
DemA, heatificacid th
Fra Juniper Serra

Demà, diumenge dia 25, a Roma, el papa Joan Pau II, beati-
ficarà el francisca mallorquí, nascut a Petra, Fra Juniper Serra
(1714-1784).

No cal dir que el nostre setmanari no podia passar per alt
una fita tan assenyalada dins la història de l'Església mailorqui-
na que s'uneix al goig de les comunitats cristianes de
l'illa en veure que un fill de la nostra terra sera exalçat a l'honor
dels altars i proposnt per l'Església com a model de virtuts he-
roiques en la seva tasca de missioner evangèlic.

Fra Juniper, amb l'ajut d'una comunitat de frares compa-
nyons, missiona un territori immens i llavors remotíssim, i ague-
Ila tasca evangelitzadora donà una ubèrrima collita. Califòrnia el
considera el seu fu ndador ja que nou ciutats d'aquella costa de
l'ocea. Pacific deuen el seu origen a una missió fundada pel
P. Serra; i la llavor evangèlica que el nostre compaisa hi escam-
pa ha fruitat centuplicada en tota mena de béns espirituals i
materials. Recordem que Califòrnia és l'Estat més ric dels Estats
Units, lo que equival a dir que sens dubte és la regió més pròs-
pera del món.

Felanitx, encara que de rampellada va tenir contacte directe
amb Fra Juniper, car el Diumenge del Ram dels anys 1739 i 1740
hi predica els tradicionaIs dotze sermons, quan el P. Serra era
un frare jove de només vint-i-cinc anys.

En ocasió del solemne esdeveniment que demà se celebrara
a Roma, volem unir-nos des d'aquestes planes, a la joia de la
nostra diòcesi, bressol de tants de cristians exemplars.
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El proper divendres, dia 30 i a les
nou i mitja del vespre, un grup d'a-
ficionats a la Música comencen una
experiència nova a la \ilia. Es tracta
d'una primera audició, acompanya-
da d'imatges en video d'una Opera
de Mozart: «La Flauta Magica».

La idea d'aquesta sessió (que vol
ser la primera, no l'única) sorgí
aquest estiu al Port, al voltant d'un
aparell de Música, una nit de lluna.
«I per què no ampliam la iniciativa
i convidam altres aficionats?», fou
Ia pregunta. I heus aquí que de cop
i volta ens trobam amb la posada
en marxa del projecte. Així, doncs,
tots els amants de la Música tenim
una cita el proper divendres a la
Casa de Cultura.

«La Flauta Magica» es la darrera
Opera de Mozart i tal vegada la més
bella, quant a temes musicals. En
ells hi trobam el Mozart més pur,
tot ple de la frescor que només
ell sabia imprimir a una obra musi-
cal. A «La Flauta Magica», la belle-
sa, en el sentit més ample, és la ver-
tadera protagonista. I no només la
bellesa com a concepte físic, sinó
també la bondat, que per Mozart és
una altra forma de bellesa.

Si «Don Giovanni» és l'òpera més
complexa de l'autor, «La Flauta Mà-
gica» és la més senzilla, quasi diria
que arriba a ser ingènua en alguns
moments. No de bades es pot quali-
ficar com a conte de fades: Prín-

ceps, Princeses, animals ferotges,
bruixes i sers poderosos... tota una
lluita entre el Be i el Mal.

Amb un argument d'Emanuel
Schikaneder adaptat d'un conte
oriental, fou estrenada a Viena el
30 de setembre (quina coincidència,
no?) de 1791, dos mesos abans de la
mort del músic.

La versió que podrem veure el
proper divendres pertany a un mun-
tatge del festival de Giyndebourne,
amb la direcció orquestral de Ber-
nard Haiting. Es una posada en es-
cena fidel a l'esperit de l'obra, res-
pectant al maxim aquesta ingenui-
tat de la qual parlàvem abans. Una
versió recomanable per molts de
conceptes.

Pere Estelrich i Massutí

S'Estol d'Es Gerricó, surt avui
dissabte, cap a Belgrado capital de
Jugoslavia, per tal de fer una visita
a la regió de S..rvia i mantenir un
intercanvi cultural amb el National
Ballet Diogen, grup que compartirà
les actuacions dels felanitxers, es-
sent al mateix temps el seu amfi-
trió. Al llarg d'aquesta setmana que
durarà l'estada, s'Estol sera rebut

la rod
Les festes de Sant Agustí.
El dinar i l'homenatge.

I-EL DINAR

A hores d'ara, parlar de les festes
pot semblar una mica fora de Hoc.
En efecte, la gresca de Sant Agustí
ja ha refredat, i deim refredat amb
tota l'extensió de la paraula. Unes
gotes de setembre ens han esvaït
les restes de l'estiu. Però justament
aquesta mica de distancia ens dóna
oportunitat de parlar de les festes
amb més objectivitat i serenor.

A un dels nostres comentaris an-
teriors, varem dir que enguany el
programa de les festes no oferia
gaire novetats respecte dels d'anys
anteriors. Aix') és ver, en línies ge-
nerals. sobretot si prestam atenció
a la lletra del programa, és a dir,
als actes que hi vénen anunciats ex-
pressament. Ho deim perquè si hi
ha hagut qualque innovació ben no-
table ha estat fora de programa jus-
tament, i ho deim pensant sobretot
en el dinar de Sant Agustí i l'home-
natge subsegüent. En el cas del di-
nar, la discrecció municipal és ex-
plicable; però no ho és gens ni mica
respecte de l'homenatge.

Entenem que si se fa un home-
natge és perquè se considera que la
persona que el rep mereix esser ele-
vada a la categoria d'exemple que
se proposa com a model a seguir
per les futures generacions. Per
tant, la publicitat no sols hi és
convenient, sinó que s'hi fa indis-
pensable. Un homenatge fet d'ama-
gat, com el que ens ocupa, perd
tota exemplaritat i eficacia, i per si
això fos poc, se presta a tota casta
de mals pensaments.

El dinar de Sant Agustí, és a dir,
un dinar on se reuneixen tots els
membres de la Corporació acompa-

per l'ambaixador espanyol a Belgra-
do, i tetra una visita a l'aula de
Llengua catalana de la Universitat
d'aquella capital, on es farà entrega
d'alguns llibres d'autors felanitxers
escrits en la nostra llengua. L'expe-
dició en ia que hi viatgen bon nom-
bre de persones, tornara a la vila
dissabte que ve, a la matinada.

nyats cadascun de la seva respecti-
va esposa (o espòs, segons perto-
qui), els ex-batles de Felanitx, els
batles pcdanis (de tanta utilitat en
temps d'eleccions), e 1 s represen-
tants dels mitjans de comunicació,
i tots acompanyats dels alts cal -Tees
que es vulguin sumar a la festa, en-
tre nosaltres pràcticament no té
precedent. Ni els ajntaments demo-
cràtics ni els de la dictadura, no va-
ren adoptar la practica de dinar el
dia del sant patró a costes i despe-
ses dels doblers del comú.

Es cert que, en temps del batle
Manresa, durant uns anys, se va fer
un dinar semblant (i mirau per on,
justament al mateix local); però
ben mirat, el precedent no tenia per
què convertir-se en tradició oficial.
En temps del batle Manresa, els re-
gidors, fessen molta o poca feina,
no cobraven una pesseta, i les que
cobrava el senyor Batle no compen-
saven els mals de cap.

Avui la situació ha canviat. Els
regidors, facin molta o poca feina,
tenen una assignació mensual que
en alguns casos supera les cinquan-
ta mil pessetes.

Que uns senyors que en aquest
any 1988 costaran al poble la quan-
titat de nou. milions cinc-centes dot-
ze mil pessetes, encara hagin de pe-
gar la gorra al pressupost de
l'Ajuntament ens sembla abusiu i
denota una barra impressionant.

De tota manera, és de justicia
destacar ben clar que cap deis
membres de l'oposici- (PSOE i els
Coloms) no va assistir a l'acte. En
principi consideram que la seva ab-
sència és digna d'elogi.

Tampoc no hi va anar l'ex-batle
Pere Mesquida, que hi era convidat.
Entenem perfectament la seva acti-
tud. No acaba d'esser coherent que
l'actual majoria (l'AP i el PDPD)
fes tot quant va sebre per espolsar-
lo-se de la Sala i després el convidin
a un dinar de germanor. Tenint en
compte el menyspreu, l'altivesa i el
desdeny amb que la majoria tracta
a l'oposició, seguint la tradició esta-
blerta pel mateix Pere Mesquida,
comprenem també les raons de la
seva absència, a part que també en
poden tenir altres que poden coin-
cidir amb les exposades.

Pirotècnic

Sistol parteix avui cap a Iugoslàvia

Dipòsit Legal, P.M. 351-1959



SANTORAL

Diu. 25 St. Cleofas
Dill. 26 Sts. Cosme i Damia
Dim. 27 St. Vicenç de Paül
Dim. 28 St. Wenceslau
Dij. 29 Sts. Miguel, Gabriel i

Rafel
Div. 30 St. Jeroni
Dis. 1 Dedic. de la Seu Mca.

LLUNA
Lluna plena dia 25

COMUNICACIONS
AUTOCARS

Felanitx . - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8.
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h.

Palma - Felanitx des de Vesta-
66: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes), 9,30, 13, 15,45 i  19.30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

Palma • Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.

Felanitx - Portocolom: Dies
feiners, a les 7, 9, 10,45 (només
dissabtes), 14,15, 17 i 20 h. Diu-
menges i festius, a les 7, 9,
10,45, 12,30, 15,30, 17 i 20 h.

Portocolom - Felanitx: Dies
feiners, a les 7,30, 9,30,

11,15 (només dissabtes), 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges j fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 11,15, 13, 16,
18,15 i 20,30 h.

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

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

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

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

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

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

TELÈFONS D'INTERtS
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeràr ia Felanitx

580448-581144
Funeraria Lesever 	 582450

Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717

Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Pifia
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
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FELANITX

Fundación José Gayh Sagre
Convocatoria de Beca-Curso G3-69
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ITtnt,ANIX

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

Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 18, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de to-
dos sus miembros:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Sc , aprobó el pago de la factura
correspondiente a la adquisición de
una copiadora para el Negociado de
Urbanismo.

Se concedió .una subvención a la
A.P.A. de F.P. del Instituto «Virgen
de San Salvador».

Se concedió la prórroga anual
prevista en e' contrato del Servicio
de trabajos complementarios a rea-
lizar en el matadero Municipal.

Se estimó e Recurso de Reposi-
ción interpuesto por D. Nicolas Bar-
celó Oriola frente al acuerdo dene-
gatorio de licencia de obras en calle
San Agustin esquina Sta. Catalina
Tomas.

Se informó favorablemente la so-
licitud de construcción de vivienda
rústica susccrita por D. Miguel
Gaya Adrover.

Se informó favorablemente la so-
licitud de vivienda rústica suscrita
por doña Juana Palmer Ameng,ual.

Se informó favorablemente la ins-
talación de una escalera mixta me-
tálica y de madera en un tramo de
costa denominado Cala Ferrera.

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 27 de julio de 1988.
El Secretario:

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde:

Cosme Adrover Monserrat

SE NECESITA MUJER para traba-
jos caseros. Trabajo todo el afio.
Inf.: Tel. 582211 (a partir 8 de la
uo('h e).

CLASES DE REPASO, MatemAticas
y Física y Química BUP y COU.
Inf.: Pca. Arra val, 5 - Tel. 581424
o en esta Ad inón.

En cumplimiento de lo acordado
por la Junta del Patronato de la
Fundación José Gaya. Sagrera, se
abre concurso para la adjudicación
de becas de estudios, con arreglo a
las siguientes bases:

BASE PRIMERA
Se convoca una beca de 100.000

pesetas para ayuda de estudios Uni-
versitarios.

En caso de quedar desierta, se
concederán:

- Una beca de 50,000 pesetas
para estudios de Enseñanzas Me-
dias. de los alumnos de los núcleos
de población del Término de Fela-
nitx, excluyendo los de Felanitx ciu-
dad, y

- Dos becas de 25.000 pesetas
para estudios de Enseñanzas Me-
dias de los alumnos de Felanitx ciu-
dad.

Tendrán preferencia para la con-
cesión de las mismas los solicitan-
tes que en cursos anteriores hayan
disfrutado de dicha concesión siem-
pre que reúnan los requisitos exigi-
dos de nivel técnico y recursos eco-
nómicos fijados en la convocatoria
de concesión.

BASE SEGUNDA
Las Becas de referencia serán ad-

judicadas entre estudiantes en quie-
nes concurran las siguientes cir-
cunstancias:

a) Ser natural y vecino de Fela-
nitx, residente en él con dos arios
de antelación, como mínimo, a la
fecha en que solicita la beca.

b) Observar buena conducta mo-
ral y social, lo que acreditará con
certificación de la Alcaldía.

c) Carecer el aspirante y sus fa-
miliares de recursos económicos su-
ficientes para sufragar los gastos
de sus estudios, debiendo presentar
fotocopia de la declaración de la
renta y en caso de no hacerse, de-
claración jurada de los ingresos de
Ia familia.

d) No disfrutar de otra beca o
ayuda económica por razón de es-
tudios.

e) Certificación académica de
las calificaciones obtenidas en el
curso 87-88.

BASE TERCERA
Las Becas se concederán por el

Patronato, previo detenido estudio

de las solicitudes por su Junta Rec-
tora, compuesta por:

El Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento D. Cosme Oliver Monserrat,
que actuará como Presidente.

El Rvdo. Rector de la Parroquia
de Sant Miguel de Felanitx.

El Director del Instituto Nacional
de Bachillerato «Virgen de San Sal-
vador», de Felanitx.

El Director del Centro de Forma-
ción Profesional, de Felanitx.

El Director del Colegio Nacional
de E.G.B. (Juan Capó», de Felanitx.

El Director del Colegia Nacional
de E.G.B. «Reina Sofia», de S'Ilorta.

El Director del Colegio de E.GB.
«Sant Alfons», de Felanitx.

El Director del Colegio de Porto
Colom.

El Director del Colegia de Ca.'s
Concos des Cavalier.
Y como personas relacionadas

con la enseñanza, la Delegada de
Cultura y Enseñanza de este Ayun-
tamiento doña Catalina Picó Pou,
D. Guillermo Obrador Arnau, D. An-
dres Manresa Andreu, quien actúa
como Secretario y D. Miguel An-
dreu Roman, Vicesecretario.
PRESENTACION DE INSTANCIAS

Las instancias dirigidas ai Sr. Pre-
sidente del Patronato, se presenta-
rán en laSecretaría del Ayuntamien-
to de Felanitx, hasta el día 30 de
septiembre próximo, durante las ho-
ras de 9 a 13.

A la instancia deberá acompañar-
se, debidamente cumplimentado, el
siguiente cuestionario:

- Nombre y Apellidos del souci-
tante.

- Fecha y lugar de nacimiento.
- Centro docente donde figura

matriculado.
- Domicilio habitual del solici-

tante y de sus padres, justificado
por certificación de la Alcaldía.

- Nombre y apellidos de los pa-
dres y profesión de los mismos.

- Relación de los bienes de
toda clase que posean los padres.

- Alquiler mensual de la casa
que habitan y caso de ser propie-
dad, valor catastral de la misma.

- Número de miembros que
componen la familia, con expresión
de la edad y parentesco.
FORMA DE ABONO

Las cuantías de las becas se abo-.
narán trimestralmente, previa pre-
sentación del resguardo de matricu-
la y justificación, de asistencia a
clase.

En el caso de interrupción de los
estudios, también se interrumpirán
los pagos de dichas becas.

Lo que se publica para general
conocimiento.

Felanitx, a 24 de agosto de 1988.
El Presidente del Patronato:

Cosme Oliver Monserrat

VENDO FURGONETA RENAULT 4
F6 Buen estado.
Inf.: P. Ramón Hull, 2(1

VENDO COCHE VOLSWAGEN «es-
carabajo», PM-V. Impecable.
Informes: Tels. 580007 y 552522
(tardes)

Autocares J. CALDENTEY
Linea FELANITX PORTO COLOM FELANITX

Horario que regirá a partir del 1 de octubre 1988
Dias laborables salidas de Felanitx:

A las 7, 9, 14'15 y 17 h.
Dias laborables salidas de Porto Colom:

A las 7'20, 9'20, 16 y 17'30 h.

Domingos salidas de Felanitx:
A las 7, 9, 12'30 y 17 h.

Domingos salidas de Porto Colom:
A las 7'20, 920, 13 y 18'15



Jesucrist i els amors humans - I
A Na C.H.,
interessar

que un dia s'hi va
m'hi va interessar a mi.

D'ença que vaig iniciar, al «FE-
LANITX» de dia 6 de febrer, agues-
ta llarga sèrie d'articles relacionats
amb la religió, he anat exposant
qüestions que, al meu entendre, se
presenten com a conflictives. Per
això m'he hagut de limitar a expo-
sar-les tal i com les veig. Avui n'en-
cetaré una que, en canvi, no m'hi
resulta gens, conflictiva. M'ho sem-
bla tan poc que, en acabar, provaré
de donar-hi una resposta, que sera.,
ben segur, susceptible de discussió
i de critica.

En el primer escrit dels titulats
L'Església i la vida amorosa, preve-
nia el lector de possible ocasió d'es-
càndol. Ara, en començar aquesta
nova sèrie sobre els possibles amors
humans de Jesucrist, no ho .faré ni
de lluny, perquè puc assegurar que
no contendra res que puga ferir Ia
sensibilitat, com es moda dir ara. Si
qualcú sent ferida la seva, sera, o
be perquè no m'haurà entés o per-
què es ell qui hi mescla mal, o per-
que falta una brusca. Els articles
on tractaré d'unes possibles rela-
cions amoroses de Jesucrist poden
esser llegits- de tothom, fins i tot
d'infants, si no fos que ni el tema ni
l'exposició no els poden atreure
gens.

He de prevenir, en canvi, certs
lectors contra un possible desen-
cant. Avui circula una literatura (és
un dir) sensacionalista que se val
d'un personatge (presentat com a
real, pet-6 que és fictici) construit
sobre la figura de Jesús, al qual, de
la manera més gratuïta, ii atribuei-
xen uns actes que fan un contrast
estrident amb la imatge tradicional
que en tenim, i amb aquest recurs,
fàcil i tronat, aconsegueix bons
guanys als autors, i mes als editors,
gracies a la manca de sentit critic i
d'informació que pateixen certs sec-
tors del públic comprador de pape-
rassa. Entre tal literatura, no gaire
variada, hi podem catalogar escrits
de to agressiu que, mesclant la fi-
gura de Jesús amb certes formes
d'activitat sexual, fan burla de la
doctrina tradicional, dels Evangelis,
etc. Tais escrits s'assenten sobre
una visió molt poc sana de la vida
sexual, i en el fons són grollerament
reaccionaris. Els meus articles po-
dran resultar oportuns o inopor-
tuns; bons, dolents o mediocres (ja
ho diran els entesos, si és que se
dignen a llegir-los), pet-6 no s'assem-
blaran de res als referits productes.
Si el lector espera trobar-hi cap dels
ingredients que componen aquells,
en sortirà defraudat. Quedi advertit
des d'ara.

Ja fa temps que pensava de plan-
tejar la qüestió «equina degué esser
la vida sentimental, amorosa, i si
voleu sexual, de Jesucrist?». La
m'havia proposada certa persona,
enmig del carrer, durant una con-
versa intranscendent. Com que la
resposta (si li podem dir resposta)
no pot esser improvisada ni simple,
ho vaig deixar per a una ocasió més
propicia. No voldria que pensasseu
que me n'ha suggerit el tema l'es-

trena de la remenada pellícula
temptació de Jesucrist, de Mar-

tin Scorsese, que ha mogut tant d'al-
darull, i de la qual a hores d'ara ja
començ a estar cansat de sentir par-
lar. Per ventura m'hi referiré més
endavant, però de moment deman
al lector que no pensi en la pellicula
ni en res que haja llegit o li hagen
contat al respecte. Justament he ha-
gut de dur la mala sort que l'estre-
nassen quan em disposava a publi-
car els articles, que els lectors Me-
vitablement hi relacionaran, per be
que els punts de contacte entre una
cosa i l'altra són marginals. Pensau
que la primera vegada que vaig allu-
dir a l'assumpte (9 de juliol) encara
no teníem noticia de la pellicula.
Aixà, prova que la idea de tractar
del tema m'havia vengut abans.

Es curiós que el meu amic inte-
grista, quan li vaig anunciar el meu
propòsit, em va fer una cara molt
llarga i, adoptant un posat autori-
tari, em va amonestar en to amena-
çador: «No hem de fer ilarg!». Un
altre amic, no tan integrista, se va
mostrar temorec davant el projec-
te; però la reacció dels dos amics
(prou diferents un de l'altre) es ben
simptomàtica, i un dels meus objec-
tius principals seta explicar-ne la

. causa. ¿Per què un títol com podria
esser Trinitat contra monoteisme,
molt més perillós teològicament, no
alteraria l'ànim dels meus amics i
en canvi els preocupa tant que un
se deman com sentia Jesucrist les
passions humanes, pregunta al cap-
davall tan natural? Provaré de res-
pondre-hi al moment oportú.

Per acabar aquesta presentació,
unes advertències:

1.a El tema sera tractat des del
punt de vista d'un creient, i encara
precisaria: més o manco tradicio-
-nat. Els qui no—veuen en -Jesuerist
sinó una figura com qualsevol altra
dins la Història de les Religions
plantejarien l'assumpte de manera
ben diferent o, potser millor, no el
plantejarien. De la vida amorosa de
Confuci o de Mahoma, posem per
cas, no en solem fer problema.

2.a Com que no tenc la prepara-
ció necessària, no m'expressaré com
un entès en teologia (o més pròpia-
ment en cristologia). No veja nin-
gú en els meus escrits cap preten-
sió d'aquest orde. El marc en què
situaré les meves reflexions és el
del pensament profa.. Seta inevita-
ble, cert, fregar qüestions teològi-
ques o cristológiques, pen') qualse-
vol afirmació que faça en tal sentit
s'ha d'acceptar a benefici d'inventa-
ri. No cal dir-ho, rebre de bon gust
tota critica raonada que em faça
qui sia, i especialment si prové d'un
entès.

El (farm. (irk talcs

SE NECESITA MUJER para traba-
jos casa. En Porto-Colom. Coche
propio. Trabajo fijo.
Informes: Tel. 575954 (por la no-
che).

•■•■••••••••	
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Niger Serra, marpi i potier univel sal
Pets medis de comunicació, durant aquestes darreres setmanes, mol-

ta de gent s'haurà assabentada del gran esdeveniment que per a Mallorca
i, de manera particular, per la veina villa de Petra, sera la propera beati-
ficació, dia 25 d'aquest mes de setembre, de l'Apòstol i Civilitzador en les
llunyanes terres americanes de Mèxic i Califórnia, el  franciscà petrer
Juniper Serra.

A la cerimònia litúrgica que celebarra el Sant Pare Joan Pau II a
hi impressicnant plaça vaticana dels braços oberts, al peu de la monumen-
tal casa pairal del món catòlic, la Basilica Romana de Sant Pere, es pre-
veu que hi asistirà una gentada d'admiradors i devots del nou Beat. Hi
haura un gran esbart d'americans, un estol nombrós de mallorquins,
molts de petrers, i, fins i tot, un grup de felanitxers. Realment s'ha es-
tès un ambient de simpatia dins l'illa per aquest important esdeveniment
històric.

Em sembla es un moment oportú per recordar unes breus notes bio-
gràfiques i glosar les virtuts heroiques d'aquest intripit missioner de la
Creu de Crist que frueix de renom universal. com ho prova feantment
l'exposició de la seva imatge, des de fa molts d'anys, en la Galeria de
Fama del Capitoli de Washington, representant l'Estat de Califórnia.

Fill d'humil familia de conradors, va néixer a Petra el 28 de novem-
bre de 1713. Rebé la primera formació cristiana en el Convent de Sant
Berna di del poble, anant després a estudiar al Convent de Jesús Extra-
murs de Ciutat, on professa com a franciscà i fou ordenat sacerdot l'any
1737. Va continuar estudiant i es va doctorar en Teologia a la Universitat
Lulliana de Mallorca, de la que seria, més envant, Catedràtic per oposi-
ció. Fins l'any 1749 es dedicà a l'ensenyament, recorrent al mateix temps,
Ia ciutat, pobles i viles mallorquines, entre elles Felanitx, predicant amb
gran zel la Paraula de Déu.

Però la seva curolla espiritual era més ambiciosa. Amb altres fran-
ciscans partiren cap a un novell camp d'apostolat més treballós i arriscat,
a les llunyanes terres d'América. Travessaren l'Atlàntic en un incòmode
paquebot, arribant al port de Veracruz. Des d'allà continuaren el camí
fins arribar a la ciutat de Mèxic, punt de destí. El Pare Serra va rebutjar
fer el viatje en carruatge i ho feu a peu, com Sant Francesc, produint-se
una llaga al peu esquerre que li va quedar malferit per tota la vida.

Els sementers del seu conreu espiritual i material, amb sols dues
eines, la creu i l'arada, foren: Nou anys a Sierra Gorda de Mèxic (1750-
1758); altres nou anys a l'Arquebisbat i Episcopats de la Metrópoli (1758-
1767); dos anys a la Baixa Califórnia (1767-1769); i quinze anys a l'Alta
Califòrnia (1768-1784).

El Marques de Croix, Virrei espanyol, resident a Mèxic, seguint els
plans del Monarca Cartes III, ordenà unes expedicions de les tropes  es-
panyoles de cap al nord de la CoFta del Pacific, per anexionar-la a la Co-
rona d'Espanya, i el Governador General Jose de Gálvez, responsable
d'elles, creient que els indis no serien sotmesos només amb les armes,
sinó que faria falta guanyar-los el cor, prega als Pares Franciscans els
acompanyassin en la dificil empresa, nomenant President del grup mis-
sioner a Juniper Serra. A mesura que els soldats anaven conquistant ter-
renys, els ieligiosos aixecaven una rudimentaria església, anomenada «Mis-
sió», feta amb troncs de la selva, i una campana per cridar els nadius
d'aquelles terres salvatges i fer-los néixer a la civilització i a la fe.

Per desenvolupar la seva feina evangelitzadora i civilitzadora, com els
seus companys, haguè de remuntar greus obstacles i acomodar-se a les
dstintes situacions. A la Sierra Gorda, els indis havien estat ja antes ins-
truits pels Pares Dominics i eren més be submissos, en canvi, els de Cali-
fórnia eren salvatges, i allà el seu afer va ésser més dur i perillós. Varen
assaltar algunes Missions; assassinaren al Pare Lluís Jaume, fill de la
vila mallorquina de Sant Joan, prengueren foc a altres, i també varen
assaltar el Pare Serra, i li haguesin donat mort de no haver-lo defensat
un indi convers.

Fra Juniper va fundar nou Missions: San Diego (1769), San Carlos
de Monterrey (1770), San Antonio de Padua i San Gabriel (1771), San
Luis Obispo (1772), San Francisco i San Juan de Capistrano (1776), Santa
Clara i San Buenaventura (1782); deixant preperada la fundació d'altres.
Avui totes aquelles missions són pobles i grans ciutats modernes i prbs-
peres.

Seal això només senzilles pinzellades de la gegantina obra espiritual,
social i humana, del frare francisc à petrer, bén reconeguda de sempre
pels americans beneficiats directament d'ella, i que ara l'Església confir-
marà de manera oficial i solemne, elevant-lo als altars i declarant-lo de
catòlica veneració.

Antoni Soler i Font

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente Ias 24 horas

C. Sa Llana, 15- Tel. 580448 y V. Volta, 167 -Te1.581144 FELANITX
..11■•■•■



NUEVOS CURSOS DE INGLES
\ 	 Información y matricula desde ahora

ENGLISH SCHOOL 	 Tel. 582668 - Carrer d'Es Call, 17 	 FELANITX

Magdalena Massot Ortigues

mori a Portoeolom, el dia 20 de setembre de 1988, a 59 anys

Al cel sia

Els seus familiars i amies us preguen que volgueu tenir-la present en les vostres pregaries 1

FELANITX

La Mostra &Artistes Felanitxers
La Delegació de Cultura de l'A-

juntament té prevista per a finals
del proper mes d'octubre, la cele-
bració d'una «Mostra d'Artistes Fe-
lanitxers», una iniciativa que en
principi s'havia previst per les fes-
tes de Sant Agustí i que després
fou ajornada.

Sembla que es compta amb l'asse-
sorament de Na Magdalena Aguiló,
persona que coneix amb profundi-
tat els estaments artístics i té expe-
riencia en el muntatge d'exposi-
cions.

Pareix que es farà ús de distints
locals per installar les obres que ce-
diran els artistes felanitxers.

En aquest moment no podem
avançar noms però suposam que
aquesta mostra reunira lo més re-
présentatiu del que es fa dins el
cam de l'art a Felanitx o per artis-
tes felanitxers.

Raul, exposa a la sala de
da Nostra»

Avui horabaixa a les 7 s'inaugura
a la sala de «Sa Nostra» una expo-
sició de pintura de l'artista olotí
Raul Martinez Delforn. Aquest pin-
tor ha realitzat exposicions indivi-
duals a Barcelona, Eivissa, Vallado-
lid, Girona, Sabadell, Figueres, Olot,
Bilbao, Sevilla, Marbella, Logroño i
també a la nostra illa.

Format artísticament a partir
tlels seus estudis a l'Escola de Be-
lles Arts d'Olot, es mou dins un rea-
lisme a ultrança, on la seva perfec-
ció técnica, pulcritud, correcció del
dibuix i equilibri de composició se-
gellen l'obra de manera inequívoca.

Unes trenta teles integren agues-
ta mostra, amb domini dels bode-
gons. La temàtica, diversa, es trac-
tada amb molta sensibilitat, tot
aconseguint fixar l'ambient més
adient.

La mostra restara muntada fins
el dia 2 d'octubre.

Els cent anys de madó Maria Mola
Dimecres d'aquesta setmana, els

concarrins havien de festejar els
cent anys de dona Maria Antic Cal-
dentey, coneguda popularment per
madò Maria Mola.

L'Associació de la Tercera Edat
de Ca's Concos d'Es Cavaller, havia
preparat per aquesta avinentesa una
festa-homenatge, de la qual no en
podem donar compte en aquesta
edició.

Confiam d'oferir-ne una informa-
ció en el proper número d'aquest
setmanari.

En Jaume Obrador Vaguer de Cas
Concos i el rellotge de Rubik

Dimarts passat, el «Diario de Ma-
llorca» dedica un reportatge a tota
plana al jove concarrí de 15 anys,
Jaume Obrador Vaguer. El motiu es
que aquest allot sap resoldre en dos
o tres minuts el darrer ingeni de
l'hongarès Timo Rubik, el rellotge
«Cluck» de clevuit esferes que s'ha

fet popular ara i que es la tercera
creació d'aquesta mena, del fam6s
inventor del «Cub Màgic».

En Jaume Obrador va comprar el
rclotge aquest estiu a un establi-
ment de Londres, on passa unes set-
manes per tal de perfeccionar l'an-
gles, i al mateix dia ja aconseguí
resoldre'l.

Les facultats d'aquest allot per
les matemàtiques i l'experiència
dins els camps de Ia seva aplicació
són singularment extraordinàries i
ja s'havien fet paleses en altres oca-
sions a concursos organitzats per la
-re na Així en certa ocasió va cal-
cular amb un reduidíssim marge
d'error el temps que Jules Verne
empra per donar la volta al món en
la versió de dibuixos animats de
«Willy Fog».

Felicitam de debò al jove Jaume
Obrador.

Graduat Escoiar
El dilluns dia 3 d'octubre, comen-

gala el curs per a l'obtenció del
Graduat Escolar per RADIO ECCA.

Informació i matrícula, al costat
del quarter de la Guardia Civil, di-
marts 27 i dijous 29, de 7 a 9 de
l'horabaixa i a partir del lr. d'octu-
bre tots els dilluns fins dia 30.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
EXCURSIÓ CULTURAL—Per a

aquesta excursió a Can Picafort, es
poden inscriure fins el proper dia
29 a la Llar.

JORNADA DE LA TERCERA
EDAT DE LA COMARCA DE MIG-
JORN.—Es recorda a tots els im-
possibilitats majors de 60 anys, que
fins dia 24 se rebran inscripcions.
També els matrimonis que han
complert 50 anys poden passar per
Ia Llar fins dia 28.

A partir del lr. d'octubre i fins

dia 7, les persones interessades en
assistir a l'obertura de les Jornades
clue se celebraran a Campos, el dia
il d'octubre, poden inscriure's a la
Llar de la Tercera Edat. El passatge
sera gmtuit.

EXCURSIÓ AL PUIG MAJOR.—
La sortida sera dia 26, a les 8 del
matí des de Portoccdom j a Tes 8'30
des de Felanitx.

Missa en sufragi de Mn. Bennàsar
Demà diumenge, a les 7 de l'ho-

rabaixa, al convent de Sant Agustí,
se celebrarà una Eucaristia en su-
fragi del qui fou rector d'aquesta
església Mn. Bartomeu Bennásar i
Cifre.

La Confraria i l'Església de Sant
Agustí conviden a tcr.ts eis felanit-
xers.

Secció Religiosa
GERMANES DE LA CARITAT
FESTA DE SANT VICENÇ DE PAUL

Avui dissabte dia 24, les Germa-
nes de la Caritat celebraran la festa
de Sant Vicenç de Pill.

A les 8 del capvespre, a Vesglésia
parroquial de Sant Miguel, missa
concelebrada amb homília que dirà
Mn. Miguel Serra, rector de Ia par-
rbquia.

Hi quedau tots convidats.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Antoni Fiol Garau i
Francisca Villalonga Oliver, han
vista augmentada la seva llar amb
el naixement del seu segon fill, una
nina preciosa, que en el baptisme
rebrà el nom de Caterina.

Enviam la nostra felicitació als
venturosos pares.

NECROLÓGICA
Dimarts passat entrega l'ànima a

Déu a Portocolom, a l'edat de 59
anys i després de veure's confortada
amb el sagraments, Na Magdalena
Massot Artigues. Descansi en pau.

Reiteram el nostre condol a Ia se-
va familia, i d'una manera especial
a la seva germana D.a Maria I germh
politic D. Antoni Vicens.

BUSCO EN ALQUILER casa o piso
en Felanitx o Porto-Carom_
Informes, Tel. 582174.

VENDO APARTAMENTO en Porto-
Colom. Parte Aduana_
Informes, Tel. 721866 (llamar por
Ias mailanas)`,

CANAVES, S. L.
PRECISA VENDEDOR

SE REQUIERE:
JOVEN DE 20 A 25 AÑOS.
BUENA PRESENCIA. CARNET DE CONDUCIR. BUEN TRATO
CON EL PUBLICO.

SE OFRECE:
SUELDO FIJO, A CONVENIR SEGUN APTITUDES.
ALTA EN LA S.S. BUEN AMBIENTE DE TRABAJO.
INCORPORACION IMEDIATA.

INFORMES: Via Ernest Mestre, 57	 Tel. 580021



Viernes 23 y sábado 24 a las 930 noche y doniingo 25 desde las 3
La comedia más delirante del año. No te la pierdas, que disfrutarás

de lo lindo.

Tres hombres y un bebi y Policía sin ley
Acción trepidante en este film policíaco.

Viernes 30 y sabado 1 a las 9 noche y domingo 2 desde las 3

Brielchus y Los Bárbaros
PROXIMOS ESTRENOS: RAMBO III y SUELTATE EL PELO de
Hombres G.

Cafeteria Restaurante «ES [LEVANT»
Via Argentina, 15 - Tel. 582361

MENO DEL DIA
SERVICIO A LA CARTA

Tapas variadas, bocadillos, pollos asados
Abierto todos los dias

VENTA DE PISOS
Y APARCAMIENTOS

zona frente Parque Muipal de la
Torre y calles Zavellá y Bellpuig

CONSTRUCCIONES y PROMOCIONES

PLOMIR, SI.
C/. S'Abeurador, 6 - 2.° - 2. a 	Tels. 580300 y 580652

FELANITX

La parròquia de Sant MIQUEL ha
cregut oportú aferir una alternativa
a !a catequesi per als cursos de 5e,

' 6C, 7e, 8è d'EGB, ler de BUP i FP.
Aquesta té un nom prou conegut
M.I.J.A.C. (Moviment infantil i juve-
nil d'acció cristiana): El curs pas-
sat s'ha fet l'experiència amb 25
allots i els resultats han estat molt
positius i coneguts per a tots vos-
altres.

El proper dissabte 15 d'octubre a
les 16 hores ens tornarem possar en
marxa, amb una festa infantil, mau-

Però parlem abans de res del
MIJAC:
gurant així el nou curs 88-89.

1 QUE ES?—Es un moviment
dels nins i preadolescents. Ells en
són els protagonistes. Al seu costat
s'hi colloquen els animadors (joves-
adults) que els ajuden a revisar, pro-
funditzar i intercanviar tot el que
viuen i creuen. L'animador resta al
costat del nin com un amic i testi-
moni.

2 PUNT DE PARTIDA.—E1 Movi-
ment parteix de la mateixa vida del
nin. Aquesta és la font important.
A MIJAC el nin revisa juntament
amb altres nins la seva pròpia vida.
Partim de la vida del nin i de les
seves potencialitats.

3 PUNT D'ARRIBADA.—Que el
nin sigui protagonista. Que actui
dins el seu ambient per a transfor-
mar-lo i per a transformar-se, obrant
segons els criteris de Jesús: acollida
de la BONA NOVA que s'ha de cele-
brar. EL MOVIMENT PS EVANGE-
LITZADOR.

4 METODOLOGIA.—A) VEURE:
Parteix dels centres d'interès del
fin: Aquí juga un paper importan-
tíssim el JOC i moltes altres activi-
tats, perquè creim que el joc és l'AC-
CIÓ que el nin Iliure i espontània-
ment realitza.

JUTJAR: B) El nin, juntament
amb altres nins (GRUP) revisa tot
el que diu: REFLEXIÓ. C) A partir
del que el nin ha reflexionat en el
grup, torna a la vida amb un altre
tarannà: ACCIO REFLEXIONADA.

D) ACTUAR: Aquesta acció es
illuminada per l'estil de vida de

Jesús, al qual el nin descobreix com
AMIC entre els amics. SOLIDARI
en el grup, POBRE entre ells ma-
teixos. TRANSFORMADOR en la
seva acció. Tot això ho celebra per-
què és una BONA NOVA que anun-
cia a tots.

5 COM ES FORMA UN CENTRE
DE MIJAC.—E1 que vertaderament
importa són els nins. Endemés se
necessita que uns adults estiguin
disposats a caminar al seu costat
en aquest procès que comencen.

MIJAC OFEREIX: Acompanyar
aquests educadors en una etapa
d'INICIACIÓ AL MOVIMENT.

EXIGEIX d'aquests educadors:
— Opció pel món dels infants.
— Opció cristiana clara.
— Coneixement del Moviment.
Amb aquests pressuposts tenim ja

un grup de nins que camina cap al
MIJAC per un seguit d'etapes:

— Formant un grup: coneixent-
se.

— Fent coses junts: organitzant-
Se.

Analitzant la rcalitat que els
envolta (família, barri, collegi,
amics...) i plantejant-s'hi el seu pro-
tagonisme.

— Acollint la Bona Nova i cornu-
nicant-la mitjançant l'acció en el
seu món.

6 NOSALTRES HEM COMENÇAT
JA... I TU?

Les inscripcions per aquest nou
curs quedaran obertes els dissabtes
1 i 8 d'octubre. Hora: de les 16 a les
20.

Lloc di'nscripició: LA RECTORIA.
Degut a les despeses, per a mate-

rial... cartolines, boligrafs, pintures,
etc. que s'ha d'emprar, ens hem vist
en l'obligació de fixar una xifra de
1.000 ptes. anuals per allot durant
aquest nou curs. Estam segurs que
ho comprendreu.

NO ES QUEDARA CAP AL.LOT
FORA PER MOTIUS ECONOMICS.

Per als pares dels infants del
M.I.J.A.C. (Curs 88-89).

REUNIÓ: DISSABTE DIA 15
d'OCTUBRE A LES 20 hores, a LA
RECTORIA.

TEMES A TRACTAR:
Informació de les activitats pro-

gramades per al curs 88-89.
Campament ESTIU 89.
Precs i preguntes.

NOTA IMPORTANT:
Joves de confirmació, post-confir-

mació i a tu, jove que no saps el
que fer i encara no passes de tot.

Si pots perdre unes hores pels al-
tres...

Si tens una opció per al món dels
infants ..

Si vols fer feina en equip, fent
comunitat...

Si et sents obert, critic dins la
realitat i món que t'ha tocat viure...

Si creus que ser cristià vol dir
compromis...

Si creus que la paraula amor sols
té sentit quan es comparteix...

VOLEM CONÈIXER-TE.
Pots preparar-te amb nosaltres

com animador, animant i fent reali-
tat oue «l'animador esta al costat
de l'infant corn amic i tetimoni».

ESPERAM NOTICIES TEVES.

SE TRASPASA KIOSKO de golosi-
nas, por motivos de salud, en
C/. Major, 21.
Informes en el mismo.

PROFESOARA DE E.G.B. da clases
de repaso EGB y BUP, ciencias e
inglés.
Informes, Tel. 583349.

SE PRECISA MUJER menor de 60
años, para servir señora mayor.
Salario a convenir.
Informes, Tel. 580193.

COMPRARIA CUALQUIER COCHE,
por menos de 200.000 ptas.
Informes en esta Administración.

SE ALQUILA LOCAL CENTRICO,
en C/. Miguel Bordoy, 25.
Informes, Tel. 581393.

COMPRO CASA GRANDE, no im-
porta estado, en zona céntrica.
Informes, Tel. 580748.

SE TRASPASA TIENDA COMESTI-
BLES en la calle Mayor. Para más
información acudir a «Tauro»
(Mayor, 21) o llamar al teléfono
582475, de 8 a 9 de la mariana o
a partir de las 9 de la noche. Gra-
cias.

SE NECESITA CHICO. Trabajo to-
do el ario.
Informes: Tel. 575171.

COMPRARIA APARTAMENTO o
planta baja en Porto-Colom. Parte
Aduana o Iglesia.
Informes: Tel. 675352.

BUSCO PARA
ALQUILAR CASAS
DE CAMPO

Inf.: Tel. 581090

SE NECESITAN DOS DEPEN-
DIENTES para comercio.
Inf.: Tel. 580444

VENDO PISO EN PALMA, en el Vi-
vero, o cambio por casa en Fela-
nitx.
Informes: Tel. 580564.

CURS DE SUBMARINISME a Por-
tocolom. Mes d'octubre.
Informació: Ferretería Fio!, C/.
Nuno Sanç, 10, Tel. 580444.

A 3'5 Km. DE CALA DOMINGOS
vendo 2 cuarteradas (14,20(1 m2) .

cercadas de pared, aptas para edi-
ficar vivienda, mogul flea vista al
mar, rodeado de pinar y monta-
fias, agua de fuen le. Lugar tran-
quil°. Precio 2.600.000.
In form es, 'Fel. 552227.

SE NECESITA CONTABLE para
oficina en Cala d'Or.
Informes: Tel. 657326 (Sr. Pérez)

SE REANUDAN las clases de COR-
TE Y CONFECCION, sistema
Martí.
Informes: Margarita Nicolau.
Tels. 580682 y 575631.

Parròquia de Sant Miguel de Felanitx

{iVin a ip.1:.21#1). M. !JAC. curs E0-89



Restaurant BON PORT
Obert tots els dies j tot l'any

C. Pizarro cantonad Churrilea - Tel. 575174 Porto Co o

FELANITX

PISOS EN VENTA
En calle Onofre Ferrandell

3 y 4 habitaciones

Desde 6.500.000 Ptas.
Facilidades de pago

PROMOTORA:

HOPROCASA
Tels. 657723-657805

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Con afición, un tanto apaga-
da, el C.D. FELANITX quiso pero
no pudo batir al C.D. ISLEÑO, pese
a que tuvo ocasiones. Si la pelotita
no entra en el rectángulo no hay
por qué pensar en vittorias. La
suerte en toda clase de deporte jue-
ga un factor primordial. Ei Felanitx
no la tuvo el domingo...1(fue se va
hacer!

• OBRAS, OBRAS, OBRAS
Por doquier. Nuestro mundo está
lleno de obras. Escombros, hormi-
gón, hormigón	 Felanitx está in-
transitable no solamente para los
peatones, que todos disponen de co-
che, sino también para toda clase
de vehículos. Una fiebre que ha con-
tagiado a todos, como si el mundo
de la construcción se acabara ma-
ñana  mismo. Tanto vamos a apurar,
que sin nada, más que cemento, va-
mos a terminar. Todo sin duda para
más 	 ¡INRI! ¡R.I.P.!

• Fiesta simpática el pasado
viernes en el «Hogar del Pensionis-
ta». Hubo BAILE ameniXado por el
conjunto «ES NOSTROS». Ya sa-
ben éste grupo de veteranos con
RAFEL «SIMONET» a la batería,
dando auténtica «marcha» a este nu-
trido cuerpo de la «tercera juven-
tud».

• Con cierto retraso day cuenta
de las «CUCHILLADAS» que hubo
el otro día en un bar de PORTO-

COLOM. La cosa no fue grave, pero
per las trazas pudo serlo. Es cierta-
mente lamentable que un chico jo-
ven saque una navaja y se atreva a
pinchar a la gente. Pero esto es el
pan de todos los días. La inseguri-
dad ciudadana es tal que hasta el
GOBIERNO no se fía de sus fun-
cionarios, leo que se va a gastar, o
se ha gastado ya, MIL QUINIEN-
TOS MILLONES en contratar los
servicios de diversas empresas de
«Seguridad», para que les vigilen
edificios y a ciertos politicos. Una
pena. Si pagamos impuestos tene-
mos derecho al salir a la calle de
estar protegidos. Pero si sales, no
solamente te expones a que te ro-
ben o te hinquen una navaja, sino,
a que te roben en tu vivienda. Ya
digo, una pena.

• VIDEOCLUB. — MEGAVI-
XENS». Director: Russ Meyer. In-
térpretes: Robert McLane, Janet
Wood, Raven de la Croix y Kitten
Natividad. Productora: Weekend
Video. Duración: 80 minutos. Gene-
ro: Aventuras eróticas. SINOPSIS:
Adolph Schwartz, de asombroso pa-
recido con Hitler, vive retirado en
su castillo dedicándose a saciar sus
apetitos sexuales, preferentemente
de retaguardia. Adolph muere mien-
tras se baña, devorado por un pez
carnívoro que una mano criminal
ha deslizado en la bañera. ¿Quién
sera el criminal? COMENTARIO:
El no va más del original, erótico y
desmadrado cine del popular Russ
Meyer que utiliza a un montón de
espectaculares bellezas en una pe-
lícula muy divertida, que parodia el
cine de gánster, el de aventuras... y
todo lo que se le ponga por delante.

• Se espera con cierta impacien-
cia la NUEVA PROGRAMACION de
«FELANITX - RADIO - TELEVI-
SR)». Por lo visto la emisora, que
está creando adeptos, está prepa-
rando una nueva «embestida», -que
seguramente dará sus frutos.

• Muchos se acuerdan del aquel
gran jugador de FUTBOL que acari-

ciaba la bimba. Como si tuviera el
alma brasileira. Me refiero a ANTO-
NIO MIRO, jugador que fue del
C.D. FELANITX y del C.D. MANA-
COR, hoy retirado de la escena de-
portiva. Pero la escuela que creó
sirvió de algo... Su hijo también se
ha contagiado de la afición y ya lu-
ció el brazalete de «Capitán» en la
presentación oficial del Torneo de
Fútbol organizado por el C.I.M.
Vale el tópico de marras: ¡De tal
palo ta! astilla!

• En el plan de cine hay que co-
mentar el «remake» que sueltan es-
te fin de semana en el «CINE PRIN-
CIPAL». «TRES SOLTEROS Y UN
BEBE», una cinta de éxito, basada
en la película francesa «TRES SOL-
TEROS Y UN BIBERON» de la di-
rectora francesa COLINE SE-
RAULT. Los americanos compraron
los derechos y han realizado una
película a su gusto con actores de
moda. La inversión ha dado sus fru-
tos. No se trata de nada extraordi-
nario —la primera versión era más
natural—, pero la verdad es que co-
mo pasatiempo cumple perfecta-
mente. De complemento «THUN-
DER», un defensor de la ley a base
de violencia incontrolada.

• El C.D. FELANITX intentará
por todos los medios recuperar el
positivo que perdió el pasado do-
mingo, en Inca frente al C.D. CONS-
TANCIA. Un partido difícil para am-
bos, pues el inquilino del «Nou Es-
tadi» no anda por sus antiguos fue-
ros y necesita imperiosamente con-
vencer a su hinchada. El Felanitx no
tiene nada que perder y debe jugar
como F abe, pues- podría sonar la

flauta, con poco que se lo proponga.
El árbitro sera el veterano PAS-
CUAL SEGURA, un señor muy fa-
moso, taxista, que fue juez en cate-
gorías superiores, pero que siempre
tuvo problemas y salió más de una
vez trasquilado de esos campos de
Dios por querer hacer las cosas jus-
tas; algunos dirían que por favore-
cer al equipo visitante. El Comité
creyó oportuno su descenso de ca-
tegoría. El hombre ha perdido su
valentía, esperemos que sea ecuáni-
me en esta ocasión.

• A ciertas personas se le eriza-
ron los pelos al leer el artículo de
LLORENÇ CAPELLA en «BALEA-
RES» sobre LA CORONA POETICA
el pasado día 8 de septiembre. Co-
mentarios para todos los gustos,
hasta replicas :v «Cartas al Director»
de este periódico. Precisamente el
tal Capella fue uno de los colabora-
dores de este «homenaje» a la Vir-
gen de Sant Salvador.

• El joven felanitxer de CAS
CONCOS. de quince años, JAUME
OBRADOR ha sido noticia estos
días en toda la prensa española por
conseguir resolver en menos de tres
minutos el nuevo rompecabezas de
«RUBIK». Se trata de poner en ho-
ra —las doce en punto—, los die-
ciocho relojes del invento, que sólo
unos pocos han conseguido poner.
Ni siquiera el creador del «cubo
mágico» fue capaz de resolver este
complicado enigma. Jaime, aspiran-
te a ingeniero, cada vez más rápido,
soluciona este «puzzle» en dos o
tres minutos. Todo un «record» mu-
dial.

JORDI GAVINA



Bar SNOOPY'S
Comunica al público su reapertura hoy

sábado noche, después de
su reforma.

C. Hospicio, 26 	 FELANITX

EXPOSICIÓ DE PINTURES

Raul Martinez Delforn
Del 24 de setembre al 2 d'octubre

Inauguració: Avui dissabte, a les 7 de la tarda.

a la sala d'art de
«SA NOSTRA»

PINTURAS

Adrover-Antich, C.B.
-Pinturas interior y exterior.
-Lacados y tratamientos de
muebles y maderas en general.
-Colocación de moquetas, pavimen-
tos y papeles pintados.

Talle: C. San Agustin, 19—Tel. 582302
Part : C. S'Abeurador, 28—Tel. 582374

P°. J. Estelrich, 18 -Tel. 580645

FELANITX 	7'

FUTBOL CICLISME

CLI3F110 %IS el gal... ios funos
ea reparten

Felanitx, O - Isleño,

Finalizó la «Challenge Conseil Insular de
Mallorca», con el «Gran Premio Villa de Felanitx»

FELANITX.—Parera (1), M. Riera
(1), R. Juan (2), Valentin (2), M.A.
Llu11 (0), Pont (0), Teruel (0), Juli
(2), Mut (1), Agustin (2) y X. Riera
(0). M. Rial (1) salió por Pont.

ARBITRO: Ferriol Capó. Regular.
Mostró tarjetas amarillas a Tiago y
a Toyo del Isleño.

No tuvo suerte el pasado domin-
go el Felanitx, ya que gozó de opor-
tuniddaes para decantar el marca-
dor a su favor, pero el equipo visi-
tante supo defenderse con acierto y
los delanteros merengues no acer-
taron en el remate ,final. El portero
del Felanitx apenas tuvo que inter-
venir durante el partido, lo que de-
muestra que el dominio local fue
absoluto.

En cuanto al partido diremos que
no fue de gran calidad. Hay que
significar el retorno de Martin Rial
al once del Felanitx, que volvió a
jugar tras algunos meses de inacti-
vidad.

El Felantx jugó una primera par-
te muy discreta y en los inicios de
Ia segunda fue cuando presionó más
y gozó de las mejores oportunida-
des. Hay que señalar una de Agus-
tin, que mereció los honores del
gol.

Pooc público en Es Torrent6 y un
resultado que se nos antoja injusto,
ya que si un equipo debió vencer
éste fue el Felanitx, que con este
resultado cuenta con el primer ne-
gativo de su casillero y parece ha-
ber perdido el «punch» tras el par-
tido inaugural de Liga. Parece que
le ha afectado la goleada encajada
el pasado domingo en Alayor. El
próximo domingo se desplaza a In-
ca, creemos que no lo tendrá nada
fácil para restar este negativo. Pare-
ce ser que el aficionado local no es-
tá respondiendo como debiera.

MAIKEL
2. REGIONAL

BINISALEM, 2 - S'HORTA,
NUEVO ENTRENADOR

Tarde de «debuts» en el partido
inaugural de liga del C.D. S'HORTA,

cabe mencionar la del entrenador
Andres Burguera y la de los felanit-
xers Jaime y Tófol Piña.

Una I.a parte bastante floja del
equipo visitante, que se vio sorpren-
dido en dos rápidos contrataques
que se convirtieron en goles. Esta
mitad finalizó ya en 2-0.

En la 2. a parte el S'Horta salió
más decidido, dominando práctica-
mente en el centro del campo, pero
no supo traducir las ocasiones de
gol de que dispuso.

S'HORTA.—R. Roig, Rito (Benná-
sar), Manolo, - Tolo, J. Piña, T. Piña,
Garcia, M. Roig, Dino, Gaspar y
Desi.

J.
JUVENILES
SAN FRANCISCO, 2 - FELANITX, 1

BUEN PARTIDO Y
MAL RESULTADO

FELANITX.—Matías, Tõfol, Obra-
dor, Campos, Jaume, Contestí, Die-
go (Javi), Beas, Gallardo (Oliver),
Artigues, Borrás.

INCIDENCIAS.—Javi a la vez tu-
vo que ser sustituído por Tauler, ya
que cabeceando un balón en una ju-
gada, tuvo la desgracia de quedar
conmocionado en el terreno de jue-
go y tuvo que ser trasladado a la
residencia sanitaria «Policlínica Mi-
ramar» de Palma, para quedar bajo
observación médica durante 24 ho-
ras. Esperemos que no sea nada
grave y que pronto pueda volver a
estar luchando en el terreno de
juego.

COMENTARIO.—Buen partido cl
jugado por los pupilos del mister
M. Adrover Alonso, en el terreno de
juego del San Francisco de Palma,.
aunque con resultado negativo. El
colegiado dejó de señalar un claro
penalty a favor del Felanitx. El gol
del equipo de Felanitx fue obra del
jugador Borrás.

GORI VICENS

SE NECESITA CAMARERO
luí.: Tel. 582309

El pasado domingo por la tarde
se disputó en la localidad de Fela-
nitx el «Gran Premio Villa de Fela-
nitx» reservado a las categorías de
aficionados y juveniles.

-La prueba, que se disputaba en
circuito urbano, se compitió a un
ritmo elevado formándose un gru-
po en cabeza donde estaban los fa-
voritos al triunfo final —Llaneras,
Tony Porras, Gómez, Crespí, Riera
y Abraham entre otros— que se de-
bía decidir en los sprints puntua-
bles.

El manacorense Jaime Riera
—que se encuentra en un momento
álgido de forma— fue quien más
dejó ver su «punta» de velocidad,

con lo que se hacia con la victoria
por delante de Porras. El binissale-
mense Gomila fue el primer clasifi-
cado de los juveniles, superando a
Juan Porras, Sastre, Abraham y Me-
lis.

Tras esta carrera la «Challenge
Conseil Insular de Mallorca» ha Ile-
gado a su fin. Los hermanos Porras
se han anotado la victoria en las dos
categorías. Tony Porras, que ya ven-
ciera como juvenil el pasado ario,
se ha anotado la de aficionados por
delante de 'Gómez, Caldentey y Rie-
ra. En juveniles Juan Porras era se-
guido en la clasificación por Gomi-
la, Abraham, Andreu y Femenias.

(«De Ultima Hora»)

Bar Restaurante Mayor
C. Major, 18 - Tel. 580870

Especialidad en tapas, platos combina-
dos, bocadillos variados y menú diario.

Lugar tranquilo y agradable.

Trato cordial.



MI/	               

Ja tenim a la seva -,rdisposició tota

Ia moda infantil i juvenil
TARDOR-HIVERN

amb les millors marques del mercat

Talles de 0 a 18 anys

C. de Sa Plaça, 12 - Tel. 581821 - FELANITX               

FELANITX
S.TEMINNMIMILIMMINO=3.1",1.70.11.0

Mims a la Sala
El Gurugú i l'exposició de
la Sra. Picó

Parlarem una miqueta de les fes-
tes i del Gurugú.

L'any passat, dia 19 de novembre
(registre d'entrada a l'Ajuntament
4418) demanarem al Sr. Batle el re-
cinte de l'Escorxador Vell per mun-
tar-hi una exposició de pintura i es-
cultura d'artistes felanitxers a Ines
de fer una festa per cap d'any. El
motiu era doble, per una banda que
Ia gent conegués l'edifici de l'Escor-
xador i per altra que la mateixa
gent i d'altra conegués el que fan
els artistes de Felanitx que normal-
ment no exposen a Felanitx o la
gent desconeix el que fan.

Aquesta iniciativa havia partit del
grup de joves MARIA JOANA, pro-
pers a COLOMS A LA SALA.

Amb data 14 de desembre, fitxau-
vos-hi be, això es la darrera sessió
de la Comissió de Govern abans de
que acabas el termini per a contes-
tar, acordaren per unanimitat dene-
gar la petició en base a que l'edifici
no reunia les condicions higièni-
ques precises, o sigui*,_ que no hi ha
excusats. Una excusa d'excusat.

Pere) la història segueix. A força
de premer, com sempre, abordaren
el projecte per la rehabilitació de
l'Escorxador, aquest tema era ini-
ciativa nostra de quan varem néixer
i el varen incloure amb la seva ini-
ciativa impopular d'enrajolar places
de Portocolom. Com sabeu la mane-
ra de contractar els projectistes per
fer els projectes, va ser fent em-
bulls, amb mentides i filigranes de
titarero barat. Havíem decidit, en-
tre tots, sí entre tots, que parlarlem
què se n'havia de fer de l'Escorxa-
dor i per a que havia de servir. Amb
quatre grapades es feren els avant-
projectes i un bon dia varen tenir
la delicadesa de dur-los per apro-
var, i els varem veure. Encara es
l'hora de que ens expliquin què hi
volen fer, el projecte presentat, no-
més preveu que l'edifici no caigui,
o sigui, rentar la cara a l'edifici i
tenir un moble que no serveix per
res, un edifici buit, sense cap uti-
litat.

Fins aquí la història no pot ésser
rues ilustrativa i poc edificant.

Pel maig d'enguany demanarem
una Plenaria Extraordinaria per
parlar, entre d'altres assumptes, de
les festes. A questa Plenaria la
Sra. Picó afirma que per Sant Agus-
tí es faria una exposició de pintors
i escultors felanitxers al Gurugú.
Nosaltres al Gurugú per les festes
de Sant Agustí hi vèrem una expo-
sició que a la porta posava que era
d'artesania, després a l'interior hi
havia un fester de coses, algunes
d'artesania, moltes no sabem que
en tenien d'artesania. Així mateix
quan plovia els expositors havien
de córrer perquè les coses no es
banyitssin. Amb les presses no ha-
vien reparat que la teulada vessava.

Ja tenim que l'afirmació de la
Sra. Picó no es va complir, informa-
ció del canvi, hem tengut la visió
de la realitat, sol ésser la manera
.normal» que tenim de rebre la in-
formació, mitjançant els espies de
la Recreativa o pels fets consumats.

Ara hem sabut que per la fira del
Pebre Bord (enguany suposam que
names en faran una) volen fer l'ex-
posició que havíem demanat per fer
nosaltres l'any passat a l'Escorxa-
dor. Quan fèiem la petició presenta-
rem la proposta amb un pressupost
de 200.000 pessetes que havia de pa-
trocinar l'Ajuntament. La feina
d'adecentar el local i voltants, l'ha-
vfem de fer nosaltres, aquests di-
ners eren per pagar l'orquestra de
la festa i per posar llum. Ara per
muntar aquesta exposició tenen
contractada (de paraula, de mo-
ment) Na Magdalena Aguiló. De
moment sembla que el pressupost
arriba als DOS MILIONS DE PES-
SETES. D'això no en tenim notí-
cies oficials, però les confirmarem
prest.

Ja tenim el cuinat escaldat, ja -po-
dem seure a la taula i parlar-ne.

Una idea d'un grup de joves i
nostra, la deneguen en base a uns
excusats innecessaris i certament
inexistens. La idea de recuperar
l'Escorxador i emprar-lo, la conver-
teixen amb un moble car que, de
moment, no ens serveix per res. La
idea de fer una exposició i una fes-
ta, participant en la seva elaboració
i muntatge tot un grup de joves i
que havia de costar quarant mil
duros, la converteixen en una fei-
na que les proposen una professio-
nal i es pensen que pagant ja ho te-
nen arreglat. Una idea, amb un
grup per fer feina i amb participa-
ció, s'ha convertit una collec-
ció d'embulls mal fets, el darrer la
contractació d'una persona. Supo-
Fam que d'aquí a la Fira ho duran
a Comissió i ho aprovaran, pagaran
els dos milions i s'haurà acabat.

Senyors d e l'UCDEUPEDDCAP,
estau satisfets de fer les coses d'a-
questa manera?

NOTA: CADA SETMANA PUBLI-
CAREM UNA INFRACCIÓ URBA-
NISTICA GREU. LA MATEIXA
DENUNCIA PUBLICA LA FAREM
DAVANT EL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA (si voleu podeu
participar -- la llista i enviar-nos
les que tengue a veinat o un poc
més amunt).

Aquesta setmana començarem per
una entitat pública, l'Ajuntament.
L'Ajuntament esbuca un edifici pri-
vat del carrer Rector Planes, sense
llicència ni projecte tècnic. Tot un
exemple. El mateix que l'obertura i
asfaltat del carrer que enllaça amb
el camp d'esports, fet en contra de
les previssions del PGOU sense cap
casta de llicència ni projecte... com
sempre.

Ajuntament de Felanitx
ANUNCIOS

Hasta el día 27 de septiembre pró-
ximo sera tiempo hábil para la pre-
sentación de Plicas optando a la
contratación del servicio de limpie-
za y cuidado de la unidad sanitaria
deS'Horta.
El expediente se halla de mani-

fiesto en las oficinas de Secretaría
de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para co-
nacimiento de los posibles intere-
sados.

Felanitx, a 14 de septiembre 1988.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat

Hasta el día 6 de octubre próxi-
mo será tiempo hábil para la pre-
sentación de proposiciones optando
al concurso para la adquisición de
terrenos donde ubicar el polígono
industrial de Felanitx.

El expediente se halla de mani-

fiesto en las oficinas de Secretaría
de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para co-
nocimiento de los posibles intere-
sados.

Felanitx, a 15 de septiembre de
1988.

El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrat

Hasta el día 6 de octubre próxi-
mo sera tiempo hábil para la pre-
sentación de proposiciones optando
al concurso para la adquisición de
un local destinado a sala de cine,
ubicado en el casco urbano de Fe-
lanitx.

El expediente se halla de mani-
fiesto en las oficinas de Secretaría
de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para co-
nacimiento de los posibles intere-
sados.

Felanitx, a 15 de septiembre de
1988.

El Alcalde,
Cosme Oliver Monserrat

Patronat Local de !Mica

Escola de Música «Pare ilelí»'
CURS 1988-69

obertura de matrícula: 23 de Setembre
horari: de dilluns a divendres de 17.30 a 19.30 h.
Començament del Curs: 3 d'Octubre.
Asignatures:

Solfeig-Instruments de vent i percussió
Guiterra. Preinscripció d'Harmonia.

(*) Escola integrada a la Xarxa d'Escoles de Música de la Con-
selleria d'Educació i Cultura del Govern Balear).

Club Gimnàstic Felanitx
Carrer de la Mar, 16

INICIA EL CURSO 1988-89, a partir del
mes de octubre, con las clases de:

GIMNASIA DEPORTIVA NIÑOS Y NIÑAS

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

INICIACION A LA GIMNASIA DEPORTIVA NIÑOS/AS

PSICOMOTRICIDAD E INICIACION A LA GIMNASIA
DEPORTIVA (Niños/as de 3 a 6 arios)

ORIENTACION Y MATRICULA: C/. Mar, 16




