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Fa dues setmanes que el Govern
Autonòmic aprova un decret, en el
qual se suspèn el planejament urba-
nístic a diverses zones de Balears,
entre les quals s'inclou la faixa cos-
tera de Felanitx compresa entre Ca-
la Marçal i Cala Ferrera, que abra-
ça els calons de Cala Brafi, Cala Sa-
nau i Cala Mitjana i una area confi-
nant d'unes dos mil hectàrees.

Aquest decret es conseqüència de
la «Proposta d'actuació relativa a les
Arees Naturals de Balears», redacta-
da per la Conselleria d'Obres Públi-
ques i Ordenació del Territori i re-
colzada en l'estudi encarregat per
aquesta conselleria a un equip espe-
cialitzat de l'Institut d'Estudis Eco-
lògics dirigit pel catedràtic d'Eco-
logia de la Universitat de les Illes
Balears Miguel Morey Andreu, estu-
di del que s'edita una síntesi a fi-
nals de l'any passat, en un volum de
més de dues-centes pagines profusa-
ment illustrat.
■11•1111111111" 	

A l'hora de cloure la present edi-
ció, s'ha celebrat a l'església de Sant
Alfons la segona vetlada de la set-
mana de música, una de les més
suggestives sens dupte.

El diumenge a vespre obrí el ci-
cle —com es tradicional— la nostra
Banda de Música, amb una actuació
que ens permeté apreciar l'excellent
nivell que manté. L'ajust entre els
elements es prou notable i evidencia
Ia bona preparació dels components
per una banda i per l'altra, la meri-
tbria tasca de coordinació del direc-
tor Felipe Manchón..

Cal esmentar l'encert del progra-
ma oferit per la Banda amb sengles
pasdobles al començament i al final
(«Krouger» de Laporta i «Pepita
Garcia» del mateix F. Manchón) i
amb composicions de G. Giménez,
intermedi de «El baile de Luis Alon-
so» i Bach-Erikson a la suite «A
Bach celebration» a la primera part.
A la segona enrodoní el programa
«Monent for Mon-icone» de Mey-
Morricone, el final de «En los jar-
dines del Generalife» de R. de San-
tiago, el «Cant a l'alegria» de la 9.'
Simfonia de Beethoven i l'obertura
de «Un dia a Viena» de Suppe.

Quant a l'actuació del «Trio Va-
lencia», integrat pel pianista Perfec-
to Garcia Chornet, el violinista Vla-
dimir Mirchev i la violoncellista Ma-

Aquest fet haura topat natural-
ment amb unes accions urbanisti-
ques iniciades, les quals són fruit de
les incongruències comeses pel nos-
tre Ajuntament des d'uns anys ençà
dins aquest camp i que assoliren el
maxim exponent en la inviabilitat
de la revisió del Pla General. Con-
cretament hi ha en marxa alguns
plans parcials, aprovats inicialment
pel nostre ajuntament perquè, una
vegada suspesa la revisió, l'única
normativa urbanística del terme és
Ia de 1969 (!). Vat ací una conse-
qüència més de l'arbitraria política
urbanística practicada per l'Ajunta-
ment de Felanitx.

Diguem per últim, que a l'estudi
esmentat, «Espacios Naturales de
Baleares. Evaluación de 73 áreas
para su protección», les zones del
puigs de Sant Salvador i Santueri i
del litoral felanitxer, són qualifica-
des com àrees de valor ambiental
molt alt.

ria Mircheva, hem de dir que fou
gairebé insuperable. Ens falten pa-
raules per poder expressar la per-
fecció i el tremp amb que interpre-
taren Haydn, Turina i Schubert.
L'auditori en sortí meravellat d'a-
quest concert. Els que havien ten-
gut ocasió d'escoltar al professor
Garcia Chornet anys enrera s'espe-
raven una actuació memorable i,
certament fou així, però encara su-
perada pel concurs del matrimoni
bulgarès.

Recordam als nostres lectors que
els concerts se succeiran encara al
llarg de la setmana entrant. En
aquest mateix número trobaran la
resta del programa d'aquesta XII
Setmana de Música de Felanitx.

Des del passat 23 d'abril es troba
oberta a la Llotja de Ciutat l'expo-
sició .Nostra Dona Santa Maria dins
l'art mallorquí», una mostra d'ico-
nografia mariana que ha estat pos-
sible gracies a la collaboració que
hi ha hagut entre la Conselleria d'E-
ducació i Cultura del Govern Balear
(Direcció General de Cultura), el
Bisbat de Mallorca i la Caixa de Ba-
lears «Sa Nostra», aquesta darrera
pel que fa a l'edició del magnífic  ca-
tàleg.

La Llotja es doncs aquests dies
escenari d'aquesta magna manifesta-
ció, on s'arreplega una part molt es-
timable del patrimoni iconogràfic
marià de l'illa i en l'arranjament del
qual han intervengut persones rela-
cionades amb entitats de l'esfera ar-
tístico-cultural com el Museu de Ma-
llorca, el Servei d'Exposicions de la
Delegació General de Cultura, la De-
legació Episcopal del Patrimoni
Cultural Diocesà, així com d'altres
personalitats destacades en la in-
vestigació del patrimoni artistic ma-
llorquí.

Entre les peces que s'exhibeixen
hi figura la imatge de la Mare de
Déu dels Fadrins de la nostra parrò-
quia i l'exvot de Sant Salvador que
fa referència a la intercessió de la
Mare de Déu en una incursió sarraï-
na a la possessió de Son Forteza.

Hem de fer una menció especial
del catàleg de l'exposició que ha edi-
tat la Caixa de Balears «Sa Nostra»
—que ha tengut la delicadesa de
fer-nos arribar—. En aquesta guia
hi queden reflectits tots els que han
intervengut en la realització i a més
conté una part de textos —encapça-
lats per sengles exposicions de la
Consellera de Cultura i el Bisbe de
Mallorca— d'un gran interès. Es
tracta d'una reflexió teológica ma-
nana signada pel nostre paisà Teo-

dor Suau Puig, «La història de Ma-
ria, la mare del Senyor», i d'una
aportació històrica, «La devbció ma-
nana de Mallorca a la història
Ia pietat i a la iconografia» signada
pel P. Gabriel Llompart, C. R.

El catàleg de les obres exposade3,
reproduïdes en color i amb una ex-
plicació de llurs característiques i
referencies històriques i un índex bi-
bliogràfic, completen aquesta edició
tan interessant.

L'exposició restarà muntada fins
dia 5 de juny.

SA F1RA
Demà, com sabeu, se celebra a Fe-

lanitx la Fira de Maig, la primera
fira de l'any, una data amb la qual
coincideix la celebració de la Fira
del Llibre i l'Exposició de Flors
Plantes, tot junt, motius més quc
suficients per a convocar la gent
Ia zona ferial.

Enguan:y el nostre Ajuntament as-
satjara una nova experiència pel
que fa a la,ubicació dp la fira. El
centre de les parades sera al comen-
çament del carrer Major, al costal
de la timba, i s'anirà extenent cap
al carrer Major i Miguel Bordoy per
Ia part de dalt i cap a la plaça dc
Sa Font i carrer 31 de Març per le
part baixa. En aquest darrer carrel-

1es parades se installaran al bell mir
del carrer i la gent girculara pels
dos costats.

Tant de bó que aquesta jornada
ferial sia molt animada i que el pš-
blic i els venedors en quedin satia-
fets.

Festo ðe primavera a
Porto-Colom

Demà diumenge dia 8, el Patro-
nat d'Homenatges als Majors I
l'Associació de la Tercera Edat de
Porto Colom celebraran la Festa de
Primavera.

L'acte tindrà Hoc dins el recinte
de «La Ponderosa» i el programa és
el següent:

A les 12'30, benvinguda musical.
A les 13, Missa que celebrara el

Rector de Porto Colom.
A les 13'30, dinar de germanor.
Després del concert gastronòmic,

la Banda de Música de Ses Salinas
en donara un altre i hi haura ocasió
de ballar fins que hi hagi alè.

ia Setmena do iiiitisica

Cemh dia de la Fira de Maig

FESTA DEL LIBRE
La Fundació Mn. Cosme Baugh

Hditorial Ramón Lid
muntaran una taula de llibres en català

a la plaça de Sa Font.
Visitau-la 	 10 /. de descompte
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.

SANTORAL
Diu. 8 St. Victor
Dill. 9 St. Hermás
Dim, 10 St. Joan d'Avila
Dim. 11 St. Mamert
Dij. 12 St. Pancraç
Div. 13 M. de Déu de Fátima
Dis. 14 St. Macià

LLUNA
Quart minvant dia 9

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

17,45 h. Diumenges I festius, a
les 8, 14 j 19 h.

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

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

Palma - Felanitx: A les 12,30
1 19 h. Diumenges I festius, a
les 20,30 h.

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

Port000lom - Felanitx: A les
L30, 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 8'30 i 12'30 h.

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

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

Cala d'Or . Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes t diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

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

580448-581144
Funerària Lesever 	 582450

AmbulAncies
581715 - 580051 - 580080

Serval mèdic d'urgències 580254
Guirdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717

Jaume Rotger

Ci Ticoulat
Francesc
GayA-Melis
Miqu al - Nadal
Jaume Rotger

Tel. 582450
SERVICIO PERMANENTE

C. N'Alou n°. 10 	 — bajos — FELANITX
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Catalina rflas Ontich

va morir a Felanitx, el dia 4 de maig, de 1988, a Pedat de 84 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia
El seu espòs Joan Artigues; fills Maria, Catalina i Sebastià; fills politics Bartomeu Asensio i

Nicolau Capó; néts Francisca, Jaume, Antoni i M.  del Carme; renét Antoni, lillois i els altres
parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Roca d'En Boira, 33

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

FELANITX

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 7, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos
sus miembros:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Se aptobó la certificación n.° 2 y
liquidación de la obra de reparación
del pavimento y dotación de una
capa de rodadura de varias calles
de Felanitx y Porto-Colom, por un
importe de 8.825.554 pesetas.

Se acordó la devolución de ingre-
so indebido a D. Antonio Gaya. Pons
por licencia Fiscal de actividades
profesionales.

Se acordó la devolución de la
fianza constituída por D. Miguel
Oliver Febrer por razón del contra-
to de vigilancia, cuidado y limpieza
del Parque Municipal.

Seguidamente se aprobó, con la
abstención del Sr. Andrés Oliver, el
informe y la memoria de las obras
para la colocación de una valla en
Porto-Colom, por un importe total
de 742.336 pesetas. Asimismo se
acordó preparar el Pliego de Condi-
ciones para la contratación directa
de dicha obra.

Seguidamente se aprobó el infor-
me-memoria de las obras de pavi-
mentación del patio del Colegio
Juan Capó de esta Ciudad por un
importe de 4.611.00 pesetas. Asimis-
mo se acordó preparar el Pliego de
Condiciones para la contratación
directa de dichas obras.

Se autorizó a D.a María Fiol Soler
para la apertura de zanja en la via

pública.
Se concedieron cinco nuevos pla-

zos para terminación de obras auto-
rizadas.

Se informó favorablemente la
solicitud de D. Gabriel Andreu
Adrover para la construcción de
una vivienda rústica en la finca 488
del Polígono 31.

Se concedió licencia a D.a Barbara
Garau Lladó para construir una
vivienda y piscina en solar n.0 13
de la Urb. Sa Bateria, con una tasa
de 197.073 pesetas.

Se concedió licencia a D.a Fran-
cisca Mesquida Mora para ampliar
la vivienda unifamiliar sita en la
calle Alou, 24 de Porto-Colom, con
una tasa de 41.785 pesetas.

Se concedió licencia a D. Pedro
Sansó Estelrich para construir una
vivienda unifamiliar aislada, en so-
lar 223 de la Urb. Lafe de Porto-
Colom, con una tasa de 101.665
pesetas.

Se concedió licencia a D. Antonio
Cuenca Gonzalez para construir una
vivienda y local de venta en solar
112 de la Urb. Lafe de Porto-Colom,
con una tasa de 154.070 pesetas.

Se concedió licencia a Gas y Elec-

tricidad, S. A. para construir una
estación transformadora tipo urba-
na 5 e instalación de una línea sub-
terránea en la Urb. Sa Bateria de
Porto-Colom estando exceptuada de
tasa.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D. Jaime Adrover Bennásar, a
D. Pedro Rosselló Maimó, a D.a Mag-
dalena Fernandez Risco, a D. Pedro
Duran Ribot, al Banco de Crédito
Balear, a D. Juan Amengual Vadell
y a D. Jaime Vadell Nicolau.

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 14 de marzo de 1988.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

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

Informes: Tel. 280269

Restaurante MARBLAU
CA•N 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



TRAS SU RECIENTE APERTURA

FOTO SIERRA
les ofrece sus servicios de Repoitajes
bodas, comuniones, bautizos y fiestas.
Fotos estudio, carnet. Reproducciones.
Material fotográfico, , marcos y todo lo
referente a fotografia,

en C. Agua, 10 his - Tel. 580105

onna
Pre - Marna

Nuevas secciones:
Trajes bautizo.
Complementos.
Amplia selección en cunas,
cochecitos, etc.

SABADOS TARDE ABIERTO
C. Bark Sta. María del Sepulcro, 11 —Te1.716906 —07012 Palma
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i la dona - Ill
Acabava l'article anterior amb

una pregunta: davant l'emancipació
de la dona, ¿quina ha estat i quina
pot esser, l'actitud de l'Església?
Aquesta realitat fins ara ha tengut
una repercussió molt magra dins
l'Església i no sembla que aquesta
tenga intenció de canviar, de mo-
ment. No n'estic ben informat, però
crec que va esser el Papa mateix
qui, no fa gaire, va dissipar qualse-
vol esperança d'admissió de la dona
al sacerdoci. Dia 13 de desembre
darrer, el nostre setmanari publica-
va una carta firmada per Una cris-
tiana impacient que se referia a la
qüestió. Deixant de banda el to cla-
rament irònic de la carta, crec que
l'argument que aportava a favor de
l'admissió es incontrovertible des
punt de vista racional: no hi ha cap
funció del sacerdot en què interven-
ga cap dels caràcters sexuals, ni
primaris ni secundaris, propis de
l'home. Es a dir, l'exclusió de la do-

. na del sacerdoci se basa en una su-
posada inferioritat d'aquella que se
situaria més enllà de les diferencies
objectivament perceptibles entre els
sexes, i que la inhabilitaria per al
sacerdoci. ¿En què se basaria, la
ineptitud? Sant Pau, que la procla-
ma, no ho aclareix. Sant Pere, ja ho
vat-cm veure, parla d'una major f ra-
gilitat de la dona. Admetent que tal
fragilitat fos real, no veig que po-
gués constituir un impediment ja
que el sacerdoci no exigeix una ro-
bustesa especial. Això vol dir que
l'exclusió de la dona del sacerdoci
se basa en un prejudici pur i sim-
ple, i que comporta, com molts d'al-
tres, una marginació.

Ara, no som tan illús de pensar
que, amb l'ordenació de les dones,
la marxa de l'Església milloras. Hi
ha una cançó que diu: las mu-
jeres mandasen, en vez de mandar
los hombres, serian balsas de aceite,
los pueblos y las naciones». Però la
Història l'ha desmentida. Quan les
dones han provat de manar, els po-
bles i les nacions han continuat
igual de revoltosos. He dit igual, no
pitjor, fet que confirma que els se-
xes se distingeixen molt poc, un de
l'altre, en capacitat, virtuts i de-
fectes.

En conseqüència, l'Església hau-
ria d'ordenar les dones que ho de-

manassen, amb les mateixes precau-
cions i les mateixes exigencies que
imposa per a ordenar els homes. I
no per funcionar millor, sinó per
una pura qüestió de principi. Jo no
sé que en pensen, les dones, de tot
això, ni fins a quin punt s'han sen-
tit perjudicades de no poder esser
capellanes. D'altra banda, no hi ha
.dubte que una obertura, en aquest
terreny, atenuaria el problema de la
manca de vocacions, problema que,
en tot cas, se resoldrà tot sol per la
manca progressiva de demanda. Pe-
rò insistesc: la raó que hauria de
pesar per damunt de qualsevol altra
es la qüestió de principi esmentada.

L'Església, però, no pot canviar
tan fàcilment. ¿Com pot permetre
que les dones celebrin missa i pre-
diquin quan Sant Pau va dir tan clar
que havien de callar? Amb aix5 se
comença a perfilar el gran dilema
de l'Església del nostre temps. El
món ha canviat, i en certs aspectes
per a be, i algunes idees i practi-
ques d'abans avui són raonablement
rebutjades. L'evolució del món ha
anat posant en evidencia els preju-
dicis del passat (la marginació de
Ia dona es un de tants) i la societat
tendeix a rectificar. L'Església hau-
ria de rectificar també; però rectifi-
car significa admetre que abans
anava errada, ¿i com pot admetre
que s'ha errat el qui se proclama
infallible? Hi ha, a més, el pes de
l'Escriptura, considerada d'inspira-
ció divina. Es ben possible que els
textos de Sant Pau i Sant Pere
transcrits la setmana passada hagin
servit de lectura a qualque missa
durant aquest mateix any i, un cop
acabats, el lector els haja procla-
mats solemnement paraula de
Déu ».

El damr dels laics

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

(W Antonia)

Instituto de BallillErzto
(Virgen de San Salvador»
de FELANITX (Baleares)

AVISO
Para conocimiento de todos los

alumnos interesados y en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Orden
del Ministerio de Educación y Cien-
cia de 10 de marzo de 1988 que pro-
rroga para el curso académico de
1988-1989 el procedimiento de admi-
sión de alumnos en los Centros do-
centes sostenidos con fondos públi-
cos, queda abierto en este Instituto
el plazo de pre-inscripción cuyas so-
licitudes podrán presentarse en las
oficinas de Secretaría del mismo en
los días hábiles del plazo compren-
dido entre el día 2 y el 28 del co-
rriente mes de mayo.

Felanitx, 29 de abril de 1988.
El Secretario,

Mariano Salido Soler
V.° B.0
El Director,

Antonio Bonet Burguera

ELECTRO-FRED
F. Contreras

Empresa Autorizada por el M. de
I. N.° 267

Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.

Reparación en general de:
Cámaras frigorificas, vitrinas,

conservadoras, refrigeradores
de leche.

Aire acondicionado.
—Servicio permanente.

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

Necesito aprendiz electricista
UROENTE1

SE ALQUILA CASA ¡EN PORTO-
COLOM.
Inf.: Tel. 560045

Cmturs-Expsici6 de Hors Plantes
Dissabte dia 7 i diumenge dia 8 de maig, a la CASA MUNICI-

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

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, 581962.

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

Restaurante MALLO C
Paseo Ramón [lull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX

Especialidad en platos
típicos mallorquines.

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

Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.



Restaurante SES PORTADORES
(CASA PEDRO) Rda. Cruc. 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 mixta, Mariscada, etc.

Especialidad en PESCADO FRESCO y toda clase de MARIS-
COS. Viveros propios, 	 ABIERTO TODOS LOS DIAS

Particular cambiaria piso en
Palma por apartamento en
Porto-Colom

Contactar en teléfono 466640 (tardes)

' FELANITX 
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La Policia Municipal detengué
un individu que havia rohat

Dilluns passat la Policia Munici-
pal detengué M. G. G., natural de
Palma, el qual havia robat una motO
i 30.000 pessetes a un bar de Por-
tocolom.

Gracies a l'acció de la nostra po-
licia es recupera tot el que havia
sostret i l'esmentat individu fou po-
sat a disposició judicial.

60B Felanitx
Presentació de «Les Ales Ragss»
de M. Rayó

Avui dissabte, a les 19'30, a la sala
de «Sa Nostra», tindrà Hoc la pre-
sentació de la darrera publicació de
Miguel Rayó i Ferrer, qLes Ales Ro-
ges».

Demà, diumenge, a la plaça de Sa
Font, taula de venda de llibres so-
bre observació, estudi i divulgació
de la Naturalesa i protecció del Medi
Ambient.

La Fira del Llibre
Demà diumenge, coincidint amb

la fira de maig se celebrara a Fela-
nitx la Festa del Llibre.

Les llibreries treuran les taules
acostumades a la plaça de la Font
i oferiran als compradors el des-
compte habitual d'aquesta diada.

Projecció sobre el Sahara
Divendres dia 13, a les 20,30 h., a

Ia sala d'actes de J.  Municipal
de Cultura, l'Assoefació d'Amics del
Poble Saharaui de les Illes Balears,
presentarà un audiovisual sobre la

nguerra del Sahara i la vida dels re-
fugiats.

Tots hi sou convidats.

Inauguració d'Aparthotel
«Es Corso» de Portocolom

Divendres horabaixa fou inaugu-
rat a Portocolom el nou complexe
«Aparthotel Es Corso» pertanyent a
la cadena Depre, S.A. Hoteles Mac i
ubicat a la zona del regueró de Cas
Corso.

Assisti a la inauguració una no-
drida concurrència, entre els que
podem esmentar el Batle de Felanitx
i el Director General de Cultura del
Govern Balear Jaume Martorell,
així com representants dels mitjans
Je comunicació.

Per l'empresa dirigi unes paraules
le presentació del complexe Miguel
Tladó a les que va correspondre el
3atle de Felanitx Cosme Oliver.

Aquestes instaliacions, que ocu-
gen una extensió de 12 mil metres
madrats disposen, a més de l'hotel,
l'un centre comercial, una gran pis-
ina una zona cívica.
Sembla que les places de que dis-

losa el complexe ja estan totes ocu-
3ades, el que fa augurar un bon
l'xit per a aquesta empresa.

La Biblioteca Bàsica de Mhorca
Aquests dies s'ha represa la pu-

blicació dels llibres de la conecció
«Biblioteca Bàsica de Mallorca» que
s'edita sota els auspicis del Consell
Insular de Mallorca i que l'any
passat queda interrompuda en el
número 15.

Aquesta série, que tengué tan
bona acollida entre els lectors ma-
llorquins, s'incrementarà de mo-
ment en cinc títols més: «Llibre
de bons amonestaments. I altres
Obres% d'Anselm Turmeda, «Falaris.
Orfeu» de Llorenç Moya, «Diari de
viatges» d'Antoni M.. Alcover, «Fè-
nix o l'esperit de Renaixença» del
nostre Joan Estelrich i «Tardanies»
de Joan Rosselló de Son Forteza.

L'Escola de Ball de Felanitx, a la
V Diada d'Intercanvi i Bermanor
d'Escoles de Bail Mallorquí

Dissabte passat, en el Santuari de
Bonany i organitzada per l'agrupa-
ció Aires Vilafranquins, amb la col-
laboració de l'Ajuntament d'aquella
població, se celebrà la V Diada d'In-
tercanvi i Germanor d'Escoles de
Ball Mallorquí.

De la nostra ciutat hi fou present
l'Escola de Ball de Felanitx.

Pluviometria
	Les	 precipitacions registrades 	 el

	

passat 	 mes 	 de març 	 són les 	se-
güents:

Dia 	 1, 1'3 litres
Dia 	 4, 12'8
Dia 	 5, 10
Dia 	 9, 0'3
Dia 10, 3'3
Dia 22, 0'3
Dia 29, 1'3
Total recollit durant el mes, 29'3

litres per m2 .
I durant el mes d'abril foren les

següents:
Dia 2, 	 0'5 litres
Dia 4, 1'5
Dia 5, 10'6
Dia 6, 1'9
Dia 8, 1'6
Dia 9, 0'2
Dia 16, 0'8
Dia 19, 0'2
Dia 23, 0'7
Dia 25, 14'6
Dia 26, 17
Dia 27, 9'7
Dia 29, 1'2
Total litres recollits, 60'5.

Nova tenda d'antiguitats
Diumenge passat fou inaugurada

en el número 27 del carrer de Son
Morei una nova tenda d'antiguitats
que porta el nom de «S'Antigor». Es
propietat dels nostres conciutadans
En Jeroni Adrover i Na Maria Fiol
i ofereix una gran varietat de mo-
bles, objectes, robes antigues i
atuells que són exposats de forma
molt atractiva a les tres plantes de
l'immoble.

Desitjam als seus propietaris un
bon èxit comercial.

Germandat de Donants de Sang
Recordam que dilluns que ve dia

9, a les 17'30 h., la Unitat Iftvil de
la Germandat restara a l'ambulatori
de la Seguretat Social per tal de pra
cedir a les extraccions dels donants
voluntaris.

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

dia 10, a les 17 h. amb Na Margalida
Mulet. (Activitat conjunta amb l'Es-
cola d'Adults).

EXCURSIONS CULTURALS.-Di-
mecres dia 11, amb sortida de Cam-
pos, cap a Inca, Lluc, Sóller, Forna-
lutx, Deia i Valldemossa.

Dijous dia 12, visita a Palma, amb
sortida de Felanitx i Alqueria Blan-
ca, Itinerari i visites: Seu del CIM,
Fabrica de Café Rico, La Seu i Sa
Llotja.

CALENDARI ELECTORAL (elec-
cions per a la renovació de la Junta
de Govern).-Dissabte dia 7, publi-
cació de les llistes provisionals de
candidats.

Diumenge dia 8, dilluns dia 9 i di-
marts dia 10, termini per a impug-
nacions a la llista publicada.

Dijous dia 12, publicació de la llis-
ta definitiva de candidats.

Divendres dia 13, fins divendres
dia 20 inclòs, CAMPANYA ELECTO-
RAL.

Dissabte 21, JORNADA DE RE-
FLEXIÓ.

Diumenge dia 22, ELECCIONS.
Horari de votació: De les 10 a les
13 del mati i de 14 a 17 h. del cap-
vespre.

Sorteig «paga extra»
de «Sa Nostra»

En el darrer sorteig «Paga extra»
realitzat per la Caixa de Balears «Sa
Nostra», ha resultat agraciat D. Mi-
guel Mir Ramis del carrer Jaume I,
68, amb la quantitat de 25.000 ptes.

Creuada de l'Amor Divi
VESPRES A LA PROVIDENCIA

Abans de la cloenda d'aquest cicle
maria a Sant Salvador, el darrer
dissabte de maig, la Creuada vol re-
tre visita a la capella de Ntra. Sra.
de la Providència, única a la nostra
ciutat que té per titular la Mare de
Déu.

Així doncs, avui, a les 6 del cap-
vespre, s'hi cantaran Vespres de la
Verge Maria i tot seguit se celebra-
ra l'Eucaristia que presidira el Pare
Domingo Andreu, superior de Sant
Alfons, qui dira Aquesta
missa sera en sufragi de Sor Damia-
na Monserrat.

Es convida tots els fidels i d'una
manera especial als creuats i fami-
liars.
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VENDO'LLAÜT DE MADERA.
30 palmos, motor Solé, Perkins 45
HP. Muy buen estado.
A toda prueba. Extras.
Informes: Tels. 582477 y 575376.

VENDO DORMITORIO DOBLE
con vestidor, cómoda y dos buta-
cas.
Informes: Tel. 581309

.411111•■••••••••■•••

SE NECESITA DEPENDIENTA.
Inf.: Galerias Florida - Tel. 581960

EMPRESA UBICADA EN CALA
D'OR necesita un técnico.
Informes: Tel. 657274, de 15 a 20 h.
Sr. Obrador.

SE NECESITA CHICA para traba-
jar en Bar de Porto-Colom.
Informes: Tel. 57 57 28.

SE NECESITA CONTABLE, hom-
bre o mujer. Con experiencia en
contabilidad oficial.
Informes: Srta. Mari Carmerf.“Tiekt.
65 73 26. Cala d'Or..
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Cronicó Felanitxer

APP.NDIX
per Ramon Rosselló

1466, 23 desembre.—Joan Tauler de Felanitx, en testament deixa 12
diners a cada bad parroquial i als altres bacins 6 diners. Vol sien cele-
brades les 33 misses de Sant Amador. (ARM prot. Gabriel Salva S-359
f. 130 v)

24 desembre.—Salvadora, viuda de Simó Albert de Santanyí, en tes-
tament deixa 2 sous a l'obra de Sant Salvador del puig de Felanitx. Fa
celebrar diverses misses a Santanyí i deixa 20 sous per adobar la custò-
dia. (Id f. 131)

1491.—Francesc Sagrera, prevere, pren 3 almuds de sal de la Gabella
de la Sal de Ciutat. Mestre Bartomeu Caldentey, prevere, pren una bar-
cella per ell i 2 barcelles per al monestir de Trinitat. (ARM AH 899, pri-
mer ibre de Francs de la Gabea de la Sal. Els francs rebien la sal sense
cap càrrec ni gravamen). Els anys successius hi ha anotats altres felanit-
xers, en els ibres de Francs, que rebien sal de la Gabella: 1492, Antoni
Sagrera, prevere. 1543, Antoni Pou, guardia del castell de Santueri
;AH 920), 1584, Josep Mas, rector de Felanitx, pren una barcella de sal
(AH 1.063)

El 1501, Gabriel Vaguer pren una barcella. (AH 900). EI 1502 hi ha
anotat Francesc Sagrera i els Vilasclar. (AH 901). 1539, Gabriel Vaguer,
beneficiat per una barcella; Bernat Llobet, prevere i Vicari de Felanitx,
una barcella (AH 917). 1541, Gabriel Vaguer, prevere„ rep 3 almuds; el
1542 Andreu Obrador 3 barcelles. (AH 919). El 1569 Miguel Colom, pre-
vere, una barcella i 3 almuds que valgueren 2 sous i 8 diners; Joan Veny,
diaca, una barcella i 2 almuds; Gabriel Colom, prevere, 2 barcelles; Joan
Colom, prevere, una barcella i 3 almuds. (AH 930). 1574, Antoni Ribes,
prevere, 3 barcees. D'altra banda, el 150', Carles Despuig,  clavani de la
Gabella de la sal, pagava 5 lliures a Nicolau Caldentey, guardia de la sal
de Felanitx, pel seu salad anual. (AH 724). El 1514 Joan Baptista Robf,
guardia de la sal de Felanitx rebé del clavan 5 lliures pel seu salari
(AH 725); i el 1515 Bernat Miguel alias Sega, rebé igual quantitat per la
mateixa raó. (AH 726)

1498, 11 gener.—Ferrando Joan de Felanitx, colloca sa filla Caterina
de 12 anys d'edat, amb la senyora Anneta muller de Bernat Rovira, ciu-
tadà, perquè la servesqui durant 6 anys. La senyora la tendra vestida i
alimentada i al final del temps li donara 6 lliures i un vestit nou. (ARM
prot. Bartomeu Trobat T-426 f. 37)

1501, 16 setembre.—E1 lloctinent general, davant els fets de Camallo,
turc, enemic de la fe catòlica, mana a Joanot de Pacs, capita, vagi a Fe-
lanitx i proveesqui així com toca. També aniran a Felanitx els següents
senyors que fan cavalls armats: Miguel de Sant Joan 2 cavalls, Ignasi
Torrella, Ramon de Sant Marti, Berenguer Pardo i Arnau Santacflia, un
cavall cada un. Semblant manament rebé Guillem Descallar, capita de
Campos i Santanyí, amb 17 cavallers. (ARM AH 536 f. 262 v)
1504, 16 abril.—Bernadf Adrover del Carritx6 ven a Bartomeu Despuig,
ciutadà una quartera i mitja de blat censals per preu de 15 lliures. (Arxiu
Torrella, fardèll 50 n.° 49)

1505, abril.—Guillem Caldentey «mestre en arts e doctor en medicina»
comprat una vinya a Jaume Terrassa de Binissalem. (ARM AH 539

t. 76)
1506, juny.—Miquel Miralles de Felanitx, ha venut a Menorca una es-

dava anomenada Maciana i com que no la podia treure de Mallorca pro-
Met davant el lloctinent general que la retornara a l'illa. (ARM AH 540

120)
1507, 5 juny.—Carles Gaya, notari de Felanitx, ha estat elegit llocti-

. !pent del batle, pert) alguns no el volen perquè sols paga alguns càrrecs
•a la vila; ell diu que vol contribuir en tots el cal-recs. (ARM AH 541
f. 115)

1508, 3 gener.—E1 procurador de Gabriel Pons, canonge i rector de
Felanitx, ven a Gallart de Mitjavila, prevere, durant 3 anys, els fruits i
rèdits de l'església de Felanitx a raó de 1 80. lliures anuals i amb l'obliga-
ció de tenir l'escolà a càrrec seu. (ARM prot. Antoni Nadal N-23 f. 2v)  

XII Selman de Música de Felanitx
PROGRAMA

Dissabte dia. 74—CAPELLA ORATORIANA. COr mixt, Solistes,
Conjunt • de Metalls i Orgue.

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

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

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

Diumenge dia 151—ORQUESTRA DE CAMBRA, *ELS SOLISTES
DE MALLORCA».

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

Patrocinen:

AJUNTAMENT DE FELANITX

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA DEL GOVERN

BALEAR         

Restaurante Pizzeria

BLANCO Y NEGRO
. 1t:

Más que una pizzeria, en
pleno corazón de

PORTO CARI
Cala Llonga
CALA D'OR         

Restaurant BON POO
OBERRT TOT VAR    

C. Pizarro can4onada Churruca - Tel. 575174
	

Porto Colom  

LO MAS BELLO ES RESISTIR
Esta es la gama GROSFILLEX Boutique.
Muebles bellos, 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 jardín GROSFILLEX.
Lo más bello
es resistir. Grosfillex

MUEBLES DE JARDIN



Lo que sí puedo pedir a todos
aquellos a quienes no haya satisfe-•

cho mi actuación es que me excu-
sen y piensen que muchas veces el

•

«hombre , propone y Dios dispone».
A todos un saludo muy cordial

envuelto en la amistad mas sincera.
Sergio Cano

Agraïment
La familia Artigues —Mas

clavant les nombroses mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de
Catalina Mas Antieli i en la
impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitja d'aquesta
nota.

A • tots, moites gracies.

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

Tractament problemes de comportament.
Reeducació problemes d'expressió oral del llenguatge.
Reeducació dificultats lectura i escriptura.
Orientació i assesorament a pares.

Psicodiagnóstic.
Psicoterapia.

— Orientació.

GABINET DE PSICOLOGIA
Llicenciat Bernat Calafat

INFANTIL I ESCOLAR

ADULTS

CONCERTAR HORA

Carrer de Campos, 16, telèfon, 581444.
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Maig, 17 i 18.—IHuminació de la Sala i música .amb motiu de la  de-
claració de la majoria d'edat del rei Alfons XIII.

Maig.—S'ha estes pel nostre terme la Glosopeda, malaltia del bestiar.
Juny.—E1 Delegat d'Hisenda no ha aprovat el 'repartiment del «Con-

sum» fet per l'Ajuntament.
Juny.—Han posat un cadafal en el carrer de la Plaça on tocara la

música els diumenges i festes a vespre.
Juny.—A la farinera d'Es Lleó faran polpa d'albercoc:
Juny, 6.—Festa de la Sang. Predica D. Antoni Muntaner (a) Costella,

Vicari de la Parròquia.
Juny.—Els albercocs van a nou pessetes el quintar el bessó d'ametla

a 99 ptes. el quintar mallorquí.
Juliol, 20.--Festa de Sta. Margalida. Predica d • canonge D. Mateu

Rotger.
Juliol, 22.—Reunió pública extraordinaria convocada pel «Foment

Agrícola» per a tractar de la vigilancia de les finques clefs socis.
Juliol, 25.—La banda de música i l'orfeó de Felanitx prengueren part

en les festes de Sant Jaume i del Sant Crist d'Alcúdia.
Agost, 26.—Devers les 5 de la matinada passa' un 'cicló per foravila

que va fer una destrossa mai vista de cases i arbres. A Son Triol, de 400
figueres només en quedaren 50. Els arbres volaven i la gent s'havia de
tirar en terra. Hi hagué ferits, llançats pel vent contra parets.

Agost, 28,—Festa de Sant Agustí. Hi assisti el Governador. Predica
el P. Francisco Ramos, agustí.

Agost.—Reunions a la Sala de representants de totes les classes
iodais per tractar de la reforma del repartiment del Consum. Fou
elegida una subcomissió per redactar unes bases dels futurs repartiments.

Setembre, 7.—Festa religiosa i popular de la Mare de Déu del Carme
en Es Port.

Setembre.—S'ha fet carme de l'escola pública d'aHots el mestre Joan
Barbero Tous, el qual ha anunciat també dos cicles de conferències per
homes i dones.

Setembre.—Foren ordenats D. Bartomeu Gaya Sagrera (Moix), D. Bar-
tomeu vaquer Obrador (Gerrer), D. Rafel Grimait Escalas (Simó), D. An-
roni Gaya Bordoy (Cosmet) i D. Bartomeu Caldentey Bauza, Lligorí

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

Consúltenos. Precios económicos
C. Sa Llana, 15 - Tel. 5804-18 y  P. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX

Despedida
Después de convivir con todos us-

tedes alrededor de siete años, mis
deberes profesionales me llevan a
prestar mis servicios a la Surcursal
núm. 9 que el Banco de Santander
tiene en la Ciudad de Palma, donde
podrán encontrarme quienes lo de-
seen, dispuesto, como siempre, a co-
rresponder a la confianza que han
depositado èn mí.

Pienso que mi actuación en esta
Ciudad ha sido, en la medida de lo
posible, lo mas correcta y positiva.
Por ello estimo que dejo un buen
puñado de amigos y un excelente
sabor de boca en la mayoría de las
.personas que quisieron cultivar mi
amistad y aceptar mis consejos pro-
fesionales. Sin embargo no quiero
piensen que creo ser perfecto en mi
trabajo y relación humana. Nada
más lejos de ello ya que la perfec-
ción es muy difícil de alcanzar por
no decir imposible, pues las mentes
más preclaras se equivocan muchas
veces.

Lip 	Antimia Monserrat Servera
va morir a Felanitx el dia 2 de Maig de 1988, a 81 anys, havent rebut els

iJ 	Sant Sagraments i la Benedicció Apostòlica

A111 eel sia

El seu espòs Antoni Martorell Cardell;  fill Biel; filla política Petra Ballester; nét Antoni; germanes
politiques Catalina Rosselló i Antònia F:stelrich; cosins, nebots i els altres parents, vos demanen que encorna-
neu la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria: C. Jordi Sabei, 11-2on. (Ca'o Garriguer).



principalchi° 
Tel. 580111

Viernes 6, sábado 7 a las 9.30 noche
Mallorca se vistió de gala con esta gran película

LA SENORA y JOVENES OCULTOS
La juventud de Felanitx, estaba esperando esta película, hoy la
presentamos en este fabuloso programa doble

	aommaa

Domingo 8 desde ias 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 teléfono 580111)

Viernes 13, sábado 14, a Ias 9'30 noche y domingo 15 desde las 3
TERROR, HORROR, MIEDO, SUSPENSE todo esto en

PESADILLA EN EL ELM. STREET 3 y De tal astilla tal palo
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Nab°let
ORGANIZA:
CLUB FUTBITO FELANITX
PATROCINA:
EXCMO. AYUNTAMIENTO
FELANITX

TORNEO BENJAMIN
El pasado sábado dia 30 de abril,

se disputó la cuarta jornada del tor-
neo con los siguientes partidos y re-
sultados:
C.D. FELANITX/C. VALLS, 2
ESCALIBUR, 2
BANCA MARCH, 1
C.D. FELANITX/OPEL, 1
C.D. FELANITX/BAR CRISTAL, 1
C.D. FELANITX/CELLER RANDA, 2

ESTA JORNADA
Para este sábado dia 7 de mayo se

disputarán solamente dos partidos,
uno a las 18'00 y otro a las 19'00, el
partido Banca March - Escalibur, se
ha aplazado para el 12 de mayo a
las 19'00 horas.

TORNEO ALEVIN
Se están haciendo los últimos pre-

parativos para que este torneo de
comienzo el próximo sábado dia 14
de mayo.

TORNEO INFANTIL
Ya está abierto el plazo de inscrip-

ciones, para todos aquellos jóvenes
con edad comprendida entre los 14
y 15 arios. Los interesados en parti-
cipar, pueden pasar por el campo de
deportes donde podrán ver las ba-
ses para efectuar las inscripciones,
antes del dia.•27 de mayo a las 20'00.

EL COMITE

ATLETISME

Antoni Peña, ft. classificat
a 1.500 m. IUDs en el
Camping de lears per
Clubs

El passat cap de setmana, al poli-
deportiu «Príncipes de España» de
Ciutat, se celebra el Campionat de
Balears d'Atletisme per Clubs. El
nostre paisà Antoni Peña, que milita
en el Club Costa de Calvià ,es classi-
fica en primer Hoc a la prova de
1.500 m. llisos, amb un temps de
4-02-0.

El club d'Antoni Peña, sols aeon-
segui la primera classificació a les
modalitats de 1.500 i 200 m. llisos i
queda en 5e. Hoc de la general.

Roda de Premsa del PSOE
El Grup Municipal del Partit So-

cialista Obrer Espanyol de Felanitx,
vos convida a la roda de premsa
convocada pel proper dilluns dia 9
de maig a les 21'30 h. al Saló d'Actes
de la Casa de Cultura de Felanitx,
on es farà un balam: dels 10 primers
mesos de gestió .de l'actual Ajunta-
ment.

Vos hi esperam.

vida social
NUMERES COMUNIONS

Diumenge passat, a l'església par-
roquial de Sant Miguel, varen rebre
per primera vegada l'Eucaristia, els
nins Sebastia. Bordoy Adrover, Bar-
tomeu i Joan Adrover Mas i Antoni
i Miquela Adrover Ballester.

Rebin els nou-combregants la nos-
tra més cordial felicitació, que feim
extensiva als seus pares.

NECROLOGIQUES
El passat dia 21 d'abril, descansa

en la pau de Déu a Felanitx, a l'edat
de 72 anys, havent rebut els sants
sagraments, D. Antoni Barceló Vi-
dal. A.C.S.

Enviam la nostra més sentida con-
dolencia a la seva família i d'una
manera especial a les seves filles

D.a Apolibnia i D.a Maria i fills po-
litics D. Miguel Huguet i D. Joan
Huguet.

Dilluns passat parti soptadament
cap a la casa del Pare, a l'edat de
81 anys, D. Antònia Monserrat Ser-
vera, de Ca's Garriguer. D.e.p.

Reiteram el nos1re condol al seu
espòs D. Antoni Martorell, fill D. Ga-
briel, filla política D.a Petra i als al-
tres familiars.

Agraiment
La familia Martorell - Mon-

serrat, davant les nombroses
manifestacions de condol re-
budes amb motiu de la mort
d'Antònia Monserrat Servera i
en la impossibilitat de corres-
pondre-les a totes personal-
ment, ho volen fer per mitja
d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

Se precisa AUXILIAR ADMINISTRA-
TIVO/A en Cala &Or
Trabajo todo el año.
Se requiere; Conocimientos Plan
Contable y mecanografía. Impres-
cindible carnet conducir.
Interesados llamar al Tel. 657006,

(M" Antonia)

José Pérez
comunica a sus amigos y clientes que
este fin de semana abrir6 el
Restaurante-Cafetería

La Ribera
en Centro Comercial «ES CORSO» Porto Colom

Os esperarnos

SUPERMERCADO
Os Corso

•	 •comunicamos 	n s	 ya a su servicio
Esperarnos su visita

Centro Comercial Ca's Corso
	

Porto-Colom



Cortinajes
NOVOSTIL

VISILLOS, RASOS,
MALLAS, GUIPOURS Y
ACCESORIOS MONTAJE 

Pio XII, 26 - Tel. 55 11 09 	 MANACOR

HARLEM JAll
Música en viu cada vespre amb

HARLEM JAll BAND
Cala d'Or - Port Petit

Servei de Restaurant

Avise de GESA 1
Lectura

(Has 9, 10, 11, 12 y 13 de
mayo en Felanitx

El setmanari «Felanitx» reproduïa
de la revista «Luz y Vida» un inte-
ressant estudi de les reformes q ue es
feren a l'Església de Sant Alfons.
En donarem un resum:

... La primera piedra de la Iglesia
se colocó el 16 de Junio de 1878 ...
Se bendijo el 23 de Octubre de
1881 ...

... Muy pronto se vió que el tem-
plo resultaba insuficiente para con-
tener a la multitud. Diecinueve me-
tros de largo, incluyendo el presbi-
terio, por ocho de anchura, eran fá-
ciles de llenar. Los hombres ya sa-
bían que para ellos apenas había
sitio y en las solemnidades y días
de Santos Ejercicios, debían subir
al Coro, llenándolo hasta rebosar,
como también los pasillos y tribu-
nas laterales... En 1912 se dispusie-
ron dos capillas contíguas a ambos
lados del presbiterio, que podrían
contener con dificultad a ciento cin-
cuenta personas...

El día 16 de Agosto de 1930, se
emprendió una verdadera reforma
de la iglesia de San Alfonso, consis-
tente en prolongarla por la parte
posterior 13 metros y construyendo
un crucero de 20 metros por 8 de
anchura y debiendo sostener entre
los cuatro arcos torales que forman
la cruz, una elegante cúpula, todo
de estilo gótico

Desde . aquella fecha en que se
echaron los cimientos de estas obras
y con algunos intervalos de descan
so, han venido trabajando varios
obreros, siguiendo los planos del ¡o-
ven arquitecto D. Guillermo Munta-
ner y su valioso cooperador D. Se-
batián Alcover, escultor ...
PRECIOS

Precios de Tasa de la Junta de
Abastos.
Legumbres:
Alubias blancas 	 l'— kilo
Alubias cocorrosas 	 1'80 »
Frijoles país, 	 1'60 *
Habitas peladas, 	 1'20 »
Garbanzos Malaga, 	 1'60 »
Garbanzos Castilla, 	 3'20 »
Embutidos:
Butifarra Negra, 	 6'— kilo
Longaniza seca, 	 6'—
Sobrasada seca, 	 7'—
Jamones país, 	 14'—
Tocino salado, 	 5'—
Manteca cerdo, 	 4'25 »

D'ALLAVORS

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

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Un EXITO TOTAL resultó ser
el DESFILE DE MODA del pasado
domingo en el ex «CINE FELA-
NITX». El público llenó, a rebosar,
Ia expléndida platea del local. La
«muestra» estaba organizada por
«TEIXITS CA'N BERGA», las «bou-
tiques» «JUANITA» y «DIANA», la
peluquería «RIS D'OR» y la esteti-
cista «CATY», que se apuntaron un
magnífico tanto.

• A punto de salir al mercado
está el primer ELEPE del grupo
musical felanitxer «INTERMINA-
BLES». Hemos tenido la oportuni-
dad, la primicia, de escuchar algu-
nas «maquetas» en el «BAR CRIS-
TAL» y hay que reconocer que la ca-
lidad de los temas y del grupo es
patente. Esperemos que impacten
en el personal. Por otra parte la por-
tada, una foto de los integrantes del
conjunto, corre a cargo del artista-
fotógrafo PERE OLIVER.

• También fue un EXITO el pa-
so del grupo «GEMINIS» por «DIS-
COTECA CALIPSO» de PORTO-CO-
LOM la pasada semana.

• Muy animadas son las noches
en el «HARLEM JAll» de CALA
D'OR (Port Petit). Donde la música
en vivo no suele faltar casi nunca,
especialmente los fines de semana.

• Estos días, primeros de mayo,
EXPONE en MANACOR el veterano
pintor MIQUEL MESTRE en la
«TORRE DE SES PUNTES».

• VIDEOCLUB.--,x LA SEÑORA»
(4). Director: Jordi Cadena. Intér-
pretes: Silvia Tortosa, Hermann
Bonnín, Luis Merlo, Fernando Gui-
llén Cuervo, Jeannine Mestre, Alfred
Luchetti. Productora: Filmax Ivex.
Duración: 95 minutos. Género: Dra-
ma psicológico. Ario producción:
1987. SINOPSIS: Arruinada su fa-
milia, Teresa es persuadida para ca-
sarse con Nicolas, hombre ya ma-
yor, pero con una posición económi-
ca muy solvente, lo que permitirá
solucionar los problemas económi-
cos familiares. Con su matrimonio
Teresa se encuentra sujeta a la obse-
sión morbosa de su marido y a man-
tener extrañas relaciones extramari-
tales. Cuando queda viuda, además
de heredar la inmensa fortuna, va
adquiriendo los rasgos de la perso-
nalidad de su marido muerto CO-
MENTARIO: Gran interpretación e
inesperado destape de Silvia Torto-
sa en una historia tortuosa con per-
sonajes traumáticos e insólitos que
ha constituido uno de los más re-
cientes éxitos del cine catalán, y le
valió a Silvia importantes premios.

• Continuan las INSCRIPCIO-
NES en el «CIRCULO RECREATI-

VO» para los CAMPEONATOS DE
PESCA (Dos modalidades: Con em-
barcación o desde las rocas con una
simple caria). Por cierto hay una tri-
pulación inscrita en el primer apar-
tado que dará que hablar, la corres-
pondiente al «llaüt» «BOCACHICA».
No nos atrevemos a darlos como fa-
voritos, pero sí les vemos capaces
de cazar/pescar una sirena, ahora
que afirman que existen, según se
desprende del semanario «Hola».

• Hemos podido comprobar que
Ia «disco» felanitxera «CLASS» va a
más. Pero los responsables del lo-
cal no se conforman, por eso han
preparado estos días una fuerte
camparia publicitaria, la semana pa-
sada se grabó allí un «spot» publi-
citario que sera emitido por televi-
sión.

• Según una nota recibida, en el
SEMI-MARHATON VALLDEMOSA -
PALMA disputado hace dos sema-
nas, la información aparecida en es-
te semanario era incompleta. El
atleta SALVADOR VIDAL FERFÉ
categoría cadete, tenía que realizar
la carrera con los juveniles (unos
9 Km.). Su entrenador, que también
acompañaba a Páramo y Barceló a
Valldemossa, pensando dejar luego
a Salvador en «La Fiore», lugar de
salida de los cadetes y juveniles, pe-
ro la cosa na pudo ser... La Guardia
Civil no les dejó pasar y el joven
Salvador no tuvo más remedio que
tomar la salida en Valldemossa. A
pesar de que en la clasificación final
fue colocado en el 15.° de su cate-
goría, lo cierto es que llegó el 9.°
lugar de la general (18 Km. de reco-
rrido), por delante del atleta de
«Bodegas Oliver» que quedó final-
mente en el noveno puesto, con lo
cual hizo todo el recorrido. Salva-
dor, a sus 15 años, fue el ler. atleta
felanitxer que pisó la meta en la pla-
za Mayor de Palma, seniors y vete-
ranos incluídos.

La mala organización (fue critica-
da por algunos periódicos de Ciutat,
doy fe) no quiso reconocer' su im-
portante gesta, porque no llevaba el

dorsal de cadete... Que quede claro,
pues.

Q Partieron a principios de se-
mana media docena de felanitxers
hacia la REPUBLICA DOMINICA-
NA. Algunos no regresarán por aho-
ra, especialmente los del grupo in-
versionista «LYO», incluído PEDRO
«TWIST» ya que el «CLUB ESPA-
ÑOL» de SANTIAGO DE LOS CA-
BALLEROS es mucho club y mu-
chas manos serán siempre pocas.
¡Bon viatge Pere, Joan, Toni, Pepe...
etc!

• En cine «PRINCIPAL» 3 PE-
LICULAS 3. «LA SENYORA» basa-
da en la novela del felanitxer TONI
MUS (leer sección destinada a «VI-
DEOCLUB»). «LOS JOVENES
OCULTOS» va de vampiros, moder-
nos, juventud «punk» draculina
«LA FUERZA DE LA VENGANZA»
se autoproclama «la película con
más acción del ario». Temas muy va-
riados y para todos los gustos. Es-
peremos que «LA SENYORA» se
proyecte en versión original.

• Estuvo en Palma el famoso to-
rero LUIS FCO. ESPLA para dar
una conferencia. En los medios in-
formativos habló de su amistad con
nuestro pintor MIQUEL BARCELO,
al que conoció en la finca de ANTO-
NIO ORDÓÑEZ... De esto ya dimos
la noticia en plan primicia en esta
sección. Por lo visto Miguel se ha
aficionado a los toros últimamen-
te... ¡Qué cosas!

JORDI GAVINA

BUSCAMOS PROFESOR/A, para
dar clases en Alemán, 2 o 3 vece
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 CHICA de 16 a 17
años para supermercado en
Porto-Colom.
Inf.: Tel. 575139



Cristalleri a
APERTURA, domingo día 8

Passeig E. Mestre, 5 (antes Guillermo Mas) FELANITX

FELANITX 	 9
Net 21...1%711, 731311L

Tarde soleada. Aceptable entrada.
FELANITX: Rigo, M.Riera, Valen-

tin, Roig, Juan, Obrador (Gallardo),
Mut, Veny (Vanrell), Rosselló,
-X.Riera y Alfonso.

ARBITRO: Salieras, regular. Car-
tulinas a Valentin, Blázquez, X.Rie-
ra, Mut Fu liana II, Vargas y a San-
doval en dos ocasiones.

GOLES: 0-1 ; Mnuto 1: Fullana II
dispara de lejos sorprendiendo a
Rigo. 0-2, Minuto 24: Gaya de gran
jugada individual. 0-3, Minuto 64:
Crespí I bombea el balón colándose
mansamente. 1-3, Minuto 83: X.Rie-
ra de Penalty.

COMENTARIO: El Felanitx con
bajas importantes se vio sorprendi-
do por los visitantes que a pesar de
jugar embotellados, supieron crear
mucho peligro. Destacó la gran ac-
tuación del cancerbero Vargas.

Estas cuatro líneas dan una idea
aproximada de lo que fue este par-
lido.

Pero hay que añadir que Juan
Tauler, escudándose en que le faltan
algunos jugadores, ha planteado úl-
timamente los partidos de forma
incomprensible. Los visitantes, un
equipo flojo de juego y de remos,
siempre encontró facilidades cada
vez que traspasó la línea divisoria
del campo. La defensa merengue
naufragó siempre, el centro del cam-
po no existió, pese al buPti hacer de
Valentin, que fue en la primera par-
te el mejor atacante, junto a Veny
—que dio una de 61 y otra de are-
na—.

F.1 Felanitx en la segunda parte
jugó mejor, tuvo goles cantados,
pero falló en el remate final. Por
otra parte Vargas, el portero —ex-
felanitxer— se ovengó » realizando
el partido de su vida. Al Son Sardi-
na, casi sin buscarlo, le salió un
partido redondo, seis veces salió de
su parcela y marcó tres goles, en las
otras puso el corazón en un puño.
porque hasta el portero Rigo y Va-
lentin tuvieron que salvar goles can-
tados. La delantera blanca estuvo
fatal.

Ahora, a esperar la LIGUILLA DE
ASCENSO a Tercera división, de
momento hay bajas importantes
como las de PONT y JULI, estos
(Has de marcha por los Pirineos,
cumpliendo la « mil i ». Esperemos
que al menos se pueda recuperar
a Rial.

ULTIMA HORA DEPORTIVA.—
Tras el sorteo correspondiente, es-
tos son los equipos que correspón-
den al C.D. FELANITX. Se trata del
GRUPO A.

ATCO. CIUTADELLA, FELANITX,
CARDASSAR v PORTO CRISTO.

El próximo domingo día 8 co-
mienza para el equipo local con

este partido que sc ju2ará en Por-
to Cristo: PORTO CRISTO - FELA-
NITX.

ANGEL

2.• REGIONAL
S'HORTA, 0 - CA'S CONCOS, 2

EL «DERBY» PARA EL
CA'S CONCOS

Bastante público en cl campo «Sa
Lleona», para presenciar este parti-
do de gran rivalidad comarcal. Un
«macht» algo descafeinado por la
diferencia de puntos entre ambos
conjuntos. Pero la realidad fue otra.
El S'Horta que creía conseguir una
cómoda victoria, se vio sorprendido
por un Ca's Concos desconocido.

(0-1), gran jugada de Tomas con
pase en profundidad a Llull, en po-
sible fuera de juego, que marca.
(0-2), avanzada la segunda mitad,
una jugada de Llull, que cede a Fiol
que establece el resultado defini-
tivo.

COMENTARIO
El S'Horta dominó casi todo el

encuentro, pero la gran actuación
del portero visitante Páramo y Ia
mala fortuna privaron al equipo lo-
cal de un mejor resultado. Los vi-
sitantes supieron —a la contra—
crear jugadas de ataque, escasas,
pero con mejor fortuna, de ahí ese
marcador inesperado.

Arbitró el colegiado local Barceló,
sin comentarios.

S'HORTA: Santi, Gaspar, Manolo,
Burguera, Oscar, Aznar, Dino. M.
Roig, Carrasco (Gordillo), J. Ramón
y Vacas (Tolo).

PROXIMO DOMINGO: CA'S CON-
COS-COLLERENSE y CONSELL-
S'HORTA.

J.
JUVENILES

POBLENSE B, 1 - FELANITX, 1
PESE A LAS BAJAS,

UN BUEN RESULTADO
Los juveniles felanitxers, con un

equipo mermado por diversas cir-
cunstancias —cinco bajas impor-
tantes en el esquema del conjun-
to— supieron conseguir un positivo
en Sa Pobla.

El gol visitante file obra de Pas-
cual.

ERRATA.—La pasada semana nos
equivocamos al dar el resultado del
partido jugado entre el LLOSETA y
cl S'HORTA, el mismo error que co-
metieron otros periódicos como
«Ultima Hora». El resultado final
fue LLOSETA, 1 - S'HORTA, O.

SE VENDE ler. PISO a estrenar en
Porto-Colom.
Informes: Tel. 55 46 95.

RESULTATS

Juvenils masculins:
PERLAS, 	 72
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 43
Jtiniors masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 75
ESPANYOL, 	 49
Juvenils femenines:
WV. MARIANA, 	 52

CAPÓ/AUTOC. GRIMALT, 	 21

COMENTARI
El fet mes destacat de la passada

jornada es la marcada diferencia en-
tre els equips, sempre a favor dels
que jugaven a casa seva.

Els JUVENILS de bell nou mos-
traren la seva impotencia en front
dels rivals veins del Perlas de Ma-
nacor. Al llarg de la temporada han
perdut set partits i d'ells, quatre ju-
gats contra els manacorins. Aquest
encontre no fou de molta qualitat i
en els primers moments abundaren
les errades i desencerts per part
dels dos contrincants, cosa que es
traduí en el marcador amb un escàs
14-6 (minut 10). En el descans la di-
ferència era de 13 (38-25) i al final,
de 29. Els dos millors anotadors del
J. Capó nomes arribaren a 10 punts
i foren A. Obrador i Fontanet.

Els JUNIORS continuaren la línea
consistent en guanyar els partits a
camp propi de forma clara. En
aquesta ocasió no es jugà tan be
com en jornades anteriors i va cos-
tar encarrilar el partit després del
0-6 inicial. L'equilibri de forces du-
rá fins en el minut 15 (23-23). Abans
del descans s'havia obert un trenc
de 9 punts que s'amplià ben prest
en el segon temps (parcial 17-2 en
els primers 9 minuts). Amb la vic-
tbria assegurada el pensament esta-
va ja mes en el partit de la darrera
jornada a Santa Maria, on es jugará
el títol de la competició. Els anota-
dors més destacats foren els habi-
tuals Toni Oliver (27) i G. Amengual
(18).

Les JUVENILS FEMENINES es
despediren quasi be com varen co-
mençar, amb una derrota de 40
punts. S'acudí a Sóller per complir
amb el deure, però sense gens d'iHu-
sió, ilIusió ja molt mancada des de
fa un cert temps.

Les SENIORS han sabut la decis-
sió del Comité de Competició de que
el partit aplaçat contra cl Santa Mò-
nica es jugui a Felanitx cl proper
dia 12 de maig a les 9 del vespre. La
competició esta pràcticament fina-

litzada, ja que nornés manca aquest
encontre, i decidit el resultat, amb
el Joan Cap6/Auotcares Grimait
com a campió de Mallorca. Així,
clones, es farà un partit de caire Fes-
tiu en el que, segons ens han infor-
mat, hi haura L'entrega del Trofeu
de campiones que fará el nostre pai-
sà Andreu Riera, Cap d'Esports del
CIM. Vos hi esperam a tots.

LES JUVENILS, INFORME
Han acabat la lliga en la que han

disputat 24 partits cliviclits en dues
fases, una de 14 i l'altra de 10 par-
tits. Han guanyat 5 encontres i han
estat clerrotadcs en 19 ocasions, les
13 clarreres, consecutives.

L'entrenador, Pere Mayol, ha dis-
posat di 1 jugadores, pet-6 habitual-
ment només n'ha alineades 9.

Ha estat l'equip local que ha fet
Ia campanya mes fluixeta. S'espera-
va un millor balanç, especialment a
la 2.a fase on s'ha jugat amb equips
d'un nivell similar però s'han tingut
molts resultats desfavorables per
Poe marge que, d'haver-hi hagut un
Poc flies de dedicació, s'haurien po-
gut capgirar. Han quedat classifica-
des en el lloc 156, de 17 participants.

Han obtingut 873 punts (36 per
partit) i n'han rebuts 1.030 (42 per
terme mig).

Les anotadores mes destacades
han estat:

1.—Pilar Obrador, 170. 2.—Xesca
Nicolau, 141. 3.—Maria Lladó, 140.
4.—Cati Oliver, 101. 5.—Margalida
Roig, 99.

Són notables els triples lograts
per Cati Oilver (15) i Maria Lladó
(12).

AQUESTA JORNADA
Tindrem un partit a Felanitx i un

altre a fora. Jugaran aquí els juve-
nils contra Pollença, mentre que els
júniors es desplacaran a Santa Ma-
ria, en el seu darrer partit de la tem-
porada i on el resultat serà decissiu
per conèixer el guanyador del trofeu
«Jorge Juan».

Recordau que e dijous que vé, les
seniors disputaran el partit pendent
contra cl Santa Mònica.

LARRY CISTELLES

NECESITO COSTURERA para tra-
bajar en casa, con experiencia.
Informes: C/. Major, 46. Noveda-
des Lobelia.

FUTBOL

Valas fue la figura
FJanitx, desmotivado, fue sorprendido

por el Son Sardina
Felanitx, 1 - Son Sardina, 3

BAsQuErr

Resuitais força eloqiionts 4
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Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
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También Abierto por las mañanas, SABADOS

Coloms a Ia Sala
El superàvit i eis diners de
l'Ajuntament

Dissabte passat, una felanitxera
ens demana on eren els 162 milions
del superavit de l'any passat. Una
qüestió preocupant, què passa amb
aquesta doblerada? On treu cap en
lloc tenir aquesta doblerada atura-
da? Què fan que cada any hi ha més
sobres? Com així no dediquen
aquests doblers a coses més necessa-
ries que enrajolar places? Tot això
són preguntes ben lògiques, però
que només tenen una resposta:
INEPTITUD.

Dimecres hi va haver una Plenaria
(això és escrit de dimarts i és futu-
rologia basada amb els antecedents
coneguts). Deien que dimecres apro-
varen les comptes del primer tri-
mestre d'enguany, voleu creure que

aquest trimestre hi ha als comp-
tels bancs 197 milions de pts aturats?
Creureu que aixO suposa uns in-
teressos de 17 milions de pessetes?
Els d'AP duen els comptes i tenen
molt d'esment a gastar res, sobretot
amb Cultura i podeu estar segurs
que si segueixen així, enguany en
tendrem més de 200 de superavit.
Aquesta és la seva estratègia, cobrar
i dur els diners al banc. Les previs-
sions no existeixen, els contractes
caduquen i fan fantasies per reno-
var contractes «morals». Les comis-
sions informaitves fan pena, els in-
formes dels delegats fan pena, diuen
que falta personal i resulta que ells
varen fer la Plantilla per enguany i
no faltava la gent que demanavem
nosaltres. Ara troben que a segons
quins Hoes, funciona a la perfecció,
aquest és el cas del servei d'aigua
potable, només cal reparar la xarxa
de canonades, va ser el primer que

varem dir... Un altre delegat, diu
que manca personal i que ell ja ho
trobava, però qui comanda? Es que
els seus no tenen poder decisori?
Fins aqui hem arribat! Entre ells
mateixos no saben què volen o què
diuen.

I aqui no s'acaba la història, vos
explicarem de quina manera es gas-
ten els diners i com es paguen els
rebuts i les feines, per exemple po-
dem avançar que l'Ajuntament de
Felanitx paga feines abans de fer-
se...

SE PRECISA:
ENCARGADO DE FABRICA DE

HORMIGONES PREMEZCLADOS

Para más información:
Tels. 291500-291504-573581 (horas de oficina)

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

Piscinas - Gas butano y propano
Servicio reparaciones

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

ENTRADA
GRATUITA

10	 FELANITX




