
Jornades Socio-Culturals-Recreatives de la
Comarca de Migjorn

Obertura, dia 11 d'octubre a Campos. Pregb a càrrec del
poeta santanyiner Blai Bonet.

Tot seguit concert per la Capella Mallorquina.
Del 12 al 22, totes les associacions de la comarca celebra-

ran la seva diada.
El diumenge dia 23, es farà la cloenda a Felanitx, amb

assistència de les autoritats autonòmiques.
Per a aquestes jornades s'ha convocat un certamen pels dis-

tints nivells dels alumnes d'E.G.B.
Es visitaran tots els impossibilitats de la comarca i sel's

farà un obsequi.

Ca's Concos festejà la centenària, dona
Maria Antich 
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Dimecres de la setmana passada,
Ca's Concos es vestí de festa amb
motiu de complir cent anys la ma-
dona Maria Antich Caldentey. Un
poc abans de les set del capvespre,
autoritats, familiars i el poble tot,
es congregaren davant el domicili
de l'homenatjada, des d'on fou
acompanyada en comitiva fins a
l'església. Obrí la marxa la Banda
de Tambors i Cornetes d'Es Port i
tant el seu carrer com el del Metge
Obrador Wien una enramellada de
murta i filet.

Una missa d'acció de gracies
obrí la commemoració. Al costat de
la centenaria, les seves filles Fran-
cisca i Maria. El rector Mn. Miguel
Lladó pronuncia l'homilia i a l'ofer-
tori unes persones de la Tercera
Edat portaren les ofrenes al so dels
xeremicrs.

Després de la missa s'inicia l'acte
d'homenatge. Enceta En Jaume
Obrador que feu un parlament en
el que teixí una semblança biogrà-
fica de Madó Maria Mola. Tot
seguit, associacions i entitats feren
llurs obsequis a la centenaria: Pa-
res d'Alumnes, Associació de la
Tercera Edat d'Es Carritxó, Club
de Futbol, Associació de Veins de
Ca's Concos, Llar de Felanitx i
Associació de la Tercera Edat de
Ca's Concos, organitzadora de l'ac-
te, li entregaren rams de flors i ob-
sequis. La Parròquia l'hi oferí una
reproducció de la «fe de baptisme»
i les Caixes d'Estalvis «Sa Nostra»
i «La Caixa», mitjangans els dele-
gats a Felanitx Srs. Xamena i Go-
mis també l'obsequiaren i ii conce-
diren l'acostumada pensió.

• No hi mancaren cançons i poe-
sies a càrrec de Guillem Monserrat,

Joan Grimait de S'Horta i Mn. Mi-
guel Colom i un parlament del Bat-
le de Felanitx Cosme Oliver, que
clogué l'acte.

Diguem però que se llegiren te-
legrames d'adhesió d'Andreu Riera,
Joana Vidal (Delegada d'Acció So-
cial), de la Delegada Provincial
d'Inserso, del President del CIM
Joan Verger i del President del Go-
vern Balear Gabriel Catiellas.

De retorn cap a la casa de la cen-
tenaria, acompanya la comitíva la
Banda de Música de Felanitx. Allà
se serví a tots els assitents un bon
refrigeri.

Cal assenyalar l'excellent organit-
zació a càrrec de l'Associació de la
Tercera Edat de Ca's Concos i la
gran assistència de públic. Llàstima
que l'equip d'amplificació de l'es-
glésia, no sia lo prou eficient que
caldria. Abu!) ja es feu pales el dia
de la Corona Poètica.

Des d'aquestes planes enviam a
dona Maria Antich Caldentey la
nostra més cordial enhorabona.
Que Déu li do bons anys de vida.

Ajuntament de Felanitx
NUEVA OFICINA
RECAUDATORIA DE
TRIBUTOS EN FELANITX

Se hace público para general co-
nocimiento que ha sido abierta la
nueva Oficina Recaudatoria de Tri-
butos de Felanitx, en la calle de la
Mar número 15, ler. piso, encima de
Ia Oficina de la Caja de Pensiones.

En dicha Oficina Recaudatoria se
recaudarán todos los impuestos y
arbitrios municipales, Contribución

Les festes de Sant Agustí.
El dinar i Itomenatge.

I I-L'HOMENATGE

La nostra doctrina, sustentada
durant molts d'anys, respecte dels
homenatges ja va quedar reiterada-
ment exposada a través de les pla
nes d'aquest setmanari.

L'Ajuntament de Felanitx d'ença
que se va implantar la democracia,
va abandonar amb encert la t5nica
seguida pel darrer consistori fran-
quista. St-"Ab sou gaire joves recor-
dareu ccint proliferaren els home-
natges durant els darrers temps de
la dictadura, que se concentraren
llavors en el . personal-de l'ensenya-
ment.

Pere, ara resulta que aquesta dis-
crecció i prudencia dels darrers nou
anys, enguany han fallat estrepito-
sament •i ens fa molta por que l'ho-
menatge s'incorpori a partir d'ara a
les festes, com hi estan incorporats
la dama, els cavallets i els capar-
rots.

Mirau: un homenatge només se
jutisfica quan es un acte molt se-
riós, molt pensat i exemplar i, so-
bretot, respecte dels merits de la
persona que el rep, hi ha d'haver
un amplíssim consens. Un homenat-
ge que no reuneix aquestes condi-
cions equival a un xec sense fons, a
una cerimònia buida, i fa més mal
que 136 a l'homenatjat.

Nosaltres '• caurem en el pa-
rany de sospesar els mèrits dels se-
nyors que enguany varen rebre el
que suscita el present comentari;
però hi volem fer unes observa-
cions.

A la Rodclla passada, ja varem
expressar la nostra sorpresa per la
manca de publicitat de l'acte. Avui
hem d'assenyalar que la cosa se va

Urbana, Rústica, Licencia Fiscal,
impuesto de Circulación de Vehícu-
los, impuesto sobre solares, tasa por
recogida de basuras, y, en general,
todas las exacciones municipales
que se recaudan mediante recibo.

El período de cobranza voluntario
sera desde el 15 de Septiembre has-
ta el 15 de noviembre, y durante di-
cho período la Oficina Recaudatoria
permanecerá abierta todos los lu-
nes, martes y miércoles, de las 8 a
Ias 14 horas.

Los demás días, los recibos esta-
rán disponibles para su cobro en la

dur tan en secret que fins i tot l'ig-
noraven els mateixos membres del
consistori (no tots, es clar). No sa-
bem explicar-nos de cap manera
com la distinció no va sortir d'un
acord previ, pres regularment a
una sessió plenaria de la Sala. I en-
cara afegiriem, perquè un homenatge
ho sia vertaderament, ha de sorgir
d'una majoria amplíssima, simple-
ment perquè l'altra manera queda
desvirtuat. Quan el senyor Batle
ofereix una placa que diu: «L'Ajun-
tament de Felanitx, etc. al senyor

quan- hi ha membrea de la Cor-
poració que ni tan sols n'han tengut
noves, la placa se converteix en una
mentida i l'homenatge ja no es un
homenatge, es una farsa.

L'acte de l'Hotel Ponent de Cala.
Ferrera, clones, va quedar reduït a
un acte de partit; del partit d'Alian-
za Popular, i, si 136 no tenim res en
contra d'aquest tipus d'acte pensam
que els actes de partit no s'han de
fer mai amb els dobters del comú,
amb els doblers de tots.

Sia quina sia l'opinió que ens me-
riexen els qui reberen l'homenatge,
trobam que el procediment amb
clue s'ha tramitat no podia esser
més inconvenient. Tal com s'ha
duit-, han privat una part notable de
la Corporació de manifestar quina
era la seva actitud respecte de l'ac-
te, o sia que els mateixos obse-
quiats no sabem fins a quin punt
mereixien l'aprovació de tots.

Per acabar direm que ara la nos-
tra preocupació no és si els qui go-
vernen a la Sala són d'un partit o
d'un altre, sinó que les coses s'estan
duent de manera poc assenyada,
sense m à esquerra, sense intelligèn-
cia ni encert.

Pirotècnic

Oficina Recaudatoria de Manaco",
calle Martín Vila número 8.

Terminado el día 15 de noviem-
bre el plazo para la recaudación vo-
luntaria de los recibos, se procede-
rá a la recaudación ejecutiva, apli-
cando los recargos correspondien-
tes.

Por tanto, y en evitación de que
los vecinos de Felanitx tengan que
pagar recargos, les recuerdo que
tienen hasta el 15 de noviembre pa-
ra pagar los puestos y arbitrios.

Felanitx, a 31 de agosto de 1988.
El Alcalde,
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.

Diu.
Dill.
Dim.

, Dim.

•Dis.

SANTORAL

2 Sts. Angels Custodis
3 St. Francesc de Borja
4 St. Francesc d'Assís
5 St. Placid
6 St. Bru
7 M. de Déu del Roser
8 St. Simeó

LLUNA

Quart minvant dia 2

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. -,Yelanitx des de l'esta-

ció: Dies 'fbiners, a les 8 (ep-
te dissabtes), 9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9;30, 15,45 i 29,30 h.
' Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19, .h. Diumenges i
festius, a les 2030 h.

Felanitx • Portocolom: Dies
feiners, a les 7, 9, 14'15 i 17 ho.
res: Diumenges, 7, 9, 12'30 i 17 h,

Portocolom - Felanitx: Dies
feiners, a les 7'20, 9'20, 16 i 17'30
hores. Diumenges, ales 7'20,
9'20, 13 i 18'15 h.

Felanitx • Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 1230 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 	 Cat. TicoulatD iumenge:
Dilluns: 	 Francesc Piña
Dimarts: 	 Gaya-Melis
Dimecres: 	 Miquel-Nadal
Dijous: 	 Jaume Rotger
Divendres: 	 Cat. Ticoulat

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

580448-581144
Funeraria Lesever 	 582450

Ambulancies
581715 - 580051 - 580080

Servei mèdic d'urgêncies 580254
Guardia Civil	 580090
Bombers	 581717

ESCOLA D'ADULTS
INFORMA

Pròxima obertura curs 88-89
CURSOS i TALLERS

Informació i matrícula, els horabaixes de 17 a 21 h.
a la Casa de Cultura, i a Portocolom els dimarts i dijous
a Pest:cola. Tel. 582274
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Ja tenim,,a la seva disposició tota

la moda infantil juvenil

TARDOR-HIVERN

amb les millors marques del mercat

Talles de 0 a 18 anys

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

FELANITX

MEIN,

iljuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este

Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 27, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de to-
dos sus miembros:

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.
Se aprobó una relación de cuentas
y facturas por una cantidad de
8.389.548 pesetas, con el voto en
contra de D. Andres Oliver.

Se acordó autorizar el pago de
dos aros de básquet portátiles su-
ministrados al Campo de Deportes
de Felanitx.

Se dejó sobre la mesa, pendiente
de informe del Aparejador, el asun-
to relativo a la contratación de la
modificación del Proyecto de Apar-
camiento Público junto al Cemente-
rio Municipal.

Con el voto en contra de D. An-
dres Oliver, se aprobó el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particu-
lares que ha de regir la contrata-
ción de asistencia técnica en mate-
ria urbanística.

Por unanimidad se aprobó el
Pliego de Condiciones Administrati-
vas Particulares que habrá de regir
la contratación de un equipo para
redactar Is Normas Subsidiarias
de Planeamiento de este Término.

Por unanimidad se acordó aten-
der los gastos que se ocasionan por
desplazamientos para.

de los exámene s de música.
Se concedieron las siguientes sub-

venciones, con el voto en contra de
D. Andres Oliver: al Parvulario San
_Francisco de Asís, 132.000 pts.; a la
Guardería San Vicente de Paul,
270.000 pts.; al Centro de Educación
Especial Joan Mesquida, 200.000
pts.; a la Banda de Tambores y
Cornetas de Felanitx, 86.000 pts.; a
la Congregación de Ermitaños de
San Salvador, 750.000 pts.

Se concedió licencia a Gas y Elec-
tricidad S.A. para la apertura de
zanjas para instalación de tramos
subterráneos de líneas B.T., en calle
Roca den Boira.

Se concedió licencia a D. Luis Ju-
lia Ferrer para la construcción de
una piscina en la Parcela 290 del
Polígono 36 del Catastro de Rústica
de este Ayuntamiento, con una tasa
de 22.261 pesetas.

Se concedió licencia a D. Julian
Gonzalez de la Rosa para construir
una vivienda aislada en el solar 136
de la Urbanización Lafe de Porto

Deseansi en pan

Colom, con una tasa de 107.456 pe-
setas.

Se concedó licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a doña Francisca Sutler Nicolau, a
D. Juan Manresa Mascaró, a D. Juan
M.. Almodóvar Marcos, a D. Miguel
Alzanillas Ginart, a D. Edward Lar-
ge, a D. Miguel Lladó Ayarte, a don
Juan M.. Martin Otero, a D. Sebas-
tian Soler Obrador y a la Compañía
Telefónica Nacional de España.

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

Se asesoró al Sr. Alcalde en
asuntos de su competencia.

Felanitx, a 29 de julio de 1988.
El Secretario:

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde:

Cosme Oliver Monserrat

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

D. Sebastiet Otive Ellbons

va morir a Felanitx, el dia 22 de setembre, de 1988, a l'edat de 82 anvs, haven t rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostôlica

La seva esposa Catalina Monserrat Nlassot; fills Joan, Sebastià i Antoni; filles politiques
Francisca Nicola u, Encarna Garcia i Maria Vicens; nMs i renéta; germana Francisez“ li I lois Jose!)
Iiqtiel i Joan Nadal; germas politics Ponç Gomila i Francisca Monserrat, nehots, eosins i els Ares

parents, vos demanen que volgueu encomanar la seva anima • a Wu.

Casa mortuèria: C. ProIssos, 63 (ì'n Meier 1
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Jesucrist I els amors humans - H
La pregunta que serveix de punt

dc partida a les meves retlexions
se refereix a un aspecte de la bio-
grafia de Jesucrist. Aquesta obser-
vació es importantíssima i el qui
tendra la paciencia i l'humorada de
seguir-me l'ha de recordar al llarg
de tota la lectura.

Hem de començar referint-nos a
les fonts, es a dir, als llocs d'on
podem treure informació sobre la
persona i la vida de Jesucrist.
Doncs be: si prescindim d'algunes
referències d'autors com Flavi Jo-
sep i Tacit, que a penes ens en
diuen res, eis documents basics que
se conserven sobre Jesús són els
evangelis (els canònics i els apò-
crifs). Des d'ara ja podem prescin-
dir dels apòcrifs, que presenten les
mateixes dificultats que els canò

-nics per al nostre objectiu, i per
afegitó no són gaire de fiar. Ens
queden, doncs, els vangelis can6-
nics, es a dir, els quatre coneguts
com a de Mateu, Marc, Lluc iJoan.
Caldrà, clones, que tractem de la
seva naturalesa i contingut, i sobre-
tot, de la manera com els cristians
corrents els coneixen. Els especia-
listes n'han estudiat molt be els
primers extrems, però no han pres-
tat gaire atenció. que jo sàpiga, al
segon, que no deixa d'esser impor-
tant des de certs punts de vista.

Constatem, d'entrada, que els
Evangelis no són una biografia de
l'home Jesús de Natzaret, el que va
viure en cam mortal a una epoca
i flocs determinats. Aix?) no s'havia
dit fins fa poc. Un llibre dels nos-
tres dies, autoritzat i solvent en
altres aspectes, referint-se els q noire
evangelistes, els anomena «els qua-
tre biògrafs oficials de Jesucrist».
I si íeis la pregunta «què es
l'Evangeli», molts encara vos con-
testaran «un llibre que conta la
vida del Bon Jesús».

Aquesta opinió popular s'explica
fàcilment: l'home del carrer no sol
conèixer l'Evangeli a través d'una

lectura personal directa i critica,
sinó de la preclicació i dels frag-
ments que en sent llegir a les
ses. Un tros aillat de l'Evangeli,
donat el seu caracter narratiu, pot
fer pensar que procedeix d'una bio-
grafia, o vida si ho preferiu.

Una lectura personal de l'Evan-
geli, íntegra, atenta i sense idees
preconcebudes, deixa ben patent
que aquells relats no constitueixen
una biografia, almenys tal com avui
concebem aquest gènere i la Histò-
ria en general. Perquè ho vegeu,
posare uns quants exemples:

1. Nomes Mateu i Hue tracten
del naixement i la infancia de Je-
sús; Marc i Joan ni en fan menció.
¿Quina biografia deixaria avui en
silenci els trenta primers anis de
vida del personatge?

2. Els evangelis presenten diver-
gències notables. Lluc, per exem-
ple, no diu res de l'adoració dels
mags, ni de la matança dels Inno-
cents, ni de l'anada a Egipte, fets
tots massa relevants perquè pas-
sassin per alt a un biògraf. Conta
la purificació de la Mare de Dal,
la presentació eh el Temple i les
profecies de Simeon i Anna, fets
també importantíssims que man-
quen, en canvi, a Mateu (1). Però
no sols difereixen en la selecció
dels passatges, sinó que discrepen
en el fets mateixos. La pesca mi-
raculosa, tal com la conta Lluc,
hauria succeït durant els primers
temps Cie la predicació, quan Jesús
començava a reclutar els deixebles.
Però Joan, la situa, després de la
resurrecció. En detalls secundaris,

hi ha contradiccions flagrants: Lluc
diu quo Ics xarxes se rompien, taut
era ei ìs c:els peixos (V, 6); Joan
diu que, 4.ot i essent tants ek pei-
xos (cinc,uanía-tres, preisa) i tau
gro ;sos, la xarxa no sr va rom-
pre (XXI, 11). D'observacions com
aquestes, qualsevol escripturista vos
ne pot facilitar un munt.

3. La mateixa tècnica narrativa
ela que el relat no pretèn donar

compte d'uns fets, sinó arribar a
una ensenyança. Tomant a la pesca
miraculosa, que no deu esser his-
tórica, es un relat que respon a un
propòsit distint segons l'evangelis-
ta: a Lluc, li serveix per a alustrar
la vocació de sant Pere; per això
acaba el passatge citant la famosa
frase de Jesús «des d'ara seras pes-
cador d'homes» i dient que els dei-
xebles deixen les barques i se'n van
amb ell. A Joan, l'episodi de la
pesca dóna entrada al diàleg entre
Jesús i sant Pere, quan aquell
diu :«pastura les meves ovelles». A
Lluc, Jesús fa sant 'Pere pescador
d'homes; 'a loan, el fa pastor d'àni-
mes.

Ès molt important també asse-
nyalar que els evangelistes tendei-
xen a dir només allò que els inte-
ressa segons la intenció, és a dir,
se limiten a introduir els elements
pertinents (estil abstracte) i clares
vegades donen indicacions concre-
tes o detalls quotidians (estil rea-
lista). Crec que, llevat de quan
conta la conversió de Zaqueu (Lluc
XIX, 3), del qual diu que era baix
d'estatuta, no trobareu a l'Evangeli
cap descripció del físic dels perso-
natges, ni de com van vestits. Tam-
be es difícil trobar-hi descripcions

de paisatgcs i d'escenaris. •
Amb tot aix3 ja se comença a

perfilar la primera conclusió a que
.rribarem: els Evangelis no apun-
ten cap a una realitat externa,
mundana, histórica, en fund() de la
qual s'expressarien, sinó que volen
transmetre un missatge sobrenatu-
ral, extra-mundà, i supediten els
fets contats a tal objectiu i no
tenen inconvenient d'adaptar-los i
modelar-los en la forma que més
els convé. Hi insistirem en articles
ulteriors.

El darrer dels laics
(1) L'evangeli de Mateu s'ex-

pressa més aviat des del punt de
vista de sant Josep; Lluc niés be
segons la visió que hauria pogut
tenir la Puríssima. Per a aquests i
altres details, remet a la preciosa
obra de R.E. BROWN ja citada.

A 3'5 Km. DE CALA DOMINGOS
vendo 2 cuarteradas (14,206 m2)
cercadas de pared, aptas para edi-
ficai vivienda. magnifica vista al
niar, rodeado de pinar y mont2.
fias, agua de Fuente. • Lugar tran-
quil°. Prec io • 2.600.000. •
Informes, Tel. 552227.' •

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

CLASES DE REPASO, •latematicas
y Física v Química I3UP v COU.
Inf.: Pça. Arraval, 5 - Tel. 581424
o en esta

1■11.
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ENGLISH SCHOOL 	 Tel. 582668 - Carrer d'Es Call, 17	 FELANITX 

LOR BYRON     

PIANO BAR

Actuación en directo todas las noches del

pianista JOAQUIN

Abierto de las 21 hasta las 3 de la madrugada

C. S'Espalmador, 4	 CALA FERREIRA
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L'exposició de Raul a «Sa Nostra»
Recordam als nostres lectors que

es troba oberta a la sala d'art de
«Sa Nostra», una exposició del pin-
for °loti Raul Martínez Delforn.

Com avançarem a l'edició passa-
da, la mostra recull una trentena
de teles, majoritàriament dedicades
al bodegó, d'un realisme extraordi-
nari, on cobren un relleu singular
els objectes més senzills gracies al'
bon ofici que palesa l'autor en l'art
de la composició.

És una mostra prou interessant
que serà clausurada dema. vespre.

Felanitxers a Roma
En el reportatge que oferí l'In-

formatiu Balear dimarts passat en-
torn als actes de beatificació de Fra
Juniper Serra, que se celebraren a
Roma .diumg.pge passat, tingurem
la satisfacció veure a través de
les cameres uns quants felanitxers
presents a l'acte. Eren un grupen
que integraven l'expedició de la
Llar de la Tercera Edat, amb la
presidenta Barbara Palou al front,
la qual fou interpellada breument
per la periodista que duia a terme
el reportatge.

Corona poètica a la Mare de Déu
de Sant Salvador

Es comunica a tots els interes-
sats, que a les vicaries i rectories
de l'arxiprestat disposen d'exem-
plars d'aquesta obra, que es distri-
buiran gratuïtament a les famílies
que ho sollicitin fins que n'hi
kaurà.

Llar de la Tercera Edat - liners°
COMENÇAMENT DE LES JOR-

NADES A CAMPOS.—Del dia 1 al
7, es poden inscriure per assistir a
l'obertura de les Jornades de la Co-
marca, a Campos. El transport es
gratuit. S'indicarà l'hora de sortida.

SOPAR DE LA CLOENDA A FE-
LANITX.—Del 8 al 15 d'octubre se
podrà fer la inscripció, a la Llar,
per assistir al sopar que se farà en
el Parc Municipal dia 23. El preu
del ticket serà de 300 ptes.

EXCURSIO A IUGOSLAVIA.—
Oferta especial per la Tercera
Edat, visitant Lubiana, Bleb, Pos-
tojna i Portoroz. Del 10 al 13 de
novembre. Preu tot inclòs, 44.900
ptes. Inscripcions, del 3 al 30 d'oc-
tubre.

Cursets de Cristiandat
DIADA A LLUC.—Amb motiu de

l'Any Maria, el proper dia 12, festa
del Pilar, trobada al Santuari de
Lluc a les 10'30 hores.

Per a més informació: Telèfons
580501, 580363 i 580444.

Secchi Religiosa
ESGLESIA DE ST. ALFONS

FESTA DE L'ANGEL
DE LA GUARDA

Avui dissabte dia 1 d'octubre, se
celebrara en aquesta església la
festa de l'Angel de la Guarda. A
les 7 del capvespre hi haurà solem-
ne Eucaristia que presidira el

P. Domingo Andreu, qui dira la
homilia.

Es conviden tots els fidels.

vida social
NAIXEMENTS

A Ciutat, els esposos P. Miguel
Antich Coll i M. Apoll3nia Andreu
Mestre, han vista alegrada la seva
llar amb el naixement de la seva
segona filla .

La nou-nada rebrà el nom de Ma-
ria Coloma.

Enviam la nostra felicitació als
venturosos pares.

A Felanitx, la llar dels esposos
Antoni Bordoy i Francisca Capó,
s'ha vista augmentada amb la nai-
xença del segon fill, un nin, que
rebrà el nom de Jaume.

Felicitam al matrimoni Bordoy-
Capó.

PRIMERA COMUNIÓ
Diumenge passat, a l'església de

Sant Alfons, varen rebre per prime-
ra vegada l'Eucaristia, els germans
Francisco Manuel i Carlos Illescas
Vaca.

Els felicitam i feim extensiva la
nostra felicitació als seus pares.

BODA
Dissabte passat horabaixa, a l'es-

glésia parroquial de Sant Miguel,
s'uniren en matrimoni els joves
Cosme Moden Garcia i Glòria
M.a Nicolau Oliver. Benei l'enllaç
Mn. Pere Xamena Fiol.

Apadrinaeen els contraents els
seus respectius pares D. Joaquim
Moden Fiol i D.a Damiana Garcia
Sbert, D. Josep M.a Nicolau Dubia
i D.a M. a del Carme Oliver Adrover.

Testificaren l'acta matrimonial,

pel nuvi Miguel Mestre, Antoni
Llambias, Miguel Obrador i Mikel
Kelly; per la nuvia els seus ger-
mans Maria Pau i Xavier Joan, Rita
Kelly, Margalida Sagrera i Neus
Segura.

Després de la cerimònia, els con-
vidats se reuniren en un sopar a la
Barbacoa «La Ponderosa».

Enviam la nostra més cordial fe-
licitació al novell matrimoni.

NECROLÓGICA
Dijous de la setmana passada,

descansa en la pau de Déu a Fela-
nitx, a l'edat de 82 anys, havent
rebut els sants sagraments, D. Se-
bastià Oliver Albons, de Ca'n Me-
ler. A. C. S.

Reiteram el nostre condol a la
seva família, i d'una manera espe-
cial a la seva esposa D.a Catalina
Monserrat i fills D. Joan, D. Sebas-
tià i D. Antoni.

BUSCO PEON ALBAÑIL de 16 a
20 arios.
Informes: Tel. 581750

CERCAM UN ESTUDIANT per a
completar un pis llogat a Ciutat.
Informes: Tels. 581480, 580062 i
580635.

SE NECESITANDOS APREEDICES
DEPENDIENTES ferretería.
Inf.: Tel. 580444

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

VENDO APARTAMENTO en Porto-
Colom. Parte Aduana.
Informes, Tel. 721866 (llamar por
Ias marianas).
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TALLER DE CERÀMICA

GALL 1ERMELL
Dimarts dia 4 d'octubre, començaran les classes de

ceràmica.
La matricula està oberta.
Places limitades.

Major, 44
	

Tel. 582158
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Contra !a precarización ii el empleo
QUE ESES LA PRECARIZACION

EN EL EMPLEO?
La precarización supone la conti-

nua pérdida de estabilidad en el em-
pleo, así como la progresiva degra-
dación de las condiciones de traba-
jo, por la utilización abusiva y frau-
dulenta que de las modalidades de
contratación realizan los empresa-
rios.

La aplicación de las políticas neo-
liberales basadas en la precarización
del mercado de trabajo, para lograr
un crecimiento económico que re-
duzca las tasas de desempleo, han
resultado ineficaces.

Nuestro país esta logrando un
-crecimiento económico por encima
de la media europea: al mismo
tiempo, es el que ofrece el mayor
grado de flexibilización de su mer-
cado de trabajo.
Y SIN EMBARGO ...

No se crean puestos de trabajo
al ritmo que demanda nuestra
sociedad.
No hay una tasa de creación de
empleo acorde con el crecimien-
to económico de nuestro país.
El empleo que se genera es de
carácter precario en detrimento
de la contratación estable.

En definitiva, LA MENOR CALI-
DAD DE EMPLEO NO SIGNIFICA
MAYOR CANTIDAD y, en conse-
cuencia, la actual precarización del
mercado de trabajo ha demostrado
ser claramente negativa a la hora de
generar más puestos de trabajo.
LA PRECARIZACION
• NO CREA EMPLEO
• DEGRADA LAS CONDICIONES

DE TRABAJO
• DESTRUYE EMPLEO ESTA-

BLE

UGT POR EL EMPLEO
LA UGT APORTA SOLUCIONES

FRENTE AL PARO, principal pro-
blema de nuestro pais, que necesi-
tan de una clara voluntad política
para lograr UN COMPROMISO DE
PROGRESO POR EL EMPLEO.

Para lograr este compromiso, UGT
TIENE:

UN OBJETIVO PRIORITARIO
LA LUCHA CONTRA LA PRECA-

RIZACION EN EL EMPLEO, ya
que, lejos de aumentar la calidad de
empleo, retrae su crecimiento y

afecta negativamente a las condicio-
nes laborales del con junto de los
trabajadores.

UNOS INSTRUMENTOS
ADECUADOS

1.—LA INFORMACION, mediante
Ia constitución de una comisión per-
manente encargada del estudio, se-
guimiento e información, tanto del
problema en sí, como de los avan-
ces y resultados de la camparia.

2.—LA NEGOCIACION COLECTI-
VA, mediante la introducción de
cláusulas de control y seguimiento
de este tipo de contrataciones para
eliminar, o cuando menos, reducir,
el creciente fraude que se da actual-
mente en este tipo de contratacio-
nes.

3.—LAS ACTUACIONES CON-
CRETAS que se traducen en:
— Organización de actos e intro-

ducción de la problemática a ni-
vel institucional.

— Realización de jornadas y confe-
rencias explicativas.

— Asambleas en los centros de tra-
bajo.

— Movilizaciones concretas y secto-
riales, una vez planteado el deba-
te a todos los niveles.

— Solicitud de un posicionamiento
público del Gobierno ante las re-
percusiones de estos tipos de
contratación.

— Exigencia a la Dirección General
de Inspección de Trabajo de una
circular de actuación en este te-
rreno, fortalecida en los sectores
y provincias más afectados, y
sancionando, con mayor rigor,
Ias actuaciones fraudulentas de
los empresarios.

UNA FINALIDAD CONCRETA
AUMENTAR tanto LA CANTIDAD

como LA CALIDAD, EN DEFINITI-
VA EMPLEO.

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 mañana o
a partir de las 9 de la noche. Gra-
cias.

SE NECESITA CHICO para trabajo
almacén. Servicio militar cura pli-
do. Con carnet de 2."
Inf. Tel. 580088

PROGRAMACIÓ HABITUAL
DILLUNS.—«Bat Bi 11 iru» (Toni

Fiol i Guillem Nascar6). — 18.00:
«Musicals» (Joan Toni Miró). —
19.15: «Visca la Música Clàssica»
(Toni Roig i Pep Orfí). — 21.30:
«Escapcions» (Joan Mestre i Jaume
Barceló).

DIMECRES.-16.30: «Superdime-
cres» (Joan Toni i Llucía Miró i
Toni «Perenofre»). — 19.30: Carte-
liera» (Maikel). — 20.30: «Salut per
a tothom» (Miguel Vidal). — 22.30:
«Visca la Música Clàssica» (T. Roig
i P. Orfí).

DIVENDRES.-18.00: «Passam de
tot» (Toni Obrador). — 19.00: «Ro-
carola» (Joan Cercla). — 20.30: «Sal-
sa» (J. Mestre). — 21.00: «Crônica
Política» (Sebastià Massutí). —
22.00: «Exit» (Jaume Julia i Jaume
Nicolau).

DISSABTE.-10.00: «Salut per a
tothom» (Dr. Miguel Vidal). —
10.30: «Detxondit» (M. Bennasser).
— 12.00: «Fent Show» (Julià, Nico-
lau, Mascaró, Muñiz). — 14.30: «Sa
Rasca» (Adrover i Obrador). —
15.30: «Avui mos vorem» (Tõfol Vi-
cens).

CHICA DE 16 AÑOS, busca trabajo
serio.
Informes: Tel. 582452

NECESITO CHICAS de 16 arios,
para trabajos confección.
Informes: Tel. 580794

grup de teatre?
Sembla corn si a la vila es pos-

sassin en marxa a l'hora tut un
grapat d'iniciatives artistiques. Si
divendres passat començà el cicle
d'audicions comentades a la Casa
de Cultura, ara ens arriba la notí-
cia de la creació d'un grup de
teatre.

Els interessats es trobaran demà
diumenge a «S'Hotel» del Port a
les quatre i mitja.

Instituto de Bachillerato
«V. de S. Salvador»

AVISO
Para conocimiento de los alum-

nos interesados se notifica que el
próximo lunes, día 3 de octubre,
dará comienzo el nuevo curso aca-
démico 1988-1989.

Las clases empezarán el mismo
día 3 dé octubre para los olumnos
de PrirOro y Segundo Cursos y el
dia 4 del mismo mes para los alum-
nos de Tercer Curso y del Curso de
Orientación Universitaria.

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.

Felanitx, 26 de septiembre 1988.
El Secretario:

Mariano Salido Soler
V.° B.° El Director:

Antonio Bonet Burguera

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

SE NECESITA MUJER para traba-.
jos caseros. Trabajo todo el año.
Inf.: Tel. 582211 (a partir 8 de la
noche).

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 Agustín, 19—Tel. 582302
Part : C. S'Abeurador, 28—Tel. 582374

P°. J. Estelrich, 18 - Tel. 580645



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

Demotrâcia Cristiana
ASSEMBLEA

Se recorda als afiliats, que el proper dijous dia 6, a les 9'30
del vespre, al Local Social del carrer  Abeurador, Ir. - Dta. hi
haurà l'assemblea.

CANA VES, S. L.
PRECISA VENDEE OR

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 (Tardes de 4 a 7)T•Jel. 580021

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Estuvo JORDI GAVINA en el
estadi «NOU CAMP» de INCA. Para
enterarse de que el fútbol es cosa
de locos. El partido no tiene nada
que ver con las crónicas apárecidas
en los diario, por ejemplo,ÃNDRES
QUETGLAS dice que el colegiado
PASCUAL! SEGURA esto bien,
Mientras cjlie un tal CASTELLO de
«U.H.» dice que estuvo iniTY mal y
da una puntuación ‘ super-alta á los
jugadõres del CONSTANCIA y muy
bajita (bastantes ceros) a los de FE-
LANITX. ( Más realista eš la crónica
d. 	'de M. ''MARTO-
RELL donde' dice que el árbitro es-
tuvo 	 Fierto ,es qtie ni uno ni
otro se ponen de acuerdo en los.rni-
nutos qlie.seconsiguieron los goles,
los relojes deben fállar,'pero ningu-
no ni 'por casualidad acierta. El gol
de la victerse produjo exactamen-
te en el min: 93'40; en posible «or-
say» coino el gegundo gol de los lo-
cales. En definitiva que un servidor
salió más cabreado de Inca que un
toro con banderillas negras, jurando
en arameo y echando leches, pestes
y otras cosas... 	•

• Cosa parecida les ocurrió a los
responsables y toreros de la novilla-
da del pasado domingo, que tuvo
lugar a las mismas horas en el «CO-
LISEO BALEAR». Bajo el lema:
«PALMA BUSCA UN TORERO». Re-
sultó que toreros en Palma no hay,
ni por asomo. El Ultimo toro quedó
suelto y tuvo que ser liquidado en
las dependencias. Los toreros en la
enfermería y los más graves en el
hospital. Fue una crónica de suce-
sos, que pudo ser trágica y que sola-
mente por el resultado quedó en es-
perpéntica. De pena. Un sector de la
«PEÑA EL COSO» fue invitado a
asistir por el padre de LEO NAVA-
RRO. Comentaban al final que lo de
FELANITX Pue sólo un ensayo. Lo

que pasó fue ciertamente lamen-
table. Tanto que una charlotada, así,
da mucho que reir.

• Y vamos de «OLIMPIADA».
Hay deportes que son puro cachon-
deo. En FELANITX —que siempre
van adelantados en el tiempo— se
ha creado un nuevo deporte, «CAZA-
MOSCAS» con paleta y no para pa-
letos. Nada de aerosol, que se car-
ga la capa de ozono de nuestra
atmósfera. Aprovechando la tempo-
rada de <ivermar» en el club-bar
«S'AUBA» se ha creado una nueva
competición, la de matar moscas
con pala, a la antigua usanza. Ya hay
un «record-mann», PEJOTA VA-
QUER, que liquidó 52 moscas en
menos de una hora. Un deporte que
seguramente no será homologado
en la próxima olimpiada de BARCE-
LONA-92, pero que sería bueno para

el deporte español que lo estuviera
ya que vista la habilidad de estos
felanitxers nos daría medallas, que
a buen seguro... ¡buena falta harán!

• Llama la atención la nueva
programación de «FELANITX - RA-
DIO - TELEVISION», que a partir
de la próxima semana estará en an-
tena. Entre los nuevos colaborado-
res de nuestra emisora están perso-
nas experimentadas como TONI
ROIG y PEP ORFI, que realizarán
un estupendo programa de MUSICA
CLASICA.

• En el «CINE PRINCIPAL»
sigue la programación tremenda-
mente comercial de la empresa.
«BITELCHUSS» es una obra de te-
rror-cómico con un especialista del
género como es MICHAEL KEA-
TON; está acompañado de GENA
REEVES (la chica de «Transilva-
nia-5.000» y de «The Fly». La pelí-
cula tiene momentos muy lúcidos
como el «play-back» de la canción
«Banana Road» durante una cena,
pero en general el guión tiene mu-
chas lagunas y no se entiende co-
rrectamente la trama. Pero en defi-
nitiva ,e1 ,gran público se va a
divertir. ¡Fantasmas divertidos! De
complemento: «LOS BARBAROS»,
una película de la serie B, pero que

cumple su cometido de crear acción
y satisfacer a base de una preten-
dida «grandiosidad» a un público
no demasiado exigente.

* Sí, parece ya por descontado
que el próximo mes de octubre se
va a iniciar el rodaje de una nueva
película felanitxera. El título no es
definitivo, pero «A FORA PLOU...
DINS FA GOTERES» pudiera ser
reemplazado por «PLOU SANG»,
más acorde con el producto, donde
solamente mujeres van a ser prota-
gonistas. Los diálogos serán funda-
mentales y se requerirá un buen
equipo técnico para conseguir una
boena fotografía. La acción mayor-
mente ocurre de noche.

• Y el domingo, fútbol en «Es
Torrentó». El C.D. FELANITX reci-
be al CALVIA, un equipo que a pe-
sar de que cuenta con jugadores
que militaron en Primera División
como BEZARES, fue goleado en su
propio feudo por un devaluado
PORTMANY el pasada domingo.
Vendra aquí a sacar tajada. El Fe-
lanitx debe anotarse los dos puntos
en litigio, para no ver su cuenta ne-
gativa aumentada. El árbitro sera
impresentable, ,GUAL ARTIGUES,
esperemos que no tenga problemas.

JORDI GAVINA

NUEVO ORGANO
Ha sido encargado a una presti-

giosa firma española la construc-
ción de un órgano para la iglesia
de San Alfonso... Podemos decirles
que constará de dos teclados y un
pedalié...

Se calcula que podrá ser instala-
do pasado un ario y medio o dos...
Para la instalación del mismo, será
necesaria la ampliación del coro, al
objeto de que quede lugar para las
agrupaciones o coros.

El total de las obras, se tiene pre-
supuestado que alcanzará el valor
de medio millón de pesetas.
REFORMAS EN EL «Principal»

Va transformándose en tangible
realidad, la construcción del nuevo
teatro Principal. Felanitx contará
con una sala de espectáculos a la
altura de sus necesidades, a la que
el buen gusto de su empresario Sr.
Salas de nada ha privado.
LA VENDIMIA

Se ha iniciado, bajo un tiempo
lluvioso que dificulta la realización
de la labor, la recogida de uva en
nuestro término. La cosecha es'
cuantiosa en todas las zonas y el
precio oscila sober 1'50 pesetas ki-
lógramo, no tan bajo como parecían
esperar algunos agricultores.
COMEMORACIONES
CENTENARIAS

De tanto en tanto, cúmplense
conmemoraciones que pasan casi
desapercibidas. Tal es, hogaño, la
de la muerte del Rector Serra y la
puesta en servicio del Faro de Porto
Colom.

El Sector Serra nació en Pollensa
el 6 de Mayo de 1787. Hizo su en-
trada en nuestra Parroquia la víspe-
ra de Santa Margarita de 1827...

La muerte le sorprendió en Son
Julià de Luchmayor, el 6 de agosto
de 1863, siendo trasladado a nues-
tra Ciudad y enterrado en el Orato-
rio del Calvario. A él debemos la
construcción del camino, «Via Cru-
eis» y del mismo Oratorio.

En lo que se refiere al Faro de
Porto Colom, en el mes de Marzo
de 1862, era aprobado el prwecto
de su construcción.

El 13 de Julio de 1863 la obra,
—no en la forma que actualmente
Sc encuentra, pues en 1918 se pre-
cedió a elevarlo 6 metros más—, se
encontraba terminada, pero no en-
tró en funcionamiento hasta el 31
de Diciembre de 1863.
COOPERATIVA DE
CONSUMIDORES

Con notable afluencia y constante
aumento del número de socios, vie-
ne funcionando en la calle Pizá, la
Cooperativa de Consumidores «San-
tueri», inaugurada en las pasadas
fiestas agustinas.

D'ALLAVORS

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

.10•113.1.711,



Agraïment:
BoVOulticimelis,

davant les nombroSes iiiartifes-
taeidiis de condOl . q-ébudes •

aml14motitt de la mort cie
Rafel Boyer Adroyer (Cos,met)
i ehlt impossibilitat de corres-
Pom,lre-les a totes personal-.
ment, ho vol fer per mitjà
('aquesta nota.
_ A tots, moltes griwies	 •

,t

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 1)-- Tel. 581)-118 y 1. Vona, 167 - Te1.5811-1-1 FELANITX

VERITA DE PiSOS
APARCAMIENTOS

y Local Comercial 140 m2.

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

CONSTRUCCIONES y PROIIIIOCIONES

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

FELANITX 	 7 •

Tarde soleada en el «Nou Estadi».
Regular entrada. El terreno de jue-
go en perfectas condiciones. Una al-
fombra de césped envidiable.

FELANITX: Parera (1), M. Riera
(1), R. Juan (3), Valentin (3),
M. Llull (1), Galmes (2), Teruel (1),
Juli (2), Mut (2), Agustin (1) y
X. Riera (2). M. Rial (3) salió en el
min. 56 por M. Llull y Pont (2) lo
hizo en el min. 68 por Teruel.

Arbitro: Sr. Pascual Segura, irre-
gular. No gustó ni a tirios ni a tro-
yanos. Alargó el partido, casi sin
motivos, siete minutos, cosa que re-
sultó fatal para el Felanitx. El 2.°
gol local nos pareció en posición de
fuera de juego. Mostró tarjetas a
Mut (dos, por lo que tuvo que aban-
donar el terreno de juego en el mi-
nuto 81) y a Doro.

GOLES.—(1-0) Min. 49, internada
por la banda derecha hacia el marco
de Parera, centro atrás para Balles-
ter que dispara desde fuera del
área fuerte a las mallas. (2-0) Min.
50, despiste visitante, se saca de cen-
trd, no controla Teruel, que es su-
perado por un jugador local y balón
servido a 8ennásar en --iposición
dudosa!— qtie se' encarga de tradu-
cir en gol. (2-1) Min. 73, gran juga-
da de Rial. Balón que llega a Mut,
que sólo ante el meta Martinez, con-
sigue rematar a las redes a media
altura. (2-2) Min. 77, jugada por la
derecha, balón a X. Riera que se in-
terna, amaga el centro y sorprende
al portero disparando al primer pa-
lo, un gol de gato viejo. (3-2) Min.
93'40, ya en tiempo de descuento hay
un balón bombeado sobre el portal
felanitxer se forma una «melé» y el
balón reboteado se introduce en el
marco. Alegría para unos y desola-
ción para otros. El gol se atribuyó a
Mas.

ABURRIDA 1.a PARTE
La primera parte fue de soponcio.

El Felanitx controló perfectamente
a un Constancia lento y carente de
ideas. No hubo ningún remate a
puerta con peligro. Sólo una jugada
de Juli que pudo tener consecuen-
cias para el bando felanitxer, que
pudo significar una buena renta a su
favor en este IF «round».

DESPISTE TOTAL
En la 2.a parte el Felanitx de Juan

Perez no consiguió en un principio
centrarse en el campo. El Constan-
cia, que había salido a por todas,
consiguió en menos de un minuto,
marcar dos goles. Fueron fallos la-
mentables, hasta los jueces conce-
dieron el segundo gol conseguido de
forma antirreglamentaria. Luego sa-
lió Rial y las cosas cambiaron.

MAGNIFICA REACCION
Cambiaron para bien. La reacción

fúe magnífica. El Constancia demos-
tró ser un equipo vulgar al ser aco-
sado por un equipo con ambición.
Los visitantes pudieron marcar una
serie dé goles. Juli envió un balón
desde muy cerca a las nubes y
X. Riera había 'fallado —a bocaja-
rro— un gol cantado ante el meta
Martinez.

Pero el Felanitx siguió insistiendo,
ante un Constancia que daba mues-
tras de flaqueza. Llegó el primer gol
forastero, el segundo... La emoción
creció. Un empate hubiera hecho jus-
ticia, si bien los felanitxers pudieron
haber ganado. Pero la suerte no es-
taba de su parte. Se lesionó Pont y
Mut, por señalar al árbitro que el
portero Martinez había salido de su
área en el momento del saque, vio
la segunda cartulina y la consiguien-
te expulsión. El Felanitx con sólo
nueve hombres tuvo que defenderse
Un gol —a trancas y barrancas— de-

cidió el partido fuera del tiempo re-
glamentado. El público chillón, que
había abucheado a su equipo, lo ce-
lebró por todo lo alto.

El resultado final no hacía justi-
cia, pero en fútbol es pan de cada
día.

MAIKEL
2.6 REGIONAL

S'HORTA, 2 - ROTLET M., 6
DERROTA SIN PALIATIVOS

El S'Horta, que siempre se vio su-
perado, perdía por 0-2, pero consi-
guió empatar a 2-2 merced a goles
de M. Roig y Gaspar Muñoz, pero los
últimos 8 m. resultaron fatales y los
visitantes marcaron cuatro goles
aprovechando que la defensa local
era todo un colador.

PIA DE NA TESA, 0
S. E. CAS CONCOS, 2

Segon partit de Lliga de Segona
Regional i segona victòria del Cas
Concos, equip que es va perfilant
corn un dels més preparats de la
categoria. Cal esperar, però, succes-
sius compromisos per veure si això
és solament una flor o si és'l'estiu
de veres.

S.E. CAS 'CONCOS.—F. Barceló,
L. Cerda, J. , Julia, B. Adrover,
J. Rosselló, M. Obrador, J. Barceló
(Zamorano), A. Fiol, F. Mayoral
(Guindi), G. Adrover i A. Llull.

ARBITRE.—E1 Sr. Salazar Cano.
Molt malament, tant per a uns com
per als altres. Deixà d'assenyalar un
penal clar per a cadi equip, s'infla
de mostrar targetes injustament i
rectificà contínuament després ,,de
marcar una o altra , cosa.

GOLS.—Minut 24: passada de
G. Adrover sobre Llull, que marca
(01). Minut 73: Fiol supera el mar-
cador per cames, fa dos driblings
tira escorat fent el 0-2 definitiu.

INCIDÊNCIES.—Al llarg del par-
tit foren expulsats per doble arno
nestació, Fernandez, dels locals i
Cerdà, dels visitants. Fou expulsat
directament el delegat del Cas Con-
cos i van veure la targeta groga dos
jugadors més del Pla de Na Tesa.

El resultat es pot considerar just
si tenim en compte els mèrits d'un

i altre equip. No obstant això, pen-
sain que tant els locals com els vi-
sitnats batmen pogut fer algun gol
més, per ocasions i pel joc desple-
gat.

D'altra banda, cal assenyalar que,
per descuit del cronista, no apare-
gué la ressenya del partit anterior.
El resustat ja el coneixeu: 2-1, amb
victòria del Cas Concos sobre els
manacorins del Barracar. Marcaren
els gols del Cas Concos, Fiol i Joan
Barceló. L'arbitre, Sr. Nicolau Ri-
poll, tengué una bona actuació. Va
mostrar targetes grogues a Fiol i
Mayoral per p?.-..rdua de temps.

Demà, diumenge, a les 4 de la
tarda: CAS CONCOS - PUIGPU-
NYENT.

G
JUVENILES
FELANITX, O - SAN CAYETANO,

BUEN RESULTADO
Ante tm equipo superior los fela-

nitxers supieron defenderse y ano-
tarse tat punto importante, pese a
que jugaban en casa.
BENJAMINES
PORTO' CRISTO, 1 - FELANITX, 3

Partido amistoso jugado el sábado
en Porto-Cristo. Las huestes de
P.. J. Vaguer dempstraron que pue-
den hacer un buen papel en la pró-
xiMa" liguilla que empieza, este fin

•de serriana.
EL RESERVA

SE NECESITA CAMARERO
Inf.:-Tel: 582309

FUTBOL
3.a DIVISION

Ei Manila 	 mereciii perder en Inca
Coristmcia, 3 - Felanitx, 2

Restaurant BON PORT
Obert tots els dies,i 'tot l'any

C. Pizarro) cantonada Churruca - Tel. 575174 	 Porto Colom

Viernes 30 y sabado 1 a las 9 noche y domingo 2 desde las 3
¡El fantasma que a todos pasma! Risa a tope.

Bitelchus y Los Bárbaros
Viernes 7 y sábado 8 a las 9 noche y domingo 9 desde las 3

Una gran película policíaca, con grandes actores, fabulosas fotografías
y un gran argumento.

Dispare a Matar y Sufre Mamón
de HOMBRES G

PROXIMOS ESTRENOS: RAMBO III y SUELTATE EL PELO.



B 	FELANITX

CAMS a la Sala
Recordant el que varen
escriure els senyors !PAP
només fa un any

Aquest escrit d'avui, només vol
servir per recordar als senyors que
eren d'AP dia 1 d'agost de l'any pas-
sat, el que varen manifestar públi-
cament i als senyors que eren del
PDP per aquelles dates els fets que
varen protagonitzar, per si volen
treure conclusions els senyors que
ara són d'AP i que són els mateixos
senyors que, tot just fa un any, te-
nien dues posicions totalment opo-
sades, tot i que nosaltres sempre
hem dit que no feia bona olor la
cosa i que tot i semblar diferent, les
diferencies no es veien per enlloc.

Dia 1 d'agost de l'any passat, l'AP
opositora al PDP, Mural a aquest
grup un comunicat rebutipt l'ofer-
ta d'una sucosa tallada di..poder en
Ia formació del darrer gaern del
Batle Mesquida. Aquest comunicat,
Murat pel Sr. Andreu Riera d'AP al
nostre portaveu, deia, entre d'altres
-coses.

«... en consonancia con nuestro
programa electoral, hemos llegado
a las siguientes conclusiones:

1.—La manera como AP entiende
lo que ha de ser un gobierno mu-
nicipal es completamente diferente
a como lo ha venido desempeñán-
dolo el PDP.

2.—La marginación de otras fuer-
zas políticas expresadas en sus
ofertas discrepa de nuestw progra-
ma electoral y no podetoos acep-
tarlo.

3.—Nuestro programa electoral,
está basado principalmente en la
manera de llevar un Ayuntamien-
to...

Por todo lo cual, no podemos
aceptar ofertas de pactos bilatera-
les AP-PDP i quedamos en la oposi-
ción a este gobierno minoritario
del PDP...».

Abans de la constitució de l'Ajun-
tament, el mateix Sr. Andreu Riera
ens convidá a una reunió a un-- res-
taurant de Portocolom per parlar
de la Plenaria de constitució de
l'Ajuntament, per boicotejar les
propostes del PDP. A aquesta reu-
nió hi havia regidors d'AI, regidors
del PPSOE, els regidors-, dels Co-
loms i el Sr. Riera. Fixarem les de-
legacions als 6rguens coliegiats, les
dates de les Plenàries i tot el que
estava al nostre abast decidir. A
aquesta reunió els d'AP semblaven
normals i ens extranya la presencia
del Sr. Riera que no era Regidor.
Pensarem que devia ser el cervell
de les operacions d'AP, ja que el
portaveu moltes de vegades no aca-
bava de donar-se a entendre.

Després d'aquesta reunió es féu
Ia Plenaria de constitució i el se-
nyor Mora llegí un paper que entre
d'altres coses deia:

,<Divendres passat el partit del
PDPPP va fer una oferta molt ge-
nerosa en el nostre partit, oferta
que, estam segurs, no hauria feta si
hagués guanyat les passades elec-
cions...

Durant els passats cuatre anys,
els senyors del PDP han ten gut un
sistema de governar quasi dictato-
rial, abusant de les votacions quan

sabien que les havien de guanyar
perque tenien majoria, amb margi-
nació total de les altres forces po-
litiques.

Aquest sistema no esta d'acord
amb el nostre sistema d'entendre el
que hauria de ser un govern muni-
cipal.

Li vull dir al senyor Batle i a tots
els que amb ell han cotlaborat, que
nosaltres volem que el poble de Fe-
lanitx vagi endavant, i estam dispo-
sats a demostrar-ho; però amb la
cotlaboració de totes les forces po-
litiques i canviant totalment el sis-
tema de dictatorial a democràtic»

Nota (les dues transcripcions són
literals, les faltes s'han transcrit
talment).

Aquests són els fets i les idees
d'AP que volíem recordar, fets i
idees que suposam tan integres com
són tots els seus membres i que es
ben segur que no han mudat gens
de fa un any, o almanco fan el de
sempre, tot i que no s'ave mai amb
el que diuen. Així i tot tenim uns
dubtes que no creim que ens. pu
gum aclarir mai.

Després dc l'expulsió del Batle
Mesquida pels membres del seu
grup, l'AP ja no reco dava TOTS
els que havien collaborat al sistema
dictatorial dels darrers quatre anys
i firmava un pacte de «caballeros»
i «oblidava la seva manera d'enten-
dre un govern municipal». Tot l'any
donaren suport incondicional al
PDP que tant odiaven (ideològica-
ment, s'enten). La culminació d'a-
quest oblit va ser tot just un any
després del comunicat i del mani-
fests que avui recordam. Tot just
un any després, els d'AP s'acollaren
amb els del PDP o els del PDP s'a-
collaren amb els d'AP, això ningú
ho podrà aclarir mai, perquè els
termes es confonen i els fets sem-
pre són els mateixos, l'escola crea-
da per Pere Mesquida, apresa per
Cosme Oliver i ara seguida per Cos-
me Oliver d'AP, es una escola defi-
nida amb molt d'encert pel Sr. Mo-
ra com a dictatorial i que ells, els
mateixos, segueixen exercint, amb
votacions de vot i no de lògica o
raonament.

A la Plenaria d'agost la nostra
portaveu Maria Obrador, planteja
al sr. Mora la qüestió de la «mane-
ra d'entendre un govern Municipal»
i la qüestió de només «voler parti-
cipar a un govern amb la collabo-
ració de totes les forces polítiques
i canviant el sistema de dictatorial
a democràtic». 0 sigui, «la margi-
nación de otras fuerzas políticas...
discrepa de nuestro programa elec-
toral y no podemos aceptarlo». La
qüestió plantejada pels COLOMS,
no la va voler contestar el Sr. Mo-
ra. Que podia dir? Es que els
COLOMS, no són un grup munici-
pal? Som atípics, incontrolables,
d'escampadissa, però els Senyors
d'AP d'abans i d'ara d'en Pere Mes-
quida i d'en Cosme Oliver i d'en
Riera, ens han marginat. Com
deuen entendre la Democracia ara?
La Democracia no deu esser la ma-
teixa el mes d'agost de l'any passat
que la del mes d'agost d'enguany?
Quina barra! «... nosaltres només
volem que el poble de Felanitx vagi
endavant, i estam disposats a de-
mostrar-ho: però amb la collabora-
ció de totes les forces politiques i
canviant totalment el sistema de

dictatorial a democràtic». Quin es
el poble de Felanitx que párlaveu
fa un any? Com heu demostrat el
canvi de dictatorial a democratic?
Quina barra! Seguiu ben igual, ben
igual que sempre, aquestes teories
les llegireu al «... Sr. Batle (Mes-
quida) i a tots els que amb ell han
collaborat...». No teniu excuses!
heu posat de Batle al primer colla-
borador seu, sou tots els mateixos
i els fets segueixen essent els ma-
teixos, quina barra i quina Ilasti-
ina! Està clar que la democracia
d'AP és la del Vicepresident del Se-
nat, ARESPACOCHAGA, la demo-
cracia d'En Pinochet, ells mateixos
ho diuen, al manco a 'vegades sán
honrats.

El mes d'agost passat, treguereu
conclusions, ara hem de treure con-
clusions nosaltres.

Aquells escrits eren una farsa, vo-
lien «governar» els d'AP, costas el
que costas, esta clar que no són de
fiar, res del que puguin proposar
Os creïble en principi, el temps no-
més ens ho pot confirmar. Un cas
curiós i lamentable es el del Cine-
ma, els d'AP no el volen comprar,
els d'AP han comprat el Cinema, en
un altre escrit digueren que no el
farien res, encara no s'ha formalit-
zat la compra, no la faceu, no en-
ganeu la gent, no tudeu 45.000.000
de pessetes. Vosaltres mateixos us
vàreu definir com a dictadors, per()
no tudeu d'aquesta manera els di-
ners públics. No us demanam res
més, però pensau que val mes equi-
vocar-se cent vegades amb la gent,
que encertar-ne una totsolts.

Dissabte tenim el consutori obert
de dotze a una. Ja ho sabeu.

La deptincia d'aquesta setmana
per una infracció urbanística greu,
es per la demolició d'un molí de
vent, darrera la Via Argentina. D'ai-
x6 ja fa temps. Com sabeu els mo-
lins són edificis protegits i no es
poden esbucar. La malifeta es féu
de nit, els qui l'esbucaren sabien be
el que feien, tenien uns terrenys
que volien fer «solars» i el moll els
feia nosa. Preguntat el Sr. Batle per
aquest assumpte que com es cos-
turn, no s'ha sancionat a l'infractor,
només contestà una cosa curiosa,
digué: «Tanmateix no el tornarem
aixecar». Es a dir no fa res perquè
no té remei, si seguim aquest exem-
ple illustratiu, els fets consumats
no preocupen al Batle, o sigui, que
si demà assq ssinen algú davant els
seus nassos, ell no farà res a l'as-
sassí, el deixarà anar, perque tan-
mateix no ressucitara al mort. Jo
no hi ha com donar exemple!

REPICAR...
Senyor Director:
Dilluns passat tots els diaris de

Ciutat donaven la notícia de la bea-
tificació de Fra Juniper. Afegien
que a les dotze del migdia de diu-
menge, totes les campanes de les
Esglésies de Mallorca repicaren.
Només volia puntualitzar que, totes
les campanes de Mallorca menys
les del Port de Felanitx.

Deu ésser casualitat? O es cosa
normal?

Un Campaner

ES UNA LLASTIMA
Els pares i nins de sa guardaria

de Sant Alfons (del carrer de Sa
Llana) ens dirigim a aquest setma-
nari, primerament per manifestar
el nostre agraïment a na Maria An-
gels per sa seva bona gestió dins
s'escoleta a on els nins s'han sentit
a gust i totalment i dentificats amb
ella, i també nosaltres, els pares.

I per altra banda senyalar a sa
direcció de Sant Alfons el descon-
tent per aquest canvi, no creim
que elements tant bons sa puguin
deixar perdre i sobretot a una edat
corn es el pre-escolar a on és basic
un bon ensenyament per al futur.

No més clue desitjar a na Maria
Angels sort en aquesta nova em-
presa.

Els pares i nins

BUSCO PARA
ALQUILAR CASAS
DE CAMPO

I n f.: Tel. 581090

AGRATMENT
La família Oliver-Monserrat,

davant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Sebastra
Oliver Albons i en la impossi-
bilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho volen
fer per mitjà d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

VENDO SOLAR 800 m2 apróx. En
calle Asunción de Porto-Colom.
Informes: Tel. 575174. Restaurant
Bon Port.

Consulta de GINECOLOGIA Dr. Gil Bretones
Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
y Ecografia

C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 - 581197 (tardes)

HORARIO:
Lunes, miércoles y viernes, de 4 a 8 tarde




