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Va pienAria tranquilla sense
massa trascenancia Ia rodelia

Els temes que se tractaren a la
plenaria extraordinaria de l'Ajunta-
ment del passat dia 15 de març no
cridaven massa l'atenció: l'actitud
de l'oposició fou més aviat modera-
da, permetent un desenvolupament
bastant distendit de la sessió.

Això no obstant amb els vots del
grup majoritari s'aprova la provisió
d'una vintena de places municipals,
algunes d'elles vacants i d'altres de
nova creació. Aquestes places són
les següents: un tresorer, un auxi-
liar administratiu, un subaltern, un
arquitecte, un enginyer industrial,
un delineant, un sergent i un cabo
per a la Policia Municipal, sis guar-
dies, un celador d'obres, un operari,
un assesor lingüístic, un assistent
social i una dona per a neteja.

També s'aprovaren els plecs de
condicions pel servei de cura i ne-
teja del parc municipal i l'escola de
Cas Concos, així com per a la com-
pra d'un vehicle per a la Policia Mu-
nicipal.

Després de desestimar un recurs
presentat per l'oposició s'aprovaren
les bases per a proveir interinament

Amb un temps excellent —massa
bo donada la circumstancia de la
manca de pluges durant l'hivern—
han transcorregut aquestes jorna-
des de Setmana Santa, al Ilarg de
les quals s'han succeit les celebra-
cions tradicionals amb la concurren-
cia i audiencia habituals. El  diven-
dres de passió, amb el pregó que
pronuncia en el convent Mn. Gabriel
Reus, s'obrí el cicle. En aquest pre-
gó Mn. Reus després d'una breu re-
ferència a la seva estada en el Con-
vent com a rector, —temps en el
qual se congria la Confraria de Set-
mana Santa—, i des de l'òptica i els
sentiments d'un pelegrí a Terra San-
ta, féu una profunda reflexió entorn
a les impressions contradictòries
que poden incidir en l'ànim del viat-
ger, per a sobre les quals pet-6 no
hi manquen les motivacions per a
l'esperança, la fe i l'amor. A la dar-
rera part el pregoner tix una lamen-
tació sincera arran del trist especta-
cle que ofereixen les distintes bran-
ques del tronc cristià tot alabant el
mateix Dal des dels respectius ra-
cons del seu egoisme.

La Coral infantil «Aucellets» sota
la batuta de Miguel Perelló i la Co-
ral de Felanitx, dirigida per Jaume

la plaça de celador d'obres.
Cap al final de la sessió, una mo-

ció presentada pels Colom en el sen-
tit de que l'Ajuntament es declaras
a favor de que Cabrera sia parc na-
tural —que ni els socialistes ni la
majoria no consideraren com a te-
ma urgent i s'abstengueren— sortí
endavant amb els seus vots i quinze
abstencions.

D'altres mocions dels Coloms no
prosperaren, referides a l'a-
provació per part del Govern Balear
del catàleg d'espais naturals i, per
últim, relativa al pla especial d'ai-
gües del municipi i sanejament del
Port.

Els socialistes si que tregueren en-
davant la proposta d'ampliar un
tros de la carretera de S'Horta a la
Torre de Can Alou, i la cessió a In-
salud dels locals dels centres sani-
taris de S'Horta, Portocolom i Ca's
Concos.

Finalment el regidor Pere Batle
presenta una moció per a la creació
d'un nou centre d'EGB que fou ac-
ceptada per tots.

Estelrich, completaren aquest acte
amb ses respectives intervencions,
abans i després del pregó. Na Mar-
galida Obrador a l'orgue acompanya
els primers i al final tots junts i
amb l'acompanyament a l'orgue de
Mateu Oliver, entonaren els goigs a
la Mare de Déu de Sant Salvador, de
B. Julia i J. Maimó.

Les processons mantenen l'alt in-
dex de penitents que els ha caracte-
ritzat aquests darrers anys i la ten-
dència es cap a l'augment. La inicia-
tiva de connectar amb l'emissió es-
pecial de Felanitx Radio fou positi-
va en el sentit de que convidava a
una major serietat, tant per part
dels espectadors com per part dels
penitents. Tots els passos sortiren i
pel que fa al de la Confraria del
Convent, enguany portaren a sobre
les andes el nou crist esculpit per
Sebastià Rigo.

El Davallament es féu amb la bo-
na cura de sempre per part de l'or-
ganització i el poc respecte habitual
per part dels espectadors. Amb bon
criteri se suprimí l'exhortació.

L'Encontrada, dins la lluminosa
matinada de Pasqua, assolí el grau
just d'alegria i emotivitat que cal.
Els sons magnifies de la Banda i la

Ia megafonia, la plantilla i
Ia moció

La tesi de l'oposició respecte de
la periodicitat de les sessions a la
Sala va resultar encertada i així a
un mes i quinze dies despés d'haver
decidit que només hi hauria plena-
ria un pic cada dos mesos, se'n va
convocar una d'extraordinària per
al passat dia 15 perquê hi havia te-
mes que no podien esperar pus.

La reunió va ser avorrida, de trà-
mit, i possiblement vostès en re-
bran informació a través del setma-
nari. Nosaltres, però, hi voldríem
fer unes observacions.

La primera es que a la Sala es
ben hora de posar-hi altaveus o
qualque sistema de megafonia indi-
cat. El públic, a estones, no se fa
càrrec de res d'allò que es parla.
Per ventura qualcú pensara que
això se fa a posta perque la gent
no hi vagi. Si es així, i certament hi
ha motius per pensar d'aquesta ma-
nera, molt mal fet, perquè la gent
le dret a anar-hi i a sentir sense di-
ficultats tot quant se pasta alla
dins.

A la sessió que comentam, se va
prendre un acord que no feia sinó
confirmar-ne un altre d'anterior, se-
gons el qual l'Ajuntament convoca-
ra una &aria de places creades amb
anterioritat. Així, ben prest, ten-
dram un nou tresorer, un nou auxi-
liar administratiu, un arquitecte, un
enginyer industrial, un assessor lin-
g-ilistic (només mig dia, però), un
assistent social, una dona per fer
net, un operari, sis municipals més,
etc.

voladissa de coloms, posaren la ca-
dencia i el color adequat a l'aplec
felanitxer.

Davant l'Ajuntament, la Banda in-
terpretà el tradicional «pasdoble de
sa freixura» i a mitjan matí, a S'Ar-
raval, el concert de Pasqua. I és just
que ho diguem, la nostra Banda so-
na de meravella, millor que mai.

Constatam amb satisfacció la con-
tinuïtat de la bella tradició dels Sa-
lers. Són ja onze anys els que duen
trescant els carrers el matí de Pas-
qua. I el seu nombre va en augment,
ja que ara s'hi afegeixen els fills...
Enguany eren prop de quaranta i el
dia de la «tercera festa» pujaren a
Sant Salvador per donar bon comp-
te de les panades i robiols. Diumen-
ge dia 9 horabaixa hem sentit a dir
que faran el ball dels salers en el
Parc.

Possiblement el públic se dema-
narà quins doblers ens costara, cada
any, aquest augment tan espectacu-
lar de funcionaris i operaris i tèc-
nics municipals. Hem de confessar
que la llista ens va fer pell de go-
llina. A una epoca en que la ten-
dencia general es la de reduir pet-
sonal i també quan l'Ajuntament ha
informatitzat moltes de les feines,
un increment de prop de vint per-
sones més, que quedaran incorpo-
rades de per vida a la plantilla mu-
nicipal, és cosa que espanta.

La tercera observació fa referèn-
cia a una moció presentada per un
regidor del P.P. (suposam que en
nom del seu grup) acceptada per
tota l'oposició, amb un entusiasme
digne de millor causa. En principi
ja crida l'atenció que un membre
del grup majoritari faci mocions
però potser es va contagiar després
d'escoltar les propostes de l'oposi-
ció. El regidor va proposar que se
demanas a l'adimnistració la cons-
trucció a Felanitx d'un nou centre
d'Educació General Bàsica, situat,
naturalment, a un punt distant de
l'actual «Joan Capó».

Suposant que l'administració ha-
gués perdut el cap i accedís a la
proposta, ens demanan quins allots
hi assistirien, si_ no fos els mateixos
que assisteixen als dos centres ja
existents, es a dir, allots ja escola-
ritzats. Quan se fa una proposta

(Passa a la pág. 2)

El processament del batle
i dos regidors de
l'Ajuntament

Pel divendres dia 31 de març es-
tava prevista, a la sala segona de
l'Audiència de Ciutat, la vista oral
contra l'auto de processament del
Batle de Felanitx i dos regidors de
l'Ajuntament per suposat delicte de
prevericació, dictat pel jutge d'ins-
trucció de Manacor el passat mes
de desembre.

Aquest procés, com recordaran
els nostres lectors, deriva de la que-
rella formulada pals grups de l'opo-
sició municipal PSOE i Coloms a la
Sala, per la concessió de llicències
d'obres a l'urbanització de Cas Cor-
so malgrat els informes tècnics ne-
gatius.

Els querellants són representats
per l'advocat Jose Luis Martin Pe-
legrín i els processats ho són pel Sr.
Rafel Parera.

La Setmana Santa
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SANTORAL

Diu. 2 St. Francesc de Paula
Dill. 3 St. Benet de Palerm
Dim. 4 St. Zõssim
Dim. 5 St. Vicenç Ferrer
Dij. 	 6 St. Sixte
Div. 7 St. J. Bta. la Salle
Dis. 8 St. Amanci

LLUNA

Lluna nova dia 6

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-
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 9, 14,15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12,30 i
17 h.

Po rtocolom - 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:

Cat. Tieoulat
Francesc Piña
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat

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

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei madic d'urgències 580254
Guardia Civil	 580090
Bombers 	 581717

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 alquila
MOLINO BLANCO

PORTO-COLOM

Informes: Tel. 575828

Horario Lahore!: Tel. 580371

FELANITX
•

lijuntament
de Felanitx

ANUNCIO
De conformidad a las Bases apro-

badas por el Ayuntamiento Pleno en
sesión extraordinaria celebrada el
día 15 de los corrientes se hace pú-
blico:

a) Se convoca la provisión inte-
rina mediante concurso de una pla-
za de Celador de Obras.

b) Las instancias solicitando to-
mar parte a la presente convocato-
ria deberán presentarse en el plazo
de 10 días naturales a partir del si-
guiente al de la publicación de este
anuncio, habiéndose de dirigh 	 al
Presidente de la Corporación, pre-
sentándose en el Registro General
de este Ayuntamiento.

c) Serán condiciones a reunir
por los aspirantes:

I .—Ser español.
2.—Tener cumplidos 18 años y

menos de 55.
3.—Estar en posesión del Título

de Graduado Escolar o equivalente.
4.—No padecer enfermedad o de-

fecto que le impida el normal ejer-
ciciá de las funciones.

5.—No haber sido separado del
servicio de ninguna Administración
pública.

6.—No estar incurso en causa de
incapacidad.

7.—No venir desempeñando nin-
gún puesto o actividad en el sector
público.

d) Seleccionado el aspirante y
realizada la prueba práctica con sis-
tente en la interpretación de un pro-
yecto previsto en las Bases, la Al-
caldía procederá al nombramiento
interino del aspirante declarado
apto.

Felanitx, a 28 de Marzo de 1989.
El Alcalde.

(Porto-Colom, 22 - 4 - 78)

Ia rodella4Ç
(Ve de la pàgina 1)

com aquesta, se suposa que parteix
d'un estudi previ sobre les necessi-
tats de la població. Ens agradaria
veure aquest estudi, si es que se
n'ha fet cap. Quaid' podrà dir que
el número d'alumnes per classe es
alt pen) el fet es que a Felanitx no
hi ha cap allot que deixi d'anar a
escola per manca de plaça.

Es més, segons la tend:mcia ac-
tual ja comprovada pel Ministeri,
les noves promocions d'escolars se-
ran cada cop més reduïdes a causa
del descens de la natalitat, i això a
Felanitx, població en retrocés, s'ha
de notar molt més.

Ens agradaria que qualcú explicas
les motivacions i el perquè de la
proposta, i no ens explicam com
l'oposició va perdre una oportunitat
d'actuar com a tal, en lloc de sumar-
se tan alegrement a la idea.

Pirotècnic
POSTDATA

Una vegada enllestit aquest paper
llegim, a l'extracte dels acords de la
sessió del passat dia 15 facilitat per
l'Ajuntament, que a la reunió varen
esser aprovades cinc mocions. (No
diu quins grups les varen presentar)
La cinquena moció aprovada, se-
gons l'extracte, era la següent: «Es-
tudiar la creación de un nuevo cen-
tro de E.G.B.D. Aquesta informació
es inexacta. El regidor que va fer la
proposta no va parlar d'estudiar
res. La proposta va esser aquesta:
Que l'Ajuntament demani a la Dele-
gació del Ministeri la creació a Fela-
nitx d'un nou centre d'E.G.B.

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

SE NECESITA DEPENDIENTA, pa-
ra Calas de Mallorca.
Informes: Tels. 581864 y 573590

SE NECESITA MUJER con expe-
riencia, para taller de confección.
Informes: C. Major, 9. Tel. 580485

VENDO CASA en carretera Felanitx-
Porto-Colom.
Informes: Tel. 581741
(a partir 12 h.)

f 't

(Porto-Colom, 30 - 3 - 88)

D.	 E.	 P.

XI ANIVERSARI DE LA MORT DE

Catalina fioi mestre
I I ANIVERSARI DE LA DE

Pere Joan pou ferrep

La seva tilla Antònia; till politic Guillem Adrover; nets Francisca i Bernal; renétes Catalina
del Mar i M." Antònia i els altres parents, vos demanen que els vulgueu tenir presents en les vostres
pregaries.



e atro el carrer
lia trona

Ironia somrient de Deu: L'Esperit Sant, Joan XXIII...
No me resistesc a recordar cl Papa Joan XXIII, en el 25è aniversari

de la seva mort, com a signe lluminós de resurrecció. Hi ha primavera
perquè i floreixen els rosers. Hi ha comunió perquè n'hi ha que posen
a i vi sobre la taula. Hi ha coloms en el cel de Felanitx perquè volen fes-
tejant «l'Encontrada». N'hi ha d'allunyats de l'església, que tenen un ble
de fe i d'esperança, perquè conegueren i s'estremiren amb el Papa bo.
Joan XXIII signe de Resurrecció. Alleluya!

¿Ingenu, optimista, home d'esperança? L'optimisme del Papa Joan
ens apropa molt més a Jesús resuscitat que el vinagre condemnatori;
més la fe que el temor.

«En l'exercici quotidià del nostre ministeri pastoral de vegades arri-
ben a les nostres orelles, ferint-les, certes insinuacions de persones que,
tot i amb zel ardent, no tenen sentit de la discreció i de la mesura.
Aquests són els qui en els temps moderns no veuen altra cosa que pre-
varicació i Ens sembla just dissentir d'aquests profetes de cala-
mitats que sempre estan anunciant esdeveniments infaustos, com si la fi
dels temps fos imminent. En el present ordre de coses la providència ens
esta conduint a un nou ordre de relacions humanes que, per obra dels
homes i gairebé sempre més enllà del que ells esperen, s'encaminen cap
al compliment dels seus designis superiors i inesperats» (Discurs d'ober-
tura del Vaticà II, 11 d'octubre de 1962).

«Qui té fe no tem, no fa precipitar els esdeveniments, no atemoreix
el proïsme... Creim fermement en l'acció de Déu en la consciència de
cadascú, en la seva presència en la història. Creim en el seu amor. No
temeu!» (Allocució als Cardenals, 17 de març de 1963).

Nosaltres som aquí a la terra no per a guardar un museu, sinó per
a cultivar un jardí que floreix de vida i al qual espera un avenir gloriós»
(Frase habitual que cità en diverses ocasions).

I no li fou fàcil, puix l'església que rebé com a Papa era una església
sòlidament establerta, que funcionava prou bé, atenta a la neutralitat,
refutadora dels altres. Una església —com recorda «Cristianisme i Justí-
cia» de Barcelona— que acabava de desautoritzar l'experiència dels «ca-
pellans obrers» i que havia sancionat o privat de les seves càtedres una
sèrie de teòlegs que després serien els inspiradors del Vatica. II.

Aquesta ironia somrient de Déu, que anomenam Esperit Sant, sem-
bla aprofitar les disconformitats que el Bisbe Roncalli suscitava per a
portar-lo fins a la cadira de Pere. Se'l féu cardenal per poder trere'l de
la nunciatura de París, perquè s'oposava a la supressió dels capellans
obrers. Fou escollit papa perquè era ja bastant yell i es cercava un papa
de «transició» que duras poc i deixas les coses com estaven. I aquell
papa tan amant d'escrutar els «signes del temps» s'atreví a convocar un
Concili i a donar-li plena llibertat, perquè «no tenia por de fer el ri-
dícul».

El papa Joan XXIII. el Concili Vaticà II... signes de i per a una es-
glésia «ressuscitada». Alieluya!

Bartomeu Bennassar

Se alquila Restaurante

MAR BLAU
Inf.: Tels. 553920 - 552877

(horario comercial)

Se necesita CHICO
para ferretería en Cala d'Or

Informes: Tel. 657388

FELANITX

HOMENAJE A D. JAIME BARCELO
El pasado día 18 se celebró en Fe-

lanitx un homenaje al jugador JAI-
ME BARCELO, y como miembro de
la comisión de deportes del Ayunta-
miento (comisión que en dos arios
se ha reunido dos veces), quisiera
hacer una pequeña exposición de lo
sucedido:

L—La organización corrió a cargo
del C.D. Felanitx, y puedo asegurar
que fue perfecta y a la cual felicito.

2.—El Conseil Insular y en su re-
presentación el Sr. RIERA con mu-
cho acierto adquirió 100 entradas
las cuales repartió entre los escola-
res de este municipio, también qui-
siera felicitarle.

3.—Los jugadores del Mallorca y
Felanitx respectivamente así como
los directivos de dicho club en su
gesto de caballerosidad también ad-
quirieron sus entradas. ENHORA-
BUENA.

4.—El Sr. MORA alcalde en fun-
ciones demostrando una ineptitud
total para el cargo que desempeña
en lugar de seguir el ejemplo de su
superior Sr. RIERA adquiere con el
dinero del pueblo 75 entradas, para
repartirlas entre los concejales y la
plantilla municipal y así de esta ma-
nera los únicos beneficiarios eran
concejales y funcionarios. Por con-
siguiente la familia BARCELÓ no
tiene nada que agradecer a este
Ayuntamiento que ni tan siquiera
tuvo la delicadeza de entregar un
obsequio al citado JAIME BARCE-
LO.

5.—Suponemos que el delegado
de deportes Sr. BENNASAR, argu-
mentará que le han metido un gol
igual que le ocurrió con las tasas
del tenis, por este motivo le sugeri-
mos que juegue en equipo en lugar
de hacerlo solo si no quiere al final
de estos cuatro arios perder por go-
leada.

6.—Hechos como los ocurridos
demuestran la ineptitud total para
gobernar del grupo de los «PEPËS»
por lo que pedimos su dimisión.

Esperando les sirva de lección les
saluda atentamente.

FRANCISCO GARCIA
Concejal Independiente del

PSOE

P.D. El homenaje al SR. FONTA-
NET Y HNOS. BARCELÓ costó a
las arcas municipales 312.700,— Pts.
BUSQUE Y COMPARE.

El pintor rattlers Nyhorg
mane ri Felaniix

Aproximadamente hace cuatro
meses que la galeria «Arts Raval»
se instaló en Felanitx. La directora
de dicha galeria, Carme Fuster, tie-
ne por objetivo promocionar artis-
tas nacionales y extranjeros que vi-
ven o trabajan en la isla. Después
de la inauguración, en diciembre,
con una colectiva de diversos y va-
riados artistas y recientemente con
Ia individual del pintor de Manacor,
Llorenç Burgos que nos ha dado
muestra de tener buena madera pa-
ra también ser un pintor figurativo
que promete, prosigue con una se-
gunda exposición individual. Esta
exposición está dedicada a un pin-
tor danés, Anders Nyborg, que tie-
ne su estudio en su finca al pie del
Castillo de Santueri.

El artista, Anders Nyborg, es de
formación autodidacta y su obra es-
tá repartida en numerosos países:
Suecia, Suiza, Islandia, Francia, Fin-
landia, España, Alemania, Australia
y por supuesto Dinamarca. Anders
Nyborg pinta durante el verano en
la isla de Bornholm (Dinamarca).

Expone por primera vez en las is-
las Baleares y la obra que eligió el
pintor para esta exposición la reali-
zó en su nuevo estudio de S'Horta.
La obra reúne las técnicas a la agua-
da, al temple, al pastel y pintura al
óleo como además tres muebles con-
cebidos para ser obras de arte.

La pintura de Anders Nyborg sor-
prende por su espontaneidad y dina-
mismo y nos recuerda a los grandes
maestros de la pintura moderna que
se inspiraron en el arte primitivo y
prehistórico. Su obra resulta un ma-
nifiesto de intelectualidad e imagi-
nación, una poesía de colores sua-
ves.

La exposición se inaugura hoy sá-
bado a las siete y media de la tarde
en la galeria «Arts Raval», carrer
Mar 3, y estará abierta al público
hasta el 22 de abril. ELhorario de la
exposición es el miércoles, jueves y
viernes por las tardes de 5'30 a 9 h.
y los sábados y domingos por las
marianas de 10'30 a 1 h.

M. H.

SE OFRECEN DOS MUCHACHAS
de 15 arios para cuidar Milos.
Informes: C. Cuatro Esquinas, 8

—
SE NECESITA OFICIAL CARPIN-

TERIA, para trabajar en taller en
Felanitx.
Informes: Tels. 580196 y 580257

SE VENDE RENAULT 4 TL. PM-P.
Buen estado. 200.000 ptas.
Informes: Tel. 575941 (entre 1 y 2)

SE VENDEN

Apartamentos en Porto-Colom
(Parte Capilla)

a partir de 6.500.000 ptas.

Inf.: Tel. 581115



Restaurant BONO
C. Algo, 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 136 com els mig-
dies i a més vos servirem mi-
lior que mai.

Obert tots els dies menys els
diumenges a la nit.

L'empresa «Prebetong» vol obrir
una cantera en el puig
d'En Bossa

Segons noticies aparegudes a la
premsa ciutadana, l'empresa «Pre-
betong» ha remès un projecte a VA-
juntament de Felanitx, per a l'explo-
tació d'una nova cantera de grava
en el puig d'En Bossa de la finca
Son Durí del nostre terme munici-
pal. En aquest projecte s'especifica
que l'explotació es faria sense ex-
plossius, rebaixant prop de 90 me-
tres la seva altaria actual (279 me-
tres).

El procés que ha de seguir aquest
projecte sembla que passa per la
redacció per part de l'Ajuntament
d'un informe, no vinculant, entorn
a la declaració d'interès social que
ha d'atorgar la Comissió Provincial
d'Urbanisme.

Si aquest projecte prospera, una
altra cantera es vendria a sumar a
les ja nombroses que van roegant
d'una manera irreversible —alman-
co fins ara— el nostre paisatge.

No deixaria d'esser paraciógic que
el nostre terme es convertís en l'al-
ternativa d'unes activitats que han
rebut el rebuig i la contestació de
l'opinió pública en altres indrets de
Mallorca.

Confiam en el bon seny dels nos-
tres governants.

El Diumenge de l'Angel a Sant
Salvador

Demà, dominica «in albis», se ce-
lebra a Sant Salvador la festa de
l'Àngel. A les 6 del capvespre se ce-
lebrara solemne Eucaristia.

Cantarà la Coral de Felanitx.

Andreu Maimó exposa a la
Banca March de Ciutat

Dijous dia 6, a les 7'30 del capves-
pre, sera inaugurada a la sala d'ex-
posicions de la Banca March de Ciu-
tat, una mostra de pintura del nos-
tre paisà Andreu Maimó.

Andreu Maimó, tot i que no ha

exposat des del 85, si exceptuam la
seva presencia a la mostra «Fela-
nitx el temps i l'Art», no esta mai
mans fentes, ja que de l'Art n'ha
fet professió i el seu estudi es tes-
timoni d'una activitat prou remar-
cable. Tampoc no ha restat mai es-
tancat i la seva tasca du sempre
l'empremta de la inquietud i de la
recerca de noves tècniques i mit-
jans d'expressió.

En aquesta mostra de la Banca
March A. Maimó ofereix una pers-
pectiva molt ampla de la seva obra
dels darrers anys.

L'exposició estarà oberta fins dia
29 i podrà ser visitada els dies fei-
ners d'11'30 a 13'30 i de 17'30 a 20'30
i els dissabtes d'11'30 a 13 hores.

La sobrassada envasada en terri-
nes per la marca «El Zagal» surt
al mercat nacional

Ja fa temps que informarem del
projecte de la firma felanitxera
«Fco. Tejedor S.A.» de comercialit-
zar la sobrassada a través d'un nou
envasament, la terrina, una modali-
tat adoptada massivament avui en
dia per a molts productes alimenta-
ris.

Avui podem informar de - que
aquest producte ja s'ha posat a la
venda a algunes cadenes d'establi-
ments de la comunitat valenciana, a
un dels primers grups de magat-
zems de l'estat així com a diversos
centres comercials de Balears.

Aquesta nova presentació de la
sobrassada ve garantitzada per la
firma productora quant a la qualitat
del producte, tota vegada que l'as-
sa ment o maduració es du a
terme dins el medi tradicional, o
sia dins la tripa i un cop en el seu
punt s'envasa dins les terrines.

Viatge d'estudis
Divendres passat retornaren del

viatge d'estudis els alumnes de 2on.
i 5è de l'Institut de Formació Pro-
fessional després de visitar diverses
ciutats d'Italia, Austria, Suissa i de
pas per Franca i Alemanya.

Se necesita AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Informes: Tel. 657388

Necesitamos COCINERO
o Jefe de Partida, en complejo turístico

en Cala d'Or
Inf.: Tel. 657274

cine I rj ncipal
Viernes 31, sábado 1, 9'30 noche y domingo 2 desde las 3

Dos extraordinarias películas, en la actualidad en las principales
pantallas.

Lo que cuenta es el final
Y

El gran Azul
Viernes 10, sábado 11, 930 noche y domingo 12 desde las 3

Uno de los grandes éxitos de esta temporada.

BIG y El Principe de las Tinieblas
Próximos estrenos: «GORILAS EN LA NIEBLA», «HARRI EL SUCIO

EN LA LISTA NEGRA», «COCKTAIL».
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FELANITX

Anders Nyborg exposa a
Arts Raval

Avui, a les 7'30 del capvespre,
inaugura una mostra de pintura de
tècnica mixta i a l'oli, a la galeria
Arts Raval, el pintor danès resident
a S'Horta, Anders Nyborg.

La mostra restara muntada fins
dia 22 i es pot visitar de dimecres a
divendres, de 17'30 a 21 h. i els dis-
sabtes i diumenges de 10'30 a 13 h.

Presentació tun Ilibre de
Francisca Adrover

El proper divendres dia 7 d'abril,
a les 20 h., a la Galeria d'art «Hor-
rach Moyà» de Ciutat (C. Catalunya,
4) sera presentat al públic el darrer
llibre de la poetesa-pintora felanit-
xera Francisca Adrover, titulat «Al
son del viento».

La presentació sera a càrrec de
Josep Mascaró Passarius i un breu
recital de música completarà l'acte.

Els beneficis obtinguts en la ven-
da del llibre seran destinats a l'or-
ganització benèfica «Ayuda en Ac-
ción» per al Tercer Món.

Concert
El proper dilluns dia 3, a les 6 del

capvespre, a l'església de Santa Ma-
ria del Mar de Cala d'Or tindrà Hoc
un esdeveniment musical. El cor
«The Renaissance Group», de la Uni-
versitat de St. Andrew's d'Escòcia,
oferirà un concert de música sacra
sota la batuta del seu director el
professor Douglas Gifford.

Cal esmentar que aquest grup es
conegut internacionalment ja que
ha cantat gairebé per tot arreu
d'Europa (i a nombroses catedrals
d'Espanya) i el seu repertori es de-
dicat especialment a música sacra
del segle XVI.

L'entrada sera. gratulta.

Llar de la Tercera Edat - Inserso
CONFERENCIA.—Dimecres dia 5,

a les 17 hores, conferencia per la

Dra. Paula Grau: «Petits accidents
domèstics».

CAPVESPRE DE COMPANYO-
N1A.—Dijous dia 6, a les 18, capves-
pre de companyonia que tendrà con-
tinuïtat tots els dijous.

CONFERENCIA.—Divendres dia
7, a les 18, conferència a càrrec del
P. Gabriel Llompart, entorn al tema
«El cristianisme dins la Mallorca
medieval. Santuari de Lluc», patro-
cinada per la Direcció G. de Cultura
de la Conselleria de C. del Govern
Balear. Serà preparatòria per a l'ex-
cursió al santuari de Lluc. Al final
es podran inscriu re per a aquesta
excursió.

TEATRE.—Diumenge dia 9, assis-
tència a la representació de l'obra
«Las damas del jueves», al Teatre
Principal de Ciutat. Preu subvencio-
nat, 600 ptes. La sortida sera a les
15'30 del passeig d'Ernest Mestre.

Inscripcions a partir d'avui dis-
sabte.

Curs Stvdia
Dimarts dia 4, a les 9'30 del ves-

pre, a la sala d'actes del collegi de
St. Alfons, el P. Jordi Llompart ex-
plicara el tema: «L'home i l'humor
creador».

Cursets de Cristiandat
Es convida a tots els que vulguin,

a l'Ultrèia extraordinaria que tindrà
Hoc a Felanitx, dia 4 d'abril, a les
9'30 del vespre, a baix de la Recto-
ria, on se reuniran cursillistes de
Ciutat i pobles voltants.

ATENCION CONSTRUCTORES
SE HACEN PRESUPUESTOS SIN

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



Se necesita PLANCHISTA
Inf.: Tels. 581984 y 581985

Restaurante
CUINA D'OR

Cala d'Or

Comunica que se halla de nuevo
abierto al público

C. Felanitx, s/n. Tel. 657509
	

CALA D'OR

Bonaverttura Ganias Caidés

va morir a Felanitx, dia 22 de març de 1989, a l'edat de 51 anvs, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció  Apostòlica

Jaume Vaguer Ramis

va morir a Felanitx, dia 19 de març de 1989, a Pedat de 77 anys,
havent rebut els sants sagraments i la Benedicció Apostòlica.

AI eel ski

La seva esposa Miquela Obrador; tills Jaume, Miquela, Isabel i Joan Cartes; fills politics M.
Esperança Mestre i Antoni Mateu; néts Jaume i Antoni, Joan i Jaume, Catalina i C. Isabel; germans
Bartomeu i Antoni; germans politics, nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que el tengueu
present en les vostres pregaries.

Casa mortuòria: C. de Sa Plaça, 3

FELANITX

Quatre topònims de les Balears
Ja s'ha repetit moltes de vegades

que l'estudi i la interpretació dels
noms de Hoc generen una abundosa
informació que permet d'esser apro-
fitadad per diverses disciplines. Se'n
beneficien entre d'altres la geogra-
fia, la geologia, la biologia, l'etnolo-
gia, la història, l'arqueologia i mol-
tes més. Analitzaré alguns toptìnims
relacionats amb les dues darreres.
Es prou conegut el fet que molts de
noms de Hoc subratllen la presen-

Cosine Aguiló
cia de construccions de l'antiguitat,
dins el seu àmbit territorial. Mots
con-1 antillot, castell, claper, clos, co-
ral, calla'', ermita, gegant, moro, la-
laia, i molts d'altres, són sovint tes-
timonis insistents d'activitats huma-
nes d'època prehistòrica o protohis-
tbrica. Desconec fins a quin punt la
nomenclatura del terrer pot acusar
l'existència de 'Vines musulmanes.
M'agradaria trobar alguna explica-
ció satisfactòria per al topònim de

A. C. S.

l'Església Santa que unes amigues
felanitxeres recolliren prop de Can

Alou Vell, com a nom d'una zona
forestal. Mentre això no succeeixi
tendré la temptació de pensar en la
possibilitat que sota aquells pins
s'hi amaguin els fonaments de la
mesquita que els musulmans edifi-
caren en un Hoc de les proximitats
de Cala Murada.

1.—Em plan avui contestar una
pregunta que em feia l'any 1983 el
Dr. Christoph B. ROGER del Rhei-
nisches Landesmuseum de Bonn.
Gràcies a l'amistat amb el director
d'aquest museu, vaig arribar a la
coneixença d'un article de Georg
SPITZLBERGER que duu per títol
«Rote Haiiser» an Riimerstrassen?,
(«Cases roges» en els camins ro-
mans?) i que de seguida va desper-
tar el meu interès. L'autor fa un
repàs a tot un caramull de topònims
germànics escapçalats per l'adjectiu
rot «vermell», i constata com alguns
d'ells (Rottenburg, Rottenacker), es
troben en els mateixos Rocs on els
romans hi tenien ciutats importants.
El cas de Rottweil, documental Rot-
unvilla, palesa clarament que l'ad-
jectiu fa referencia a la coloració de
l'edifici. D'altres casos com Rott-
mann, Rothaus, actualment sense
presencia de restes arquitectòni-
ques, se situen a les proximitats
d'antigues vies romanes. El cas de
«rotes haus» («casa vermella») és un
indicador freqüent de posades de la
xarxa viària: «Rotes Haus» a Bruck
(Suïssa) i Rothaus a la Selva Negra.

L'explicació més lògica de tots
aquests noms es troba en la colora-
ció, sovin: vermellosa, dels edificis
que construïen els romans a base de
maons i «tegulae» i amb un tipus
d'argamassa denominada «opus sig-
ninum». La coloració que adquiria
—em diu l'amic Victor Guerrero—
depenia de la composició dels ma-
terials utilitzats i de les reaccions
que tenien en el seu procés de coe-
ció.

La pregunta del Dr. Ringer era si
en els Països Catalans en general,
o a la nostra illa en concret, podria
haver-hi una situació consemblant.

Crec que si param esment en els
Rocs mallorquins que porten el nom
de sa Carrotja (d'un anterior sa Ca-
sa Rcja), li podem donar una res-
posta afirmativa, com a minim amb
dos exemples prou representatius.
Sa Carrot ja de Cala Manacor cor-
respon a l'emplaçament d'una basi-
lica paleocristiana. El mateix nom a
ses Salines se situa al costat del
solar d'una necròpolis romanitzada,
la més important fins ara de les co-
negudes a l'illa. Actualment el nom
designa una casa antiga que no té
res de vermella. Tanmateix, pet-6, el
propietari em digué que dins el clos
d'unes figueres de moro hi havia
abans uns fonaments antiquissims
d'aquesta coloració. Caldria ara veu-
re que hi ha a sa Carrot ja de Petra
i a la del camí de Portocolom, on
el mapa de MASCARO assenyala
unes restes amb el nom de Corral
des ^Moros. El mateix nom de sa
Carrot ja ha estat localitzat vora Can
Esteve per les meves amigues de Fe- -
lanitx.

2.—Un altre cas també interes-
sant des del mateix punt de vista,
es el del nom .d'un Hoc menorquí,
vora el camí de Ciutadella a Ferre-
ries. Es diu Tavernes i està al cos-
tat de Son Toni Marti.

(Passa a la pág. 6)

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

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

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

Video-Foto
RAFEL VADELL

Reportajes bautizos,

comuniones, bodas, etc.

C. Cristòfor Colom, 93
Porto-Colom
Tel. 580244

La seva esposa M.a Lluisa Adrover Obrador; fills Miguel i Pere Joan; germana Margalida;
germans politics Cosme Adrover i Miquela Pizà, tios, nebots, cosins i els altres parents, vos dema-
nen que volgueu encomanar la seva imitna a Déu.

Casa mortuòria: C. Major, 64
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'Not Vaguer Rosseiló

morí a eorto-Colom, el dia 25 de març	 1089, á l'edat de 75 any. s, havent rebut
els Sants Ságramenls i la Benedicei&Apost6tica1,

AI cel sia

,,La sevatesposa Joana Forteza.,Pomar; fills. M.a (le Lourdes,, Jaume, Pere Joan i Joana
;Afaria; fills polities Pedro, Paquita, Manolo i Mari; néts;  renét; tìllols, germans, germans politics,
nebots i els allres familiars, vos demanen que el tengueu present en les vostres pregaries,.

Y I -
	 Casa mortuOria: - C. Churrtica, 10-1 • . Porto-Colom (Can nfol Rañll)

•• =a • • • • • I • • • / • • / • 4

ADr

M EN -CARIAA G ROA L
• 

41.1.,A41L, I

•-•• Ott MINI* ZrAk.P.4,04•39.41, • .4,, 4 , 1.	 •	 • 	 •

614,

• • ,

6	 FELANITX

Quatre topMats...
(Ve de la pina .5)

Si qualcia no pot oferir una expli-
cació basada en un origen més re-
cent, pot tractar-se d'una parada de
l'antiga via romana que unia lamo i
Mago, ara Ciutadella i Maó. Noms
congèneres (Tabernes, Tavernes,
Tavrnoles) campen per diverses
contrades de Catalunya i del Pais
Valencia (MOREU, 1982).

3.—Jaume RIERA i SANS («Ran-
da», 5) ens ha fet veure que cal ac-
centuar el prenom del jueu mallor-
gin Jafuda Cresques, mestre illumi-
nador de mapes nat vers la mitjania
del segle XIV, i que apareix com a
Jaftidanus quan es llatinitzat. Les

grafies dels documents catalans re-
porten les formes Jaftidafiaffuda,
ia/inda i La/it/a.

Tenint en compte la toponímia,
podem deduir que l'accentuació de-
via esser fluctuant, si més no per
mor dels àrabs. Els jueus a Menor-
ca ja s'hi troben documentats des
(Id segle cinquè. Un Hoc de ha
heretat el nom hebraic de Yeluida,
amb accentuació paroxítona. El cas
de Torre Lia fada presenta una ul-
tracorrecci6 idèntica a la de l'antro-
pònim Gertrudis, que és pronunciat
Lletrudis. La tendencia ultracorrec-
tora sorgeix davant els casos en que
Ia —L— inicial llatina, clesprés del
seu procés normal de palatalització,

passa a fricativa sonora: jut/ (LO-
LIU), gin .lola (LINEOLA), ginya
«Ilinya», jutger «Ileuger».

4.—Un dels noms curiosos que he
recollit a les costes de Formentera,
ben popular per cert, Cs cl nom
sa Punta des Trucaclors, o simple-
ment es Trucadors, peninsula llarga
i estreta al nord de l'illa, que queda
separada per un petit freu de
de s'Espalmaclor. És baixa i areno-
sa, amb una seric de pujolets aïllats
de constitució maressenca. Difícil-
ment es veu retallada sobre el cel,
motiu pel qual aquest punt ha estat
sempre un lloc de naufragis. El 1659
(MARI, 1983) es troba documentat
«lo lloch anomenat los Trocadors de
Ia Regina» (subratllat meu). Horn
podria pensar en el verb antic ¡rail-
car «foradar» i mes essent aquest

un lloc on sovintejaven els acci-
dents de naus que lii perforaven el
seu case. Es tracta, però, d'un antic
trabucador, Hoc on les naus «trabu-
caven», giraven el seu hue. El ma-
teix document diu que «hi fonc tro-
bada una tartana... trabocacla al
costat dret». Era el vaixell Jesús-
Maria-Santa Anna. Testimonis topo-
nímics de naufragis en aquests pa-
ratges són els noms de n'Adolf i
s'Escui des Marinol. Amb el primer
s'anomena cl tun-) principal dels que
s'aixequen sobre la punta. Conten
els informadors que hi embarranca
un vaixell italià que portava el nom
d'Adolfo. El segon nom fa referen-
da a la carrega de blocs de marbre
que portava, de quatre i vuit tones
de pès que quedaren depositats a
uns 150 metres de la costa, davant
l'escull, fins que vers el 1957-58 uns
catalans els tregueren i els portaren
a Barcelona, segons els meus entre-
vistats.

Segons la GEC, l'istme arenós que
uneix la Banya al sector meridional
del delta de l'Ebre, protegint el
port dels Alfacs s'anomena el Tra-
bucador. El paisatge és idèntic.

Santanyí, març del 1989

REALIZAMOS REMIENDOS

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

: Informes, Tel. 581270 y 575707

Llámenos. Gracias.

Del lai 9 de Abril PALMA DE MALLORCA
RECINTO FERIAL POLIGONO DE LEVANTE

IFEBAL
Institución Feria! de Baleares

Una exposición de lo más selecto.
De excepcional interés para productores,
industriales, comerciantes, detallistas
distribuidores y consumidores.

Nuestros mejores caldos,
lo más exquisito de nuestros quesos,
los deliciosos embutidos y sobrasadas,
la industria de la almendra...
lo más selecto del sector de la Alimentación
de nuestras islas va a estar presente
en esta incomparable Muestra.

Le esperamos, del 7 al 9 de Abril
en el RECINTO FERIAL DE IFEBAL

GOVERN BALEAR
Conselleria de Comerç i Industria
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Fa puc, l'Audiència de Madrid ha reconegut el clre d'un usuari cia-
parcament privat, a qui l'any 1987 trencaren un vidre del cotxe per robar-
li la radiocassette i l'equalitzador, a ser indemnitzat per l'empresa pro-
pietaria de l'aparcament. La sentencia em pens que no dóna Hoc a juris-
prudencia perquè no surt del Tribunal Suprem, però en tot cas es un
precedent a considerar. Segons sembla l'origen d'aquesta sentencia favo-
rable a l'usuari, es troba en el fet que no hi ha una legislació concreta i
específica que reguli el servei privat d'aparcaments, siguin soterranis o
de superfície, entre d'altres motius perquè no està clar si el contracte es
de lloguer o de dipòsit. No han servit de res els cartells que s'exhibeixen
en els aparcaments, indicant que l'empresa propietaria no es responsa-
bilitza dels robatoris o danys que pugui sofrir el vehicle alla aparcat. Es
veu que en el preu de la tarifa hi entra la vigilancia. Les empreses propie-
tàries d'aparcaments privats hauran d'extremar, des d'ara, les mesures
de seguretat i control, fins ara inexistents en la majoria dels casos, si no
volen veure's obligades a haver de compensar els danys produits pels
amics de les propietats alienes en els cotxes que tenen confiats.

La notícia que he comentat m'ha arribat mitjançant el diari. La Ile-
gesc com un lector més de diaris i un usuari d'aparcaments. Ara be, la
notícia en qüestió em permet una segona lectura i plantejar-me la se-
güent qüestió: si s'ha obligat a una empresa privada d'aparcaments a
pagar els danys produits en el vehicle propietat d'un usuari, aquesta nor-
mativa es també extensiva als aparcaments de superfície regulats per
l'ORA? Jo no sé si està perfectament regulat què és l'ORA; es un lloguer
o un dipòsit? La veritat es que no en tenc ni idea, perquè no conec el
tema des del punt de vista legal o comercial, sols sé que per aparcar a
temps limitat, en uns determinats carrers de Ciutat, m'obliguen a pagar
una tarifa. El cas es molt paregut al dels aparcaments privats, o no? I
si a una empresa propietaria d'aparcaments de Madrid l'han obligada a
reintegrar l'import d'una ràdiocassette, un equalitzador i el vidre trencat
del cotxe d'un usuari, no seria el mateix cas, dic jo, si em robassin la
radiocassette del meu cotxe, aparcat en una zona d'ORA que he pagat
puntualment? Vet ací la qüestió.

Ramon Turmeda
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vida social
NAIXEMENT

Els esposos Pere Pou Mestre i Isa-
bel Adrover Bordoy, han vista ale-
grada la seva llar amb el naixement
del seu segon fill, una nina precio-
sa, que en el baptisme rebrà el nom
d'Anna Maria.

Felicitam els venturosos pares.

NECROLOGIQUES
Diumenge dia 19 de març, entrega

l'ànima a Déu a Felanitx, a l'edat de
77 anys, D. Jaume Vaguer Ramis.
D.e.p.

Reiteram la nostra més sentida
condolència a la seva família i d'una
manera especial a la seva esposa D.a

Miquela Obrador i fills D. Jaume,
D. a Miquela, D.a Isabel i D. Joan Car-
les.

o 
El dimecres dia 22 de març morí

sobtadament a la nostra ciutat, a
l'edat de 51 anys, D. Bonaventura
Garcias Caldés. I.D.V.

Enviam el nostre condol a la seva
esposa D.a Maria Lluïsa Adrover,
fills Miguel i Pere Joan i als altres
familiars.

El dissabte de Pasqua descansa
en el Senyor a Portocolom, a l'edat
de 75 anys, D. Tetfol Vaguer Rosselló
(Raid!). Al cel sia.

Enviam la nostra més sentida con-
dolência a la seva esposa D.a Joana
Forteza, fills D.a M.a de Lourdes, D.
Jaume, D. Pere Joan i D .a Joana M.a,
fills politics i als altres familiars.

Confraria de Sant Agustí
Se recorda als confrares que, se-

gons els estatuts, per a traspasar un
vestit de penitent s'ha d'avisar a la
Confraria, la cual tramitarà en tot
cas la transferència.

Es prega a la persona que l'any

Tombats a la molsa

passat va usar un vestit d'escolanet
i que encara no l'ha tornat, que ten-
gui la bondat d'entregar-lo a qualse-
vol membre de la directiva, o en el
Convent de Sant Agustí.

AGRA IMENT

La Confraria de Sant Agusti vol
agrair públicament a la coral infan-
til «Aucellets» i a la Coral de Fela-
nitx la seva valuosa col.laboració a
l'acte del pregó de Setmana Santa.

LA PROTECTORA—Truc
Primer campionat de Truc, orga-

nitzat per la Llar i la Protectora.
Aquest campionat s'ha desenvolu-

pat a les dependencies de la Llar du-
rant una mesada, amb la participa-
ció de deu parelles.

La classificació final ha estat la
següent:

1.a Morey-Huguet
2.a Tomas-Oliver
3 •a Mascaró-Oliver
Avui dissabte, després d'un dinar

de companyonatge tindrà lloc l'en-
trega dels premis.

FELANITX CULTURAL
AGRAYMENT

«Felanitx Cultural», en nom de
tots que fan possible «Felanitx Ra-
dio» i amb motiu de les passades
«Festes de sa Radio», vol expressar
el seu agraïment a «Espectacles Vi-
cens» i a «Hiper Manacor» per la
collaboració i aportació amb que se
varen brindar de bon grat a ajudar
en aquesta avinentesa.

Voldríem per la nostra part poder
aprofondir i millorar aquestes re-
lacions en properes ocasions.

Moites gracies.

Agraïment
La família Vaquer-Forteza,

clavant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Te-
fol Vaguer Rosselló i en la
impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitja d'aquesta
nota i d'una manera especial a
la Directiva del Club de Futbol
Felanitx.

A tots, moltes gracies.

CONSULTORIOS MEDICOS
C/. COSTA I LLOBERA, 32-1r. B 	 TEL. 582233

FELANITX

OCULISTA - Dra. Aibar
LUNES, DE 16 A 20 HORAS.

DERMATOLOGIA - Dr. Escalas
LUNES, DE 17 A 20 HORAS.

UROLOGIA - Dr. Tellols
JUEVES, DE 18 A 20 HORAS.

REHABILITACION - L. Montoya
MARTES Y JUEVES, DE 19 A 21 HORAS.

OBESIDAD Y DIETETICA
DE LUNES A SABADOS, DE 9,30 A 13,30 HORAS.

LASER Y ELECTROTERAPIA
DE LUNES A SABADOS, DE 9,30 A 13,30 HORAS.

PSIQUIATRIA - Ora. Mas
MIERCOLES, DE 16 A 20 HORAS.

LIBERACION DE MADRID
... Las campanas de nuestros

templos lanzaron al aire sus alegres
notas y el vecindario se lanzó a la
calle preso de indescriptible entu-
siasmo...

A las cinco de la tarde y organi-
zado por las autoridades, se cantó
solemne Te-Deum en nuestra Parro-
quia y una Salve a la Virgen.

A la salida de la Iglesia hubo una
gran manifestación que recorrió las
principales calles de la Ciudad ter-
minando ante el Ayuntamiento. Des-
de el balcón el primer teniente de
alcalde D. Manuel Tejedor y el Co-
mandante Militar dirigieron adecua-
das paPabras de patriotismo...

Por la noche, en la Plaza del Arra-
bal, la Banda de Música dio un con-
cierto...

PRIMERAS COMUNIONES
El pasado jueves, 23 de marzo,

recibieron por primera vez el Pan
de los Angeles 69 niñas y 49 niños.
Las oraciones de preparación estu-
vieron a cargo de Amparito Luque
Gomila, Juan Artigues Adrover, Ma-
ria Capó Jauem y Juan Soler Oliver.

ACCION DE GRACIAS
Por expresa disposición del Cura

Párroco, Sr. Mora, y haciendo ho-
nor a su promesa anterior por la
paz de España, en todas las iglesias
de nuestra Ciudad se han celebrado
durante la semana pasada, solemnes
misas cantadas...

Inicióse el turno de Oficios en el
Convento de San Agustin, predican-
do D. Cosme Bauzá. En la Capilla
de las HH. de la Caridad predicó
D. Juan Pou, Vicario. En el Conven-
to de las Trinitarias D. Antonio Ne-
bot, Vicario. En el templo de las
HH. de la Providencia habló el de-
cano de los predicadores de Mallor-
ca y Predicador de S.M. D. Antonio
Artigues...

Los templos lucían sus mejores
galas y adornos y el público no ha
escatimada su concurrencia...

MISA NUEVA
El martes, 4 de abril, cantó su

primera Misa en la Iglesia de San
Alfonso, el Rdo. P. Jaime Obrador,
C.R. Ayudaron al celebrante el Pro-
vincial de los Teatinos P. Rafael
Juan, el P. Jaime Rotger, Superior
y el hermano del nuevo sacerdote
P. Miguel Obrador, quien tejió be-
llísimo parlamento de circunstan-
cias.

REPARTO DE MAIZ
Se pone en conocimiento de cuan-

tos propietarios de aves de corral
que recientemente dieron cuenta al
Ayuntamiento del número que po-
seían de las citadas aves... se efec-
tuará el reparto de maiz en canti-
dad proporcional sobre las aves de-
claradas...

El precio provisional del maíz se-
ra el de 0,75 pesetas el kilo que una
vez hecha la liquidación definitiva
del coste, se devolverá a cada pro-
pietario la cantidad sobrante si la
hubiere.

D'ALLAVORS



BASQUET

Les kliegs en tres dies guanyen nits partits
que en tota la temporada

Temeu Main* 43 punts, en el Saida Willie

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Con absoluta brevedad conta-
mos las «news» de las dos últimas
semanas. Lo que llamó la atención.

• Entrañable HOMENAJE a
JAUME BARCELO GARCIA., El per-
sonal respondió a base de bien. Ahí
están el MILLON OCHENTA y pico
mil de pesetas de recaudac4n neta.

• Que «AUTOCARES GRIMALT»
pusiera el «bus» al servicio del
REAL MALLORCA completamente
gratis. El chófer también regaló sus
honorarios.

• Las CINCO MIL pelas que
mandó el «Cuartel de Son Banya».
Esos soldados y mandos que pres-
tan sus servicios en el «GRUPO
DE ABASTECIMIENTOS Y SERVI-
JCIOS GENERALES», con lo cortos
que suelen andar de «pasta».

• Que el JUEVES SANTO el
«EQUIPO —A—» se reuniera a
manteles en «SA CANOVA», allá en
CAMPOS. Gracias a la cartera del
capitalista del grupo. La comida es-
tuvo bien y los pastelitos mejor. Lo
malo fueron los puros que por ca-
ros fueron peores, simples petardos
de feria mojados. El mío se apagó
76 veces. La culpa de la casa.

• EL PLATO DE CERAMICA
que pasó de las manos de un Mi-
QUEL a otro MIQUEL, con los es-
cudos del REAL MALLORCA y el
C.D. FELANITX. Uno OLIVER y el
otro CONTESTI, en el partido anto-
lógico del homenaje.

• Lo mucho que chirrían los
neumáticos por estas fechas por
mor de la cera.

• Que el «soltero de oro» XISCO
OLIVER no falle en «S'ENCON-
TRADA». Siendo uno de 16-s - porta-
dores del palio. Una santa tradición.

• La repentina y sorprendente
muerte de VENTURA, que nos dejó
patitiesos. Sólo el Señor sabrá por
qué. Q.E.P.D.

• Lo muy sentida que ha sido la
muerte, que por esperada, de CRIS-
TOBAL VAQUER «RAULL» en el
mundillo deportivo. Padre de JAU-
ME y PEDRO JUAN, hombres con
gran historial en el C.D. FELA-
NITX. A sus hijas M.a LOURDES
y JOANA MARI también nuestra
condolencia.

• Que los politicos cobren por
hacer lo que hacen.

• Que el partido S'HORTA-LLO-
SETENSE se jugase al mismo tiem-
po que el del HOMENAJE.

• Que el FELANITX jugara me-
jor en su partido contra el ARENAL
con dos jugadores menos. Al final
fueron tres los expulsados.

• Que los aficionados felanitxers
dormitaban cual lagartos al sol, tras
la comilona pascual, tuvieran que
sobresaltarse cuando SAI-LERAS

ALOY montó su «SHOW» tarjetil.
Hay que reconocer que el chupapi-
tos sabe de eso, ya tiene anteceden-
tes.

• Que ya hay arbitro designado
para el partido ALARO-FELANITX.
Se llama CARRIO MAS.
a Lo mucho que se repudia y lo

mucho que se vé TELEVISIO FE-
LANITX ERA cuando emite actos
religiosos.

• La pintura de ENRIQUE SEL-
VA que ha presentado estos días en
«So Nostra». Trazós mágicos, suge-
rentes, que dan vida a unos paisa-
jes espléndidos. La habilidad de
combinar unos colores contradicto-
rios consiguiendo dar una respues-
ta válida, magistral, que sientan
bien a los ojos y a la imaginación.

• Mientras, en la «Casa de Cul-
tura», N. SUISIER ha mostrado los
suyos. Una pinto ra dentro un estilo
de lo más tradicional, que suele
gustar mucho.
a Que ANTONIO FERRER, sub-

director de «PERLAS Y CUEVAS»,
emprenda su primera aventura afri-
cana. 4.000 kms. a través del desier-
to a caballo de un todo-terreno.
Bajo el lema «PRIMERA EXPEDI-
CION MAS ALLA DEL ATLAS».

• En CALA D'OR nueva «disco»,
«RAINER'S». La novedad, MUSI-
CAL ACTION. Uno de los responsa-
bles es el amigo JOAN ORELL.

• VIDEOCLUB. — «DISPARA A
MATAR» (Shoot to kill). (88). Dir.
ROGER SPOTTISWOODE, el mis-
mo de «Bajo el fuego». Con SID-
NEY POITIER y TOM BEREN-
GER. Un «triller» con mucha ac-
ción. La persecución, larga, de un
raptor asesino.

• Magnífico CATALOGO que me
envió PERE BENNASAR, editado
por «GALERIA FERRAN-CANO-4
GATS». El pintor felanitxer está
conquistando el mundo con su pin-
tura.

• Inesperado encuentro el pasa-
do martes en «Sa Plaga de Ses
Palmeres» con JOAN OLIVES de
«Multicines Chaplin» y reconocido
«gourmet». Los kilos le dan huma-
nidad y simpatía.

• La marcha del pasado sábado
en PORTO-COLOM. Tanto en el
«CALIPSO» como en el «SPEED»
no cabía un alfiler.

• En el «CINE PRINCIPAL»
echan «LO QUE CUENTA ES EL
FINAL» (Punchline) (88) de David
Seltzer, con Sally Field v Tom
Hanks. Una comedia que narra las
vicisitudes de una ama de casa y
un estudiante de medicina.

También complementa la función
«EL GRAN AZUL». Una película
francesa del mismo director de
«Kamikaze», con buena música y el
fondo del mar, donde se sumergen
submarinistas para alcanzar «re-
cords» de inmersión.

JORDI GAVINA

SE NECESITAN OPERARIOS, se
valorarán cualidades. Carpinteria
de PVC.
Inf. MARPli 13ellpuig, 105
Tels. 581289 - 580560

SE NECESITA CHICA para oficina
Inf. Fotos Oliver - Tel. 580289

RESULTATS
Cadets masculins:
J. CAPCVAUTOC. GRIMALT, 	 51
SYRIUS PATRONAT, 	 60
Juvenils masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 91
SANTA MARIA,	 42
Júniors masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 63
LLUCMAJOR, 	 48
Seniors masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 55
SA POBLA, 	 54
Juvenils femenines:
C.A. POLLENÇA, 	 40
J. CAPCVAUTOC. GRIMALT, 	 42
PORRERES, 	 27
J. CAPO/AUTOC. GRI1VIALT, 	 30
Seniors fernenines:
BONS AIRES,	 70
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 42

COMENTARI
La jornada que comentam, juga-

da abans de les festes, deixa notes
ben destacades. Els cadets comple-
taren la fase final de la Riga i tam-
be finalitzaren la competició les ju-
venils, grans protagonistes de la set-
mana perquè varen ser capaços de
fer, entre el dimecres i el dissabte
el que no havien fet en tot l'any:
guanyar dos partits i tots dos a
camp contrari (Pollença i Porreres)
i amb moltes baixes per diferents
causes. El partit dels júniors, per
la pluja del dissabte, s'hagué de ju-
gar en dos dies. A l'encontre de ju-
venils, Tomeu Maimó, amb 46 punts,
establí un autèntic record d'anota-
ció. Els sèniors patiren molt per tal
de superar el Sa Pobla i les allotes
senior reberen una severa derrota.

Els CADETS han acabat una gran
temporada, encara que no hagin
guanyat cap partit a la fase final.
Han assolit el quart lloc de Mallor-
ca i únicament s'han vist superats
pels tres clubs més potents de Ciu-
tat. Aquesta vegada només perderen
de 9 punts i aix) que no jugaren
tan bé com en altres ocasions. El
parcial final de 14-0 en front del Pa-
tronat, en els darrers 5 minuts, be
val una temporada. A. Sierra (15) i
D. Amengual (13) foren els dos mi-
llors anotadors.

Els JUVENILS només tingueren
oposició per part del Santa Maria
els primers 7 minuts (12-10). El tan-
dem Maimó-Fullana (64 punts) fun-
ciona a la perfecció i donaren un
recital de pilotes robades, contra-
atacs, assistències i cistelles, que
donà com a fruit el contundent 91-
42. Els 46 punts de Tomeu Maimó
(que no juga tot el temps) creim
que son la millor anotació indivi-
dual dins la història del Joan Capó.

Quant al partit dels JUNIORS
s'hagué de suspendre per la pluja
(en els 4'46") i el marcador assenya-
lava 2-12 i semblava que a la seva
reanudació (el dimecres) les coses
serien difícils. Afortunadament ben
prest se neutralitzà la diferencia
(18-18, minut 12) i a partir d'aquí

s'anà agafant un còmode avantatge,.
essent els 15 punts del final la ma-
jor diferencia aconseguida. Magnífic
el partit de Villalonga. Els maxims
anotadors foren Amengual (20) i Pe-
relló (17).

Més emoció que qualitat en l'en-
contre dels SENIORS, un encontre
molt dur, amb un jugador expulsat
per cada equip. Per part del Joan
Capó fou Antoni Oliver, que no se
va saber controlar i repelí una agres-
sió. El bon començament felanitxer
(8-0, minut 5) donà pas a la reacció
poblera que féu que s'avançassin
fins a cinc punts en el descans (24-
29). El segon període tingué menys
altibaixos i els empats es repetien
sovint. Els quatre punts d'avantat-
ge aconseguits prop del final, no po-
gueren ser neutralitzats per un in-
creïble triple de darrera hora per
part dels visitants. El júnior G.
Amengual, amb diferencia, fou el
més eficaç anotador amb 21 punts.

Ja hem comentat els exits de l'e-
quip JUVENIL FEMEN1 amb la se-
va noble victoria a camn contrtiri. El
partit de Pollença havia estat ajor-
nat feia algunes setmanes. L'equip
pollencí estava situat part damunt
el J. Capó a la classificació i a Fe-
lanitx havia guanyat per 38-51. En
aquesta ocasió foren els darrers mi-
nuts (sempre tan negatius!) els que
donaren la victòria; de perdre per
34-26 en el minut 12 de la segona
part, se passà a guanyar de 40-42 al
final, després de dos tirs lliures en-
certats per Margalida Roig. A desta-
car els punts anotats per Estelrich
(15), Roig (12), i M. C. Vaguer (11).
A Porreres només se comptà amb 5
jugadores i, encara que sempre
s'anas per davant en el marcador,
la veritat es que no sobra res. Pilar
Obrador (13), Xisca Nicolau (11) i
Xisca Sunyer (6) feren els punts.

ANOTADORS
Acabades les competicions dels

cadets i de les juvenils femenines,
Ia relació dels anotadors es la se-
güent:

Cadets.-1. Damià Amengual, 295.
2. Antoni Sierra, 202. 3. Aleix Su-
nyer, 133. 4. Llàtzer Monserrat, 96.
5. Tomas Sanchez, 76.

Juvenils.-1. Pilar Obrador, 118.
2. Margalida Estelrich, 114. 3. Xisca
Nicolau, 91. 4. Margalida Roig, 38. 5.
Dina Reverte, 36.

AQUESTA JORNADA
Un sol partit a Felanitx. Les se-

niors, en un partit sense transcen-
dències, reben el diumenge al J. Ma-
riana de Sóller.

Els altres equips, els tres mascu-
lins, juguen fora. Els júniors des-
pedeixen la Riga a Marratxí, en un
partit ple d'interés. Els juvenils ju-
guen a Llucmajor i els seniors tenen
un partit força complicat a Sa Po-
bla; en cas de veneer els poblers en
aquest encontre, s'haurà de jugar
un partit a Felanitx per desempatar,
el dimecres. LARRY CISTELLES



mactoind
Pre - Mama

-Prendas de vestir de 0 a 1E3 meses
-Trajes bautizo
-Lista regalos para bautizos
-Amplia seleccción en cunas,

cochecitos, etc...
- SABADOS TARDE ABIERTO  

u.Barón Sta. María del Sepulcro, 11 Tel. 716906 - 07012 PALMA

VENDO CASA en Felanitx
BAJOS con dos dormitorios, comedor, cocina, bario 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).
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FELANITX   

MALLORCA: Marcos II, Clemen-
te, Garcia Cortés, Vulic, Amer, Sala,
Vidal, Pedraza, Stojadinovic, Este-
ban y Alvaro. En la segunda parte
el Mallorca presentó la siguiente ali-
neación: Abadal, Clemente, Pepe
Bonet, Crespí, Marcos I, Endika,
Del Campo, Guillermo, Magín, Rivas
I/ Vidal.

FELANITX: Parera, Riera, R.
Juan, Valentin, M. Lluil, Agustin,
Xisco Riera, Pont, Giró, Teruel y
Sagrera. En la segunda parte juga-
ron: Felipe, Fernando, Juli, Galmés,
Mut, Luciano, Gallardo y Muñiz.

Arbitró el encuentro el colegiado
Tomeu Riera Morro, auxiliado en
las bandas por Barceló y Muñoz To-
var. No tuvo necesidad de enseñar
ninguna tarjeta de amonestación.

GOLES: 0-1, m. 24: saque de es-
quina favorable al Mallorca, se ori-
ginan varios rechaces hasta que por
fin Sala, de perfecto cabezazo, in-
troduce el balón al fondo del portal
de Parera. 1-1, m. 30: Rafael Juan
roba un balón, cediendo en profun-
didad hacia la demarcación de
Giró, quien, tras vencer la oposi-
ción de Garcia Cortés, rasea el es-
férico lejos del alcance de Marcos.
2-1, m. 51: Xisco Riera, tras sortear
al portero Abadal, aumenta la ven-
taja. 2-2, m. 62: centro de Vidal que
Endika aprovecha, materializando
el dos a dos definitivo.

INCIDENCIAS: lleno absoluto en
el histórico recinto del Torrentó.
Según algunas manifestaciones, se
batió el record de muchas tempo-
radas a esta parte, a pesar de las
inclemencias atmosféricas, con am-
biente totalmente invernal, viento
racheado y frío intenso.

Antes de irrumpir los equipos en
el rectángulo de juego, la totalidad
de efectivos completamente unifor-
mados de los equipos filiales del
club local (unos setenta mucha-
chos) hizo el paseíllo de honor a los
dos rivales. Formados los dos equi-
pos en el centro del campo, el juga-
dor homenajeado, Jaime Barceló,
flanqueado por el presidente del
club, Miguel Oliver, y el del Mallor-
ca, Miguel Contestí, irrumpió en el
rectángulo, procediendo a realizar
el saque de honor, que fue coreado
con unánime ovación por la totali-
dad de asistentes, mientras las cá-
maras de televisión y medios infor-
mativos dejaban testimonio gráfico
del homenaje, que en la ciudad ha-
bía calado muy hondo.

Los jugadores del Mallorca reci-
bieron la clásica «guerreta felanit-
xera». Al final hubo refrigerio en las
dependencias del club felanitxer.
COMENTARIO

Sensacional partido del Felanitx
que lc pudo al Real Mallorca. Tras
15 m. de dominio berbellón, el Feia-
Mix pasó a jugar uno de los encuen-
tros más brillantes que uno recuer-
da. La afición se lo pasó en grande.

En la segunda parte hubo muchos

cambios y ocasiones para ambos
equipos, a desacar el cabezazo de
Giró que superó en el salto a Aba-
dal y dio en el travesaño.

Un homenaje muy sentido y un
partido que queda para la historia.

Mallorca Atco., 5 - Felanitx 1
DEMASIADO VERDES

PARA EL CESPED
Partido aplazado en su día y juga-

do en el «Luis Sitjar» el Jueves
Santo.

FELANITX: Parera (2), M. Riera
(1), Valentin (2), Llull (1), Juan (1),
Agustin (1), Pont (1), Teruel (0), Fe-
lipe (0), X. Riera (1), Javi Giró (1).
En la segunda parte Sagrera (1) por
X. Riera y Mut (1) por Pont.

ARBITRO: Jimenez Gracia (0).
Muy mal. Algunas de sus decisiones
fueron muy protestadas por el pú-
blico. Mostró la cartulina amarilla a
R. Juan y Felipe.

GOLES: Minuto 35, Del Campo,
1-0. Minuto 37, Palmer, 2-0. Minuto
58, Samper, 3-0. Minuto 65, Chichi,
4-0. Minuto 83, Mut, 4-1. Minuto 85,
Chichi, 5-1.
COMENTARIO

El Felanitx tuvo su ocasión de
sorprender al Mallorca y conseguir
un gol importante por mediación de
Giró en la primera parte que termi-
nó (2-0). Tras el descanso la supe-
rioridad local se acentuó y el Fela-
nitx pocas cosas supo hacer. Tal vez
las dimensiones del terreno de jue-
go y el césped influyeron en dema-
sía.

Felanitx, 1 - Arenal, 0
SALLERAS ALOY PROTAGONISTA,
EXPULSO A TRES JUGADORES
FELANITXERS EN UN PARTIDO

DE ESCASO INTERES
Escaso público en «Es Torrentó»

el pasado domingo. Tarde muy so-
leada.

FELANITX: Parera (3), M. Riera
(2), Juan (2), Valentin (2), Lull (2),
Agustin (0), X. Riera (2), Pont (2),
Giró (3), Sagrera (2) y Felipe (1). Te-
ruel (3 suplió en el min. 46 a Felipe
y Mut (3) min. 73 a X. Riera.

ARBITRO: Salieras Aloy, que es-
uvo demencial. Tiene antecedentes
en Santanyí, y dio muestras de no
estar mínimamente preparado. Dejó
de señalar dos penaltys, uno a Xisco
Riera y otro a Giró. Enserió tarjetas
amarillas a Pericás, Oliver, Teruel e
Hidalgo. Por doble amonestación
fue expulsado Pont. Para Agustin,
roja directa.

GOL: 1-0, min. 18; centra Giró y
Pont, en colaboración del meta Ga-
baldón, marca.

MEJOR CON NUEVE
QUE CON ONCE

En tarde soleada brilló en la pri-
mera parte el juego del Arenal, que
empezó dominando la situación,
creando varias ocasiones de gol que
supo neutralizar bien el gran por-
tero Parera.

Al Felanitx le costaba mucho hil-
vanar su juego, tal vez por algunas
ausencias en s ualineación habitual.

No obstante supo marcar en un
momento crítico ese gol que le daría
la victoria, conseguido por Pont
cuando transcurría el minuto die-
ciocho.

El Arenal siguió insistiendo, pero
le faltó convicción a la hora del re-
mate final.

En la seminda parte el Felanitx,
con inclusión de Teruel, serenó más
su juego, si bien el Felanitx se em-
pleaba a medio gas y el partido re-
sultaba para el espectador local de
guante blanco.

MAIKEL

2.• REGIONAL
S'HORTA, 2 - LLOSETENSE, 2

SORPRENDIO EL COLISTA
Partido jugado hace quince días,

bajo un tiempo infernal. El S'Horta
tuvo el tiempo en contra en la pri-
mera parte. Pero no pudo con el
colista. Pese a todo crearia algunas
ocasiones de gol en este primer
tiempo. En una de ellas Gaspar Mu-
ñoz marcaría el 1-0 aprovechando
un servicio en bandeja de Vacas.
Pero el Llosetense resultó respon-
dón y conseguiría dos goles aprove-
chando sendos fallos defensivos
(1-2), terminando así la primera
parte.

En la segunda dominio total de
los locales pero sin acierto en el re-
mate final, hasta que finalmente
J. Ramón, de falta directa, estable-
cería el definitivo 2-2.

S'HORTA. - M. Roig, Pau, Oscar,
Desi, M. Roig, Vacas, Gaspar, Juli
(Bennásar), Tolo, J. Ramón y J.
Piña.

El domingo el S'Hora viaja a
Búger.

J.

C. D. Felanitx
AGRADEciMIENTo

El presidente y Junta Directiva
del C.D. Felanitx, D. Juan Adrover
entrenador del equipo infantil y
muy especialmente los padres del
jugador homenajeado, Jaime Barce-
ló Garcia quieren mediante esta no-
ta agradecer públicamente a todas
aquellas Instituciones, empresas y
particulares en general que con su
colaboración y aportaciones han he-
cho posible que este acto de home-
naje tuviese el éxito económico que
seguidamente se detalla:

Ptas.
Conseil Insular de Mallorca 100.000
Excmo. Ayuntamiento

de Felanitx 	 75.000
Círculo Recreativo 	 20.000
C.D. Algaida 	 15.000
M. Monserrat (Director

Banco Vitalicio) 	 10.000
X. X. • 	 5.500
Taquillaje 	 870.000

TOTAL: 	 1.095.500

Gastos varios 	 81.550

TOTAL NETO: 1.013.950

Asimismo agradecemos su colabo-
ración en distintos aspectos a: Auto-
cares Grimait, Cerámicas Mallorca,
Juan Picornell, Imprenta Llopis,
Carpinteria Ca'n Magarola, Pinturas
Mar, Bodega Cooperativa y a todo el
público asistente por su correcto
comportamiento en el transcurso
del encuentro.

El importe neto recaudado de
1.013.950 Ptas. ha sido entregado in-
tegramente a los padres del jugador
homenajeado.

A TODOS MUCHAS GRACIAS.

olk FUTBOL

n iiii;ViLgico homenaje
D. Felanitx, 2 - Real C. D. Mallorca, 2
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Colon's a ia Sala
AL PLE DARRER, GUANYAREM
PER DESCUIT DELS ALTRES

Dimecres dia 15 d'aquest mes hi
va haver un Ple Extraordinari con-
vocat pel grup de PP. Un ordre del
dia sense massa interès j, sobretot,
assumptes de les sessions anteriors.

COLOMS A LA SALA, ha canviat
de manera de fer les coses. Amb dos
anys ens hem escanyat de dir i re-
petir les coses. No ens han escoltat.
Ja saben quina es la nostra manera
i com volem que es facin les coses.
No cal repetir-ho cada vegada i a la
Plenaria passada ho ferem així, sen-
se motar, només explicant, si calia,
el vot, el perquè. Raonaments i ar-
gumentacions, ja sap tothom quines
són les nostres. No cal perdre la sa-
liva en diàlegs que no s'escolten.
Per parlar han de ser dos 1 han de
voler parlar. Sembla que l hi ha qui
està disposal a fer-ho i il'ns ale-
gra. A aquesta Plenaria es varen
admetre dues puntualitzacions a
l'acta anterior, una referida a les
acusacions del Sr. Tejedor, que no
quadaven explícitament manifesta-
des a l'acta i l'altra referida a la pa-
ralització d'una votació, feta pel Sr.
Mora, que tampoc havia quedat re-
flexada i que feia referencia a la ne-
cessitat de no canviar els acords de
les Comissions. Les dues es varen
admetre i firmarem l'acta. Feia més
d'un any que no en firmàvem cap.

El Ple va anar molt llatí, no po-
dran dir mai més que parlam mas-
sa i no acabam les sessio*per les
nostres intervencions que, Per cert,
mai han estat llargues. Dimecres
passat encara varen esser més cur-
tes que mai i arribarem a les mo-
cions. No recordaven que era aixa.
Ens explicarem.

A totes les Plenàries hi ha aquest
punt on es treuen els temes que, si
es troba que es urgent es tiren en-
davant. Nosaltres presentarem a vo-
tació la urgencia de fer el Pla Es-
pecial d'aigües del terme, que in-
clouria el sanejament de Portoco-
lom i també el fer clavegueres a la
part de Sa Capella i dur-li aigua cor-
rent. Va començar la votació i el
grup del PP va votar que sí, des-
prés els de PSOE paralitzaren la vo-
tació per demanar que es votava, ex-
tranyats que votassin que SI quan
havien argumentat que no era un
tema per ells prioritari. Aqui va co-
mençar la festa, s'havien equivocat
i votaven que Si, que No era urgent.
Després de diversos intents de com-
pondre la cosa, es va procedir a tor-
nar a votar i aquesta vegada, no es
varen equivocar, va quedar clar que
pel grup del PP no es prioritari el

teme de les aigües brutes i netes del
terme de Felanitx. Vegem que va ser
per ells més important.

El PSOE va proposar eixamplar la
carretera de S'Horta a Sa Torre de
Can Alou. Això es urgent. En parlar
d'asfalt a Felanitx, sempre es urgent
tant, que nosaltres proposarem
adregar els revolts de Sant Salvador
i quasi va anar envant.

Després proposarem complir l'a-
cord près fa prop d'un any en el
sentit d'arreglar la situació de la re-
cepció de les urbanitzacions, sobre-
tot el tema de Cas Corso i per una-
nimitat es va admetre la nostra pro-
posta. Esperem que no sigui com
l'acord de fa un any i prest s'arribi
a una solució a Cas Corso.

Després proposarem demanar al
Govern Balear que aprovi el Cata-
leg que té fet d'Espais Naturals a
Protegir. Aquesta proposta no va
anar envant, esta massa clar per on
van els del PP i protegir el que ens
queda no es el seu ideal.

Després proposarem que l'Ajunta-
ment de Felanitx es tornas a mani-
festar a favor de la declaració de
Cabrera Parc Nacional, degut al can-
vi de parer hagut a nivell de partits
del Govern d'ençà l'acord pres per
l'Ajuntament de Felanitx. Creureu
que el PP i el PSOE es varen abste-
nir i varem guanyar la votació amb
els nostres dos vots! Cap com agues-
ta, ningú se'n donava passada! Mi-
rau per on, per descuit l'Ajuntament
de Felanitx es manifesta favorable a
la declaració de Cabrera Parc Na-
cional sense militars i transmetrà
aquest acord al Govern Balear.

I després sonaren les dotze i aple-
garem els canyissos.

Nota: Hi ha hagut gent que pas-
sava pena que no sortissin més els
nostres escrits. L'escrit anterior no
volia donar a entendre això, només
era que un dels redactors, el que
tocava escriure, va tenir el grip i no
va saber que havia d'escriure i va
escriure que no escriuríem tant. Va
ser la febrada que el va tenir trans-
tornat un temps. Ara ja esta bo.

Molts d'anys per les festes passa-
des i que plogui d'una vegada!

SE VENDE LLMIT madera, 25 pal-
mos, motor 9 HP, Solé Diesel.
Nuevo a estrenar. 600.000 ptas.
Informes: Restaurante Ses Porta-
dores, Tel. 575171

VENDO SOLAR 200 m2 aprox. con
más de 11 m. de fachada, en C.
Son Pinar. 2.500.000 ptas.
Informes: Tel. 580840

SE NECESITA DEPENDIENTA pa-
ra tienda muebles cocina en Cala
d'Or. Con nociones de inglés.
Informes: Tels. 580196 y 580257

Els problemes d'ordre públic que
pateix l'estat d'Israel als territoris
de Cisjordania i Gaza, poblats ma-
joritàriament per palestins que, no
sentint-se israelians, reivindiquen la
creació d'un estat propi, han tengut
la nefasta capacitat de fer ressorgir
un sentiment que alguns pensàvem
que ja estava oblidat o superat:
l'antisemitisme.

Cert és que la qüestió plantejada
a Cisjordania i Gaza es de solució
difícil i complicada; ja fa mês d'un
any que els incidents protagonitzats
per palestins i forces de seguretat
israelianes s'allarguen massa i s'han
cobrat, dissortadament, massa vícti-
mes. Es evident que s'ha de cercar
i trobar una sortida a la situació.
Mentrestant, l'actuació policial a
Cisjordania i Gaza, criticable sens
dubte, ha servit d'argument per des-
qualificar tot un poble: el poble
d'Israel.

D'altres països del món, com Sud-
africa, Xina, Veneçuela o Franga,
han tengut gravíssims problemes
d'ordre públic i revoltes populars,
que han enfrontat la població civil
amb les forces policiais, o fins i tot
amb l'exercit, per?), en qualsevol
cas, l'opinió pública internacional
ha responsabilitzat dels excessos re-
pressius el govern corresponent,
sense caure en el parany de conver-
tir una equivocada actuació policial,
militar o governamental, en un es-
tigma collectiu. En el cas d'Israel,
emperò, no passa el mateix. Han
sortit com bolets els antisemites,
antijueus, antiisraelians i antisionis-
tes, amagats sota sentiments propa-
lestins. Des d'alguns sectors d'opi-
nió, dels quals no en són aliens de-
terminats mitjans de comunicació,
s'estan mesclant conceptes com sio-
nista, hebreu, jueu o israelià, de tal
manera que els termes, ja una mica
confusos per a molta gent, es barre-
gen en forma irresponsable o pre-
meditada. El veil fantasma de l'an-
tisemitisme sembla que vol tornar
a treure el nas, tal com ho demos-
tra el plantejament d'alguns de con-
dicionar l'existència de l'estat d'Is-
rael a la del palestí.

Sembla com si Israel s'hagués
convertit en moneda de canvi per a
la diplomacia internacional. Sense
cap intenció de justificar directa-
ment o indirecta la violência
policial israeliana, em pregunt per
què la comunitat internacional no
s'ha preocupat amb tanta cura de
criticar l'actuació policial o militar
de Gran Bretanya a l'Ulster, o la de
França a Nova Caleclania? La matei-
xa diferencia de tractament es nota
quan, per determinats mitjans de
comunicació, es refereixen a Cisjor-
dania i Gaza, i els anomenen territo-
ris ocupats; per glue no utilitzen la
mateixa terminologia quan parlen
de l'Ulster respecte de Gran Breta-
nya, de Nova Caledania, respecte de
Franga, o del Penjab, respecte de
l'India? Per ventura per als nordir-
landesos, kanacs o siks, els seus ter-
ritoris no es troben tan ocupats com
puguin estar-ho Cisjordania i Gaza?

Probablement, per pressions in-
ternacionals, Israel es veurà obligat
de negociar amb l'OAP. Curiosa-

ment alguns dels països que exigei-
xen la negociació amb l'organitza-
ció palestina, són aquells que, en
les mateixes circumstancies, no hi
negociarien, tal com han demostrat
històricament en circumstàncies
semblants. Llàstima que els pales-
tins no se n'adonin de la manipula-
ció de que són objecte, tant per
part de la política internacional,
com per part dels països musul-
mans que tan solidaris demostren
que són respecte d'ells i tan insoli-
daris es mostren respecte del poble
saharaui, tan musulmà com el pa-
lestí, pet-6 en conflicte amb el Mar-
roc.

No hauríem de consentir que de-
terminades opinions arribin a ser
el brou de cultiu que permeti l'apa-
rició de prejudicis i fòbies que ja
haurien d'estar feliçment superats.
El futur del poble palestí s'ha de
garantir i resoldre d'un cop, i la vio-
lencia, la repressió i les morts a Cis-
jordania i Gaza han d'acabar-se.
Però el dilema no ha de ser o pales-
tins o israelians. Ambdós conceptes
són compatibles i no s'ha de per-
metre que les reivindicacions dels
palestins, tan justes com horn vul-
gui, serveixin per desqualificar tot
un poble, el d'Israel, que tant ha
patit al llarg de la Història de la
Humanitat.

Ramon Turmeda           

Terra       
Quan va comparèixer
el van renyar.
Aquell vespre„
Ia gent cridava.

Toni Picamos ques           

—cr---cr                    

RENAULT, Ocasión

GARANTIA NACIONAL    

R 21 TXE.. A.A.
R-9 GTD
Supercineo
H-5 GTL 5p.
Opel Corsa
Ford Fiesta
Ford Fiesta
Citroen LNA

PM-AM
PM-Z

PM-AT
PM-Y

PM-AF
PM-AH

PM-Y
PM-AH       

Francisco Manresa S.11.     
CONCESIONARIO RENAULT

FELANITX-CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393  

URGENTE BUSCAMOS PISO 0
CASA para alquilar, con muebles
o sin muebles en Felanitx.
Informes: Tel. 581777

VENDO FINCA (esquina), en zona
céntrica de Manacor, 35 m2 aprox.
Local comercial, sótano y 2 plan-
tas piso. 5.500.000 ptas.
Informes: Tel. 550347

Terra Iluenta

Visiú de Paiestina

Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- 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).




