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Enguany s'ha incorporat una nova
imatge del Crucificat a la iconogra-
fia de setmana santa. Es un Crist
tallat pel nostre paisà En Sebastià
Rigo Adrover, que la Confraria de
Sant Agustí portara a les proces-
sons sobre les andes del seu pas, el
del Crist del Convent, i que haurà
presidit també la funció del pregó
de setmana santa.

La imatge, que tot just acaba de
sortir del taller de Sebastià Rigo,
es un Crist mort de tamany natural
aue, des de les coordenades artísti-
ques d'un evident naturalisme, ha
rebut per part de l'autor un tracta-
ment dramatic ben concret. En Se-
bastià Rigo ha representat aquest
Crist clavat en la creu ja exanime,
i amb el rostre alterat per l'em-
premta pròpia d'una agonia doloro-
sa. La imatge, Iluny del Crist triom-
fant de la iconografia romànica o
de la serena quietut d'alguns cor-
rents artístics posteriors, mostra els
ulls i la boca entreoberts, senyals
propis del traspàs cap a la mort.

En Sebastià Rigo ens ha explicat
el procès d'aquesta imatge, una
vertadera aventura artística, gaire-

be una audacia diria jo, per a una
persona que no ha realitzat un apre-
nentatge específic.

--Perquè, quins són els estudis
que cursares en aquest ram, Sebas-
tià?

—Tres anys a l'Escola d'Arts i Ofi-
cis de Ciut ,o, on no passarem més
enilà del modelat. La meva expe-
riência en la talla s'ha limitat des-
prés a la realització de detalls es-
culturats per a ornamentació de
mobles.

—Quin temps has emprat per fer
aquest Crist?

—Hi he treballat uns nou mesos,
be que nomes hi he dedicat part del
meu temps lliure.

—Quins materials has emprat?
—Llenya d'avet. El cos i cames

sen un bloc i els braços, natural-
ment, afegits. L'acabat es en poli-
cromia.

—Quins han estat els problemes
més difícils de resoldre que t'ha
plantejat aquesta tasca?

—Lo més difícil ha estat la cara,
l'expressió del rostre. En aquesta
comesa vull fer notar que m'han es-

el joc brut
Els nostres lectors deven recor-

dar que a un article anterior rom-
'Item una llança a; favor de, les bo-
nesformes en general. Avui ho vol-
dríem fer respecte del paper que
haurien de tenir dins( la política lo-
cal.
' Adesiara hem de recordar que la
noStra democracia es Jove i per tant
amb certa manca- de todatge. Els
politics necesSitarati 'un temps per
a aprendre:a moure's segons les ileis
i usos dernocratics.' Així i tot, hem
de reconèixer que fins ara no ha-
víem hagut de lamentar excessos
com els que ara ens sveim obligats a
comentar.

Un d'aquests usos que caldria
aprendre es que en 'un marc demo-
cratic, tot se pot dir i, si ens estre-
nyen de passos. tot s'ha de dir. Pe-
rt), i aquí esta la gracia, allò que se
diu, s'ha de dir ben dit i sempre
amb tot el respeCte per les perso-
nes. Per altra part, i com a prin-
cipi complementari de l'anterior, el
qui es objecte de crítica ha d'estar
disposat no sols a escoltar-la, sinó a
tenir-la en compte i obrar en conse-
qüência en tot allò que la crítica pu-
gui tenir de just i raonat.
Als dos primers ajuntaments

constituïts sobre la base d'una elec-
ció lliure, no hi va haver situacions
d'excessiva crispació. El nostre es-
pai així mateix va haver de denun-
ciar una actitud de part del grup
majoritari (primer l'U.C.D. i des-
prés l'U.F.) consistint en voler car-
regar a l'oposició la responsabilitat
de certes actuacions, que havien
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tat molt útils els consells que m'ha
donat en Joan Maimó i des d'aquí
vull fer-li públic el meu agraïment.

—Estàs satisfet de la teva obra?
—Si. La veritat es que no creia

arribar a tan bon resultat. Obvia-
ment no vull suposar que sia per-
fecta, però n'estic prou satisfet.

—I ara, quin es el destí d'aquest
Crist?

—L'he cedit en custòdia a la Con-
fraria de Sant Agustí.

Fins aquí la conversa mantinguda
amb Sebastià Rigo. A l'hora d'ara
molts ja hauran pogut contemplar
la nova imatge que ha vengut a en-
riquir el nostre patrimoni artistic.
Es una peça molt estimable, fruit
de la curolla i de la vena artística
d'un felanitxer.

T.P.

d'esser poc ben rebudes. Un grup
que disposa de. majoria absoluta
dins l'Ajuntament es en definitiva.
responsable de tot, tant si surt
com .surt esguerrat.

L'Ajúntament actual, que ha he-
retat tots eis 'defectes i mals usos
dels anteriors i encara n'ha
porat de nous, no hauria de gastar
mai més un recurs tan tronat com
el de carregar als Col6ms les culpes
quan se pren tal o tal decisió. El
consistori actual, es trist haver dé
dir-ho, esta dominat Per un personal
sense ideesA incapaç d'imprimir una
dinàmica i d'establir unes línies cla-
res j.eficaces d'actuació. La respon-
sabilitat d'aquests fets en cap cas
pot esSer atribuïda a cap grup de
l'oposició.

Un grup que té majoria absoluta,
i que'Pot fer anar Yoh alla on vol,
davant les critiques de l'oposició
hauria de tenir més capacitat d'en-
caixar-les deportivament. No, hem
de negar que el llenguatge dels Co-
loms sovint peca de mordaç i agres-
siu; per6 hauriem de veure fins a
quin punt respon a una provocació.
La manera com s'aplica el regla-
ment a les sessions per part del Bat-
le, no es admissible.

A la darrera plenaria, per afegitó,
per desqualificar un determinat re-
gidor varen haver de recórrer a un
procediment tan baix com el de
treure a llum actuacions seves de
caracter professional i per tant pu-
rament privades.

Els Coloms han mostrat la seva
preocupació pel tractament que la
majoria de la Sala dóna a les acti-
vitats professionals d'un membre de
Ia corporació. Si aquestes afirma-
cions se comproven, hauríem d'ad-
metre amb vertadera indignació,
que ja s'ha entrat en el més inqua-
lificable joc brut, només admissi-
ble en els temps del caciquisme i
les batlades més repugnants.

Seria bo que l'Ajuntament deixas
ben clar davant l'opinió pública les
raons per les quals ha estat denegat
el permís d'enderrocar l'edifici de
l'antiga Caixa Rural al carrer del
Call, soHicitat per una companyia
de la qual en forma part un dels
membres més destacats del grup
«Coloms a la Sala».

S'ha dit que la demolició ha estat
denegada a causa del caràcter sin-
gular de tal edifici. Vat aquí un ar-
gument que no s'aguanta dret de
cap manera. Hem tengut ocasió du-
rant els últims anys, de conèixer di-

(Passa a la página 10)

a ro della 

VIA-CRUCIS Al CALM!
Demà, diumenge de Rams, a les 4'30 del capvespre, VIA-

CRUCIS pel camí del calvari.

Punt de reunió, primera estació.

Dirigirà la paraula Mn. Joan Bauça., Vicari Episcopal.

Organitzen les Confraries de la Creuada.

QUEDAU TOTS CONVIDATS
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Diu. 19 Diu. de Rams.
St. Josep

Dill. 20 St. Marti de Dúmio
Dim. 21 St. Serapió
Dim. 22 St. Deogracies
Dij. 23 Dij. Sant , St. Toribi
Div. 24 Div. Sant. Sta. Berta
Dis. 25 Anunc. de Ntra. Sra.

LLUNA

Lluna plena dia 22

COMUNICACIONS
AUTOCARS

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

Palma - Felanitx des de Vesta-
cit.): 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 9, 14,15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12,30 i
17 h.

Port000lom Felanitx: Dies
feiners, a les 9,20, 14,45 i 17,30
h. Diumenges i festius, a les
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:

Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Gayh-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

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

580448-581144
Ambulhncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers 	 581717

APART-HOTEL
PA RQU EM

BANQUETES,

R
Bodas, Bautizos,

Comuniones.

Un marco incomparable
20.000 m2. zona verde
vista al mar.

RESERVAS E
INFORMACION:
Apart-Hotel

PARQUE MAR

CALA D'OR MALLORCA
Tel. 657136
Telex 69716
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Preseritació del Hue «Hera les [asses de Bach»
de B. Masset P. Estekich

El proper dimarts dia 21 (aniver-
sari del naixement de Bach) a la
Sala d'Audicions Públiques de la
Fonoteca , carrer Ramón Llull, 3,
de Ciutat, sera presentat al públic
pel gran aficionat i protector de la
música, Josep Coil Bardolet, el lli-
bre «Rera les passes de Bach» del
que son autors els nostres companys
Biel Massot i Muntaner i Pere Es-
telrich i Massutí.

Al mateix temps i a la sala d'ex-
posicions de la Casa de Cultura (al
mateix edifici) sera inaugurada l'ex-
posició «A l'entorn de Bach», una
recopilació de documentació gràfica
referent al músic d'Eisenach, reco-
llida igualment pels autors del llibre
i coordinada pel Centre de Recerca
Musical de Mallorca.

D'aquest llibre que sera presentat,
ens plau reproduir dos textos que a
manera d'exordi introduixen a la
seva lectura i que són signats un
pels mateixos autors i l'altre pel
nostre paisa. Antoni Vaguer Ramis.

INVENCIÓ A DUES VEUS
El passat 1985, denominat Any

Europeu de la Música degut a la ce-
lebració del tercer centenari dels
naixements de Johan Sebastian
Bach, George Friedrich Haendel i
Domenico Scarlatti, entre altres
efemèrides menors, varem fer un
viage, la crònica del qual publica-
rem a la revista Pôrtula un any des-
prés.

El present volum és la recopila-
ció dels diferents capitols que ana-
ren sortint un mes rera l'altre. Tan-
mateix sabiem que si l'Any Europeu
s'havia acabat no era aquest el cas
de la Música. Ni el record ni l'obra
dels qui s'han dedicat a aquest Art
de manera especial no resta en un
racó, ple de pols, sinó que és viu i
present. De tots els músics que me-
reixen aquest tractament n'hi ha un
que destaca per damunt els altres.
No estareu gaire a suposar que ens
referim a Bach, el gran Joan Sebas-
tià, el Genial, el Superior. Queda-
riem curts d'adjectius, no ho dub-
teu.

Dedicarem les següents planes a
donar-vos a conèixer el Pare de la
Música a través del contacte amb el
seu ambient de la Turíngia i de la
SaxOnia, foes als quals poguèrem
anar l'estiu d'aquell 85, juntament
amb ramie Antoni Vaguer —Xim

d'Aixa—. Varen esser dies plens de
Bach que intentarem fer-vos arribar
i, de qualque manera, gaudir. Ani-
rem pels camins que el Gran Músic
va trepitjar i ens aturarem a les ciu-
tats on va fer estada. Sera un se-
guiment de res seves passes.

Aquests són els diferents capitols
que integren la serie: Eisenach,
Ohrdruf, Arnstadt,• Mühlhausen,
Weimar, Kiithen i Leipzig. Van com-
pletats amb el record d'altres per-
sonatges que també es feren avi-
nents per aquelles contrades: Lu-
ther, Haendel, Liszt i Wagner.

Hi hem afegit una bibliografia
d'obres específiques que es troben
a l'abast sobre la figura, l'obra i la
trascendència d'aquell Geni univer-
sal, d'aquí el nom de Bibliobach-
teca.
PERE ESTELRICH I MASSUT/

BIEL MASSOT I MUNTANER

BACH - LUTHER
Entre les passejades duites a ter-

me amb els bons companys i amics
Pere Estelrich i Biel Massot és im-
portant la de l'Alemanya de l'Est.

Per a ells dos era una visita al
músic de les seves devocions, Bach.
Alfa segons ells, estàvem davant el
millor músic conegut, fins arribar
als nostres dies.

En la mewl pobra cultura musi-
cal no havia arribat a fitorar aquest
músic del nostre viatge. Els dogma-
tics de torn havien suprimit tot
quant no era del seu santoral; els
qui no eren músics Catòlics-Apostò-
lics-Romans no interessaven.

Avui sembla que ja est à superat,
gracies a Déu. Pere, jo, encara fadrí,
anant a cantar al cor de Sant Al-
fons de Felanitx, la nadala —Nit de
Pau— estava prohibida, ja que era
música i lletra d'un lutera o protes-
tant, per tan la mewl desconeixen-
ça de Bach és d'origen religiós.
Sembla que no són poques les equi-
vocacions que han durat segles.

Aquest viatge va ser aprofitat per
dur a terme una ofrena de flors al
peu del monument a Bach. Tinc
ben present l'emoció del moment...
un dels companys... els ulls li espi-
retjaven. D'aquesta manera simple,
es retia homenatge al músic més
gran de la història.

Els dogmatics del poble quedaven
desqualificats. I que voleu? agues-

tes varen esser les botes congrenya-
des on havia de fermentar el most
nou.

A la passejada alemanya varem
fer dos equips. El primer composat
per Biel i Pere, Bachians, i jo
que vaig quedar per defensar com
—Abogado del diablo— l'altre per-
sonatge, motiu del nostre interès.
En Luther. Quina força té aquesta
figura histenica tan desconeguda
per noltros els catòlics. La Biblia
estava alluny del nostre abast j jo
diria pel fet senzill que va esser tra-
dtiida per aquest personatge.

Aquesta visita a l'Alemanya de
Bach i Luther fou molt interessant,
sobre tot per a aquests mallor-
quins, criats a l'ombra de les veri-
tats dogmatiques del nostre catoli-
cisme. Els feels a Luther estan
lliures de confessar, pens-) sí com-
breguen amb les dues espècies. El
«pater», a la nostra soHicitud, ens
posa en contacte amb benaurades
parroquianes d'aquesta parrelquia
amb les qüals conversarem en tran-
ces. litchis varen seguir unes pos-
tals d'intercanvi. Tot molt interes-
sant. Aquelles ens comunicaren que
Mallorca, la nostra procedencia, era
el seu somni irrealitzat i possible-
ment irrealitzable. Als països de
l'Est no els interessa aquest inter-
canvi.

Tot molt desconegut. Del misti-
cisme jo no vaig fitorar cap casta
de diferencia entre la comunitat  ca-
tòlica a aquella protestant. Esper
que qualque dia es faci un estudi
de les coses que separen els dos
fets religiosos, les dues comunitats.
Luther és homo d'Església i la bran-
ca que el va seguir per protestar de
la Roma Papal són un fet.

Res més, sino desitjar-vos una fe-
liç lectura, que esper i desig que
vos resulti entretenguda. Els com-
panys, no manca dir-vos-ho, duen
ofici en la cosa d'escriure i el
que és més interessant: saben des-
criure.

XIM D'AIXA

Pescaderia
CA N'ANGELA

anuncia que- tendra obert els
dematins de 9 a 2 h., unes po-
ques setmanes.

Per a qualque informació o
encàrrec, Tel. 575782.

Gracies.

REALIZAMOS REMIENDOS

a domicilio: albañilería - fon-
tanería - electricidad - pintura
- cerrajería, etc.

Informes, Tel. 581270.

Llámenos. Gracias.

VENDO VESTIDO PENITENTE,
cofradía San Agustin.
Informes, Tel. 580356
(La Cerámica)
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Abrimos el próximo jueves día 16.
Nuevas ideas en nuestra carta y

menús diarios.
COCINA ,MALLORQUINA
Gran selección en menús para
Bodas, Comuniones, Bautizos y

fiestas en general.
LES ESPERAMOS

BOUTIQUE — PISCINA — TENIS 	 SAUNA
Ctra. P.M. 401, Km. 6 — Felanitx-Porto Colom

Tel. 575960 - FELANITX

FELANITX 	 3
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LA EfigET I PASSIO
Antoni Oliver, C.R.

La finestra que ara s'obri sobre la passió i la mort del Senyor s'obri
també de bat en bat sobre la nostra pròpia mort i sofriment. El dolor i
la mort de l'home no són un problema, són un misteri. I misteri vol dir
aquella realitat que ens sobrepassa de tal manera que per molt que l'es-
candallem, sempre romandrà dins la fosca.

Malgrat tot, es adient que en facem unes reflexions a la llum mateixa
del fet d'un Horne-Déu que pateix i que mor.

L'home es un ser que no neix fet, sinó que arriba a la vida amb la
tasca de fer-se. Aquesta es la seva grandesa: Sera allò que faci de si ma-
teix. I això es fa amb l'esforç i la suor de cada dia. I aquesta tasca vital
porta dintre el corc de la mort, que es una condició de la vida: la mort
es un dels ingredients de la vida en aquest món: No hi ha vida sense
mort.

El sofriemnt Ilaura les terres del ser i en desenterra valors que, sen-
se ell, mai no veurien la llum. El dolor fa esclafir la cloveila que amaga
els valors de la vida: el qui no ha sofert, no es mai un home profund.

El dolor es el qui fa esquerdar la Pavor dins el soles, a fi de que grelli
i cresqui i doni fruit: «Si la llavor no cau a terra i es mor, no dóna cap
fruit».

El sofriment purifica i neteja les intencions i els ulls, perquè puguin
meravellar-se davant l'espectacle de la natura i dels miracles que esclaten
arreu de l'univers i de la vida: El qui no ha patit no sap destriar la rea-
litat del món.

No es gens segur que la felicitat condueixi a la felicitat, en canvi es
ben cert que el sofriment du cap dret al goig i a l'alegria «alegrau-vos
quan us facin patir; el vostre nom es escrit en el cel». Tal com les esta-
cions de l'any fan madurar l'anyada en els sementers, així mateix les
estacions de llum i d'ombra, de pena i de gaubança, fan plenes d'or les
messes de la vida.

El desert es el camí cap a la terra promesa, i la sequera espiritual
es la porta del jardí florit. Si apreníem a veure-hi be, no seriem tan es-
quius al dolor t attiat ens semblaria tan . rnéravellogament lluminós com
Ia mateixa alegria que creix i s'alça just un estol de passerells.

Els esqueixos mes dolorosos del patiment són produits ben sovint per
la nostra mania de fugir del patiment, com si fos una maledicció, o una
malaltia, o una desgracia.

El dolor té ma de metge: Talla, cus i cauteritza la cam podrida o
vella del ser interior.

I si un dia ens trobam amb el calze agre i amarg que ens fa tremolar
de por i d'esglai els pollancres de la vida, hem de pensar que el Senyor
sap i coneix l'argila de quê som fets i ell mateix va posar els llavis en el
calze, va suar sang i va regar amb ses llàgrimes la terra que ens sus-
tenta.

Encara no ha succeït mai que després de l'hivern no hagi esclatat la
primavera gentil.

El divendres sant és la promesa de la ressurrecció. Déu mateix es
mou dins el temporal de la mort. Aill6 que és mortal ha de morir perquè
floreixi la vida. Quan Déu calla i sembla absent, és llavors quan és més
prop. Quan Jesús, escruixit de dolor, agonitzava damunt la creu i el seu
crit es perdia dins el buit i no obtenia resposta, i la boira freda de la
mort s'enfilava i s'enfilava pels caminois de la sang,- llavors sulla mateix
es congriava la meravella més meravellosa de tota la  història de l'home:
La nostra alliberació de la mort i el nostre accés a les fonts de la vida.
«La seva mort esclafa la nostra mort i el seu dolor ens dona per sempre
la Vida».

Se necesita TRABAJADOR
en complejo turístico de Cala d'Or

Inf. Tel. 657274 (horas oficina)

Se alquila

MOLINO BLANCO
PORTO-COLOM

Informes: Tel. 575828

Horario Laboral: Tel. 580371

ontre cl carrer
lia trona

Tots protagonistes de la política

Dia 30 de desembre de 1988, el Papa Joan Pau II signava una exhor-
tació apostòlica sobre « els laics cristians»; va ser el tema de la reunió
del Sínode dels Bisbes de 1987. El document s'ha presentat fa unes po-
ques setmanes.

El Papa fa/notar que el camí postconciliar dels feels no ha estat exent
ni mancat de dificultats i perills. En particular recorda la temptació se-
güent: Interessar-se el seglar només o tan marcadament per les tasques
i els serveis a l'interior de l'església que a la pràctica signifiqui una deixa-
desa de llurs responsabilitats especifiques en el món professional, eco-
nòmic, social, laboral, cultural, politic, etc. I el laic —no ho oblidem—
està dins aquests móns per transformar-los, perquè servesquin la frater-
nitat, la concòrdia, la justicia, la felicitat, com la sal o el llevat. Aquests
són els- Hoes on viure com a cristians.

De la carta del Papa posaré en relleu el número dedicat a la respon-
sabilitat dels seglars en la política. Per animar cristianament la convi-
vencia, la societat, els problemes i les solucions del poble —en el sentit
de servir la persona i la societat— els feels laics no poden abdicar de
cap de les maneres de la participació en la «política», és a dir, han d'es-
ser-hi en la variada acció social, legislativa, administrativa, destinada a
promoure institucionalment i organitzadament el bé comú. Tothom té el
dret i el deure de participar en la política, de forma diversa i comple-
mentaria segons nivells, tasques, possibilitats, necessitats, etc.

Ni les acusacions d'arribisme, d'idolatria del poder, d'egoisme i de
corrupci& no justifiquen ni rabsència, rescepticisme (leis cristians en
relaciú a la cosa pública. Encara que es comprenen les raticencies. Ara
be, per no esser acusat de tota aquesta tira de desqualificacions, es ne-
cessari que el politic tengui criteris, camins i estils ben definits.

El criteri basic es la consecució del 136 comú, el be de tots i de cada
u. El (mini consisteix en la defensa i promoció de la justicia amb espe-
rit de servei, cosa impossible sense competência i sense jugar net i trans-
parent, cosa que la gent exigeix. Per això s'han de superar els perills
les temptacions de desllealtat i mentida, les mans foradades dels doblers
públics a profit d'uns pocs o amb intenció de crear gent depenent, l'us
de mitjans Mats o discutibles per conquistar, mantenir-se o augmentar
el poder a qualsevol preu. No cal dir que s'ha de voler sincerament i re-
clamar la participació activa i responsable de tots en la vida pública.
De tots i de cada u. De tots els partits i grups. Cristianament no es pot
negar aquesta participació amb l'excusa de majories o minories, amb
l'excusa dels vots, amb l'excusa de la democracia. Tots i cada u en som
destinataris i protagonistes de la política.

Bartomeu Bennassar

Se necesita AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Informes: Tel. 657388
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Plenaria extraordinLria de
l'Ajuntament

Per dimecres dia 15 s'havia con-
vocat una plenaria extraordinaria
de l'Ajuntament, la primera que es
fa després de la implantació del re-
gim bimensual per a les plenàries
ordinaries.

Els assumptes de l'ordre del dia
no eren de gaire trascendencia. Es-
mentem així mateix l'aprovació de
les bases pel premi d'Investigació
Pedagógica «I. Joan Capó», l'apro-
vació de les bases per a la provisió
interina de la plaça de celador d'O-
bres, la modificació puntual del
PGOU en terrenys situats a gregal
de Felanitx.

També s'inclou el recurs de repo-
sició posat per l'oposició a un acord
de la plenaria de dia 7 de desembre
respecte dels criteris a donar a la
Comissió Provincial d'Urbanisme
entorn a la suspensió de planeja-
ment d'una zona del terme.

La beatificació de Sor Francinaina
Cirer

La Congregació de Germanes de
la Caritat, que com sabeu va néixer
a Felanitx, ha rebut amb gran ale-
gria la noticia que„ dia primer
d'octubre prop vinent, sera beatifi-,
cada a Roma, la Venerable Sor
Francinaina dels Dolors de Maria
Cirer i Carbonell, coneguda popu-
larment corn la Venerable de Sen-
celles.

Ens unim a l'alegria que reina
avui dins la família, de Sant Vicenç
de Paül per aquesta grata nova que
significa una passa molt important
dins el procés de canonització de
Sor Francinaina.

Obertura de nous establiments
comercials

Aquest passat cap de setmana fou
pròdig en inauguracions d'establi-
ments comercials.

Així obriren les seves portes «Mà-
gic. Roba íntima», en el carrer Ma-
jor, núm. 24, «Tot Moda» (Confec-
ció de roba femenina), en el carrer
Miguel Bordoy, núm. 25 i «Botiga
Allots», confecció per aHots de qua-
tre anys en amunt, en el carrer dels
Proïssos, núm. 6.

També cal esmentar la reebertura
de «Teixits Grimait» del carrer Ma-
jor, després d'un període de refor-
ma.

Olis de Núria Suiier a la Casa de
Cultura

Avui, a les 7'20 del capvespre sera
inaugurada a la Casa de Cultura,
una exposició de pintura de Núria
Sutler.

Les referencies que ens arriben
d'aquesta pintora, es la seva minu-
ciositat per una banda i l'assurrició
d'un repte front al que a ella esde-
vé Una necessitat: un mitja d'ex-
pressió que li permet de «reconci-
liar-se amb el, món i les seves cria-
tures». ,

L'exposició restara muntada fins
dia 27 de marg.

Pintures d'Enrique Selva a
4a Nostra»

Avui quedara berta a. la sala
d'art de «Sa Nostra», una exposició
d'olis del pintor valencia Enrique
Selva.

La mostra esta integrada per una •
trentena de quadreS amb temàtica
paisagística —només hi figuren dos
bodegons—, una part dels quals sOn
de Portocolorn. . I JA,

Aquest pintor que —segons resa
en el catàleg— te per norma no con-
côrrer a cap certamen, exposa per
primera vegada a Mallorca.

Els seus quadres restaran a l'a-
bast del públic fins dia 27.

Educar per a la pau
La setmana passada resth munta-

da a la Casa de Cultura una exposi-

ció de material gràfic de la fundació
Bertrand Russell», entitat de fins

pacifistes clue du a terme una tasca
important de concienciació contra
la cursa d'armaments i en favor de
la pau en el món.

Amb motiu de la mostra es pas-
saren en tres ocasions distintes uns
visuals on es mostren les conse-
qüències de les experiències nu-
clears duites a terme pels EE.UU. a
l'atol de Bikini l'any 1946.

Aquesta manifestació va córrer so-
ta l'organització de l'Ajuntament de
Felanitx amb la collaboració del
CIP

Assemblea Deneral de la SAT de
Son Mesquida

Per ahir a vespre tenia Assemblea
General convocada la Societat Agra-
ria de Transformació de Son Mes-
quida, a la qual a més de presen-
tar-se el balanç econòmic, s'havia
de presentar el projecte per el mun-
tatge d'un condensador, l'informe
del funcionament de les installa-
cions i l'esborrany dels estatuts de
regim intern. Per últim s'havien de
renovar els càrrecs de secretari
vocals 3er. i 4at.

Viatjes d'estudis
Es el temps dels viatges d'estudis.

La setmana passada feren el seu els
alumnes de vuitè del collegi «Joan
Capó», que visitaren Madrid i zona
centre, ahir divendres havien de
partir cap a Parts els alumnes de
COU de l'Institut i el dia de Pasqua
parteixen cap a Andalussia els
alumnes majors del collegi «St. A1-
fons».

En Jaume Manresa, nomenat cap
de l'oficina de Comunicacions

En el butlletí oficial de Correus,
ha sortit publicat el nomenament de
Jaume Manresa 'Adrover corn a nou
cap de l'oficina de Comunicacions
Caixa Postal de Felanitx.

Aquest càrrec, cobert interina-
ment pel mateix Jaume Manresa des
de la jubilació de Salvador Estel-
rich, ha quedat així guarnit de for-
ma definitiva.

Desitjam a Jaume Manresa una
bona gestió al front de l'oficina de
Correus.

Curs Stvdia
Dimarts dia 21, a les 9'30 del ves-

pre, a la sala del collegi de Sant Al-
fons, explicara la lliçó corresponent
del curs el P. Antoni Oliver: «Els
signes del temps. III La consciência
emergent: La Hei, la consciencia i la
moral del cristià>.

Toatre a Son Negre
Tenim notícia de que el grup «Pi-

cadís» de S'Arenal de Llucmajor té
intenció de muntar una funció tea-
tral en el local de l'Associació de
Veins de Son Negre (antiga escola).

Oportunament donarem més notí-
cies sobre el particular, per be que
s'apunta la possibilitat de que
aquest esdeveniment teatral sia cap
a la meitat del proper mes d'abril.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
EXCURSIÓ AL PUIG MAJOR.—

Dimarts dia 21, excursió al Puig Ma-
jor i visita a la Cartoixa de Vallde-
mossa. La sortida sera a les 8'30 del
matí del passeig d'Ernest Mestre.
Preu subvencionat per a socis, 1.200
ptes.

EXCURSIÓ CULTURAL A SO-
LLER.—Serà dimecres dia 29. Se
sortira a les 8'30 del passeig d'Er-
nest MeStre. Preu subvencionat per
a socis, 3.200 ptes.

Dissabte que ve no sortirà aquest
setmanari

Com es ja habitual, la propera set-
mana no sortira aquest setmanari.
Si Dal vol, el dissabte dia 1 d'abril
ens tornarem posar en contacte
amb els nostres lectors.

Confraria de Sant Agustí
Es recorda a tots els confrares,

que el lloc de reunió per assistir a
les processons de setmana santa,
sera el Conventlie Sant Agustí, a les
9'30 del vespre, tin se'ls entregarà la
tulipa previa presentació del carnet
de confrare. •

Es prega que guardin serietat du-
rant les precessons.

Viernes 17, sábado 18, 9 noche y domingo 19 desde las 3

Esta película que proyectamos esta semana no tiene desper-
dicio. Alabanzas de crítica, grandes premios de la Meca del Cine.
I nteresantísima tanto para pequeños como para mayores. Esto
sólo lo puede conseguir ese maestro del Cine que es STEVEN
SPIELBERG y todo su equipo.

Quién engañó a Roger Rabbit

La Bestia de la guerra
Sábado 25, 9 noche, domingo 26 y lunes 27 desde las 3

Otro éxito mundial llega a nuestra pantalla. Llenos totales en
todos los cines de España. En Palma 7 meses en cartelera.

EL OSO 	Aventuras en la gran ciudad

Bodega de Felanitx, S.C.I.
El President de Bodega de Felanitx S.C.L., convida a tots els

socis i a tots els agricultors en general a la conferencia que el
proper dilluns dia 20 de març a les 21 hores i al saló d'actes de
la Casa de Cultura, donara l'illustríssim conseller d'agricultura
D.P.J. Morey.

El President
Francesc Antich Adrover

Felanitx a 14 de marg. de 1989.

VENDO CASA en Felanitx
BAJOS con dos dormitorios, comedor, cocina, baño y dos

cocherías.

PISO con tres dormitorios, bario, aseo, comedor-estar, coci-
na, trastero, terraza y lavandería.

Informas, Tel. 575310 (de 19 a 21 horas).



Restaurant BONO
C. Aigo, 10 - FELANITX - Tel. 580588

NOCES...
BATIAMENTS...

COMBREGARS...

oferim qualitat a preus d'acord
amb els vostres comptes.

Abans de decidir... convé
parlar amb noltros.

VOS RECOMANAM
VENIR ELS VESPRES...

Menjareu tan bé com els mig-
dies i a més vos servirem mi-
llor que mai.

Obert tots els dies menys els
diumenges a la nit.

FELANITX

25 anysenrera
EN MARAVELL

A finals de gener, moria a Fela-
nitx, un d'aqueils personatges po-
pulars que fan història dins un
temps i circumstancies i que, enca-
ra, són recordats per la gent més
gran. Era En Gabriel Ramis Soler,
«En Maravell», que aconseguí re-
nom anunciant pels nostres carrers
«el fresque», un gelat acreditat, sa-
borbs i únic, que feia Ilepadits aIs
nombrosos parroquians que el tas-
taven.

En Miguel Juan Bordoy, «Mari-
lia», publicava a les pàgines del Set-
manari una nota necrolgica, plena
de sentiment, on destacava alguns
trets de la personalitat d'En Mara-
vell.

... Eres el Ultimo personaje de
una época popular que se nos ha
ido. La caja que ha cerrado tu cuer-
po frio, ha cerrado el último grito
pregonando la mercancía, ilusión de
los niños, que te hizo popularísi-
mo Quizás este día de tu muerte,
los de mi generación, los niños de
un ayer muy lejano, es cuando más
hemos oído la voz tan conocida, por-
que ha resplandecido de lleno en
nuestros corazones. Y este grito, tu
ifresquee! que pregonabas con el
sudor del trabajo honrado, ha des-
pertado el recuerdo de aquel Fela-
nitx de antaño ... Sólo nosotros, los
de aquella época, podíamos enten-
der lo que la actual generación no
puede ni quiere comprender ...

Gracies a una indústria feIanitxe-
ra actual de gelats, el «fresque»
d'En Maravell es pot assaborir dins
la nostra contrada, malgrat no sigui
manufacturat de forma artesana,
fruit de la competència i del temps
que correm. Però aquell home sen-
zill i popular, encara ara és present
dins la nostre Ciutat; perquè són
molts els consumidors que en dema-
nar un gelat als seus proveldors ho
fan dient: ¡UN GELAT D'EN MA-
RAVELL! I tots ens entenem.

SETMANA SANTA

No podem negar que la Confraria
de Sant Agustí, organitzadora de
l'acte del Pregó, no badava massa a
l'hora d'informar puntualment del
que es preparava. Un mes abans,
amb nota publicada pel «Felanitx»,
ens deia que el Pregó «ha entrado
ya en edición, al objeto de ser pues-

to a la venta en el mismo día en que
se pronuncie».

Aquest acte sempre ha merescut i
tengut una nombrosa concurrència,
que es manté fidel a una tradició
que va promoure la Confraria de
Sant Agustí. Però la venda de les
edicions, ho hem de reconèixer,
quasi sempre ha tengut més oferta
que demanda.

Aquest any el Pregó el va pronun-
ciar el nostre paisà En Germa Coll
Mesquida, professor de l'Institut
Laboral de Ciutadella. La part mu-
sical va ésser a cura de la Capella
Teatina, dirigida pel P. Mora.

Seguint el fil d'aquestes celebra-
cions, el dia de Rams es féu la be-
nedicció de les Paumes al Convent

després, processionalment, es di-
rigiren a Ia Parròquia on es va cele-
brar la Missa Major...

A l'Església de Sant Alfons hi ha-
gué els cultes propis de la litúrgia
del dia. Les parts musicals foren a
cura de la Capella Teatina.

A /es 16'30, a la Parròquia; se ce-
lebra la fundació dels Dotze Ser-
mons que va comentar el P. Argi-
miro Sandín, teatí.

El Dimecres Sant, a les 21'30, Via
Crucis, solament per homes... Es va
celebrar a la mateixa Església de
Sant Alfons, degut al temps de brus-
ca que imperava. Va comentar les
Estacions el P. Oliver. Les funcions
dels Dijous i Divendres Sants es du-
gueren a terme amb gran solemnitat
i serietat... i amb molta participació
de fidels. També «cabe destacar el
esmero y gusto exquisito con que
se prepararon los Monumentos,
objeto de las devotas visitas de casi
todos los felanigenses...»

«En las noches del Jueves y Vier-
nes Santo, la gente se agolpó silen-
ciosamente, en nuestras calles para
presenciar los desfiles procesiona-
les...».

D'ALLAVORS

SE OFRECE CAMARERO 0 AYU-
DANTE de cocina, 26 arios.
Informes, Tel. 580900
(de 13 a 14'30 h.)

ALQUILO LOCAL COMERCIAL, de
unos 100 m2, en Vía Argentina.
Informes, C/. de S'Aigo, 13 -
Tel. 580064

SE NECESITA CHICA, con nocio-
nes de PELUQUERIA.
Informes, Tel. 581257

EN CALA FERRERA SE ALQUILA
0 TRASPASA BAR, totalmente
instalado. Se puede vivir en el.
Informes, Tel. 643177 (noches)

PROGUITA MINNA SANTA
CELEPRACIONS LITURGIQUES

DIUMENGE DE RAMS
ESGLESIA PARROQUIAL

A les 12, benedicció de rams, processó i missa cantada.
ESGLESIA DE SANT AGUSTI

A les 11, benedicció de rams i missa cantada.
ESGLESIA DE SANT ALFONS

A les 11,30, benedicció de rams i missa cantada.

DILLUNS SANT
ESGLESIA PARROQUIAL

A les 9 del vespre, celebració Sacramental de la Penitencia per a tota
la comunitat. Hi haura sacerdots.

DIJOUS SANT
ESGLESIA PARROQUIAL

A les 8 del vespre missa de la Cena del Senyor, lavatori de peus i pro-
clamació del sacerdoci, de l'Eucaristia i del manament nou de l'amor.
Finalment processó al Monument.

Després de la processó Adoració Nocturna. S'hi convida a totes les
associacions.

Pels joves, a les 12 de la nit, pregaria juvenil a l'antiga església res-
taurada de la rectoria.
ESGLESIA DE SANT AGUSTÍ

A les 7 del capvespre, missa cantada, processó i acte eucarístic.
ESGLESIA DE SANT ALFONS

A les 7 del capvespre, missa cantada, homilia y processó al Mo-
nument.

DIVENDRES SANT
ESGLF.SIA PARROQUIAL

A les 8 del vespre, Celebració de la Passió i Mort del Senyor, Oració
Universal, adoració de la Creu

A la nit, pels joves, pregaria juyenil a l'antiga església restaurada de
;la rectoria.
ESGLÉSIA DE SANT ,AGUST1

A les 7 del capvespre, Celebració de la Passió del Senyor.

ESGLESIA DE SANT ALFONS
A les 7 del capvespre, Celebració de la Passió del Senyor.

DISSABTE SANT
ESGLÉSIA PARROQUIAL

A les 9 del vespre solemne Vigília Pasqual, benedicció del foc nou en
el Replà, renovació de les promeses del baptisme i missa solemne.

ESGLESIA DE SANT -AGUSTÍ
A les 8 del vespre Vigília Pasqual i Missa.

ESGLESIA DE SANT ALFONS
A les 9 del vespre, Vigília Pasqual i missa.

DIUMENGE DE PASQUA
ESGLESIA DE SANT AGUSTI

A les 8,30 missa i processó de l'Encontrada.

ESGLESIA PARROQUIAL
En arribar la processó de l'Encontrada, solemne missa concelebrada.

Cantara la Coral de Felanitx. A les 12 missa.

ESGLESIA DE SANT ALFONS
A les 8 missa de torn. A les 11,30 missa cantada.
Nota: A totes les celebracions de setmana santa d'aquesta església

cantara la Capella Teatina.

CELEBRACIONS POPULARS
VIA CRUCIS

El Diumenge del Ram, a les 4,30 del capvespre, Via Crucis en el camí
del Calvari, que partirà de la Primera Estació. En arribar a l'Oratori,
sermó que dirà Mn. Joan Bauga, Vicari Episcopal.

DAVALLAMENT
El Divendres Sant, a les 9,30 del vespre, es farà el DAVALLAMENT,

al replà de la Parròquia. Intervendra la Coral de Felanitx.

PROCESSONS
Dijous Sant, a les 9,30 del vespre, PROCESSO que seguira el segiient

itinerari: Plaça de Santa Margalida, Major, Mar, Plaça Arraval, Juevert,
Convent, Guillem Timoner, Via Ernest Mestre, Plaça d'Espanya,

31 de Març, i Plaça de Santa Margalida.
Divendres Sant, després del Davallament, Processó de l'enterrament:

Plaça de Santa Margalida, Major, Mar, Proïssos, Convent, Horts, Nuno
Sanç i Plaça de Santa Margalida.

DIUMENGE DE PASQUA
Processó de l'encontrada: Convent, Porteria, Quatre Cantons, Nuno

Sanç, Plaça de Santa Margalida.



FELANITX

Judo

Competicié de tècniques
Dissabte dia 25, al Tatami de La

Sala de Judo Felanitx i amb l'assis-
tència d'un públic nombrós va tenir
Hoc una competició de tècniques en-
tre els judokas felanitxers.

Els participants eren parelles de
nins, des de cintos blancs/grocs fins
a marrons i els grups per edats i
graduació. El jurat estava format
per Vicente Giménez, 3r. Dan, M.a
Carme Nadal, lr. Dan i Sebastià
Roig Xamena, cinto marró.

Hem de dir que l'experiència va
ser molt positiva i els nins se supe-

raren per demostrar el que cada un
sap fer en aquest Art-Sport.

Els primers classificats de cada
grup obtingueren un trofeu i els se-
gons i tercers, medalles commemo-
ratives.

La prova fou patrocinada per SA
NOSTRA i coHaboraren: Construc-
ciones d'Or, Perfecto Pascual S.A.,
Cárnicas Tejedor, Carbónicas A. Ro-
driguez, Gestoría M. Pou, Felanitx
Tours, Mesón Ole, Previasa Seguros
i Eléctrica Sierra.

PITURES

D'ENRIQUE SELVA
a la sala d'Art de «SA NOSTRA»

del 18 al 27 de maro

Inauguració, avui dissabte, a partir de les 19 h.
HORES DE VISITA: Dies feiners, de 18 a 21 h.

Festius, d'11 a 13 i de 18 a 21 h.

SE VENDEN

Apartamentos en Porto-Colom
(Parte Capilla)

a partir de 6.500.000 ptas.

Inf.: Tel. 581115

PARROQUIA DE SANT MIQUEL

Es fruit de la Quaresma
FELIC1TAT

Pensam sovint que la queresma Cs un temps de tristesa i amargor.
Però això es només una impressió superficial. r.s ver que la quaresma
no te crida a la comoditat, però si al goig; no a la facilitat, però si a la
felicitat.

No hi ha felicitat més gran que la que esdevé de l'esforç superat, del
cim assolit, de la meta conquerida. En l'ordre físic o en el camp esportiu
això es clar. Qui no ha escalat mai un cim no sap que es el plaer d'una
ascensió. No parlem de l'ordre de la creativitat. Realitzar-se, superar-se
a si mateix, a nivell intellectual i encara més a nivell moral o espiritual,
es el que més consola i satisfà. No hi ha ventura humana més gran. No
es pot comparar amb els rosegons de felicitat que ens ofereix el plaer
dels sentits o el posseir.

Quan Jesús supera la lluita amb el dimoni, els angels el servien. Es
un símbol de la felicitat de què parlam. Tot un àpat d'àngels per a un
famolenc.

Que al final de la quaresma tenguis dret tu també a una bona ració
de felicitat.

RESTAURANTE

COPA D'OR
Comunicamos que hemos anticipado en

un mes nuestra apertura.

Vos participam que, amb un mes
d'anticipació, ja tenim obert

Tel. 658110 	 CALA D'OR

Se necesita CHICO
para ferretería en Cala d'Or

Informes: Tel. 657388

A TOL:i V DO FEL NITX
A. Maura, 8 - Tel. 583385

Lavado, cambios de aceite, engrase y neumáticos
Venta de coches de importación

DISPONEMOS DE:
BMW 525 I, 320, 323
PORSCHE 911 SC, 924, 944
SAAB Turbo 900
GOLF DIESEL
OPEL MANTA
MERCEDES 230 CE, 190 E, 230 E

JEEP Renegade Cabrio Diesel
ALFA ROMEO 33 TI
ALPINE A 110-1300
MOTO YAMAHA FJ 1100
MOTO YAMAHA 250 Special

Visítenos sin compromiso



Cronicó Feianitxer

,pE.
per Ramon Rosselló

27 octubre.—Mestre Jaume Aro, cirurgià, diu que els jurats i alguns
particulars li deven diners per raó dels treballs «del seu art». (Id f. 324v)

1524, 13 gener.—Jaume Nicolau diu que el temps de la Germania, es-
tant ell en la fortalesa (Santuert!, Joan Padrina i Pere Sagrera li pren-
gueren 16 auarteres de blat i 60 d'ordi. (LC 269 f. 8). Gabriel Fuster diu
no té res a veure amb el blat prengueren a Joan Cantallops, i Guillem
Sureda reclama el blat li prengué Bernadi Colom. (Id f. 22v i 44)

1521, octubre.—Mossèn Isern presenta als procuradors reials una llar-
ga llista amb els comptes ben detallats de les despeses, queviures i sala-
ris fets en el castell de Santueri amb motiu de la Germania. Hi ha: 1.150
arengades a raó de 2 sous i 8 diners el centenar; formatge salat, ails, vi,
porc, bestiar, barrils de sardines llegum, olives, ous, ordi i civada, ove-
Iles, pores, cabres, vedells; compte de les obres i armament; una Ranter-
ha per anar de nit... etc. El total de les despeses suma 1.268 lliures, 2
sous i 3 diners. (ARM RP 2.042 f. 162-177)

1524, 28 juliol.—La viuda Miquela Artigues es estada condemnada a
pagar 100 sous a Pere Cantallops per formenti civada se'n portà un es-
clau seu el temps de la Germania, del qual gga- n'ha menjat diverses per-
sones; vol que cada ,un li pagui la porció menjada. (ARM LC f. 105v)

13 agost.—E1 governador mana al baile que el qui té càrrec de recu-
perar els diners pagats per salaris als dAlcúdia i del castell de Santueri,
pagui 20 lliures a Gabriel Castanyer que ho paga a les guardes del castell.
(Id f. 113)

1524, 4 agost.—Congregats ait el puig de Sant Salvador els honrats
Pere Oliver, lloctinent de batle, Tr-ossen Miguel Servera, i els jurats, fe-
ren inventari de les robes: 22 toi, alles pisanes; 5 llençols; 8 tovalles d'al-
tar; 133 tovalloles de diverses mareres, amb randa i sense, flocadures de
seda, altres de bri; 13 mandils de seda; 6 mantells de Nostra Dona, dels
quals 3 són de vellut carmesí, negre i blau, els altres de domas blanc, de
grana i satí morat; 1 terbardillq de domas negre; 4 paths; una casulla,
dos camis i dos amits; 20 corretges d'argent; 7 collars d'or i dues gargan-
tilles, una de Nostra Dona, l'altre de Jesús; 2 escuts i 4 verg-uetes d'or;
una bossa carmesí amb perles; 5 panateneres de coral ; 6 cortines de
drap; 3 llànties de plata. Totes aquestes robes joies foren comanades al
donat de la casa. (ARM Carles Gaya G-197 s.f.) 1-

lums, dos de texts, un de quadres
estadiltics i apèndixs i un quart de
documerifs', 'però a l'edició de l'obra
ha quedat alterada aquesta estruc-
tura de .manera que en el primer,
tom, que sortí l'any 1987, s'inclo-,
gué el text corresponent més una
bona part dels quadres estadístics
del volum segon. I, en aquest segon
tom, el text del volum segon, ai-,
guns documents del quart volum i
un index de matèries comú als dos
toms publicats.

Cal IT' alorar l'esforç que represen-
ta l'edició d'aquesta obra, la qual no
ha rebut cap tipus de subvenció.

SE NECESITA MUJER para limpie-
za local comercial, por horas.
Inf.: Tel. 581605

fparicisca Vidal °drover
Vda. de Maura

va morir a Felanitx, dia 16 de març de 1989, a  l'edat de 83 anys.
havent rebut els sants sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Al eel ski

Els seus fills, Maria, Antoni, Francisca i M." Antònia; fills politics Josep Miguel, Catalina
Bujosa, Jaume Bonnin i Joan Barceló; néts, nebots, eosins i els altres parents, vos' demanen que la
tengueu present en les vostres pregaries.

Casa mortuòria: C. Porteria, 25 - Can Maura
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	 FELANITX

vida social
NAIXEMENTS

Els esposos Bernat Bennasar Rie-
ra i Barbara Adrover Albons, s'han
vists alegrats amb el naixement del
seu segon fill, un nin que en el bap-
tisme rebrà el nom de Francesc.

Enhorabona.
 o

La llar d'En Llorenç Adrover Va-
guer i Na M.a Antónia. Rosselló Mai-
mó, s'ha vist augmentada amb la
naixença d'un nin, segon dels seus
fills.

El nadó rebrà el nom de Joan.
Felicitam als venturosos pares.

Capella TeEtina
Programa de Setniaha Santa

i Pasqua
D'acord amb un propòsit de re-

cuperació del repertori musical que
fou característic de la Capella Teati-
na des de la seva creació, l'agrupa-
ció actual ha incorporat ja gran
part d'aquest catàleg.

Tot seguit s'ofereix el programa
que regira les seves intervencions a
les celebracions de Setmana Santa
de l'església de Sant Alfons:
«Kiries»
Agnus »

«Gloria», de la Missa :«In honorem
Sancti Cajetani» a 6 ,.vs. ms. del
Pare Capó

«Christus factus est», (gregorià),'
«0 quam amabilis», (a 4 vs. ms.

arregl. del Pare Capó)
«Si tus penas no pruebo», (a 3 vs.

ms., de Guerrero)
«Popule meus», (a 4 vs. ms. de T.

LI. de Victoria)
«Conturbata sunt», (a 4 vs. ms. del

Pare Capó)
«Attende Dómine», (a 4 vs. ms. del

Pare' Capó)
«Regina coeli laetare», a Lotti. (4 vs.

ms.)
«Pascua Rusa», (Andree Kopolioff,

arregl. a 5 vs. ms. del Pare Capó)

Creuada de l'Amm Divi
Confraries-de Patitents
Les dues confraries de la Creua-

da prendran part a les processons
del dijous i divendres sants.

Es prega als penitents que guar-
din silenci i compostura i cuidin
d'obeir en tot moment les indica-
cions del Germa Major i monitors.

També se recorda a tots els que
no ho han fet, l'obligació que tenen
d'inscriure's abans de dia 22 a Sant
Alfons. Els qui vulguin cera en po-
dran obtenir alla mateix.

El floc de reunió sera a Sant Al-
fons a les 8'45 del vespre, o a les
9'15 al carrer de Jaume I.

Pel que fa al Davallament del di-
endres sant, la Comissió de Setma-

na Santa de la Creuada convida a
tot el poble a aquest acte i prega
al públic assistent que durant la ce-
rimónia guardi el silenci que reque-
reix.

La Comissió de Setmana Santa

Trob3da enyel
Un grup d'aquells jovenets servi-

dors de l'Altar de la Parròquia o,
més tard. membres de la joventut
d'Acció Catòlica durant una epoca,

ja molt llunyana, es reuneixen
des de fa molts anys, en una Troba-
da que ells mateixos convoquen, a
l'entorn del qui fou vicari de Fela-
nitx, D. Joan Vidal Oliers.

Diumenge passat, seguint tradicio-
nal convocatória, anaren a Sa Rapi-
ta de Campos i a l'Església d'aquell
floc, assistiren a l'Eucaristia que
D. Joan oficia, concelebrant amb el
seu germa D. Damia i els sacerdots
concarrins D. Bartomeu Vaguer i el
P. Artigues, Superior de Monti-Sion
de Palma.

Ës costum d'aquest collectiu, do-
nar gracies a Déu i pregar per
aquell esplet de joves felanitxers
que ja han mort. Durant el Memen-
to, es llegeix una ja nombrosa rea-
ció dels qui són a l'altra Vida.

Després, al Club Nàutic de Sa
Ràpita, donarem bon compte a un
dinar en que la millor salsa a des-
tacar es la companyonia que en tot
moment sobresortia i el record per-
manent d'un temps passat que ja es
história.

UN ASSISTENT

AVIS
Amb motiu de les processons del

dijous i divendres sants, Felanitx
Radió emetrà un programa especial
sincronitzat amb les processons. Per
tal' motiu es demana que a, totes les
cases de l'itinerari vulguin sintonit-
zar amb l'emissora i situar els re-
ceptors vora els portals per tal de
que tant els que prenen part de les
desfilades com els espectadors pu-
guin escoltar l'audició.

A tots, gracies per endavant.

La Comissió de Confraries de
Setmana Santa

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
en Ca la Marsal, Trecio 40,0.000 pis.
Inf.: Pea. Cas Corso, José Pérez.

VENDO PISO en Felanitx, 3 habit.,
sala comedor, bario, cocina, lava-
dero y terraza grande. 7 millones.
Informes, Tel. 581272 (de 9 a 18
horas)

Llibres

«Una sociedad del Antiguo
Regimen, Felanitx y Ma-
llorca en el siglo XVI» Tom
H, d'Onofre Vaguer

Acaba de sortir el segon tom de
l'obra del nostre paisà. Onofre Va-
guer Bennasar titulada, «Una socie-
dad del Antiguo Regimen. Felanitx
y Mallorca en el siglo XVI».

Es tracta d'una segona part de la
tesi doctoral de l'autor, que meres-
qué un premi extraordinari de doc-
torat, així com el premi Ciutat de
Palma d'Investigació.

Aquest treball, que consta de 2.210
folis, fou concebut en quatre vo-



Restaurante CESAR
PORTO-COLOM

Comunica a sus amigos y clientes que a
partir de hoy día 18, estará de nuevo a
su disposición, con la línea de siempre.

CARNES A LA BRASA

COCINA CASERA

Se alquila Restaurante

M R BLAU
Inf.: Tels. 553920 - 552877

(horario comercial)

FELANITX

Nomenaje a Jaime'Camel' Garcia
Partido C.D. Felanitx - heal C.D. Mallorca

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• El domingo es un día muy es-
pecial. Nos visita el REAL C.D. MA-
LLORCA, un equipo que dirige SE-
RRA FERRER y que no acaba de
convencer... Pero los resultados
son lo de menos cuando hay buenas
intenciones. El club de nuestra ca-
pital se ha ofrecido sin condiciones
para disputar un partido amistoso
frente al C.D. FELANITX para ren-
dir HOMENAJE al jugador cantera-
no JAUME BARCELO GARCIA que,
como recordarán, sufrió un triste
percance en las inmediaciones de
«ES TORRENTO» del que todavía
no se halla del todo repuesto. Hay
que esperar que toda la afición fe-
/a nitxera, y algunos que no lo son,
se sumen a este acto de solidari-
dad.

• Por cierto el Director de De-
portes del CIM, nuestro compañero
ANDREU RIERA, ha previsto entre-
gar un DONATIVO de C1101 MIL
PESETAS. No se entregar4 en me-
tálico sino que servirá pra com-
prar doscientas entradas para rega-
lar a los chicos en los colegios...
Sin duda se trata de una buena
idea.

• Por otra parte el FELANITX
venció bien al LLOSETENSE. De-
butó JAVI, el reciente fichaje pro-
cedente del FIGUERAS, que jugó
en la segunda parte con bastante
fortuna. Hay que esperar que la le-
sión de MUT no sea importante.

• Por lo que ya habrán adivina-
do el partido que se tenía que ju-
gar el domingo MALLORCA ATC0.-
FELANITX ha sido aplazado hasta
el Jueves Santo. El árbitro previsto
era el Sr. JIMENEZ GARCIA.

• El amigo PEPE PORRAS cam-
bió de deporte, dejó el fútlIol, don-
de ejercía como entrenador, para
dedicarse al TIRO OLIMPICO con
PISTOLA, donde ha demostrado
sus grandes fecultades corno exper-
to tirador. ¡No en vano tiene las vi-
trinas llenas de trofeos!

• Nuevo disco de «LOS INTER-
MINABLES». Se trata en esta oca-

sien de un «single» que se va a titu-
lar igualito que la canción base
«BOURBON Y MUJERES».

• El pasado fin de semana en
el «HARLFM JAll» de C. d'Or gran
ambiente y expectación para oir en
directo al nuevo grupo felanitxer
«MURDER IN THE BARN». Que
están pegando fuerte.

• El pasado sábado en el «BAR
CRISTAL» hubo cerveza a go-gó. No
era para menos, iba de gratis. Se
trata de un «birra» americana
«BUD» made St. Llois. Es de baja
graduación alcohólica, lo que es de
agradecer.

• Tras mucho tiempo sin poder
saludarle me tope el otro día en
«S'ABEURADOR» con JUAN JULIA
MAIMO, que anda a caballo entre
PALMA y SUECIA, donde ha resi-
dido muchos arios... Un abrazo,
amigo.

• Las TERTULIAS del «BAR
GOELL» resultan animadísimas. Ya
saben JOAN PLA es el mantenedor,
pero además hay otro felanitxer
que es uno de los promotores de la
idea, GORI VICENS. Por cierto el
otro día se tocó el tema de la droga
y el local se hizo insuficiente.

• Los viernes, en la disco «CA-
LIPSO» de PORTO-COLOM hay am-
biente juvenil. Se trata de fiestas
estudiantiles bien promocionadas,
para botón de muestra hay que re-
conocer el ingenio de los carteles/
collages propagandísticos, auténti-
cas obras de arte.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos una pelícuLa muy taquillera
¿QUIEN ENGAÑO A ROGER RAB-
BIT? Una producción de STEVEN
SPIELBER, que siempre da en el
clavo a la hora de invertir sus dó-
lares. Se trata de una realización
que es un prodigio de perfección,
combinando los personajes reales
con dibujos animados. La historia
Sc hace un tanto larga pero es todo
un espectáculo visual, tiene algo de
la novela negra y el dective BOB
HOSKINS está magistral. Está no-
minada para el «Oscar» para los
mejores efectos de sonido, también
a los mejores efectos visuales, a la
mejor dirección artística, mejor fo-
tografía y mejor montaje. Total as-
pira a cinco de los llamados meno-
res. «LA BESTIA DE LA GUERRA»
es la historia de un tanque en el
conflicto de moda: Afganistán.

• Y para finalizar, sin modestia
ni pudor, hay que reconocer lo mu-
cho que se lee esta sección, gracias.

JORDI GAVINA

SE OFRECE Señora para cuidar
niños, en su casa.
Inf. C. Catnpet, 27 - 1.0

Mariana, día 19, a las 16 horas, se
celebrará en el Campo «Es Torren-
tó», un partido entre las primeras
plontillas del R.C.D. Mallorca (II
División Nacional) y el C.D. Felanitx
en homenaje al jugador del equipo
infant il del C.D. Felanitx, Jaime
Barceló Garcia, convaleciente de un
grave accidente de Tráfico ocurrido
el pasado 29 de octubre, a la entra-
da del Campo «Es Torrentó», cuan-
do se dirigía a jugar un partido de
Liga del Campeonato Infantil.

Loc actos empezarán a las 15 ho-
ras, con la recepción de la expedi-
ción del R.C.D. Mallorca, con su
Presidente y demás miembros di-
rectivos. Seguirán las recepciones a
las distintas personalidades que se
desplacen a presenciar el partido
invitadas por el C.D. Felanitx y que
son las que siguen:

El Muy Honorable Presidente de
Ia Comunidad Autónoma de las Is-
las Baleares, GABRIEL CAÑELLAS,
Excmo. Sr. Presidente del Parla-
ment Balear, JERONI ALBERTI,
Consellera de Cultura Maria Antò-
nia Munar, Alcalde de Felanitx,
COSME OLIVER, Presidente del
Conseil Insular Joan Verger, Direc-
tor General de Deportes Antoni
Borràs, el Delegado de Deportes del
Conseil Insular Andreu Riera, el
Presidente ds la Federación Balear
de Fútbol Antoni Borràs, el Presi-
dente del Colegio Balear de Arbi-
ros, Jaime de Juan, el Concejal de
Deportes del Ayuntamiento de Fela-
nitx, Cristóbal Bennasar y el Secre-

tarjo General de la Federación Te-
rritorial de Fútbol Bartolomé Gal-
més.

También se debía cursar invita-
ción especial al Delegado del Gobier-
no Gerard Gardas.

La Presidencia del partido la os-
tentará, si asisten, el Presidente de
la Comunidad Autónoma, el Presi-
dente del R.C.D. Mallorca y el del
C.D. Felanitx.

Hará el saque de honor el juga-
dor homenajeado JAIME BARCELO
GARCIAS.

PRENSA DEPORTIVA INVITA-
DA: Semanario FELANITX,

T. V. FELANITXERA, FELANITX
RADIO, ANTENA-3 DE MALLORCA
y RTVE en Baleares.

A 3'5 Km. DE CALA DOMINGOS.
SE VENDEN 4 CUARTERADAS.
28.000 m2, magnífica vista al mar,
con muchos árboles: naranjos, li-
mones, algarrobos, etc. Con pozo
propio, rodeado de pared, con pe-
queña caseta. Lugar muy tranqui-
lo. Precio 4.000.000.
Informes, Tel. 552227

BUSCO MUJER para cuidar chalet
en Cala (l'Or. Hay que vivir en él.
Inf. Tel. 580937

NECESITO ADMINISTRATIVA
de 16 a 19 arios, para trabajo
en Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Cafeteria - Restaurante «ES LLEVANT»
Via Argentina, 15 - Felanitx - Tel. 582361

TAPAS VARIADAS, BOCADILLOS,
MERIENDAS

Menú económico
Domingo menú especial

Abierto todos los días



FUTBOL
3.a DIVISION

Gran 2.a parte del Felanitx que venció
merecidamente

Felanitx, 2 - Llosetense,

REAPERTURA
de la

Cafeteria Mallorca [Cala Marsall

con el salón de
MAQUINAS RECREATIVAS

Estaremos a su servicio a partir del
día 17 de marzo.

Nueva dirección

Núria Siffler Casanovas
EXPOSICIO D'OLIS

Casa Municipal de Cultura
Del 18 al 27 de maro.

Inauguració: Avui a les 19'30
HORES DE VISITA:

De dill uns a divendres: De 17'30 a 20'30 h.
Dissabte, diumenge i dilluns. sant: De 10'30 a 13'30 i de 17'30 a 20'30 h.

FELANITX

Lució un sol de justicia. Entrada
aceptable.

FELANITX: Parera (1), M. Riera
t( 2), Juan (3), Valentin (3), Llull (2),
Agustín (3), X. Riera (2), Pont (2),
Mut (2), Teruel (2) y Gallardo (1).
En el min. 46 entró Javi (3) por
Mut. Jugador debutante. Felipe (1)
,sustituyó a Gallardo min. 75.

ARBITRO: Coll Homar, Deficien-
te, se le reclamaron cinco penaltis

,en el área visitante. Mostró tarjetas
amarillas a Mut, Mateu y M. Riera.

GOLES: 1-0, min. 67; Agustín dis-
para fuerte, rechaza el meta Benna-
sar y Llull consigue marcar. 2-0, mi-
nuto 73; mala cesión al portero vi-
sitante, se hace con el balón Agus-
tín, que cede en bandeja a X. Riera,
que marca casi a meta vacía.
COMENTARIO

Tarde veraniega, con la noticia de
que el jugador Mut no salió ya en
la segunda parte porque sufrió un
encontronazo en la primera mitad y
tuvo que ser llevado a la clínica ur-
gentemente. Fue sustituído por el
nuevo fichaje Javi, procedente del
Figueras, que tuvo una huena ac-
tuación.

La primera parte fue un tanto
aburrida, si bien el Felanitx gozó de
alguna ocasión para marcar, pero
no se tradujeron porque el portero
visitante estuvo muy acertadõ y el
árbitro no quiso ver nada de lo que
ocurría en el área de los de Lloseta.

En la segunda mitad el Felanitx
se adueñó totalmente del partido y
creó buenas ocasiones, consiguiendo
marcar dos goles que pudieron ser
bastantes más, ya que el balón en
alguna ocasión dio en las maderas
y en otras dos jugadas se reclama-
ron dos penas máximas más. En de-
finitiva, el Llosetense, en la segunda
parte, fue totalmente nulo en ata-
que.

Debemos destacar sin duda el re-
ciente fichaje de Javi, que supo to-
mar el mando del equipo, demos-
trando que se trata de un gran ju-
gador.

MAIKEL

2.• REGIONAL
ESPORLES, 3 - S'HORTA, 3

MERECIERON LA VICTORIA
El S'Horta en el campo del tercer

clasificado dio la sorpresa. Sus rá-
pidos contragolpes desarbolaron la
defensa local consiguiendo tres me-
recidos goles. Mejor dicho cuatro,
pues el árbitro anuló uno.

Un resultado que puede dar mu-
cha moral al equipo para golear al
colista en su próximo compromiso
en «Sa Lleona». S'HORTA-LLOSE-
TENSE.

El S'Horta mereció la victoria,
pero el colegiado lo evitó. Le pitó
un penalty en contra, inexistente, y
anuló un golazo de Gaspar Muñoz
de más de 40 m. Los goles: Primera

parte con ventaja local (2-0). En la
segunda mitad M. Rois marca el
(2-1-). Luego penalty fantasma a fa-
vor de los locales (3-1). J. Ramón lo-
gra el (3-2) y finalmente es Vacas
quien establece el 3-3 definitivo.
Auténtico robo de-un punto.

S'Horta: R. Roig, Guiem (Garcia),
Tolo, Manolo, J. Piña, M. Roig (Va-
cas), Pau, J. Ramón, Gaspar, Oscar
y Dino.

CAS CONCOS, 9 - MARIENSE,
CAS CONCOS. — Huguet, Cerda,

Risco, B. Adrover, Uguet, Zamorano
(Bordoy), C. Barceló (Mayoral),
Fiol, Rosselló, Obrador i Llull.

ARBITRE. — Sr. Vives Genovart.
Perfecte. No mostra cap targeta
tret de dos o tres errors petits, feu
un arbitratge sense tara.

GOES. — Min. 5: M. Obrador (1-
O), min. 38: J. Rosselló (2-0), min.
43: J. Rosselló (3-0), min. 48: J. Ros-
selló (4-0), min. 56: J. Rosselló (5-0),
min. 60: J. Rosselló (6-0), min. 70:
J. Rosselló (7-0), min. 76: M. Obra-
dor (8-0) i min. 83: A. Llull (9-0).

COMENTARI: , «El saben, el de les
galetes maries...?»

Bé, no el contarem tot perquè
molts ja el saben i perquè dura no-
ranta minuts: es el partit de diu-
menge passat al camp municipal
concarrí, on l'equip de Vilar va
aconseguir la golejada més escanda-
losa de la història del Cas Concos
com a club federat. Sembla un acu-
dit —i, d'aquí la introducció—, pe-
rò no ho és... Van ser nou, nou
gols preciosos tots, dels davanters
concarrins davant un equip ben si-
tuat a la classificació i que venia
amb l'alineació habitual. Es un poc
massa! Però la sort, que tantes ve-
gades ha mancat als jugadors del
Cas Concos, aquest cop es posa de
la seva banda i, de les dotze o tret-
ze ocasions de què disposaren, en
transformaren nou en gol, mentre
que els visitants, de tres o quatre
que en tengueren, no en van treure
cap profit. I si el resultat ja és poc
normal, resulta encara més
el fet que, dels nou gols, Joan Ros-
selló (alies «Galletas») en fes, ell
tot sol, sis: Un recital del porrerenc,
en tota regla. Això, però, no resta
cap mèrit a la resta de l'equip con-
carrí, que tengué una actuació bri-
llantíssima en totes les línies. Si hi
hagués un capítol de destacats, tots
hi serien, és clar.

En resum, diguem que el públic
ho passa d'ail?) més bé: hi hagué es-
pectacle, gols a voler i correcció
absoluta per part dels dos conjunts.

Per acabar, hem de fer referència
al partit jugat el diumenge anterior
a Calvià, la crônica del qual no arri-
ba a temps a la redacció del Setma-
nari. Aprofitam l'avinentesa per de-
manar-ne disculpes i per ressenyar
el resultat favorable al Cas Concos

per 1-2, amb gols d'Antoni Fiol.
Diumenge, si Déu ho vol, visitam

el camp del MINERVA; un com-
promis força difícil per als de Vi-
lar. Sort!

G.
JUVENILES
FELANITX, O - JUV. DEP. INCA, 0

A pesar de jugar bien, nada pu-
dieron hacer para conseguir los dos
puntos que había en juego. Se tu-
vieron que conformar con el em-
pate.

INFANTILES
MONTUIRI, 2 - FELANITX, 1

Nada pudieron hacer el pasado
sábado para poder vencer a un
buen equipo, el Montuiri, quien do-
minó durante casi todo el encuen-
tro.

El gol del Felanitx fue marcado
por Francis.

ALEVINES •

ARENAL, 8 - FELANITX,

Alineación: Benito, Perelló, Ris-
co, Miguel Angel, Caña, Francis,
Peti, Estrella, Dani, Nico y Oscar.

Sustituciones de Carlos por Os-
car; Angel por Carlos; Esteban por
Benito y Cerro por Caria.

Una vez más demostraron ser un
equipo un tanto irregular.

Jugaron bastante mal y en el des-
canso ya perdían de 4-0. Cabe des-
tacar una baja muy importante, la
del portero Lupa.

BENJAMINES
AVANCE, 2 - FELANITX, 1

Un partido jugado a trancas y ba-
rrancas, fue el que se pudo presen-
ciar el pasado sábado en Artá.

Los de Artá empezaron jugando
muy mal, cosa que contagió a los de
Felanitx. El gol del Felanitx fue
marcado por Frías.

Hiltención Motociclistas!!
El próximo sábado día 25 de mar-

zo a las 20 horas, tendrá lugar en el
Campo Municipal de Deportes «Sa
Mola», una reunión para ultimar de-
talles de la próxima VUELTA TU-
RISTICA A MALLORCA, a celebrar
el domingo día 2 de abril.

DEPORTE ESCOLAR
FUTBITO INFANTIL

SANT ALFONS, 6
NTRA. SRA. DE GRACIA, 0

Alineación: David, Garrido, Cano,
Fuster, Caña.

Partido de claro dominio local.
Cabe decir que el equipo del Sant
Alfons, esta clasificado para la fase
final a disputar en Palma.

FUTBITO
Este sibado día 18, a partir de

las 15,30 'el TORNEO DE FUTBITO
1989, en el Campo Municipal de De-
portes Aga Mola», en la categoría
de BENJAMINETES.

GORI VICENS

VENDO APARTAMENTO en Porto-
Colom. 3 dormitorios, 2 barios.
En parte Aduana.
Informes, Tel. 675352.

NECESITO CHOFER con carnet de
1.a, para reparto bebidas y comes-
tibles.
Informes: Distribuciones A. Obra-
dor, Cala Murada, Tels. 833041
(mañanas) y 573285 (noches)

SE VENDE R-12 Ranchera V - H,
50.000 ptas.
Informei, C/. Alou, 49 (noches y
fines de semana) Porto-Colom

SE OFRECE PERSONA para llevar
contabilidad, con experiencia.
Informes, Tel. 575044
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Els 'miffs SALIfe5 1 a eEmiaativáz at cluctzt

75
66
34

J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 49
COMENTARI

Tornaren els resultats favora:bles
i això que la jornada era poc propi-
cia perquè cinc (leis 7 partits es ju-
gaven fora de casa. De totes mane-
'res, també hi Hague` tempteijo's ben
adversos i clars tais com els dels

- cadets i de les juvenils. Una nota
discordant fou la senyalització. de
dues tècniques desqualificants a ju-
gadors del Joan Capó, fet que_afor-
tunadamefit es Púnica vegada que
s'ha produit durant la temporada.
Els «sortats» foren Dina Reverte i
Pep Sagrera.

Els CADETS varen tastar el gust
d'un marcador centenari -en contra;
.malgrat aquesta derrota contundent
hem de dir que anaren per davant
en el marcador els nou primers mi-
nuts (19-22), però en el minut 11 ja
perdien per 34-22. Com es habitual,
el millor anotador va ser Amengual

Extraordinari l'èxit dels JUVE-
NILS a S'Arenal. Per manca de
transport només es desplaçaren sis
jugadors (Bordo:y, Fullana, Julia.,
Boyer, Maimó i Nadal). Lluitaren de
valent i aconseguiren all?) que pa-
reixia impossible, guanyar. Tomeu
Maimó, en pla mestre, fou excepcio-
nal en tots els aspectes i, a més,
anota 31 punts.

Interessant el partit, dels JU-
NIORS que verem a Felanitx. Tots
els equips inclosos en la lligueta
són molt semblants i l'emoció esta
garantitzada a cada encontre. En els
minuts finals del primer temps,
gracies a un encertadissim Toni
Obrador, el partit semblava resolt

(39-28 en el descans), per-6 els rivals
calvianencs s'acostaren fins a dos
punts a menys de 5 minuts de l'aca
bament. Al final, no tan sols es gua
nya, sinó que també els 10 punts
d'avantatge igualen el bàsquet-ave-
rage. Ens agrada poc parlar del ar-
bitres, però es que el Sr. Orón es i
vol esser protagonista a cada un
dels partits que dirigeix, i aquest no
fou l'excepció.

L'enhorabona pels SENIORS que,
a més de véncer, convenceren i su-
peraren de manera brillant la pri-
mera eliminatória del play-off per
2-0. Si en el partit de Felanitx, una

maria abans, havien tingut moltes
dificultats, en aquesta ocasió mos-
traren la seva condició de campions
de grup i guanyaren amb total auto-
ritat a més d'exhibir un bon bàsquet
com poques vegades ho havien fet.
Intervingueren tots els júgadors i
el joc no baixà de nivell en cap mo-
ment, així es que destacà tot el con-
junt. Les anotacions més altes foren
per Amengual (21), A. Oliver (16) i

.P. S. Barceló (12).
El partit de les JUVENILS 6s la

crónica entre un colista (1 victõtlia,
17 derrotes) i el líder (18 vict5ries,
cap derrota). Diferencia abismal i,
per si no bastava, tornaren acabar
amb quatre jugadores,

Les SENIORS tingueren ració do-
ble i els dos partits amb qualitat de
visitants. El divendres tornaren de
buit de Sóller, però el diumenge
guanyaren a Sta. Maria. L'arbitre
del p rtit contra el J. Mariana ens
crucificà a base de faltes personals
i tecniques. A falta de cinc minuts
el J. Capó queda amb 4 jugadores
per eliminació de les germanes Re-
verte, Cati López, B. Adrover i Ca-
marero. El marcador assenyalava
63-54; idõ be, no només es defensa-
ren les jugadores Lladó, Fany, Gar-
cias i Vivancos, sinó que arribaren
a collocar-se en 67-64. El miracle to-
tal no era possible, perquè les locals
tenien l'equip complet.

A Santa Maria no tingueren pro-
blemes per a superar l'equip local,
el més fluixet del grup. Tant en un
partit com a l'altre, Cati López (23
i 20 punts) va ser la maxima anota-
dora.

PROMOCIÓ
El dissabte demati es juga una

nova jornada a Felanitx dels Cam-
pionats Escolars Comarcals. Els re-
sultats dels partits amb equips de

ia Sa!e
SERIA BO
que a Felanitx les coses de l'Ajunta-
ment teivuessin una relació directe
amb els felanitxers. Fins ara hem
anat publicant el que realment ha
passat els dos anys que aviat farà
que el grup dels COLOMS pasturam
per La Sala. Pensavem que el nos-
tre joc a la destapada, faria reaccio-
nar ai grup governant i les coses es
fariem amb més seny, però no ha
estat així. Ha estat ben de bades i
no sabem de cap ametlla que s'hagi
adreçada i sabem que encara que
faci molt de temps que no plou,
massa vegades plou damunt el ba-
nyat. És per això que les informa-
cions que rebreu ara per part del
ne3tre grup, no seran tant llargues,
no sabreu TOT el que pa:S,sa com
this ara; pert' amb els precedents
que teniu, podeu imaginar tot el que
hi ha, els fets no seran molt dife-
rents de fins ara, no canviarap, amb
un tres i no res, tot i que si hi ha-
gués un canvf espectacular, no pas-
seu pena que sereu informats pun-
tualment, com es ara si deixas de te-,nir pos i presencia un senyor, extern
a l'Ajuntament, que fa fer les ani-
malades mes grosses als', que hi es-
tan, sense assumir cap resPonsabili-
tat, seria una de les millores visi-
bles de l'actual Consistori
o coses semblants succeissin, sereu
informats puntualment.

-1■1■11•MMINITe

Hum
Cue diguen el qu vulguin,
ploraré per ells,
pregaré per ells.
Se'n riuran de tu.

Toni Picarnos ques

ATENCION CONSTRUCTORES
SE HACEN PRESUPUESTOS SIN

COMPROMISO DE CARPINTE-
RIA, DECORACION Y ALTA DE-
CORACION. APARTAMENTOS,
CHALETS, HOTELES, CASETE-
RIAS, etc.
Sr. Gavirio, Tel. 580258

Felanitx són:
Alevi masculí:
JOAN APO, 	 28
REI JAUME III, 	 43
Infantil masculí:
JOAN CAPO «B», 	 29
REINA SOFIA, 	 32
JOAN CAPO «A»,	 37
REI JAUME III ,	 32
Infantil femení:
JOAN CAPO, 	 39
SES SALINES, 	 18

AQUESTA JORNADA
Sera la darrera de la temporada

en la que intervenen la totalitat dels
equips.

El dissabte, a Felanitx, tres par-
tits; cadets (Syrius), Juvenils mas-
culins (Santa Maria) i Júniors (Lluc-
major). El diumenge un, el Sa Pobla
de seniors.

Els equips femenins jugaran fora;
dos desplaçaments per les juvenils
(Polleng el dimecres i Porreres el
dissabte) i visita al Bons Aires per
part de les seniors.

LARRY CISTELLES

la rodella
(Viene de !a pi (J . 1)

verses relacions més o manco llar-
gues, elaborades a l'Ajuntament o
per entitats que n'havien rebut l'en-
càrrec, dels edificis que per una me>
o l'altra havien d'esser conservats
total o parcialment. A cap ni una
no hi figurava el de la Caixa Rural.

Que un ajuntament que fins ara
ha mirat tan poc prim, que ha de-
mostrat tan poca sensibilitat en
aquesta matèria i que han fet els
ulls grossos davant tota casta d'a-
tropells al bon gust urbanístic; amb
membres destacats dels grups que
ham fet i desfet durant els darrers
deu anys i que varen tenir l'oportu-
nitat única de posar ordre en el des-
gaveil urbanístic de la població i no
en varen sebre; que ara de cop se
preocupi tant -per un edifici que té
ben poc de singular i que, a més,
cau, de per tot i . qualsevol dia po-
dria esser un claper, la veritat es
que fa olor de. socarrim.

L'oposició vertaderament pôt re-
sultar molesta i empipadora; però
hi ha altres carnins més nets i trans-
parents per a desarmar-la. Mala-
ment si aquests camins no se saben
t rota r.

Pirotècnic

SE OFRECE CAMARERO 0 AYU-
DANTE de cocina, 26 arios.
Informes, Tel. 580900
(de 13 a 14'30 h.)

ALQUILO LOCAL COMERCIAL, de
unos 100 m2, en Via Argentina.
informes, C/. de S'Aigo, 13 -
Tel. 580064

■1•14.0	

SE NECESITA CHICA, con nocio-
nes de PELUQUERIA.
Informes, Tel. 581257

EN CALA FERRERA SE ALQUILA
0 TRASPASA BAR, totalmente
instalado. Se puede vivir en él.
Informes, Tel. 643177 (noches)

SE NECESITA COCINERO/A para
cafeteria. En Cala d'Or.
Informes, Tel. 643211

-0--CP -CP—cr

RENAULT Ocasión

GARANTIA NACIONAL
21 TXE A.A. 	 PM-AM

11-9 can 	 PM-Z
Supercine° 	 PM-AT
11-5 GTE, 5p. 	 PM-Y
Opel Corsa 	 PM-AF
Ford Fiesta 	 PM-AH
Ford Fiesta 	 PM-Y
Citroen I,NA
	

PM-AH
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Francisco Manresa S.A.
CONCESIONARIO RENAULT

FELANITX-CALONGE
Tels. 581984-S5 y 657393

BASQUET

RESULTATS
Cadets masculins:
SANT JOSEP «A», 	 112
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 57
Juvenils masculins:
IMPRENTA BAHIA,	 49
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT ;	50
Júniors masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,. 	 68
COSTA CALVIA,	 58
Sèniors masculins:
BUNYOLA,

.	
47

J. CAPO/AUTOC. GR IMAM', 	 70
Juvenils femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 13
.JOVENT/SANT JOSEP, ' 	 69
Sèniors femenines:

'JUV. MARIANA,
J. CAPO/AUTOC. GRIM4T..	 „,	 •.SANTA MARIA,

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embaraza
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)
Lunes y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cita).




