebles comprendidos en los Polí-
gonos 3, 4 y 5 del Plan General de
Ordenación de Porto Colom y Cala
Marsal, para que en el plazo de tres
meses presenten redactados los pla-
nes parciales correspondientes a los
indicados Polígonos.

Designar a D. Pedro Xamena Fiol,
Pbro. como Cronista de la Ciudad y
Archivero Municipal.
ABASTECIMIENTO DE AGUAS

A raiz de las perforaciones que
timarnente se han venido realizando
en el pozo que se había practicado
el pasado año en la Calle Rocaberti,
esquina Nuñez, hoy podemos confir-
mar el hallazgo de un importante
caudal ...

El pasado miércoles, después de
funcionar 24 horas ininterrumpidas
una bomba instalada provisional-
mente, dió un resultado de 15.300 li-
tros por hora.
FIESTA DEL ANGEL

El 21 de Abril, dominica «in al-
bis», se celebrarán en la Iglesia de
San Salvador los tradicionales cul-
tos, con asistencia de la Excma. Cor-
poración Municipal.

A las 8 de la mañana habrá Misa
rezada y a las 11, Oficio Solemne
con sermón que dirá D. José Saca-
nell Garí, canónigo.
COOPERATIVA DE
CONSUMIDORES

Después de la reunión celebrada en
el Salón de Actos de F.E.T. y de las
J.O.N.S., inicióse la inscripción de
futuros socios de la Cooperativa de
Consumidores, número éste que, por
lo visto, va adquiriendo considera-
ción.

Como se sabe, el fin que se per-
sigue es ofrecer productos de pri-
mera necesidad a unos precios más
asequibles.
RESTAURACION DE
LOS MOLINOS

De acuerdo con instrucciones reci-
bidas de la Superioridad, se están
llevando a cabo por parte de nues-
tro Ayuntamiento, las gestiones pre-
liminares para la realización de un
extenso plan de restauración de los
viejos molinos que coronan los al-
cores que circundan nuestra Ciudad.

D'ALLAVORS

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• En el SEMI - MARATHON
VALLDEMOSSA-PALMA nuevos
EXITOS FELANITXERS. Nuestros
atletas lograron conseguir buenos
cronos. SEBASTIA ADROVER fue
CAMPEON en VETERANOS, MA-
RIA ANTONIA CALDENTEY fue
CAMPEONA también en los St-
NIORS femeninos, MARGA ADRO.
VER fue SEGUNDA en la mis-
ma categoria... VICTORIANO MAR-
TINEZ fue 13.0 de la general,
TONI BARCELO el 43.° idem. y
PACO ALGABA 57.° ídem... etc.
En fin! Nuestros veteranos franca-
mente bien.

• Prosigue la aventura africana
de MIQUEL BARCELO, nuestro afa-
mado pintor, según me cuenta su
hermano TONI que regresó hace ya
algún tiempo de aquella extraña
tierra. Con 61 se encuentra también
MA RI SCAL, habiendo ya subsanado
los problemas conocidos. Allí inspi-
rándose los dos cerca de TOMBUC-
TU (Mali), donde Mahoma perdió el
gorro o sus babuchas...

• El próximo dia 3 parten hacia
Ia REPUBLICA DOMINICANA va-
rios felanitxers, MIQUEL JULIA
(Caseta) que ha estado sólo unos
•días con nosotros para arreglar
unos papeles, pero tiene fijada su
residencia allí. El tamdem TONI &
PEPE, que van en viaje de negocios
a comprar una serie de terrenos.

Varios integrantes del Grupo inver-
sionista «LYO», tales como JUAN
SBERT (se va para quedar forever),
PEDRO «TWIST», que sólo va para
15 días, volverá por amor, y porque
hay un «chiringuito» que le espera.

Me cuentan que el equipo «LYO»
se lo ha montado bien. Han alquila-
do el «CLUB» ESPAÑOL» en SAN-
TIAGO DE LOS CABALLEROS, pis-
cina, 2 bares, campo de beisbol, 6
pistas de tenis, campo de fútbol, un
comedor para centenares de perso-
nas, discoteca, Pub, Sala de Fiestas
y baile para 4.500 personas, donde
un día de estos, creo que el día 14,
va a actuar el conocido cantante
RAPHAEL, pizzeria, campo de golf,
etc... Más información la próxima
semana.

• Metí la pata la pasada semana.
El C.D. FELANITX no había prepa-
rado una ASAMBLEA sino una JUN-
TA EXTRAORDINARIA para son-
dear entre los aficionados —parti-
cularmente invitados— los destinos
del club felanitxer con vistas a la
próxima temporada. Sobre la conve-
niencia del ascenso a tercera o no.
La verdad es que sólo unos pocos
asistieron a la reunión y la cosa
quedó en suspenso. Las cosas deben
plantearse con tino y dicho sea la
realidad, hay en día no hay ya «ca-
ballos blancos»... Jugar en Tercera
división cuesto mucho «money» y al
parecer encontrarlo no es tarea
nada fácil. Veremos como acaba
todo.

• El equipo «—A—» de Felanitx
se reunió a manteles para ver el in-
teresante PS EIDHOVEN-MADRIZ
no goles en el partido, pero ellos no

se cansaron de meterlos, porque
para tal evento tenían preparadas
unas «pilotes de matances» de chu-
pa y domine. Algún berrinche por la
eliminación del equipo blanco. pero
en general la cosa fue de perlas.

• En el «CINE PRINCIPAL»
proyectan esta semana «EL LUTE»
(Camina o revienta). La primera pe-
lícula que se rodó sobre la vida de
ELEUTERIO SANCHEZ. Ahora se
ha estrenado la segunda parte «Lute
II» (Mariana seré libre), mucho me-
jor la primera que la segunda, se-
gún críticas. Ambos films de Vicen-
te Aranda (premio Nacional de Cine-
matografia de este año) han resul-
tado ser un auténtico filón taquille-
ro. Imanol Arias y Victoria 'Abril
ganaron los «Fotogramas de Plata»
por sus interpretaciones. De com-
plemento «KAMIKAZE», película
francesa que ganó el primer premio
«Imagfic» del pasado año. La histo-
ria va de un viejo malvado que sabe
mucho de informática, que encuen-
tra un arma capaz de matar a los
rostros que aparecen en la televi-
sión, que dicen o hacen algo que le
molesta... Esta película un tanto
original es la «opera prima» de Di-
dier Grousset.

• El próximo domingo día 1 de
mayo hay UN PASE DE MODA en
el «CINE FELANITX» a las 7,30 de
la tarde. Colaboran «TEIXITS CA'N
BERGA», «JUANITA BOUTIQUE»,
«DIANA» (boutique infantil), pelu-
quería «RIS D'OR» y «CATY» (este-
ticista).

JORDI GAVINA



BASQUET

Eis equips masculins en un bon moment

FELANITX

r1• FUTBOL

El	 jugará la liguilla de ascenso
a 3.a división

España, 1 –
Partido jugado en el polideportivo

municipal de Llucmajor, que esta
temporada cuenta con una estupen-
de tribuna cubierta. Bastantes fela-
nitxers animaron a su equipo.

FELANITX.— Rigo (2), Valentin
(3), Obrador (2), Roig (2), Juan (2),
Santy (2), Mut (2), Juli (2), Pont
(2), X. Riera (2) y M. Rial (2).
Alfonso (2) por Santy y Vanrell (-)
por M. Rial.

ARBITRO.—Sr. Heredia (0). Per-
judicó a los visitantes'. Sólo enseñó
tarjetas a los visitantes, cuando
hubo algunos jugadores locales que
merecieron hasta la roia. No señaló
un claro penalti cometido a Rial, en
la I parte. Mal.

TARJETAS.—Amarillas para Mar-
tin Rial, Valentin y Juli (en dos
ocasiones), por lo que hubo que
marcharse del campo antes de
iempo, quizás inmerecidamente.
GOLES.—(1-0) Min. 45, córner

que se bota sobre cl marco de Rigo,
remata a gol un delantero local, el
balón va a colarse, pero Juan detie-
ne con las dos manos. Lanza el
claro penalti Leo que inaugura el
marcador. (1-1) Min. 59, gran juga-
da de Mut que se va por piernas de
toda la defensa con velocidad y ra-
pidez, cruza el balón y finalmente
es Pont quien empalma de chut
cruzado a las mallas.

COMENTARIO
Partido con fases entretenidas,

superioridad de los felanitxers, que
abusaron del juego preciosista en
lugar de buscar lo practico. Pero
la improvisada defensa blanca tenta
algunas lagunas, lo que daba opción
a los contrataques locales, que sa-
bedores de una inferioridad técnica
y física intenaban sorprender a la
contra al equipo de Tauler. Ambos
equipos gozaron de algunas ocasio-
nes de gol que no acertaron a tra-
ducir. El Felanitx pudo haber gana-
do este partido, pero le faltó mor-
diente...

Con este positivo el Felanitx se
asegura jugar la próxima liguilla de
ascenso a Tercera División, pase lo
que pase en el último partido de
liga. Ya que el Cala d'Or como
campeón asciende automáticamente,
mientras los otros seis primeros
clasificados tendrán que vérselas
con otros dos equipos, uno de Ibiza
y otro de Menorca, que divididos
en dos grupos de cuatro, jugarán
sendas liguillas. El primer clasifica-
do de cada grupo sera nuevo tercer-
divisionario. Hace falta saber si in-
teresa realmente el ascenso, porque
éste conlleva unos cuantiosos gas-
tos y una planificación mucho mas
seria.

Mariana domingo en «Es Torren-
tó»: FELANITX-SANTA PONÇA, un
equipo que cuenta con el conocido
portero Vargas.

MAIKEL

Felanitx, 1
2' REGIONAL
CA'S CONCOS, 1 - SENCELLES, 1

BUEN RESULTADO
Pese a perder un punto el Ca's

Concos consiguió uno de magnífico
frente al mismísimo Líder, el Sen-
celles, un equipo que casi con toda
seguridad sera el Campeón de Se-
gunda regional.

Fue partido muy disputado, juga-
do de poder o poder y el marcador
final puede ser considerado justo.
El equipo de Ca's Concos se empleó
a fondo y cabe destacar a todo cl
conjunto.

ALTURA, 0 - S'HORTA, 2
FENOMENAL VICTORIA

Eu Lloseta las huestes de D. Aznar
jugaron un buen partido a la con-
tra, mucha seriedad atrás, gran or-
den en el centro del campo y gran
efectividad de su línea atacante. Un
resultado merecido ante un equipo
de los que navegan bien situados
(todavía cuenta el Altura con 2 po-
sitivos) que coloca al S'Horta entre
los seis primeros clasificados con
cuatro positivos en su haber. PRO-
XIMO DOMINGO: S'HORTA-CA'S
CONCOS, un partido de gran rivali-
dad comarcal que se va a disputar
en el campo «Sa Lleona».
JUVENILES

FELANITX, 3 - LLOSETENSE, 2
PARTIDO DISCRETO

No jugaron bien los juveniles fe-
lanitxers el pasado domingo en «Es
Torrentó». Se quedaron los puntos
en casa y esto es lo que cuenta, ha-
bía algunas ausencias en el equipo
local, como es el caso del jugador
Roig que debutaba en Primera re-
gional Preferente con el primer
equipo.

Los goles fueron obra de J. Ga-
llardo, Javi Muñiz y Pascual.
FUTBOL EMPRESAS

ROSAS MALLORCA, 0
PROTECTORA/A. GRIMALT, 5

SIN OPOSICION
Fácil resultó para los felanitxers

este partido que se disputó en Ma-
rratxí. La superioridad de los visi-
tantes fue total y se tradujo al final
en el marcador que no ofrece dudas.

Goles de Ferra (2), Angel, Gonza-
lez y ¿Felipe?

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
en Cala Marsal, Porto-Colom.

Inf.: Cafeteria Trópico, Porto-Colom

SE PRECISA CONSERJE DE NO-
CHE para apartamentos en Cala
&Or. Conocimientos de Inglés.
Inf.: Tel. 657605

SE ALQUILA CASA EN PORTO-
COLOM.
Inf.: 'rel. 56004•

RESULTATS
Juvenils masculins:
VIALSA (ARTA) 	 47
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT 	 48
JUniors masculins:
J. CAPC)/AUTOC. GRIMALT 	 71
LA SALLE (Palma) 	 42
Juvenils femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT 	 46
LLUCMAJOR 	 49

COMENTARI
La bona marxa dels dos equips

masculins no féu més que confir-
mar-se la passada jornada. Tant
juvenils com júniors havien comen-
çat la competició que ara juguen
amb ducs derrotes, i en aquests
moments els júniors ja van líders
i els altres són també capdavanters.
En canvi les nines protagonitzaren
un nou capitol de la seva «història
interminable», és a dir, una altra
derrota per la minima.

En el partit dels JUVENILS es
produí l'anècdota de que els equips
no reberen cap cópia de l'acta per-
què l'equip arbitral no pensa a dur
paper de calc. Amb el preu que
tenen els arbitratges...! Esportiva-
ment s'aconseguí una important i
difícil victòria per un sol punt a un
parell de segons del final al trans-
formar un tir lliure. L'equilibri
s'havia manifestat durant tot l'en-
contre i el triomf hagués pogut
caure de part de qualsevol equip.
Els punts varen quedar molt repar-
tits i podem destacar els rebots
lograts per Joan C. Maimó.

Els JUNIORS tornaren donar un
recital. El públic, menys nombrós
que en altres ocasions per?) molt
participatiu, va reconèixer durant
tot l'encontre el bon joc i respecta-
de donat pels felanitxers en un dels
partits més complets que han fet.
La Salle, que ens superava en en-
vergadura i pes, es va veure desbor-
dat constantment per la rapidesa
de es accions dels locals. Al descans

el marcador estava 35 a 19. I l'apo-
teosi es produí quan a les vuit
décimes de segon finals, s'anota un
parcial de 4-0: Pere Joan Fullana
transformava els dos primers tirs
lliures d'una série de tres i Salva
amb una palmellada féu entrar el
tercer.

Amengual (23), A. Oliver (20) i
Perelló (15) foren els tres millors
anotadors de l'encontre.

Les JUVENILS encarrilaren
l'encontre des de l'inici i durant els
40 minuts sempre anaren per da-
vant amb l'excepció del 33-34 (mi-
nut 34) i d'una série d'empats. Un
d'ells, iguals a 38, és el que assenya-
lava el marcador al final del partit.
Fou necessària una prórroga que
acaba novament amb un empat a
41. Dominant nods l'emoció que la
qualitat del joc comença una sego-
na prórroga que donà per guanya-
dores definitives a les llucmajore-
res, per dos punts.

Destaquem les ganes de totes les
jugadores i l'encert de Margalida
Estelrich, la millor, tant en atac
(13 punts) com en defensa (quasi
bé una vintena de rebots).

AQUESTA JORNADA
Sera el darrer partit de les juve-

nils; s'hauran de desplaçar a Sóller
per enfrontar-se al Juventud Maria-
na, líder imbatut del grup.

Els juvenils masculins també ju-
guen fora, a Manacor contra el
Perlas, en el. primer partit de la
2.a volta.

El dissabte tindrem l'oportunitat
de veure per darrera vegada a la
vila i aquesta temporada, als jú-
niors que jugaran contra l'Espanyol.

LARRY CISTELLES

COMPRARIA PLANTA BAJA o ler.
piso sin acabar o en buc, en Fe-
lanitx o Porto-Colom.
Informes: Tel. 581941.

Restaurante Pizzeria

BLANCO Y NEGRO
Más que una pizzeria en

pleno corazón de
PORTO CARI

Cala Llonga
CALA D'OR



ENTRADA
GRATUITA

FELANITX 

Cogoms a la Sala han dit alguna vegada. No és negoci,
no és rendible aim) de la Cultura
i com que pensen que l'Ajuntament
es una botiga de vendre coses, La
Cultura no té cap guany, per tant
no importa tenir aquest gênere a la
botiga.

En tercer lloc, amb el seu cornu-
nicat ens volen vendre que l'Ajunta-
ment està aturat i que ells no en
saben res daixõ. I de que anau
germancts! Darrerament intenten
fer veure que ells no estan contents
amb el funcionament de l'Ajunta-
ment i que no en saben res, per6 creu
reu que el que si és cert és que voten
Anna tivament a tot el que proposen
els subjectes (lei NW voten afirmati-
vament, rúnica excepció, el Cinema.
Estan en contra del que ells recol-
zen! No importa esser molt vius per
veure que mostren els peus i que
aquests fan pudor. A la darrera Ple-
nària va quedar clar. Al punt de
precs i preguntes, els d'AP demana-
ren el que els preocupava més, i
això va esser el posar uns conteni-
dors de ferns. Tot això de Normes
Subsidiàries i sanejament de Porto-
colom que fa tan de temps que dema-
nam nosaltres, i que fa referência a
posar l'aigua neta i clavegueres a la
part de la Capella de Portocolom,
ni en feren referência i en canvi
votaren afirmativament d'enrajolar
la Plaça de l'Església de Portocolom
per vint i un milions de pessetes.
Aix() no és donar suport, ni tenir
pactes amb el PDP, això no es tudar
milions, això és fer les coses que
ells troben més necessàries. Qui
vos pot creure si nedau dins un mar
de contradiccions muntades per vo-
saltres mateixos?

I en quart lloc i fruit de visiona-
ris, es l'afirmació de que comprant
el Cinema, un fet inútil, si a aquest
doi (sempre segons ells) l'Ajunta-
ment el fa aviat, l'Ajuntament es
posarà en marxa i tot anirà bé i
tots serem molt feliços i viva La 

Futbolet 
puntos.

2.—C.D. FELANITX «CELLER
RANDA», 4 puntos.

3.—C.D. FELANITX «BAR CRIS-
TAL», 4 puntos.

4.—BANCA MARCH, 2 puntos.
5.—ESCALIBUR, 1 punto.
6.—C. D. FELANITX «COMER-

CIAL VALLS», 0 puntos.
NOTA.—EI equipo Bancha March,

figura con un partido perdido, ya
que en el primer partido, presentó
una alineación indebida, y debido al
recurso presentado por el C.D. Fe-
lanitx, el Comité decidió revisar los
documentos de los jugadores del
Banca March. De inmediato, se le
dio el partido por perdido y el pa-
sado miércoles se tenía que reunir
el Comité para decidir que medidas
se toman delante de estos casos, se-
gún el reglamento de la Federación
Balear de Futbito y el Reglamento
interno del Club Futbito Felanitx.
La próxima semana ya infromare-
mos sobre este tema.
ESTA JORNADA

Para este sábado 30 de abril, ha-
brá tres partidos, a las 17, 18 y 19'
horas.
TORNEO CATEGORIA ALEVIN

Para este sábado 30 de abril, y a
las 4 de la tarde habrá en el local
del Campo Municipal de Deportes
«Sa Mola», una reunión entre miem-
bros del Comité y los entrenadores
de los diferentes equipos inscritos,
para tratar de algunos puntos, que
faltan para empezar este torneo,
que probablemente sea el próximo
sábado, día 7 de mayo. En la próxi-
ma edición ya informaremos.

AP 8S INCULTA)
AP és inculta i ho demostra al

comunicat que va fer la setmana
passada en diverses de les seves
afirmacions i actituts.

En primer Hoc en el teme lingüís-
tic, que no té dar com ha d'escriu-
re. La incultura fa pensar als que
no han llegit res que el mallorquí
és una cosa i el català una altra, a
més de la fòbia que els provoca als
espanyols tot el que sigui català,
encara que només sigui llengua.
Pen) heu de creure i pensar que la
incultura d'aquesta genteta arriba a
extrems desconcertants. Aquest pro-
blema d'identitat el «resolen» de la
manera més ingénua. Només cal
posar l'article salat i ja no és català,
es mallorquí. Angelets! Ni això sa-
ben fer, perquè tot d'una surten les
contradiccions. Tampoc va be això
i a la primera línea ja escriuen
«l'Ajuntament» i si repassam l'es-
crit, com aquesta en trobartem més
de vint... El que convendria que
fessin per aclarir aquest embull
mental que duen, el millor que
podeu fer és Ilegir quê diu la Llei
de Normalització lingüística, signa-
da per En Gabriel Cafiellas, el cap
pare d'AP, veureu que no diu per
en lloc que la llengua de les Illes
sigui el mallorquí, diu el català, ni
tampoc hi trobareu l'article salat
entre i entre, sempre s'usa el català
estàndard.
En segon Doc, troben que no s'ha

de mester el local del Cinema. Penh
no expliquen perquè no l'han de
mester ells. Ells no necessiten ni el
Cinema, ni la Casa de Cultura ni
res, o al manco així ho han demos-
trat d'ençà que comparteixen el
poder. En temps d'En Pere Mesqui-
da ja no varen fer res per la Cultu-
ra, ara amb el succedani Cosme
Oliver tampoc han estat capaços de
fer res. Està massa clar i ells ho

TORNEO FUTBITO 1988
ORGANIZA:
CLUB FUTBITO FELANITX
PATROCINA:
EXMO. AYUNTAMIENTO
DE FELANITX
TORNEO BENJAMIN

Se sigue disputando en el Campo
Municipal de Deportes «Sa Mola»,
el torneo de futbito categoría Ben-
jamin, te iendo 1u2ar el pasado
sábado día 23 la 3 •a jornada del
torneo, con los siguientes resulta-
dos:

C.D. FELANITX «CELLER RAN-
DA», 2 - BANCA MARCH, 3.

C.D. FELANITX «OPEL», 5 - C.D.
FELANITX «COMERCIAL VALLS,
2. 

ESCALIBUR, 2 - ESTRELLA
ROJA, 2.

LA CLASIFICACION:
1.—C.D. FELANITX «OPEL», 6

Pepa. No ens faceu riure! Si seguiu
beneint la manera indigna de fer
les coses del grup PDP i seguiu
duguent els ternes econòmics sense
un programa de necessitats i realit-
zacions, vos seguira passant el que
vos ha passat fins ara i que vos hi
trobat cada dia. Corn que no teniu
previsions de res, tot ho heu de fer
amb fues i embulls i moltes vegades
encara arribau tard i ja està cadu-
cat. La màquina de tren deixau-la
estar, fa molts d'anys que varen
llevar les vies i fa poca planta
aquest tren descarrilat que voleu
fer partir amb els del PDP.

Nota: El darrer paràgraf del
comunicat, no l'hem entès, ni crehn
que pugui voler dir res aim') de que
ara no, pert) sí, si d'aquí a un any
ens ho tornen demanar i no ha
pujat molt de preu i veim que fa
falta, votarem que sí, pert, com que
no ho faran, votam que no. (???)

—Avui tenim consulta. 

ALQUILO SILLAS plegables
In f.: Tel. 580495  

TENGO PARA ALQUILAR COCHE
RIA en C. Rector Planas,
Inf.: C. Juevert, 61 - Tel. 580283         




