
ra. Planta baixa.
SEGONA EXPOSICIO: «BASES

PER A UNA AVANTGUARDA».
Participants: Francisca

Adrover ,(Felanitx, 1951). Nicolau
Llaneras (Felanitx, 1935). Miguel
Llodra (Felanitx, 1947). Antonio Lu-
cas (Sevilla, 1930). Andreu Maimó
(Ca's Concos, 1946). Gabriel Mestre
Oliver (Porto Colom, 1949). Espe-
rança Mestres (Felanitx, 1943). Jau-
me Rosselló Cándido (Felanitx,
1945). Maria Vich (Felanitx, 1930).

Total obres exposades: 15 pintu-
res i 2 gouaches.

Lloc d'exposició: Casa- 	Ctrltu
 Primer pis.
TERCERA EXPOSICIÓ: «ART

JOVE EN ELS 80».
Participants: Ferran Aguiló (Pal-

ma, 1957). Pere Bennàssar Obrador
( Felanitx, 1963). Pere BennA ssar
Riera (Felanitx, 1960). Jaume Canet
(Felanitx, 1966). Magdalena Duran
(Inca, 1960). Rafel Juan (Palma,
1957). Jaume Mayol (Felanitx, 1958).

(Passa a la pig. 9)

el ball de bot
Avui, ja una mica descansats de

l'estiu, voldríem tocar un terna que
segons com s'hi relaciona, almanco
entre nosaltres, que celebram du-
rant aquella estació les dues festes
populars més destacades. Ens refe-
rim, ja ho diu el títol, al ball de
bot.

Els qui ja no som uns nins varem
esser a temps de conèixer una epo-
ca en què el ball de bot s'anava
convertint cada vegada més en una
manifegraciô residual, un fenõmen
a extingir. També varem veure com
la previsió se complia. El ball de
bot va arribar a desaparèixer de les
nostres fests patronals.

Qualcú pensara que oblidam la
feina que- la «-Seceión-Femenina de
Falange» va dur a terme a favor
dels anomenats balls regionals. La
tenim present, pet-6 ens duria molt
enfora valorar-la com pertoca. No
creim esser injusts si entnem que

El Domund 88
Demà diumenge dia 23, i sota el lema «Un repte a la nostra solidaritat»,

l'Església celebra el Diumenge Universal de la propagació de la Fe.
No cal dir que per a un cristià responsable, la data no pot passar inad-

vertida i que, si sempre s'ha de tenir un esperit de comunió amb els mis-
sioners i missioneres que a tot arreu del món escampen la Ilavor evangè-
lica, demà, d'una manera especial, hem d'intensificar la nostra pregaria
perquè Déu faci fruitar lo que tants de milers d'homes i dones sembren
amb penes i treballs a païssos geogràficament allunyats, però que tothora
haurien de ser prop del cor de qualsevol fidel cristià.

A més de l'oració confiada i insistent, se'ns demana la nostra ajuda
pecuniaria perquè l'Església missionera, al temps que predica la Paraula
de Salvació, pugui també remeiar les infinites necessitats materials d'a-
quells pobles sumits en misséries que, des de les nostres latituds hedonis-
tes, poden semblar exagerades, i que tanmateix són realitats comprobables.

Per names donar una idea dels ingents entrebancs i perills en què vi-
ven els missioners i missioneres en alguns indrets del planeta, sera sufi-
cient copiar unes paraules del bisbe Josep Capmany, director nacional de
les Obres Missioneres Pontificies, que pronuncia amb motiu del Domund
d'enguany: «Puc recordar que, només a Angola, des de la independència
ença, ens han mort 65 missioners i missioneres. ¿Puc indicar-li que, en els
darrers cinc anys, cada mes ens maten un missioner o missionera? Molts
d'aquets crims estan relacionats amb la solidaritat dels missioners i mis-
sioneres amb els pobles utrajats en la seva dignitat o victimes de guerres
fraticides. I esta a més i sobretot, la solidaritat que els porta a compartir
Ia fe en l'Evangeli. Veig els missioners com a realitzadors de la millor soli-
daritat, aqueixa que consisteix a compartir la causa dels més desvalguts en
tots els ambits de les urgencies humanes».

Davant aquestes dades escarrufadores que el bisbe Campmany ens pro-
porciona, cal prendre consciência que la solidaritat en l'oració i en l'almoi-
na es inajornable, i cal també esperar que els cristians felanitxers no faran
el sord a la crida de l'Església d'avantguarda que dóna un testimoniatge
tan alliçonador.

X.X.
Tal volta interessà saber que l'any passat la diòcesi de Mallorca contri-

bui a les Obres Missioneres Pontifícies en 20.122.776 ptes.; la de Menorca en
4.284.371 ptes.; i la d'Eivissa, en 4.014.784 ptes.
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(‹Felanitx, el Temp ¡Art»
Avui s'inaugura aquesta mostra d'art felanitxer la rodelia

Avui dissabte, a les 8 del capves-
pre, a la Casa de Cultura, serà
inaugurada la mostra de pintura
«Felanitx, el Temps i l'Art», una
macro-expbsició que preten donar
una visió en el temps i en 'la seva
evolució de l'obra plàstica (ja que
també hi ha escultura, ceramica...)
que s'ha fet a Felanitx o per artis-
tes felanitxers al llarg del present
segle.

De les paraules que escriu Mag-
dalena Aguiló i Victory, comissaria
de l'exposició, al catàleg, prenim
aquest paràgraf que explica l'objec-
te de la mostra: — —

«141txposició ,que presentam —sen-
se ànim de ser un inventari dels
artistes locals—, es una ampla se-
lecció. de pintors, escultors i cera-
mistes nascuts a Felanitx o que hi
han estat tan vinculats que poden
ésser considerats com a tais. D'en-
trada, causa perplexitat l'enorme
quantitat d'adeptes a la pintura que
es troba a la vila. Evidentment, no
tots responen al mateix .nivell d'ofi-
ci, dedicació o qualitat artística.
Alguns han afrontat unes difícils
condicions de vida per aconseguir
una obra plena de dignitat. Molts
al tres han alternat el pinzell amb
la docència o altres quefers. A més
dels que no han traspassat la cate-
goria d'aficionats per l'exercici d'al-
tres professions.

A tots els hem donat cabuda en
aquesta empresa perquè es tractava
de mostrar as ulls de sempre i als
dels no habituals al medi artistic,
el resultat del treball de —gaire-
bé— un segle de creació».

Ja avançarem la setmana passa-
da l'estructuració d'aquesta exposi-
ció que, per la seva extensió, s'ha
hagut d'installar a les dues prime-
res plantes de la Casa de Cultura i
al local del Gurugú. Tot seguit de-
tallam aquesta disposició,  així com
la relació dels expositors:

PRIMERA EXPOSICIÓ: «LA TRA-
DIU() PAISATGISTICA I ALTRES
PROPOSTES».

Participants: Josep Boyer (Pal-
ma, 1921). Tomeu Capó (Felanitx,
1912). Francesc Forteza (Felanitx,
1918). Nicolau Forteza (Felanitx,
1818). Joan Maimó (Felanitx, 1921).
Jaume Mir (Felanitx, 1915). Tomeu
Pons (Felanitx, 1926). Jaume Porcel
(Felanitx, 1925). Miguel Suau (Fela-
nitx, 1921).

Total obres exposades: 13 pintu-
res, 1 dibuix, 2 aquarelles, 2 es-
malts, 1 conjunt escultòric i una
escultura.

Lloc d'exposició: Casa de Cultu-

anava orientada essencialment cap
al ball-espectacle. Se formaven uns
grups selectes, preparats, molt de-
purats, que se vestien a' l'hora d'ac-
tuar. L'esperit que animava les se-
ves activitats semblava més be de-
conservació d'uns valors que, per
ells mateixos, ja eren incapaços de
sobreviure. Els conservaven amb la
mateixa atenció i el mateix interès
amb que salvam una peça de mu-.
seu. Avui assistim a un fet que té
molt de sorprenent. Resulta que a
un temps en què sembla que tota
manifestació festiva ha de venir
inspirada i marcada pels models
dictats per la televisió central i
copiats de l'estranger, el ball de
bot, de cop i volta, ressuscita, prin-
cipalment amb la participació del
jovent, que, quan l'ocasió ho per-
met, surten a ballar de manera
espontània, sense ànim d'exhibir-se,
només pel gust de participar d'una
bulla collectiva.

Es possible que no se tracti d'un
fet casual, sinó que el poguem rela-
cionar amb el ressorgiment de l'es-
perit que ha impulsat la consolida-
ció de les autonomies. Els nostres
pobles recobren una personalitat
quasi esborrada per l'uniformisme
politic imposat per la dictadura,
uniformisme que afectava també
l'àmbit cultural i, no cal dir-ho, el
lingüístic. El fenômen no es exclu-
siu de Mallorca sinó que se dóna en
general a tot l'estat espanyol i ve
a demostrar que els fets culturals
quan moren només es de mort
aparent.

I ja que hem parlat de música i
balls, vodriem aprofitar l'ocasió per
Darlar de l'actuació del grup Sis-
som dins el programa de festes de
Sant Agustí, que va resultar brillan-
tissima i no va desmerèixer en
absolut de l'altre espectacle que
completava la vetlada. El grup Sis-
som té el merit de donar noves
versions d'una música tradicional
que creiem ja morta i enterrada i
sonen amb una frescor que les fa
sentir com a sensació actualissima.
Al costat d'aquestes, també presen-
ten creacions pròpies, de nova pro-
ducció, que no desentonen de la
part tradicional. En resum, que
l'actuació del grup Sis-som, amb
una luminotècnia i una amplificació
eficients, constitui una de les sor-
preses rués agradables dins les
festes de Sant Agustí d'enguany.

Pirotècnic
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.

SANTORAL
Diu. 23 St. Joan Capistrano
Dill. 24 St, Antoni M.a Claret
Dim. 25 St. Crispí i

Crispinia
Dim. 26 St. Evarist
Dij. 27 St. Vicenç d'Avila
Div. 28 Sts. Sink) i

Judes, ap.
Dis. 29 St. Narcis

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-
tins, a 'les 8, 14 i 19 h.

Palma •: Felanitx des de l'esta-
ció: 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, 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, a les 7'20,
9'20, 13 i 18'15 h.

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

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

Felanitx - Cala d'Or: A les 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
Funeraria Felanitx

580448-581144
Funerària Lesever	 582450

Ambulancies
581715 - 580051 - 580080

Servei medic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717

Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
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Ajuntami eat
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA

COMISION DE GOBIERNO

La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 5, tomó los siguientes
acuerdos, con asistenica de todos
sus miembros, a excepción de don
Gabriel Mora Vaguer y don Miguel
Barceló Batle:

Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior, introdu-
ciendo una modificación en la pá-
gina 12, líneas 4 y 5.

Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe total
de 13.537.275 pesetas.

Se aprobó el Pliego de Condicio-
nes que ha de regir la contratación
de las obras de vallado de la escue-
la de Porto Colom.

Se dio cuenta de los ingresos de
los espectáculos y verbenas con mo-
tivo de las Fiestas de San Agustin
1988 y que ascienden a la cantidad
de 22.033.750 pesetas.

Se acordó autorizar al Concejal
representante de las Escuelas a rea-
lizar las mejoras y reparaciones ne-
cesarias en la Escuela de Porto Co-
lom, con una cifra maxima de
200.000 pesetas.

Se dejól sobre la mesa la devolu-
ción de la fianza al contratista de la
instalación eléctrica del grupo esco-
lar de Porto Colom por falta del
preceptivo expediente.

Se dejó sobre la mesa la devolu-
ción de la fianza a D. a Fermina He-
redia Bermejo, por falta del precep-
tivo expediente.

Se acordó devolver la fianza de-
positada por D. Antonio Sierra Gar-
cia con motivo de la instalación del
alumbrado en el campo de Futbito
de Sa Mola.

Se acordó devolver 'la fianza de-
positada por D. Jaime Vaguer For-
teza con motivo del contrato de vi-
gilancia, cuidado y limpieza del
Campo de Deportes.

Se acordó devolver la fianza de-
positada por D. Miguel Veny Meliá
con motivo del contrato de cuidado
y limpieza de los Jardines Públicos
de Porto Colom y Parque Municipal
de La Torre de Felanitx.

Se acordó denegar la aportación
económica solicitada por la empre-
sa Cobes, para la edición de in Guía
Náutica de Baleares.

Se concedieron tres nuevos pla-
zos para terminación de obras auto-
rizadas.

Se autorizó a los siguientes par-
ticulares para la apertura de zanjas
en la vía pública: A D. Jaime Antich
Barceló, a D. Lorenzo Gomila Pro-
hens, a D. Miguel Vadell Martí y a
D. Gregorio E. Alguacil Sanchez.

Se informó favorablemente la so-
licitud de construcción de vivienda
rústica suscrita por D.a Juana Man-
resa Mesquida para construir un
edificio aislado de viviendas en la
cae Isaac Peral esquina Magallanes,
con una tasa de 398.873 pesetas.

Se concedió licencia a D. Manuel
Gonzalez Moreno para construir
una vivienda unifamiliar en solar
de la calle Salas esquina Rocabertí,
con una tasa de 84.398 pesetas.

Se concedió licencia a D. Gabriel
Oliver Estades para proceder a la

ampliación y adición de una
pérgola en solar de la calle Bergan-
tí 17, con una tasa de 26.072 pese-
tas.

Se concedió licencia a D. Antonio
Oliver Llull para construir una vi-
vienda entremedianeras y un garaje
en solar de la calle Sant Nicolau,
s/n. de Ca's Concos, con una tasa
de 128.001 pesetas.

Se concedió licencia a Gas y Elec-
tricidad, S. A. para proceder a la
instalación de una línea subterrá-
nea de media tensión, enlace entre
E.T. Fartaritx y E.T. Puig des Call.

Se concedió licencia a Gas y Elec-
tricidad, S.A. para proceder á la ins-
talación de una línea subterránea
de media tensión, enlace entre E.T.
Gabriel Vaguer y E.T. Fábrica de
Azulejos.

Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D.a Apolonia Adrover Patró, a Don
Pere Oliver Soler, a D. Lorenzo Go-
mila Prohens, a D. Bartolomé Roig
Serra, a D. Andres Vadell Mesqui-
da, a D. a Catalina y D. Rafael Guar-
diola Adrover, a D. LorenzO'Massutí
Nicolau, a D. Joaquin Garcia More-
no, a D. Antonio :Mestre, a
D. Fernando Ariza Zamorano; a Don
Guillermo Más Barceló, a D. Her-
bert Lang, a D. Barbara Nicolau
Sagrera, a D. Miguel Adrover Mon-
serrat, a D.' Ginesa Hernandez Mu-
ñoz, a' D. Juan Checa Gallardo, a
D. Juan Nicolau Fiol, a D. Salvador
Adrover Adrover, a D.a Juanita Es-
telrich Vidal, a D. Antonio Obrador
Rosselló, a D. Miguel Fiol Bennásar
y a D. Juan Soler Manresa y tres
más.

Se dio cuenta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía durante

flos últimos siete días.
Se asesoró al Sr. Alcalde en asun-

tos de su competencia.
Felanitx, a 7 de septiembre de

1988.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde, -

Cosme Oliver Monserrat

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el
pasado día 7, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de todos
sus miembros, excepto D.'" Catalina
Picó, que se excusó por el falleci-
miento de su suegro y D. Miguel
Barceló Batle, por hallarse en-
f ermo.

Fue aprobada, con los votos a
favor del grupo de A.P. y los votos
en contra de los seis Regidores res-
tantes, el acta de la sesión anterior.

Se acordó, por mayoría de nueve
votos a favor de los Regidores de
A.P. y seis en contra de los Regido-
res restantes, la aprobación inicial
del Proyecto de Delimitación del
Suelo Urbano redactado por el Ar-
quitecto D. Jose Luis Mosteiro
Sans, con determinadas modificacio-
nes propuestas por el Sr. Alcalde.

Se dio lectura a los acuerdos del
Conseil de Govern de la Comunidad
Autónoma de 21 de Julio suspen-
diendo la vigenca de planeamiento
en parte del Término Municipal e
iniciando el expediente de suspen-
sión de otra parte.

Se aprobó por unanimidad la
moción presentada por el grupo

socialista, acordándose pedir a la
Comunidad Autónoma que la Con-
sellería de Obras Públicas incluya
una partida de 500 millones de pe-
setas en el presupuesto de 1989
para ejecutar la vía de cintura que
une las carreteras de Porreres
Petra con las de Manacor, según
está previsto en el Plan General de
Ordenación de Felanitx.

Con el voto a favor de los nueve
Regidores de A.P., el contrato de los
dos de Coloms a la Sala y la absterr-
ción de los cuatro del P.S.O.E., se
acordó aprobar el Proyecto de Vial
de Sistema General en el Polígono'
n.° 4 redactado por el Ingeniero,

D. Antonio Obrador, así como prose-
guir la tramitación del expediente.

Se acordó la propuesta de conve-
nio en el Govern Iialeár para la
celebración de Campos de Trabajo ,

en Felanitx formulada por la Con-
sellería Adjunta la Presidencia,
facultándose al Sr. Alcalde para
suscribir dicho convenio. En dicho
acuerdo votaron favorablemente los
nueve Regidores de A.P., negativa-
mente los dos de Coloms a la Sala,
negándose a votar los cuatro del
P.S.O.E.

En este punto los dos Regidores
de Coloms a la Sala abandonaron
el Salón de Sesiones, previa autori-
zación del Alcalde.

Con el voto a favor de los nueve
Regidores de A.P. y el contrario de
los cuatro Regidores del P.S.O.E.,
se aprobó inicialmente el expedien-
te de suplementos de crédito me-
diante el resto del superávit del
ejercicio anterior.

Con el voto a favor de Tos nueve
Regidores de A.P. y el contrario de
los cuatro Regidores socialistas, se
aprobó inicialmente el expediente
de suplementos de crédito por me-
dio de transferencia en el Presu-
puesto vigente.

Empezó a debatirse el asunto re-
lativo a la petición del contratista
del servicio de Ambulancia Munici-
pal de que se le abone el total del
quilometraje que efectivamente cu-
bre en los servicios a Son Dureta,
levantando el Sr. Alcalde la sesión
por ser las veinticuatro horas, sin
terminar de resolverse los asuntos
del Orden del Dial

Felanitx, a 9 de Septiembre 1988.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

BENEFICENCIA  MUNICIPAL
A tenor de lo previsto en el arti-

culo 10 de la Ordenanza del Servi-
cio de Asistencia Benéfico-Sanitaria
a Familias Pobres de esta Locali-
dad, se pone en conocimiento del
vecindario nue las peticiones de
inclusión en el Pad rón Municipal
de Beneficencia para el próximo
ejercicio de 1.989 podrán presentar-
se en la Secretaría de este Ayunta-
miento, en horas de oficina, hasta el
día 31 del presente mes de Octubre.

Fein n i tx, a 18 de Octu lire de 1.988.
El Alcalde

Cosme Oliver Monserrat

VENDO SOLAR 200 n2. aprox. con
más de 11 111. de fac hada en
C. Son Pinar. 2.500.000 ptas.
lui.: Tel. 580840
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Jesucrist 	 armars humans -
He Ilcgit fa poc a una revista que

Jesucrist es el personatge més es tu-
diat i analitzat de la cultura occi-
dental. Ho crec, però jo hi afegiria
que mai no s'havien fet tants d'es-
forços per arribar a uns resultats
tan poc sòlids i satisfactoris. Si fu-
Ilejau els escrits que avui circulen
sobre Jesucrist, es possible que vos
facin la mateixa impressió que em
fan a mi: que són plens de contra-
diccions. Vegem-ho.

Sembla que avui els teòlegs catò-
lics donen per fet que els Evangelis,
que són la font bàsica d'informació
sobre Jesús, ,rio són en rigor llibres
histèries. «L'Evangeli es un testi-
moni dels creients. AIR) que els
evangelistes conten no es histkia,
sinó expressió de la seva fe en Je-
sucrist», ha dit el teòleg E. Schille-
beeckx. Em sap greu no poder-ne
dar la referenda bibliogràfica exac-
ta. No he tret la frase directament
de la font, sine) d'un article de
revista que la transcrivia sense dir
de quina obra es e,treta (1). El ma-
teix article cita la frase següent,
que atribueix a Leonardo Boff: «Es
del todo imposible escribir una bio-
grafia de Jesús».

Això em resulta perfectament
creíble per les raons exposades als
dos articles anteriors. D'acord: del
Jesús històric, en sabem molt poca
cosa. Però resulta que el mateix
número de la revista du un article
sencer de l'esmentat Leonardo Boff,
que se titula Jesús, plenamente hu-
mano. Doncs bé, el lector de la
revista se troba que. després de
Ilegir que els evangelis no són his-
tòria, sinó expressió de fe (Schille-
beeckx) i que es impossible fer una
biografia de Jesús (Boff), aquest
mateix traga una espècie de retrat
psicològic de Jesús. Sobre quina
base?, demanareu. Doncs sobre fra-
ses breus i aïllades extretes de
l'Evangeli! Cita aquelles paraules
que fan referencia, directa o indi-
recta, a estats anímics (plora da-
vant la mort de Llàtzer, sospira i
s'enfada amb els fariseus, etc.).
També diu que Jesucrist «se revela
una persona de gran fantasia crea-
dora», i que «es un gran observador
del mundo». Aixe, darrer ho dedueix
de diversos passatges com Lluc
XVI, 21, on llegim que el pobre
Llàtzer tenia ganes d'assaciar-se
amb les sobres de la taula del ric.
Per a imaginar-se això, no cal esser
gaire observador, ni per a sebre
que els patrons demanen comptes
als administradors, etc. Tampoc no
crec que, dels valors literaris que
conté l'Evangeli, se'n pugui deduir
res sobre la vena poètica de Jesús
(que potser en tenia). Si els evan-
gelis posseeixen uns valors esté-
tics, el mèrit es dels evangelistes.

Pere) el teòleg Boff no se confor-
ma amb aim), sinó que arriba al
punt de psicoanalitzar Jesucrist, ja
que diu: «Integró a su manera el
complejo de Edipo, la dimensión de
la sexualidad como forma de ser
varón en distinción de la mujer».
La frase, aquesta vegada, no va
acompanyada de cap citació bíblica
(ja hauria estat gros!). Un lector
mínimament critic no pot evitar la
replica: ¿I vostè com ho sap?

Si Cs impossible escriure una bio-
grafia de Jesús, com afirma Boff,
més ho ha d.esser fer-ne un retrat
psicològic. Si Boff intenta esbossar-
ne un i s'hi engresca fins al punt de
complicar-hi la psicoanàlisi, incorre
en una crassa inconseqüência.

Vaig dir d'un principi que trac-
taria la qüestió des del punt de
vista d'un creient. La doctrina diu
ben clar que Jesucrist era un home
i els teòlegs que més poc valor his-
tòric reconeixen en els evangelis
admeten que no podem reduir
Jesús a un mite o a un simple per-
sonatge literari. Si ho fèiem així, no
tendria sentit el dogma de l'encar-
nació. L'Església va considerar he-
retges els qui afirmaven que Jesús
només era home en apariencia. Afir-
mem, doncs, que hi ha haver un
home anomenat Jesús, que va viure
a un floc i un temps concrets de la
Història, i que se correspon a
aquell de qui parlen els evangelis.
I es d'aquest individu de earn i d'os
de qui ens podem demanar perfec-
tament quina vida sexual i afectiva
va dur.

D'aquest Jesús, sí que hem de
suposar que tenia un caracter de-
terminat, que la psicologia hauria
pogut descriure i estudiar si hagués
tengut !es dades necessaries per a
fer-ho. Ara, Hans Urs von Balthasar
escriu: «no podemos olvidar la rei-
terada advertencia de Çuardini de
que no hay una psicologia de Jesús;
no pudo haberla si realmente fue
Jesús conforme a lo que la fe dice
de éL a psicologia tiene que ver
'con unas leyes psíquicas generales,
no con lo esencialmente único e
irrepetible» (2). No sé exactament
que vol dir, amb aquestes paraules
(tot el seu llibre es d'una lectura
dificilissima). Si vol dir que del
:Tesús transmès pels evangelis no en
podem tragar la psicologia, comple-
tament d'acord. Si vol dir que el
caracter de Jesús home no existia
Q na era descriptiNe-en teme-
psicologia, no sé com ho podem fer
compatible amb la realitat humana
de Jesús. Jesús era irrepetible en
tant que Déu; en tant que home
vertader, devia esser repe-
tible en la mesura en què ho es
tota personalitat individual humana.

El darrer dels laics
(1) Pedro Miguel LAMET, Retra-

to de un desconocido, a «El Globo»,
núm. 49, 18 de setembre de 1988.

(2) A Puntos centrales de la fe.
Biblioteca de Autores Cristianos,
núm. 464. Madrid, MCMLXXXV;
pàg. 131. El context fa pensar que
realment posa en entredit la psico-
logia de Jesús històric, perquè el
capitol corresponent se titula «La
conciencia de Cristo».

••■■

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

VENDO APARTAMENTO en Porto-
Colom, parte Aduana.
Informes, Tel. 721866 (llamar por
Ias marianas).

RESPOSTA A «UNOS PADRES»
Sr. Director del Setmanari FELA-

NITX:
Com a resposta de la carta de la

setmana passada signada per «unos
padres», pensam que el que deixa
sense paraula es el fet de que,
havent-hi varies guarderies a la
Vila per confiar l'etapa decíssiva
del preescolar, hi hagi pares com
es reflexa a l'esmentada carta, que
tenguin el coratge (per no dir la
irresponsabilitat) de manifestar que
«tan buen elemento»:

— Modelava els seus fills 'sense
cap principi d'educació, respecte ni
ordre.

— Deixava els seus fills al pati
sense control.

— I, sobretot, permetia que els
seus alumnes passassin un curs,
com el pares literalment esmenten,
com si estassin en el parc.

Tot això en cap moment succeí
Que tot seguirà el seu ritme a la

guarderia ho esperam o més ben
dit- n'estam segurs. Ara, el que no
podem acceptar en cap moment,
són els punts esmentats per aquest
grapat de pares que no saben que
una de les riqueses més fermes i
trascendents a l'edat preescolar, es
el JOC, sí: el joc de jugar, i jugar
molt, però tenint ben clar l'educa-
dor el per què i cap a quin fi esta
enfocat el joc que el nin desenvo-
lupa al llarg dels quatre i cinc
anys.

Així clones, no acceptam de cap
manera que «tan buen elemento»
hagi actuat irresponsablement, a la -
lleugera, còmodament i tots els
adjectius a l'abast de la mateixa
calanya.

És molt cert que «no siempre
llueve a gusto de todos», però el
que sí sabem es que quan plou
podem fer dues coses:

Deixar que l'aigua vagi a la cis-
terna o bé deixar-la perdre.

Un grup de persones i pares
que estimen els nins.

TANT SI ÉS UNA LLÀSTIMA
COM SI NO, JO DIC...

La meva innocència, ingenuïtat,
pròpia de la poca experiencia del
camí per la vida, m'ha fet pensar al
llegir «És una llàstima» que tot el
que jo havia donat i fet amb i per
als fins es veia reconegut ami) bons
tills pels pares o per la majoria.
Aquella carta m'ha donat força per
veure el fruit dolç de la meva tasca
al llarg d'aquests dos bonics anys;
pet-6, així com deia abans, la inge-

nultat no em deixava veure el que
cs podria devenir d'aquell ADÉU
tan dol.; i tendre.

Comprenc, i molt, que les coses
no sen sempre aprofitades de la
mateixa manera per diversitat de
gent, per-6 el que no entenc es el
per què aquesta gent —que no sap
res de lo relacionat amb l'art d'es-
timar els infants— no digué res
quan era el moment i ara es limita
a fer una crítica destructiva que no
dura eniloc. Realment les oportu-
nitats que em brindareu per solu-
cionar petits problemes són ben
nulles.¡Em feis llàstima!

Si hagués d'exposar tots els
meus principis d'educació

potser en faria un llibre, a més
no crec que «aquests pares» enten-
guessin res ja que amb dos anys
de sentir tot el que els deia a reu-
nions i sense reunions, no en varen
entendre res. ¡Quina incultura!

Em limitaré a dir que el més
important era treballar la capacitat-
creadora del nin, el que es sentís-
sin contents sabent coses noves,
estimar la natura, jugar per jugar
aprenent, desenvolupar l'expressió,
que es sentíssin lliures de decidir,
etc. Tot anava d'acord amb els
interessos del nin, que-és la base
d'una bona educació dé la infante-
sa, i no anava d'acord amb els
interessos «d'aquests grans», com
són aprendre a Ilegir i escriure,
veure com el patufet conta fins a
10 malgrat passi del 3 al 5, sense
entendre l'essència del número.

També parlau de respecte. ¡On es
el vostre respecte d'adults i exigiu
als nins respecte! ¡Quina locura!
Vosaltres no eh teniu vers ningú ni
a res.

A més, els meus «fillets» sabien
be que era el que podien fer i el
que no podien fer, el respecte exis-
tia entre ells i jo de manera dolça,
no com a general-recluta, i l'ordre
esdevenia per ell totsol, malgrat de
l'exterior vos semblas una casa de
nins (que era el meu propòsit).

Crec que la vostra incultura es el
fruit d'aquell escrit abominable. Si
sou pares hauríeu de -tenir més
clar corn educar els filions i sinó,
intentar escoltar i entendre; així
haguéssiu pogut veure la vertadera
pedagogia que regnava dins l'esco-
leta, que no es la que vosaltres vos
heu inventai i publicat davant tot
el poble.

Marian gels

CONSTRUCCIONES RAFAEL
GIMENEZ

Construccioneslen General.
M inf.: Tel. 575707 y 581270

SE TRASPASA LOCAL en Vía Ar-
gentina, apto para negocio.
Informes, Tel. 580614.

alimoms.

NECESSITAM COMPTABLE
FEINA ORDINADOR

Tot l'any, incorporació immediata, servei
militar complit. Informació: Tel. 5E0710



A GENTINA
BRASIL 	 1988 
ENCUENTRO BALEAR

SALIDA: 19 NOVIEMBRE - REGRESO: 7 DICIEMBRE

Visitando
RIO JANEIRO, CATARATAS DEL 1GUAW - PARAGUAY - BUE-
NOS AIRES - SAN PEDRO - MENDOZA - SANTIAGO DE CHILE.

PRECIO POR PERSONA 225.500 Ptas.

Reservas:
VIAJES GRAN SUR - Tels 206612 y 206805
VIAJES PELICAN - Tels. 720428 y 720429
AUTOCARES GRIMALT, S. A. - Tels. 580246 y 581135
EN PORRERES: CA'N SEGURA - Tel. 647334

Jornades Socio-Culturals-Recreatives de la]
Tercera Edat de la Comarca de Migjorn

AGRAYMENT
La Comissió Organitzadora vol agrair públicament a les Insti-

tucions Autonòmiques, al Consell Insular, als Ajuntaments, a l'IN-
SERSO, a «la Caixa» j «Sa Nostra» la seva valuosa collaboració per
aquestes jornades.

FELANITX

N'Andreu Fiol ha ingressat a
l'Escola de Lutiers de Cremona

El nostre paisà N'Andreu Fiol i
Monserrat, acaba de superar la pro-
va d'ingrés a l'Institut Internazio-
nale de Liuteria A. Stradivari» de
Cremona (Italia).

Aquest centre és el més impor-
tant del món quan a la confecció
d'instruments musicals de corda
per a arc, amb una tradició que
arranca en el segle XVI en els pres-
tigiosos tallers d'Amati, Guarneri,
Malpighi i, el més famós de tots,
del que ha pres nom l'escola, Anto-
ni Stradivari.

Es curiós que fins fa molts pocs
anys la presència d'espanyols a
aquest centre havia estat nulla i
fins l'any passat no sorti el primer
titulat d'aquesta nacionalitat de
l'esmentada escola.

Obviament el fet de que N'An-
dreu Fiol hagi estat admès al cen-
tre cremonès, es ja un fet impor-
tant i que suposa un alt reconeixe-
ment de les seves aptituds. L'apre-
nentatge de les depurades tècniques
d'aquest art té una durada de qua-
tre anys, que es el temps que té
previst el nostre paisà de perma-
nencia a aquesta ciutat de Llomba•
dia.

Ens alegram de debó d'aquesta
noticia i desitjam al bon amic un
profitós aprenentatge.

El P. Miguel Obrador, homenatjat
amb motiu del fie aniversari

Diumenge passat, a l'església de
Sant Gaieta de Barcelona, es va re-
tre un homenatge al pare Miguel
Obrador, C.R., amb motiu d'haver
complit el 80è. aniversari.

El Pare Obrador es natural de
Felanitx i porta més de cinquanta
anys de vida sacerdotal. Cap all à els
anys 50 fou Superior de la comuni-
tat Teatina felanitxera i els qui el
tractarem guardam d'ell molt bon
record. Ha dedicat molts anys i
afanys del seu sacerdoci a l'esglé-
sia teatina de Barcelona i ha mal-
dat sempre d'identificar-se amb el
poble català.

En aquesta avinentesa, en el tem-
ple teati, concelebraren una Euca-
ristia al seu costat, el P. Provincial
de l'Orde i nombrosos sacerdots,
germans teatins, diocesans i d'altres
congregacions. El P. Antoni Oliver

féu l'homilia i la part musical ana
a càrrec de la Coral «San Caye-
tano».

A la tarda, al saló d'actes del ca-
sal teati se celebra una festa en ho-
nor de l'homenatjat, a la qual hi
hagué parlaments i l'actuació del
Grup Cultural Ballets de Catalunya.

Des d'aquestes planes ens unim a
l'homenatge amb els desitjos més
fervents de que el P. Obrador pu-
gui continuar molts anys al servei
dels feligresos de l'església teatina
de Barcelona.

Llorenç Valverde ha tret càtedra a
Ia Politècnica de Barcelona

Recentment3i per concurs-oposi-
ció, ha obtingutfla Catedra de Cièn-
cies de la Computaciú i Intel.ligèn-
cia Artificial de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, el nostre bon
antic En Llorenç Valverde.

Ilebi la nostra (9ahorabona.

Sta jubilat en Salvador Estelrich,
cap de Correus i Telègrafs

El passat dia 14 se jubila. En
B. Salvador Estelrich Sansó, qui
per espai de vint-i-sis anys i mig ha
exercit el càrrec de cap de l'oficina
de Telègraf de Felanitx —els dar-
rers vuit anys, oficina fusionada de
Correus i Telègraf—.

El Sr. Estelrich, després de com-
plir sengles destins a Madrid i Bar-
celona, fou assignat a l'oficina de
Manacor, on resta per espai d'un
any i mig. El 1960 vingué a Felanitx
i arran de la jubilació de D. Manuel
Oliver, fou nomenat cap de l'oficina
de Telègraf, càrrec que ha ocupat
fins al present.

El mateix divendres dia 14, el
personal de l'oficina de telecomuni-
cació es reuni en un dinar a l'en-
torn de Salvador Estelrich per tal
d'accmiadar-lo del seu càrrec.

Des d'aquestes planes volem fer
patent a N'Estelrich els nostres
bons desitjos perquè pugui fruir
molts anys lliurat dels deures pro-
fessionals.

Curset de Formació professional
per a comerç

Del 7 al 18 del proper mes de no-
vembre, se celebrara a Felanitx un
curset de «Introducció al Market-
ing» organitzat per la UGT - CO-

MERÇ amb la subvenció de la Con-
selleria d'Indústria i Comerç de la
Comunitat Autònoma i sota la di-
recció pedagògica de l'Institut de
Formació i Estudis Socials.

L'horari d'aquest curset serà de
20 a 22.30 hores, de dilluns a diven-
dres i només seran admesos 25 cur-
sillistes.

Per a inscripcions podeu acudir
a la seu local de la UGT, carrer de
Nuno Sang, 14 baixos, els dimarts
i dijous de 16 a 20 h. i els diven-
dres de 18 a 20 h. Tel. 580007.

Curset sobre relacions laborals
Organitzat per la CAEB i patro-

cinat per l'Ajuntament de Felanitx,
el proper dimarts dia 25 començarà
un curset sobre relacions laborals
d'una durada aproximada de dos
mesos i mig. S'impartira de dilluns
a dijous, de 20 a 22 hores,
a una dependência del Cine Felanitx

Per a inscripcions poden dirigirse
a la Casa Municipal de Cultura.

Penya Topo»
Divendres dia 7, la penya «EL

TOPO» celebra un sopar a un res-
taurant del Port, amb la intenció de
passar les darreres noticies i pre-
parar noves activitats.

Aquells que no hi pogueren assis-
tir i vulguin rebre aquesta informa-
ció, es poden posar en contacte
amb els organitzadors.

Adoració Nocturna
Dilluns dia 24, a les 9 del vespre,

en el Convent, se celebrara Vigilia
d'Adoració Nocturna.

Secció Religiosa
ESGLESIA DE ST. ALFONS

FESTA DE SANT GA1ETA
Divendres, dia 28 d'octubre, a les

15.30, MISSA ESCOLAR amb ofre-
nes, lectures i oracions dels fidels
a càrrec dels alumnes del Collegi
de Sant Alfons.

El mateix dia, a les 6 del capves-
pre, TARALITURGIA JUVENIL.

Dissabte, dia 29, a les 18.45, cele-
bració de Vespres de la Mare de
Déu i Eucaristia.

Diumenge, dia 30, a les 19, MISSA
CONCELEBRADA presidida p e r
Mossèn Miguel Serra Llodra, Rec-
tor de Felanitx i homilia que dira
el P. Antoni Oliver Monserrat, C.R.

La Capella Teatina; sotala direc-
ció de Sor Catalina Puig, interpre-
tarà entre altres composicions sa-
cres, Kiryes i Agnus Dei de la
«Missa in honorem Scti. Cajetani»
a 6 vs. mixtes, del P. Miguel dels
Sants Capa, C.R.

LES COMUNITATS DELS PA-
RES TEATINS I DE LES RELI-
GIOSES TEATINES VOS CONVI-
DEN BEN CORDIALMENT A LA
FESTA.

v)1)6),k
.1 • MACRAME

SE NECESITA CHICO de 16 años
para camarero.
Informes, Bar Ca N'Ussola, plaça
d'Espanya.

informació local

Autocares J. Caldentey
Linea Felanitx—Porto-Colom—Felanitx

HORARIO QUE REGIRA A PARTIR
DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 1988

DIAS LABORABLES SALIDAS DE FELANITX: 9, 14'15 y 17 h.
DIAS LABORABLES SALIDAS DE P. COLOM: 9'20, 14'45 y 17'30 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS SALIDAS FELANITX: 9, 12'30 y 17 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS SALIDAS P. COLOM: 920, 13 y 18'15 h.

ADVERTIMOS QUE DURANTE LOS MESES DE INVIERNO SE
SUPRIME EL TRAYECTO Y PARADA DE CALA MARÇAL.



FELANITX

Avantatge de flavors

De Ilicêncies, llicenciatures i Ilicenciats
A Xavier Salvid i Pied

Llicenciat en Història

El correu que no corre, l'antena del terrat que apunta a Mallorca
(pert) la radio esta en reparació), jo encara fent el boig per aquí... Sort
del FELANITX que arriba adesiara, i que adesiara qualcú va cap alla o
torna. Com que el correu no dona cap seguretat, no escric, no sé si m'es-
criven, i ara escric aquesta, que si se perdés... no se perdria gaire.

Tot ve arran de que el FELANITX del 6 d'agost passat em fa saber
que tres felanitxers han obtigut, cadascú la seva, llicenciatura: en His-
tòria de les les Balears, En Xavier, que m'hauria agradat tenir per dei-
xeble; en Medicina a la Autônoma de Barcelona, Na Llucia; en Veterina-
ria a la de Saragossa, en Joan. Bon any! Bona collita! Enhorabona
(tardana) als tres. No sé si ja tenim llicenciats per la Complutense, Sala-
manca o Santiago, per() poc a poc en podrem arribar a tenir de S'Horta,
Cas Concos o Es Carritxó, almanco Facultats, depenents de la Universitat
de Felanitx, ara que atreu les mirades del món (i San Pedro), revertint
Ia situació econòmica que li feu escampar felanitxers arreu.

Fins i tot he recordat que am?) de llicenciats a Felanitx, ens vé de
lluny, perquè ja fa molts d'anys, quan el no tenir un títol de llicenciat
et feia sentir ben igual que un noningú, En Bernat de Sa Caixa, aquell
humorista i bon amic (que deia «m'enyorareu» i l'enyoram...), es pre-
sentava amb unes targetes que deien: «BERNARDO BENNASSER BOR-
DOY - Soldado de 2.. LICENCIADO del Ejército Español». Era que
havien dat «s'absoluta», i en aquelles saons hi havia carreres que no du-
raven tant com l'hostatge a un quarter.

D'ença que als homes ens donaren el lliure albir, la Ilicencia ha es-
devingut norma en lloc d'esser excepcional (i no ho dic pels llicenciats).
Així arriba el Ilibertinatge, del clue no hi hauria res a dir si no escapças
Ia meva Ilibertat, i iasaiut. del Ilibertí„ pitjor encara si esta afiliat a la
S.S. (Seguretat Social, no confondre amb la d'En Hitler). En nom de les
llicencies, l'home fa tot el que li passa per l'escudeller.

N'hi ha que prenen «llicencies poètiques» (les menys greus), i se
n'agaien tantes que arriben a creure que són poetes (mai glosadors!)-, i
acaben fent poesia «surrealista» (que no entenc), i publiquen llibres (que
molt poc se venen) (que ningú llegeix). Preniu la llicencia de triar el
que volgueu. I no seria res això! Encara n'hi ha de pitjors.

Comencem per la «Ilicência marital». Qualcú podria pensar que es
tracta de que el marit pugui fer el que vulgui. Idò no. És la dona, que
pot fer el que abans no podia sense permís del marit, i sort que ella,
de cada dia, agafa més atribucions. N'hi ha que ja no han de menester
Ilicencia... ni marit. Es quasi iqual que allô de la «llicencia paterna»
autoritzant als als fills menors d'edat a celebrat certs actes... ¿I els fills
clue no accepten ni suggerencies? Jo en conec que solament agafen
gateres... «paternals». A tant arriba, que també hi ha «Ilicencies eclesiàs-
tiques», i n'hi ha que hambe han agafat «s'absoluta». Tampoc hi tenc res
a dir, pert, trob que els bisbes adesiara haurien de revisar les llicencies
concedides per a predicar... Personalment, crec que s'arribarà a perdre
del tot aquell art d'En Costa i Llobera, i estic ben segur que no es que
no devalli l'Esperit Sant. És que no hi ha veu... ni vot.

De totes les llicencies, la més estimada per a tothom deu esser la
Ilicencia anual en el treball. Mercê a ella el turisme ha esdevingut en
benestar per a nadius i estrangers. A força de Ilicències anuals, un dia
també t'arriba «s'absoluta», ..eom a jo mateix, des de fa tres anys. Jubilat,
Pue fer el que vulgui... amb el temps... que em sobra, pet-6 les forces
minven, de cada vegada més. La llicenciatura de la vida arriba quan el
llicenciat ja no pot exercir.

No i ha dubte que es molt més important un llicenciat que un
llicenciós. Fan més, als interessos locals, tres llicenciats, que tres llicèn-
cies per a construir hotels al port, amb zelador d'obres... o sense. Per
això crec que tenir tres nous joves llicenciats felanitxers, mereix més que
tres petites notes a «Vida social» del nostre «Setmanari d'interessos
locals». I més quan començarem a fruir de les seves obres. Que sia prest!

Deix les llioencies «polítiques» pels qui les se prenen, pels qui les
sofreixen, i pels politics mateixos, malgrat no sien llicenciats (general-
ment).

San Pedro, 6 de setembre de 1988.

MIQUEL ANTONI ENGINYER

Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas

C. Sa Llana, 15 - Tel. 580448v la. Volta, 167 - Te1.581144 FELANITX

Per P. Xamena

Agost.—La banda de música que dirigeix D. Miguel Oliver prengué
part en el certamen organitzat a Palma amb motiu de les fires i festes.
Aquesta banda no era municipal i en aquesta ocasió l'Ajuntament acordà
organitzar-ne una.

Agost.—Es venen gelats de varies clases en el saló de descans del
teatre del carrer del Bisbe Puig.

Agost 28.—Festa de Sant Agustí. Resulta desanimada. Hi hagué to-
ros. El batle per fer economies suprimí els cavallets.

Agost 29.—Tocaren per foc a una casa del carrer de les Parres.
Setembre 8.—Féu una gran tempestat d'aigua, trons i llamps. En es

Domingos sa torrentada se'n dugué a la mar un carro carregat de Pedres.
Setembre.—Un ca rabiós en es Port mosegà dos allots els quals foren

enviats a Barcelona per ésser sotmesos a un tractament antirrabic en el
laboratori del Dr. Ferran.

Setembre.—Per Felanitx passen cada dia carros carregats de figues
que des de Campos transporten a Manacor per fabricar esperit, les pa-
guen a 2'50 el quintar. 

Restaurante MALLORCA
NUEVA DIRECCION

Especialidad en cocina mallorquina   

Sopas mallorquinas
Conejo con cebolla
Frito mallorquín
Almejas rubias
Llampuga con pimiento
Lengua
Lechona

350
400
250
650
400
300
400

y nuestras sugerencias
Merluza a la Vasca
Rape-a. la Marinera
Parrillada de pescado
Entrecote pimienta
Filete Stroganoff •   

POLLOS AL AST Y PAELLAS POR ENCARGO

BANQUETES, BODAS, COMUNIONES

Pida presupuesto sin compromiso

Paseo Ramon Llull, 21 	 — 	 FELANITX 	 Tel. 581631         

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

P°. J. Estelrich, 18 - Tel. 580645              

Escola de hall per adults
El curs 88-89 començarà el dia 25

d'octubre, a les 21'30.

Lloc: Club Gimnàstic Felanitx
C. de la Mar, 16.

Matricula, al mateix Hoc els horabaixes
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Equipo Musical Crown
30 watios 	  19.900,•
Vídeo VHS. (mando a
distancia) + Televisor
20" Thomson 	  129.000,-

Descuento especial
de un 10%

en discos, cassettes y
compact disc.

GRAN FIESTA
DE APERTURA TOTAL
Día 22 sábado de Octubre a partir de las 17 H.
Con la actuación de:

- Banda Municipal de Santanyí
- Bailes folklóricos Mallorquines
-Y la actuación especial para niños

de los Payasos TOLIN y LITO
- Degustaciones gratuitas

VIAJE GRATIS

Para participar en el sortea de un viate a Canarias para dog
personas. deposoten los tikets de as compras realizadas del 22
de Octubre al 5 de Noviembre. en el buzón de HIPER OOP
El sorteo se celebrara el dia 5 de Noviembre en el mismo
recinto de HIPER D'OR ante la presencia del público aststente.

FELANITX

loadeted4
Pasta de sopa Ardilla
500 grs.  	 53,-

Pan a la Brasa Ortiz 	  145,-
Aperitivo Maxi Mix 150 grs 	 93,-

Pan Sandwich Bimbo
Regalo 1 paquete Bocatas
4 uds 	  209,-

Galletas Cookies
Chocolate o Pasas 190 grs. 	 109,-

Galletas Príncipe de
Beukelaer 180 grs.
pac. 3 uds. Con Regalo .. 	 199, -

Galletas Petit Rio 400 grs.	 79,-

Madalenas Redondas La
Bella Easo Bolsa 12 uds. .	 115,-

Patatas Fritas Crecs 200 grs 	 99,-

Chocolate Milka 150 grs.  	 96,-

Leche Evaporada Ideal .	 89,-

Corn Flakes 250 grs. 	  145, -

Petit Chamburcy.
pac. 6 uds 	 139,-
Yoghourt Chamburcy
natural  	 20,-

Yoghourt Chamburcy
sabores  	 21,-

Café Mallorca 250 grs.
Molido Mezcla Superior ..	 129,-
Sopas Knorr  	 55,-

Cola Cao 500 grs. 	  219,-

Arroz La Fallera kilo 	  109,-

Salchichas Wieners
Oscar Mayer 	  112,-

Bacon Oscar Mayer
200 grs. 	  169,-

Aceite Girasol Balle litro ..	 155,-

Comida Perros Pal 800 yrs. 139,-

Legumbres cocidas Chistu
formato 1 Kilo  	79,-
Atún aceite Eureka
Ro-70 pac. 3 uds. 	  125,-

Foie gras La Piara 100 grs 	 69,-

Aceitunas rellenas
La Española, lata 420 grs. 	 106,-

Mayonesa Hellma's 450 grs. 165,-

Confituras Hero
Frasco 1/2 Kg.. Melocotón,
Albaricoque, Fresa y
Naranja Amarga 	  145,-

Miel Granja San Francisco
500 grs. con Dosificador 	 198,-

Cerveza Skol
caja 24 uds. 1/4 	  695,-

Cerveza Dortmunser unión
lata  	 59, -

Agua font D'es Teix
litro y 1/2 	 18,-

Seven Up 2 litrós 	  119,-

Bitter Schweppes
pac. 6 uds 	  159,-

Tónica Schweppes
litro y 1/2 	  139,-

Pepsi Cola 2 litros 	  139,-

Kas Naranja y Limón
2 litros 	  139,-

Zumos Kas Fruit Brick litro 	 119,-

Aka 2/016
Cava Codorniu Extra
seco y semi 	  559,-
Vino Federico Patemina
Banda Azul 	  309,-

Vinos Peñascal
Tinto, Rosado y Blanco ..	 299,-

Vinos Vallformosa
Tinto. Rosado y Blanco .	 248,-

Brandy Soberano litro 	  550,-

Brandy 103 litro 	  550,-

Wodka Eristoff litro 	  530,-
Ginebra Rolling litro 	  399,-
Hierbas Dulces Tunel 3/4. 	 420,-

Palo Tunel litro 	  639,-

Whisky Bell's 3/4 	  899,-

Papel Aluminio Albal
16 metros  	 165,-

Papel Higiénico Scottex
4 rollos 	  139,-

Papel cocina Cel 2 rollos 	  139,-
Lejía Conejo Amarilla
2 litros  	 89,-

Mistol Vajillas litro  	 89,-

Limpiador Tenn litro 	  119,-
Detergente Wipp Express
650 grs.  	205,-
Servilletas Marpel 100 uds.
30 x 30 	 68,-

Limpiacristales Poliglas
Regalo 1 bolsa recambio. 	 149,-
Foros Hornos 18 onz 	  255,-

Centella 18 onz 	  249,-

Tambor Detergente Vivó .
5 kgs . 	  559, -

Vim Limpiahogar 4 litros
Regalo 1 cassette Isabel
Pantoja 	  449, -

Jabón Liquido Sanex
Dermoprotector 900 grs.. 	 298,-

Dieffenbachia 	 125,-
li
	

Cocos mini 	  135,-

Saint Paulia 	  125,-

Ficus Robusta 	  195,-
Cítricos con Frutos 	  3.950,-

,

Gamba pelada grande
congelada Kg 	  2.200, -

Calamar plancha
congelado Kg 	 850,-

Langostino cocido Kg. 	  1.500,-

Emperador Kg 	 645,-

Patatas saco 10 kilos . 280,-

Lechugas 	 35,-/uni.

Manzana Golden Extra 75,- /Kg.
Prátanos 	 145,- /Kg.
Pifia tropical 	 175,- /Kg.
Kiwi Extra 	

eamezeli4/

35,-/uni.

Chuletas lomo de cerdo 490,- /Kg.
Chuletas Aguja de
cerdo 	 380,- /Kg.
Lechona Mallorquina 	 590,- /K9 .
Pollo Fresco 	 195,- /Kg.

046

Jamón cocido extra Palma 	 595,- r
Mortadela Palma
Italiana o con Aceitunas ..	 215,-
Jamón Serrano
Casademont 	  995,-
Bacon Casademont 	  325,-
Salami Acueducto 	  575,-
Queo Labrador 	  655,- €
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Premis 31 de Desembre de L'Obra Cultural Balear 	 Cronicó Felanitxer
CONVOCATORIA 1988

L'Obra Cultural Balear convoca
els PREMIS 31 DE DESEMBRE de
1988 amb la finalitat de reconèixer,
d'estimular i de fer sorgir tot tipus
d'actuacions, de comportaments i
d'activitats encaminats a afavorir
l'ús normal de la llengua catalana
en tots els ambits de la vida social
i pública, a promoure la cultura i
a desvetllar i a desenvolupar la
consciència nacional pròpia de les
111es Balears.
PREMI FRANCESC DE B. MOLL

Destinat a premiar la persona o
grup de persones, l'entitat jurídica
o l'organisme privat que en la tra-
jectbria de la seva activitat hagi
participat de manera destacada a
les les Balears en la normalitza-
ció social de la llengua, la cultura
i la personalitat nacional.
PREMI GABRIEL ALOMAR

Destinat a premiar un treball es-
crit (llibre, informe, sèrie d'articles
periodístics...) o audiovisual (TV,
radio, vídeo...), publicat o difós per
primera vegada al llarg de l'any.
Com a anàlisi, descripció o divulga-
ció, el treball premiat haura de fa-
cilitar la comprensió de qualsevol
aspecte de la realitat present de les
Illes Balears.
PREMI EMILI DARDER

Destinat a premiar iniciatives o
experiències en el camp de l'educa-
66, especialment orientades cap a
la normalització del català com a
llengua vehicular de l'aprenettatge,
Ia renovació pedagògica o 1!educa-
ció medioambiental.
PREMI BARTOMEU OLIVER

Destinat a premiar una activitat
individual o collectiva feta durant
l'any que hagi contribuït a la nor-
matilzació lingüística i a la difusió
pública de l'ús del català, en un
ambit concret.

BASES
1. Poden optar en aquests pre-

mis totes aquelles persones o grups
de persones, entitats o organismes
privats que siguin presentats com
a candidats per la Junta Directiva
de l'Obra Cultural Balear, per qual-
sevol de les seves delegacions insu-
lars o locals o per un nombre no
inferior a tres dels seus socis.

2. Cada candidatura ha d'anar
acompanyada d'un informe que jus-
tifiqui i raoni la proposta. Es pre-
sentara per triplicat a màquina o
ordinador i a doble espai, a la seu
social de l'O.C.B., carrer de la
Impremta, núm. 1, pral., Palma
(Mallorca), 07001. Telèfon: 72.32.99.
Fax: (971) 71.93.85.

3. Qualsevol persona, particular-
ment, també podrà suggerir per
escrit o per telèfon, candidats a la
Junta Directiva, la qual estudiarà
el suggeriment i decidirà en darrer
terme si ha de ser presa en consi-
deració pel Jurat. En el cas que
s'accepti, la Junta Directiva elabo-
rara l'informe.

4. El termini de la presentació
de candidatures acabara el 15-11-88,
a les 20'00 hores.

5. El Jurat dels PREMIS 31 DE
DESEMBRE DE 1988 estarà for-
mat per Miguel Alenyar, Josep M.
Llompart, Bartomeu Bennasser, Isi-
dor Mari, Maria Barceló, Miguel
Monserrat i Joan Miralles.

6. El premi consistirà en una
escultura elaborada expre ssament
per Pere Pavia i un diploma acredi-
tatiu.

7. El veredicte es farà públic
durant el mes de desembre de 1988
en un acte, social.

COMPRO APARTAMENTO en Por-
to-Colom, parte Aduana o Capilla.
Informes, Tel. 675352.

A PÈND
per Ramon Rosselló

1348, 27 agost.—Bernat Bru i dona Benvinguda venen a Catarina dona
d'Huguet Canet una quartera de blat censal sobre un tros de terra en el
rafal anomenat del Rector, atou del rector de Felanitx, per preu de 7
lliures i mitja; confronta amb camí de l'alqueria Rossa, terra - de Guillem
Sunyer, possessió de Pere Oliver, camí que va a la cavalleria de la Gale-
ra. Signa Ramon des Carròs, rector de l'església de Felanitx. (ACM perg.
n." 8.911)

1452, 22 agost.—Pere Roig, patró de balaner, ha de fer un viatge a
Barbaria i retornat a Mallorca anirà a Nàpols amb un carregament de
pedra per les obres del castell Nou. (ARM AH 493 f. 309)

20 setembre.—Pere Mir, patró d'una fusta de 3 timons, promet que
anirà al port de Maó i retornat a Mallorca carregarà pedra per portar a
Nàpols. (Id f. 326)

1454, 20 setembre.—Jaume Bonafè i dona Sibília de l'alqueria Tortitx
deuen 100 quarteres de blat censal a Martina dona de Francesc Corró,
notari, que fan sobre la possessió La Punta, de Bellver. (ARM Pere Mar-
torell-Antoni Catany M-178 f. 151v)

1470, 17 novembre.—E1 llodinent general mana a Macià Safortesa,
donzel1 de Mallorca, pagui 6 lliures i 11 sous a Jaume Sabet de Felanitx,
preu de diverses canals de pedra que ha portat de les pedreres de Fela-
nitx fins a carregador. Antoni Sagrera, picapedrer, era l'encarregat de
portar le pedra en mans de dit Safortesa. (ARM AH 509 f. 400)

1471, 7 maig.—Miquel Sagrera i el seu fill Gillem Sagrera i Guillem
sastre, picapedrers, han rebut 37 Inures i 10 sous de Pere Font ciutadà
per fer obres a escarada en la seva alqueria. (ARM Joan Morro M-505 f.
112v)

1482, 11 novembre.—Inventari de bens del notari Antoni Font. Entre
els llibres consta en tenia diversos referents a escriptures de Felanitx,
un d'actes de la Cort de Felanitx, un de la cavalleria de Pacs i altres.
(ARM Joan Morell M-66 f. 11-14)

1503, 20 juliol.—Andreu Gaya, beneficiat de la Seu, per pagar el que
deu el seu germa -Caries 'Gaya, notari de Felanitx a Pere Mulet, notari,
assigna 39 quarteres, 4 barcelles i 4 almuds de blat que li deu Burgues.
Burgues, donzell per un benefici fundat a Felanitx, posselt pel seu nebot
Joan Gaya. (ARM Cristòfol Mir M-666 f. 29)

1519, 13 maig.—Gabriel Pons, canonge i rector, i els jurats: Onofre
Ferrandell, Salvador Abrines, Cosme Proens i Antoni Oliver, com a pro-
tectors de l'Hospital de la vila compren un censal per al benefici instituït
pel fundador (1456) Jordi Sabet. (ARM Antoni Nadal N-27 f. 125)

1557, 11 març.—Gabriela viuda de Gabriel Prohens i els seus fills Ga-
briel i Gabriela venen a Pere Gelabert l'alqueria dita Son Prohens, alou
reial, per preu de 124 lliures; confronta amb Aumallia, El Fangar i altres.
(ARM Guillem Carreres C-352 f. 34)

LORD BYRON
PIANO BAR

Actuación en directo todas las noches del
pianista JOAQUIN

Abierto de las 21 hasta as 3 de la madrugada

C. S'Espalmador, 4 	 CALA FERREIRA
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«Felanitx el Temps i l'Art»
(Ve de la pagina 1)

Jaume Prohens (Felanitx, 1964).
Maria Ramis (Felanitx, 1964). Ber-
nat Sansó (Felanitx, 1963).

Total obres exposades: 16 pintu-
res, 5 escultures i 2 peces de eel-A-
rnica.

Lloc dexposició: «Es Gurugú».
I per últim i del text del catàleg

esmentat en treim la re fle x ió
que justifica cada una de les sec-
cions que integren l'exposició:

«La Hum i el color de Fen-
-torn privilegiat esdevenen personat-
ge central de la primera part
d'aquesta mostra. Obres que neixen
de la contemplació del paisatge
comú per trascendir la noció de
l'espai representant i acabar en el
terreny de la imaginació. Es igual
que un mateix motiu es repeixi
obsessivament. Tanmateix, els re-
sultats seran tan diferents com
geografies i Rocs ocupen el territori
mental i sensitiu de cadascú. Ve't
aqui un dels secrets més poètics
que l'art ens amaga. En definitiva,
aquesta primera exposició no és res
Hies que pintura decididament me-
diterrània de forta dimensió senso-
rial i amb la capacitat de comuni-
car a l'espectador la plácida sensa-
ció de l'harmonia.

L'època anterior a la década ac-
tual respon a uns signes marcada-
ment diferents als d'ara. La genera-
ció nascuda als anys de potsguerra
ha hagut de fer-se cara entnig
d'unes crcumstáncies adverses per
al normal desenvolupament de l'art.
Si 136 es cert que a la década dels
seixanta es comencen a obrir nous
horitzons, l'aïllament cultura persis-
teix i són pocs els privilegiats que
tenen accés als canals d'in formació
internacionals. Molts seran els que
hauran de mostrar la seva obra en-
mig de la més desoladora incom-
prensió general. Corren anys difi-
c ils per al món de l'art contempo-
rani que encara no acabaran a la
década dels setanta. Son anys des-
proveïts de l'actual sensibilització
institucional o comercial.

Tantes circumstàncies adverses
no afectaran l'ànim d'un bon gra-
pat de pintors felanitxers com ens
ho demostra l'obra exposada al pri-
mer pis de la Casa de Cultura. Es
dificil generalitzar sobre un con-
junt de pintura vinculat exclusiva-
ment per una cronologia que a més,
resulta excessivament ampla. Cada
obra respon a conceptes i formes
ben pròpies fins al punt que l'eclec-
-ticisme formal i conceptual seria
l'element més definidor de la mos-
tra. Obres que responen a una es-
tética majoritàriament figurativa
tot i que deformada o esquematit-
zada per cada expressió particular.
Obres, en fi, que mereixerien més
atenció que la que habitualment
han rebut.

La dècada actual viu l'explosió de
la pintura i la intronització de l'es-
cultura. Les institucions estatals,
autonòmiques i municipals pro-
mouen exposicons, beques i premis
en comú afany de promocionar l'art.
Fins i tot es reconeix un prestigi so-
cial a la condició de l'artista quan
només fa pocs anys es considerava
poc menys que • una desgràcia fami-

liar. Cada vegada hi ha menys bar-
reres geográfigues en el diàleg artis-
tic. Tothom té accés a la informació
a través de revistes, premsa, catàlegs
i exposicions. Això facilita la rapide-
sa en el coneixement de noves ten-
dències internacionals, emperò
també comporta el perill d'actituds
mimétiques que copien l'obra sense
entendre el concepte que la crea i
justifica.

Dins aquesta explosió de pintors
a la recerca de l'èxit es fa inevitable
Ia referència a un jove pintor fela-
nitxer —Miguel Barceló— gran
absent d'aquesta mostra per motius
honestament personals.

Probablement, el precedent de
Barceló ha servit d'estímul perquè
l'actual generació de joves artistes
felanitxers gaudeixi d'una vitalitat
que avui per avui, repren ostensi-
blement. Pintors a la recerca d'un
llenguatge propi que, molts d'ells es-
tan ja a punt d'assolir. I a les por-
tes d'obrir-se a mercats espanyols i
internacionals com ens ho demos-
tren algunes de les històries més re-
cents. L'exhibició de la seva obra en
el nou local municipal del Gurugú
deixa constància de l'interessant
clima carregat de suggeriments ten-
sions i propostes. Ben segur que el
nom de Felanitx sonarà de bell nou,
a les altes esferes de l'art.»

SE DONEN CLASSES PARTICU-
LARS d'anglès.
Informació, Tel. 580752.

SE DAN CLASES DE ALEMAN.
Inicio en noviembre. 2 clases se-
manales.
Informes, Tel. 580004.

VENDO PISO EN PORTO-COLOM,
en C/. Asunción, 8. 3 habitaciones
y 2 barios.
Informes en el mismo.

BUSCO PARA
ALQUILAR CASAS
DE CAMPO

Inf.: Tel. 581090 (noches)

CLASES DE LATIN
para BUP y COU

Ma GLORIA CAMPO
(sefiora del doctor Herrero)

Tel. 581003

«AIDA»
Divendres que vé, a les nou i

mitja, la Casa de Cultura acollirà
de nou una sessió videogràfica/mu-
sical. En aquest cas es projectarà
l'òpera de Verdi «Aida».

L'esmentada òpera s'estrenà el 24
de desembre de 1871 al Teatre
d'Opera de El Cairo, inaugurat no-
més dos anys abans.

La idea original de la història fou
de l'egiptòleg francés Mariette Bey,
encara que el libreto fou signat per
Antonio Ghislanzoni.

La première occidental va fer-se
Forty següent al teatre «La Scala»
de Milà.

«Aida» pertany avui al repertori
més clàssic. Any rera any s'estre-
nen roves escenografies i apareixen

al mercat nous enregistraments. To-
tes les grans veus verdianes l'han
incluida als seus repertoris.

L'argument de l'òpera enllaça
bona quantitat dels mites de la
Cultura del yell Egipte, el Nil, les
intrigues, les creences... tot hi
es a l'argument. Emmarcat enmig
d'una Música efectista, clara i ins-
pirada. Verdi compagina molt be
les grans escenes de multituds amb
el lirisme dels moments íntims.

La versió que podrem veure per-
tany a una producció en la qual hi
figuren les veus de Maria Chiara,
Ghena Dimitrova i Lucciano Pava-
rotti.

Pere Estelrich i Massutí

4 \. COMETAS

VENDO SOLAR en Porto-Colom,
Cl. Vell Mari. Con aguas residua-
les y desmonte. Precio 6.150.000
pesetas.
Informes, Tel. 575048.

SE NECESITA DEPENDIENTA pa-
ra tienda, que sepa inglés, ale-
mán y contabilidad.

SE NECESITA SERVICIO TEC-
NICO.

SE NECESITA CONTABLE con no-
ción de contabilidad oficial.
Informes, Tel. 657605 Sr. Perez
(horas oficina).

Cloenda de les Jornades Socio-Culturals-
Recreatives de la Tercera Edat

Demà diumenge dia 23, a las 10, concentració de les parelles amb més
de 50 anys de matrimoni a la Llar del Pensionista per anar tots plegats,
precedits de la Banda de Música, a l'Església Paroquial, seguint l'itinerari:
carrers Mar, Arraval, Aigo, Quatre Cantons, Nuno Sang i Plaça de Sta. Mar-
galida. Hi haurà Missa solemne. Cantarà la Coral de Felanitx.

Després de la Missa, la sortida serà per la Plaça de Sta. Margalida, car-
rer Major, Jordi Sabet i Plaga Constitució per entrar a l'Ajuntament, on
se'ls retrà un homenatge.

L'acte consistirà: Salutació per Francesca Picornell, felicitació per la
presidenta de la Llar Bárbara Palou i tancarà l'acte el Batle Cosme Oliver.
Entrega d'obsequis i vi espanyol.

El capvespre a les 3, concentració de la gent de tota la comarca al
passeig Ramon Llull.

A les 3'15 rebuda de les autoritats a la Casa de Cultura.
A les 3'30 desfilada cap al Parc Municipal, acompanyats per les ban-

des de música dels sis municipis de la comarca, pets carrers Horts, Nuno
Sanç, plaça de Sta. Margalida, Major, Miguel Bordoy, plaça de Pax i Bell-
puig.

A l'arribada s'aniran collocant als seients reservats a cada associació.
L'acte es desenvoluparà en el  següent ordr*
Interpretació per totes les bandes de múlca de l'Himne a l'Alegria.
Benvinguda per part del batle de Felanitx Cosme Oliver.
Intervenció d'un representant de cada poble de la comarca.
Entrega de trofeus als tres alumnes de la comarca premiats en el Cer-

tamen Escolar.
Entrega d'obsequis als majors de 90 anys assistents a l'acte, que hauran

fet el recorregut en cotxes antics.
Intervenció de la directora provincial de l'INSERSO Angela Tomàs, del

president del CIM Joan Verger.
Cloenda de l'acta a càrrec del president del Govern Balear Gabriel Ca-

fiellas.
A les 6'30, sopar de germanor per a tots els socis de la Comarca.
A les 8'30, NIT DE FESTA I BULLA per a tots els de la Tercera Edat i

també pels seus fills, nets i renéts. Actuaran les agrupacions musicals «Els
nostros» i «Els Argentins».

NOTA: El Parc estarà tancat des de les 8 del mati i s'obrirà a l'arriba-
da de la comitiva. No se permetrà l'entrada fins que tots els jubilats assis-
tents estiguin collocats. La concentració dels pensionistes felanitxers serà
també al passeig Ramon Llull, a les 3 de l'horabaixa.

EXPOSICIO:

FELANITX
EL TEMS i L'ART

INAUGURACIÓ: Dissabte, dia 22
a les 20 hores

CASA DE CULTURA
AJUNTAMENT DE FELANITX
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Club d'Espiai «Albada»

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581125 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas

I • Nuevamente sail indignado de
un campo de fútbol. Lo que pasó
en «Es Torrentó» el pasado domin-
go fue penoso. Nadie niega el pan y
Ia sal a un 'equipo tan prometedor
como es el MALLORCA ATCO. Pero
en el fútbol no es suficiente con ju-
gar mejor que el contrano; sin° que
hay que traducirlo en gores, si no
los marcas no ganas, es Ia.ley,de la ,

fortuna. Lo que ya es inadmisible es
que un colegiado quiera ser juez y
parte en el asunto: «Metiendo las bo-
las él mismo». —como diría un buen
aficionado—. ¡Así se las colocaban a
Fernando VII! ¡Cabot, a arbitrar
partidos de futbito!

• Voy a PORTO-COLOM y pro-
curo no evitar el «RICK'S», el bar-
pub fetén, donde la música debida-
mente seleccionada tiene aire de
protagonista igualito que los posters
cinematográficos. PEJOTA HU-
GUET, responsable de tal, me con-
firma que la buena marcha durará:-
todo el invierno ya que-no piensan
cerrar ni por asomo. Me alegro.

• Se acerca el día y la hora pese
a contabilizar los minutos y los se-
gundos el «FAMOSO .TRIO DE
«S'AUBA». Estos pasan volando pa-
ra nosotros, para ellos no tanto. Ya
saben, día 2 de noviembre PALMA-
MADRID y luego ¡CUBA! ... Unas
magníficas vacaciones ganadas a
pulso. ¡Ya contaran, ya contaran...!

• Soy un mal aficionado al BAS-
KET, sinceramente, pero el otro día
me enteré que hay en FELANITX
¡ni más ni menos! que SEIS EQUI-
POS DE BALONCESTO y ¡sólo!
cuentan con UNA PISTA. Los res-
ponsables de estos equipos hacen de
tripas corazón, no es para menos...
Había otra pista en perkpectiva, pe-
ro todavía no está lista, tampoco sa-
bemos cuando lo estará. Resulta que
no hay nadie indicado en nuestro
sonsitorio que sepa de que va el
asunto y ésto no es simplemente lo
peor, sino que encima el responsa-
ble de esta área ni se deja aconse-
jar. ¡Vamos, que nuestros amigos del
«basket» hacen milagros!

• Nuestros BENJAMINES tie-
nen buena mano, hay una total pla-
nificación. Sin duda debe destacarse
la labor de PEJOTA VAQUER. Los
chavales se portan bien y eso debe
ser recompensado. Un día de estos
eran invitados por el «BAR CRIS-
TAL» a una XOCOLATADA. ¡A ver
si alguien secunda el ejemplo!

• En el «CIRCULO RECREATI-
VO» ya hay varias candidaturas para
ocupar la plaza de CONSERJE que
queda vacante dentro de poco. Algu-
no ya ha contraído méritos sobrados
para ocupar la plaza... ¿Quién?
¡Qui-lo-sá!

a En el seno del C.D. FELANITX
hay caras largas, tristes ... No es
par menos, el equipo ha quedado
completamente diezmado. La lesión
importante de JULI, los problemas
de aductores de GALMES, el golea-
dor XISCO RIERA que se cortó un
dedo ... Además las SANCIONES
que van a caer a los jugadores VA-
LENTIN y MUT. Ya digo, todo un
poema. Por si fuera poco el Comité
va a multar y apercibir de cierre el
campo «Es Torrentó» si nos atene-
mos al acta que redactó el ¿colegia-
do? CABOT, un señor que tuvo erro-
res de bulto y abusó de su autori-
dad.

El próximo domingo el FELA-
NITX viajará al feudo del ARENAL
con un equipo de circunstancias,
puntuar allí"sería una auténtica sor-
presa. El árbitro designado sera el
colegiado ROIG MIRALLES, según
informes que obran en mi poder les
puedo decir que es algo caserillo.
¡Ya ven!
e • VIDEOCLUB.--« SHANGAI
SURPRISE». Director: Jim God-
dard. Intérpretes: Sean Penn, Ma-
donna. Productora: Lauren Video.
Duración: 97 minutos. Género: Aven-
turas exóticas. SINOPSIS: Glendon
Wasey, agudo, inteligente e impe-
tuoso vendedor, y Gloria, dulce e
inocente joven misionera norteame-
ricana, se encuentran tras la pista
de una gran partida de opio. Gloria
desea el opio para muchas y loables
razones: com analgésico que alivia-
rá el dolor de muchos soldados he-
ridos en el transcurso de la guerra
entre China y Japón. Por el contra-
rio, las razones de Glendon no son
nada honorables ... COMENTARIO:
Madonna y su esposo, Sean Penn,
como protagonistas absolutos de
una brillante, espectacular y diver-
tida película de aventuras en la mis-
teriosa capital de China. Aparte de
entusiasmar a sus admiradores, com-
placerá a los espectadores aficiona-
dos al género de evasión.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos dos nuevas películas taquille-
ras. «SUELTATE EL PELO» es la
última de los «HOMBRES-G» y tam-
bién el título de su último L.P. El
padre de uno de ellos MANOLO
SUMMERS es el director de este
producto que va destinado a un pú-
blico joven poco exigente que se lo
pasa fetén viendo las tonterías que
hacen sus ídolos. La otra película es
«EL TESORO DE SAN LUCAS» va
de aventuras modernas, con mucha
acción.

También se preparan para dentro
de breves fechas otras «DOCE HO-
RAS DE TERROR» con muchos pre-
mios para los que asistan disfraza-
dos a ver esta marathoniana sesión.

Pero de ello les informaremos con
más detalles en futuras ediciones.

JORDI GAVINA

\ 	 MODEL ISMO

SE DAN CLASES DE REPASO de
inglés de E.G.B. y para princi-
piantes.
Informes, Tel. 581270 y 575707.

El dia 5 d'octubre amb una festa
modesta, va tenir Hoc l'opertura de
curs del nostre club. Participaren en
Ia festa una cinquentena de nins i
nines que amb molta balla-
ren i jugaren durant dues hores. Els
monitors animaren la festa amb
concursos de ball i amb jocs d'imi-
tació de robots i altres personatges.

El dia 6, començà l'inscripció dels
nins que demanaven per esser del
club i a partir d'aquesta data, està
oberta la matricula.

Els monitors del club d'Esplai vo-
lem fer unes aclaracions sobre el
que creim que ha d'estar ben clar
per a tots els interesats i també per
ciuhlcú que ha arribat a confondre
la finalitat del club i n'ha posat una
altra que nosaltres no coneixem.
INFORMACIO DE L'ESPLAI

L'esplai no és un «aparcament» de
nins NI UNA ALTRA ESCOLA, tam-
poc no és una guarderia, i encara
menys una alternativa a la televisió.

¿Què es l'esplai?
Uf!... Potser un grup recreatiu i

formatiu, o be un centre d'amistat
o tal volta un complement a les acti-
vitats escolars.

«Espali» vol dir moltes coses. Pe-
rò nosaltres pensam que a la prác-
tica el nostre Esplai serà el que nos-
altres volguem que sigui.

Els nins que vénen al nostre Es-
plai no són material d'experimenta-
ció. Nosaltres no ens hem plantejat
mai el provar de tenir els nins «a
veure que passa». Els nins compten
molt per a nosaltres ja que són una
matèria prima valuosíssima que hem
de tractar amb tots els miraments i
amb l'adequat respecte.

Els nins que tenim cada setmana
necessiten establir bones relacions
d'amistat amb nosaltres i amb els
companys. El nostre paper es afavo-
rir-les i mai crear un cercle d'obs-
tacles que no els deixen ésser com
ells voldrien...

Els nins que ens heu confiat es-
peren molt de nosaltres i no podem
decepcionar-los. Per a aim') volem
cantar, fer teatre, sortir, jugar, etc.,
etc., etc., és a dir divertir-nos i fruir
de la companyia dels amics.
LES NOSTRES POSSIBILITATS
SON LES SEGUENTS:

El club compta amb un grup molt
bo de monitors que estan plens d'a-
legria i illusió per treballar amb els
infants (enguany s'han apuntat un
grup de mares joves que donen vida
per la seva participació i capacitat
de connexió amb els nins).

Els nins que formen . part del nos-
tre club són en principi tots els qui

demanin entrar en el grup i volem
que sigui un club obert a tots els
nins del poble. Les edats que hem
establert són:

Entre els 6 i els 14 anys ( ja que
es així com sempre ha estat per nos-
altres i per l'esplai en general).

Feim tres grups: lr. De 6 a 8 anys.
2n. De 9 a 11 anys. 3r. De 12 a 14
anys.

Així s'estableix una correspondèn-
cia entre E.G.B. i Esplai, de manera
que en canviar de nivell educatiu, es
pugui rtobar, dins la mateixa en-
titat recreativa o fora d'ella, un grup
més especialitzat i més enfocat cap
a l'adolescència (excursionista, co-
ral, cultural, debats, etc.).

Hi ha moltes activitats per a rea-
litzar en el club i, que consideram
molt importants per tots els nins, ja
que estan pensades per les distintes
edats i perquè servesquin d'estímul
creatiu.

Tenim feta la programació
quest trimestre. No la volem posar
aquí perquè es molt llarga, però as-
senyalarem qualquna de les activi-
tats que hem de fer:

Recreatives: jocs d'exterior, i d'in-
terior. Dòmino, dames i escacs. Jocs
reunits.

Deportives: Futbito, Tennis, Bás-
quetbol, Ping-pong.

Artistic: Tècniques de dibuix i
pintura. Ball mallorquí. Dances de
tot el món. Teatre. Gimnástica i
mim. Classes de guitarra, flauta
ritme musical. Excursions, sortides i
participació en les festes del poble.
Concursos de les distintes activitats
que hem fet (musicals, de pintura,
de ball). Festes i altres.

Treball manual.—Amb distints
materials i de molta d'importància
pels nins, ja que tenim present tots
els qui són necessaris que els nins
emprin.

El club demana com cada any
1.000 pts. per ajuda a cobrir les des-
peses de material.

Està obert els dimecres, dijous
divendres pals nins i els dilluns i
dimarts pels monitors.

Esperam que ens ajudeu a dur a
tereme aquesta feina tan agradable
per nosaltres i a la vegada tan gra-
tificant.

AVIS: Si vos sobren moquetes, ca-
dires o qualsevol altre moble per
seure, agrairem que ens els faceu
arribar ja que són del tot imprescin-
dibles al club per a poder seure tots.

ES COMPREN LLIBRES USATS i
papers antics.
Informes, Tel. 713055 (de 10 a
1'30 i de 5 a 8'30).

CONSULTA DE DERMATOLOGIA

Joan Escalas Taberner
Col. 3264

MALALTIES DE LA PELL, CABELL I VENÈRIES

Consulta: Dilluns horabaixa.
Hores convingudes

C. Costa i Llobera, 32 - 1 er. B. - Tel. 582233
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3. 11 DIVISION

Demencial arbitraje del Sr. Cabot
Valeatin y Mut, expulsados, dejaron al Felanitx en clara

inferioridad numérica
Felanitx, O - Mallorca Atco. 2

4k)12).
407/\

•
COMETAS
MODELISMO
MACRAME
MANUALIDADES
Carrer d'En Nuno Sano, 4
Felanitx

° i;n02,12g2,E0 ECONOMISTES
Sol, 17 - 2on. 	 Tel. 582998 	 FELANITX

-Assessorament fiscal i comptable a persones
físiques i societats.
-Tractament informàtic de la comptabilitat
-Anàlisi financera i econòmica
-Auditoria

Horari: Dilluns a divendres de 16 a 20 h.

FELANITX

Ráfagas de viento cálido que difi-
cultaron el juego de ambos equipos.
Buena entrada en «Es Torrentó».

FELANITX.—Parera (1), M. Riera
(1), R. Juan (1), Valentin (1), Llull
(1), Pont ,(1), Teruel (1), Felipe (1),
Mut (1), Agustin (1) y M. Rial (2).

ARBITRO: Cabot (0), fatal, muy
mal ayudado por los jueces de
linea, dejando de señalar un claro
penalty en el minuto 7 a Martin
Rial. Mostró, tarjetas ,amarillas Llu11,
Vidal, Esteban, Zamora, Teruel,
Pons, M. Riera, Agustin y Magín.
Roja directa a Valentin y Mut del
Felanitx.

GOLES: 0-1, minuto 55: Marcos
de fuerte disparo por la escuedra,
tras una jugada de doble fuera de
juego. 0-2, minuto 85: Marcos de
disparo cruzado.

COMENTARIO: El Felanitx que
se presentaba con algunas bajas
importantes, X. Riera, Galmés y
Juli, supo plantar cara al equipo
filial del Mallorca y pudo adelantar-
se en el marcador en el minuto 7,
debido a un claro penalty a Rial.

Ambos equipos tuvieron alternati-
vas en el marcador, llevando la me-
jor parte el Mallorca Atco.. La pri-
mera parte acabó con el resultado
de cero a cero, mientras que en el
segundo tiempo cambiaron las co-
sas, debido a la demencial actua-
ción del colegiado, decisiva en el
marcador.

El Mallorca Atco. es un gran
equipo y no necesita del favoritis-
mo para ganar un partido, el públi-
co de «Es Torrentó» visiblemente
enfadado supo estar a mayor altura
que el colegiado, ya que cuando se
retiró a los vestuarios fue clamoro-
samente abroncado, pero no hubo
que lamentar ningún tipo de inci-
dentes.

Mal se presenta el panorama para
el Felanitx, que en los próximos
partidos tendrá que echar mano a
los juveniles para salvar las cir-
cunstancias. El partido a pesar del
mal tiempo, tuvo bastantes fases de
calidad, demostrando el Mallorca
Atco. su gran técnica.

MAIKEL

2.* REGIONAL
CAS CONCOS, 2 - CALVIA,

CAS CONCOS.—Huguet, Zamora-
no (Uguet), B. Adrover, G. Adrover,
Rosselló, Obrador, J. Barceló, Fiol,
Mayoral, Guindi (N. Julia) i Llull.

ARBITRE.—Sr. Lozano Garcia.
Acceptable a la primera part i pès-
sim a la segona. No va ser just
passant la rasadora (jugades simi-
lars no eren sancionades de la ma-
teixa manera segons qui fos l'in-
fractor), aplica el «seu» reglament
amb provocació, deixà d'assenyalar
algunes faltes maximes —li'n recla-
maren tres-- dins l'àrea visitant i

tailà el joc constantment sense
aplicar mai la llei de l'avantatge. A
més, la seva «amistat» amb els cal-
vianers quedà ben palesa en dife-
rents ocasions. Mostra targetes gro-
gues a Fiol i G. Adrover.

GOLS.—Min. 50. Joan Barceló, de
«vaselina» preciosa, a passada per-
fecta de Guindi. Min. 82. Fiol, des-
prés d'una jugada personal de Llull
per l'esquerra i la intervenció de
gairebé tota la ,davantera, brodant
el joc dins l'àrea del Calvià.

COMENTARI.—Partit ben jugat
del Cas Concos,.que ja ens va acos-
tumant a guanyar a les segones
parts. Serà la força? Potser, la
forgo, la téenica quelcom més.
Una altra dada digne de destacar
és que Huguet dugui els dos partits
i mig en què ha iritervengut sense
rebre cap gol. El que és innegable
és que els homes de Vilar conti-
nuen a dalt, a un punt del primer,
'després de' cinc jornades. Una de-
fensa' sense ,buits, un centre del
camp' 'organitzat i potent i una da-
vantera resolutiva en podrien ser
les claus; tot això, tenint en compte
que la plantilla s'entrena sota la
Ilum d'una espelma manllevada per-
què, del cèlebre superavit munici-
pal, no ens n'ha arribat ni per al
corrent elèctric, cedit generosainent
per un particular a qui no agrada,
precisament, el futbol. Pere, bé; es-
perem que això se solucioni i, tam-
be, que els serveis higiènics públics
del camp arribin a ser una realitat.
Mentrestant, continuarem lluitant
contra els homes i contra els ele-
ments. Den* diumenge, contra el
MARIENSE, un dels osSos de la
categoria.

G.
PORRERES ATCO., 1 - S'HORTA,

SE PUDO CONSEGUIR ALGO
El empate hubiera estado a tono

con el partido y hubiera significado
un punto para el conjunto de
S'Horta, pero cuando no se marca
ningún gol, y menos en campo con-
trario, es difícil conseguir algo po-
sitivo. El partido fue bastante nive-
lado, empujando más el equipo
local, pero sin crear excesivos ago-
bios a la zaga visitante.

El próximo domingo en el campo
«Sa Lleona» hay un interesante en-
cuentro entre el SHORTA y el ES-
PORLES.

JUVENILES
CALA MILLOR, 1 - FELANITX,

UN BUEN PARTIDO,
PERO CON MALA SUERTE

Alineación.—M. Roig, Tõfol, Obra-
dor, J. Roig, Luciano, Gallardo,
Beas, Artigues, Contesti, Javi y
Borrás.

El equipo felanitxer jugó un ex-
cepcional partido en Cala Millor,

desaprovechando muchas ocasiones
de marcar, en cambio, el Cala Mi-
ilor sólo dispuso de una ocasión y
ésth llegó a los tres minutos del
final y ante un fallo del portero
Roig, se transformó en gol.

G. V.
INFANTILES

ALGAIDA, 1 - FELANITX, 5
UNA GOLEADA

Alineación.—Galmés, Matas, Eva-
risto, Barceló, Pons, Maimó, Fran-
cis, Basi, Felipe, Tomas y Herrero.
Sustituciones de Marín por Francis
y Obrador por Herrero.

GOLES.—Herrero (1), Tomas (2),
Francis (1) y Pons (1).

Buen partido el realizado en Al-
gaida por os pupilos de J. Adrover.
Los visitantes lucharon desde el
principio aunque empezaron per-
diendo el encuentro por 1-0; pero
en el descanso el resultado ya era
favorable por 1-3 y en la segunda
mitad se terminó la goleada envian-
do al fondo de las mallas dos balo-
nes más.

G. V.
ALEVINES

FELANITX, 1 - J. D. INCA, 3
UN BUEN RESULTADO

Alineación.—Fullana I, Miguel An-
gel, Nico, Risco, Perellót, Estrella,
Cosme, Estéban, Caria, Francis y
Oscar. Sustituciones.—Nico por Fu-
llana y Porras por Estrella.

GOL.—Min. 17, Oscar.
Un buen partido el realizado por

los pupilos de TONI PROHENS, en

el Torrentá, ante un J. D. INCA que
desde el ¡principio dominó el  en-
cuentro, pero en una gran jugada
se roba el balón a un defensa visi-
tante y Oscar se encarga de trans-
formar. A partir de este momento
pareció que al equipo local le
daban «vitaminas», porque su reac-
ción fue brillante, ya que las posi-
bilidades para igualar el encuentro
las veían muy cerca pero no pudo
ser así y en el descanso se llegó
con el resultado de 1-2. En el segun-
do período la defensa local supo
aguantar bien y los visitantes sólo
pudieron encajar un gol en la por-
teria defendida por Fullana I.

G. V.
BENJAMINES

FELANITX, 4 - BARRACAR, 1
EXCELENTE RESULTADO

Alineación.—Paco, Andrés, Javier,
David; Angel, Trias, Manolo, Matas,
Tomeu, Mire, y Valentin.

GOLES.—Min. 4 (1-0), Tomeu Vi-
dal. Min. 18 (2-0), Tomeu Vidal y
Min. 45 (3:0), también Tomeu Vidal.
Min. 46 (3-1) i'Min. 48 (4-1), Miró.

Una muy _buena actuación tuvie-
ron los chavales de P. J. Vaguer
que lucharon_ todo el tiempo como
jabatos en el terreno de juego, do-.
minando perfectamente el encuen-
tro desde un principio. Hay que
mencionar además de todos los
jugadores, que tuvieron una perfec-
ta actuación, los tres goles marca-
dos por el jovencito jugador TO-
MEU

GORI VICENS



CAms a la Sala
LA IGNOMINIA DEL SENYOR

•411' BONET
Com tothom sap, el dimecres dia

5 d'octubre, al començament de la
Plenaria, el nostre portaveu va fer
sentir l'enregistrament de la plena-
ria passada del mes de setembre,
a la part on el Sr. Bonet tillava de
mentider al nostre portaveu. Tam-
be es reproduí quan els Regidors
de l'Oposició demanaven al Secreta-
ri que constas a l'acta les manifes-
tacions filípiques del Sr. Bonet.

Es simptomàtic que les difama-
cions del Sr. Bonet no constassin
en acta i també es curiós que des-
prés de les proves sonores aportades
i del fet que sortís ais diaris de
Ciutat tais calumnies fetes pel regi-
dor d'AP, el Sr. Batle 'titobas que
això no calia que constlii en acta.
Com podem firmar acteS:-.que diuen
el que «ells i ella» volengue digui?
Quines actes són aquesteui per que
i a qui serveixen? Esta massa clar
que els fets, els insults i les actes
van al mateix caramull, tot duu el
mateix segell de la inoperancia i en
aquest cas falsedat. Sí Sr. Bonet,
l'acta es falsa, vosaltres sou els que
signau actes que no diuen la veri-
tat, perquè no us interessa que
quedi escrit el que -deis insultant.

El que també es digne de comen-
tari, són els arguments que va
treure el Sr. Bonet intentant justifi-
car les seves afirmacions acusado-
res que en cap moment ,su,negar,
davant l'evidencia dele' fets. El
Sr. Bonet es mostrà indkmat i sor-
tint-se de l'ordre del dia sense que
el Batle ii aturas el sermó (a nosal-
tres no ens deixa sortir ni entrar
moltes vegades a l'ordre del dia)
es va lliurar a fer una disertació
sobre aspectes i mpressions perso-
nals sobre fets passats que res te-
nien a veure amb l'acta de la sessió
precedent. Entre d'altres coses, que
ola rodella» ja descrigué molt acer-
tadament la setmana passada, hi
figurava la indignació que li produí
que el nostre portaveu sopas d'un
cocarroi a una Plenaria, és molt
trist que un forner s'impressioni
tant amb un cocarroi i que no l'im-
pressioni gens ni mica 5'tie es con-
voquin a darrera hora lies comis-
sions informatives i uria Plenaria,
seguides. Tampoc l'impressiona gens
ni mica la capacitat de 'desordre i
amagatalls que ell representa amb
cada una de les convocatòries fetes
a darrera hora perquè hagim de
perdre un dia de feina per mirar
els expedients.
El Sr. Bonet tam bé quedà corprès per-
què a l'acta de constitució de
l'Ajuntament ens presentassim amb
dues capses de cartó. Es que la
gent no pot dur capses de cartó?
El que no sembla impressionar-li
gens es la seva facilitat de canviar
de camisa, no d'ideologia, perque
de moment no sabem quina pot
esser la seva, ai•ò no ,l'escarrufa,
pera si que està endarrer de saber
si som Regidors o no, no li basten
els resultats de les eleccions? El
que sabem cert nosaltres es que ell
forma part d'un grup que fa i des-
fa el que vol, nosaltres no aturam
res, però ell dóna suport a totes
les iniciatives mal preses del grup

cine principal
Viernes 21 y sábado 22 a las 9 noche y domingo 23 desde las 3
HOMBRES G en su última película, con sus últimas y novedosas canciones.
¡Ven a ver a tus ídolos! en

Suéltate el pelo y El tesoro de San Lucas
Viernes 28 y sábado 29 a las 9 noche y domingo 30 desde las 3
La mejor película de acción policíaca de estos últimos años. Si te gusta
este tipo de películas, te aconsejamos, ven a verla. No saldrás defraudado.

Por encima de la Ley
Y

Robinson Crusoe por un aim
Martes 1 (FIESTA) 3 TARDE

FESTIVAL JUVENIL - 3 FABULOSAS PELICULAS
Cuatro cachorros para salvar
Astérix la sorpresa del César 	 - 	 Legent

A cada niño le regalamos un Poster.
Sorteo de juguetes y golosinas

Entrada 200 pesetas
Aficionar a vuestros hijos al cine, equivale: Además de pasárselo en

grande con sus amigos, el tenerlos en un grato lugar, ante el temor de •••
¿dónde estarán?

12 FELANITX  
..-"'"==••=111ii:===1.	   a* +On 	 MEP       

BASQUET

TRES CONTUNDENTS VICTORIES
i una discreta derrota

d'AP i aim) el temps ho dira.. No-
més els illuminats que segueixen
amb ceguesa al grup governant po-.
den creure la cabotada que ELS
COLOMS HO ATUREN TOT. El
que es cert i qualsevol que hagi :

seguit les passes del grup governant
aquests nou anys ho podrà conclou-
re, és que la ineptitud, la incons-
ciencia i la difamació, són els trets
que qualifiquen l'actitud i el fer de
tota l'actuació política del Sr. Bo-
net i del grup que milita.

No ens reim de ningú amb la nos-
tra manera de fer les coses, ha que-
dat clar que no teniu capacitat
d'entendre la nostra actitud i es
que la ironia només la poden enten-
dre els que distingeixen un cocarroi
d'un tintoretto.

La denúncia de la setmana és per
la destrucció d'una de les poques
cases que quedaven a Felanitx i que
ho pagava conservar. Es tracta
d'una casa del carrer de La Porteria
de Felanitx, just davant ca'l Batle.
Ja no té remei, com el moll, i supo-
sam que no passara res i segons la
teoria del Batle no fan mal a ningú
i ja no té remei. De moment, sem-
bla que hi ha una denúncia i que
potser que fins i tot treguin la lli-
cencia d'obra.

No es molt!trist que destruesquin
Felanitx clavant els vostres matei-
xos nassos i que vosaltres ho deixeu
fer sense moure un dit! No fa mal
a ningú, fan mal a tots i al patri-
moni cultural d'un poble, aima
Sr. Bonet es riurer-se del ball i dels
sonadors.

BUSCO PARA ALQUILAR casa en
Porto-Colom.
Informes, Tel. 582165.

COMPRO BICICLETAS NIÑO, en
buen estado.
Informes, Tel. 580309 (horario
comercial).

RESULTATS
• Dia 12 (dimecres)
Júniors masculins PENYA MA-
LLORCA - JOAN CAPO/AUTOC.
GRIMALT, 84-70.
Sèniors masculins SES SALINES -
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 32-
67. .
• Dia 15 (dissabte)
Juvenils masculins JOAN CAPO/
AUTOC: dRÍMAit - At POLLEN-
CA, 69-28.
Júniors masculins JOAN CAPO/
AUTOC. GRIMALT - COSTA CAL-
VIA, 66-38.

COMENTARI
Aquesta-setmana, ericara 'blue hi ha

hagut dues jornades, només han in-
tervingut equips masculins, amb la
consecució d'uns resultats molts es-
perançadors de cara a una campa-
nya positiva.

Als JUNIORS no els basta tenir
acoquinats tota la primera part
(35-34) als de la Penya Mallorca per
poder aconseguir guanyar. Es tract
d'un partit llarguíssim (2 hores de
rellotge) amb innumerables faltes
personals que deixaren al J. Capó
amb 5 eliminats. Els locals forjaren
la victòria al aconseguir una bona

trikles.'n juvenil Fulla-
na i Sagrera foren els millors. Ano-
tació molt repartida en la que des-
taquen Sagrera i Amengual amb 14
punts, Fullana (13) i Perelló (11).

El mateix dia de la festa els
SENIORS disputaren un partit a
Ses Salines. Sorprenentment es tro-
baren amb una caricatura d'equip
que comptava únicament amb 5

jugadors. Els de Felanitx no des-
aprofitaren l'ocasió i a mig gas, i
jugant els 4 juvenils que els havien
acompanyat, s'anotaren la victòria
per 35 punts de diferencia, desprès
d'uns parcials similars en tot mo-
ment (15-34 i 17-33). Antoni Oliver
anotà 27 punts.

El dissabte horabaixa tinguerem
dos partits a Felanitx de clar signe
local, on es demostrà que la feina de
9 anys seguits del Club Joan Capó es
comença a notar, fent que guanyar
un partit ja no sigui tan notícia com
era abans. El nivell dels nostres ju-
gadors està a la mateixa altura de
molts de clubs i es superior a la
d'altres.

Del partit dels JUVENILS hem de
remarcar que al principi tallaren el
bacallà com volgueren els nostres
jugadors, practicant un bàsquet ra-
pid, fluid i d'idees clares. El resul-
tat fou d'aquells que fan fregar-se
els ulls: 22-2 al minut 7. Com és
gic el ritme s'afluixà un poc; però

ben el descaifS -Tavantatge encara ha-
via augmentat (42-15). El segon
temps fou més avorridet. Ens agra-
dà Fullana, anotador de 26 punts, i
Mateu Bennaser en la direcció de
l'equip. Rafel Lladó rebé 2 tècniques
que li haurien de servir de MO.

Després de certes dificultats per
encarrilar l'encontre, els JUNIORS
salvaren l'obstacle del Costa de Cal-
via, gracies a una molt practica 2.a

part, on la força, la rapidesa i expe-
riencia felanitxers guanyaren
l'acció als calvianencs els quals se-
gurament donaran algun disgust a
qualcú al llarg de la lliga, perquè en
saben de dominar la pilota. El nom-
brós públic prengué més part apas-
sionada en aquest partit que a l'an-
terior dels juvenils, Perelló, amb
les seves espectaculars entrades que
li donaren 20 punts, n'és el maxim
responsable, i fa tot el que pot i més
per complaure le exigencies dels es-
pectadors que li criden: «Au, Mi-
guel, que avui no t'esforces gens!».
Guillem Amengual, sense tenir cap
actuació massa destacada, va fer 17
punts, posa 4 taps i captura 13 re-
bots.

AQUESTA JORNADA
Amb el debut de les seniors a Ar-

ta, el diumenge, seran 5 els equips
felanitxers en competició.

Els juvenils juguen al Coll d'En
Rebassa i els júniors a Llucmajor.

A Felanitx hi ha prevists partits
de les juvenils contra el Penya Ma-
llorca (pot ser el dissabte o, més
probablement, s'adelantarà un dia o
dos) i dels seniors que el diumenge
reben al Son Servera.

LARRY CISTELLES

SE NECESITA CHIC() para trabajo
. almacén. Servicio iii j I itar eu iii

 Con carnet de 2".
Informes Tel. 580088.

VI; NDO PISO de 180 m2 en paseo
Ramon Llull, 25, 2.°.
Informes, Tel. 589043.




