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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX

UN	 interessantissim:
«Requiem» de Mozart, per un cor americà î orquestra Ia rodelia

d'aquest tema. Ho deim perquè ens
costa que tais diaris reben cada dia
una mala fi de cartes que van a pa-
rar directament p la paperera.
Doncs be, aquests mateixos diaris se
consideren en l'obligació de publi-
car un dia si i un altre també un es-
plet de cartes, sempre procedents de
la mateixa gent, repetint fins a afar-
tar uns mateixos arguments en con-
tra del català, parlant de la «tirania
catalanista» i d'imposicions i altres
retòriques que si el públic tengues
un poc mês de sentit critic no con-

-vencerien absolutament ningú. De ti-
ranies i d'imposicions, ja n'he pat i-
des_i tots sabem perfectament d'on.
venien i prou que les deuen anyorar
ells.

Crida l'atenció la publicitat que
el diari «El Dia 16» va donar a les
declaracions d'un senyor de Ciutat:
el qual proclamava que pl seu gust

, calaria foc a tots els catalanistes J.
referint-se a l'atemptat, parlava del,
-«fuego purificador».

A nosaltres, tot plegat, ens causa
una satisfacció 'perquè ens demos-
tra que estam en el bon camí.

Per acabar hem d'afegir una cosa:
nosaltres, contra el nostre gust, ens
hem hagut d'especialitzar en la crí-
tica municipal. Doncs be, quan es
hora de fer un elogi, no el valem
plànyer: l'Ajuntament de Felanitx
va condemnar l'atemptat i a més,
efts diuen que, d'acord amb altres
consistoris de pobles veïnats, instal-
laran un repetidor de la Televisió
Catalana damunt el puig de Sant
Salvador, el qual millorarà la recep-
ció a una Amplia zona del Llevant de
Mallorca.

El proper dilluns dia 29 hi ha pre-
vist un concert que promet ser molt
_interessant. El cor nordamerica.
«SHORTER CONSERVATORY
CHORAL», integrat per unes seixan-
ta veus, dirigit Per Jenifer Jennings,
interpretara, amb el concurs de l'or-
questra de cambra «Els solistes de
Mallorca» i el «Quartet de solistes
vocals», el famós «Requiem» de W.
A. Mozart, una de les peces religio-
ses mês impressionants del reper-

tori musical de tots els temps.
Aquesta extraordinaria actuació

sera possible grades a la «Funda-
ció Pública de les Balears», entitat
pro-musical clue régeix el nostre pai-
sà Pere Estelrich i a l'organització
per part del nostre Ajuntament.

L'esdeveniment tindrà Hoc a la
sala del Cinema Felanitx, recent-
ment acondicionada per activitats
artistiques d'aquesta mena, a les
9'30 del vespre.

majoria de la població, sense parlar-
ne amb tots els grups municipals,
sense--assebentar--ne la- Junta- -Local
de Sanitat —un membre de la qual
ens assegura no conèixer aquesta
carta—.

' Quant a la intenció, si la nostra
lectura afina un poc dins l'ambigüi-
tat i confussió del text, creim ende-
vinar-hi una actitud clarament des-
favorable a la implantació del Cen-
tre de Salut.

I per últim creim que quan s'a-
fixrna. que « se. ha n.- her-ha -un sontieó
'a diferentes niveles locales, aperci-
biéndose un clima de oposición al
nuevo sistema», es necessari concre-
tar una mica més. Quins són els ni-
yells que s'han sondejat i quin pes
o alcanç té aquest «clima de oposi-
ción»?
¡,Els sondejos representen la ma-

nera de pensar de la majoria de fe-
lanitxers, que amb el centre de sa-
lud veurien solucionats molts de
desplaçaments a Palma o Manacor,
quan presisassin serveis mês amplis,
o deuen ser sondejos «interessats»?

Tot i que pot existir un clima de
desconfiança justificat vers les in-
tencions d'Insalud amb aquest cen-
tre de salut: pensem en l'incompli-
ment dels seus compromisos en la
dotació assistencial de les unitats
sanitAries de S'Horta i Cas Concos—
això, al nostre parer, no justifica
aquesta acció del Batle que ¡luny de
cooperar a clarificar les coses, reca-
bant i oferint una informació lo més
complida possible sobre l'assumpte,
ajuda més aviat a crear un clima de
confussió.

Seria interessant que el Batle en
donas uriá explicació.

La Ilengua i la televisió
El tema de la llengua catalana tor-

na a esser d'actualitat. Ho es de
tant en Jant i això no constitueix
precisamenVun signe de normalitat.

Els nostres lectors ja deven haver
sabut que, fa unes setmanes, el re-
petidor que permet als mallorquins
veure els programes de la Televisió
Catalana va esser objecte d'un
atemptat. Gracies a unes circums-
tancies afortunades, les emissions
molt prest se varen reprendre però

sósta d'un_retArd_eala
-del nou Canal 33.

L'inici de la recepció de la Tele-
visió Catalana va caure tort al sec-
tor que, per anomenar-lo de qual-_
que manera, 11 direm anticatalanis-
ta. Ens referim als qui, amb prete-
sa defensa de «lo nostro», «lo ma-
lIorqui», etc., ataquen Ta unitat de
la llengua. (Curiosament sempre
que ho han de fer, s'expressen en
castellà) Tot plegat se compren, per-
què resulta que, en contra d'allò que
qualcú hauria volgut, la Televisió
Catalana ha sortit competitiva, agra-
dable i plena d'interès, cosa que se
tradueix en una audiència conside-
rable.

Per si això fos poc, podria esser
tarolle_poguésna_youre. la Tale...,

visió Valenciana, sempre que a la- fi -
sia cert que farà els programes en
català. Aleshores ens trobaríem amb
una presencia de la llengua catalana
a un mitjà de comunicació tan im-
portant i decisiu com la televisió
que- supera iple molt i fa contrast
amb altres com la premsa diaria.

I ja que parlam de diaris, no sa-
bem estar sense destacar la deplo-
rable actitud que han pres respecte

Mal se presenta el panorama fut-
bolístico felanitxer. Negros nubarro-
nes se ciernen sobre la entidad blan-
ca, presagio de una gran tormenta.
Corren malos presagios, tan malos
que uno teme que sea el fin de este
deporte en Felanitx. Lo chocante es
que nunca el C.D. Felanitx había vo-
lado tan alto, cinco positivos en 3.a
división goza en estos momentos, la
plantilla es modélica, reina un ex-
celente ambiente entre jugadores,
técnicos y directivos, es más el Fe-
lanitx juega bien al fútbol, hace en
algunos partidos auténtico espectá-

Pirotècnic

culo, se ha creado una excelente in-
fraestructura, hay todos los escalo-
nes necesarios para hacer buena can-
tera, Benjamines, Alevines, Infanti-
les, Juveniles y un equipo de 3 •a di-
visión que hace un fútbol bonito...
¡Que más se puede pedir! Pero no...
Falla el aficionado, no hay socios su-
ficientes para mantener estos equi-
pos. Muchos que antaño fueron di-
rectivos, jugadores, técnicos, quo
«juraron» amor eterno al Club, no
se les ve el pelo, se ve que lo suyo
era figurar, nada más. Tampoco los

(Pasa a la página 8)

Hem de comentar avui una carta
que va dirigir dia 13 de març el Bat-

Cosme Oliver al Director Provin-
cial d'Insalud i al Conseller de Sa-
nitat del Govern Autònom, en rela-
ció al Centre de Salut projectat per
a la nostra població i que està pre-
vist que es dugui a terme dins l'any
present. El text d'aquesta carta es
el següent:

0 Señor:
Habiendo sido informado este

Ayuntamiento de la próxima e inme-
diata implantasión de un Centro de

-

 Salud durante el curso del presente
año en esta localidad, se han rea-
lizado consultas a nivel de otras Co-
munidades Autónomas, al no existir
ningún Centro de Salud en el medio
rural. de esta .Comunidad Autónoma,
habiéndose informado 'del descon-
tento de la población rural en don-
de se ha implantado; y se ha hecho
un sondeo a diferentes niveles lo-
cales apercibiéndose un clima de
oposición al nuevo sistema.

"Dadas las características especia-
les y peculiares que se dan errhues-
No medio rural i que difieren am-

: fiAiamente de las de una ciudad, es
"Por lo que nos dirigimos a Vd. para
que tenga a bien considerar lo ex-
puesto a la hora de plantearse la
creación de un Centro de Salud.

Dios le guarde.»
Passant per damunt la seva for-

ma, confusa en extrem, ens omplen
de perplexitat, en primer Hoc algu-
nes coses que s'hi aboquen, des-
prés, la seva intenció i, per últim, el
sigil que ha envoltat la seva tra-
mesa.

I es que no es acceptable que un
assumpte de la importancia d'un
centre de salut, sia informat pel
Batle sense consultar una ampla

El Balle diu que hi ha un clima d'oposició
cap al futur Centre de Saint

La Asamblea del C. D. Felanitx
¿Desaparecerá ei fútbol en Felanitx?



Rosa Mari Reyrtés
Vda. de Pedro Pifia

va morir a Felanitx, dia 17 de maig de 1989, a l'edat de 88 aim, havent reluit
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

A. 	 C. 	 S.

Els seus familiars i amies, vos demanen que volgueu encomanar la seva Anima a Wu.

Casa mortuenia: C. Eres, 32 (Can Batista)
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SAN'IsOltAL

Diu. 28 St. Just
Dill. 29 St. Restitut
Dim. 30 St. Ferran
Dim. 31 Sta. Petronila
Dij. 	 1 St. Justí
Div. 2 St. Marcel-1i
Dis. 3 St. Carles Luanga

LLUNA

Quart minvant dia 28

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 l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. Diurnenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

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

Felanitx-Portocolom: Dies fei-"'
ners, a les 7, 9, 14'15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 1,9, 12'30:
i 17 h.

Portocolom-Felaniti: Dies lei-
ners, a les 7'30, 9'30, 14'15 i 17'30, )1

h. Diumenges i Festius, a les
7'30, 9'30, 13 i 18'15 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
rnenges 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:

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

580448-581144
Arnbulb.ncies

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

Reflexions del...
(Ve de ta pagina 3)

tal de tornar-se atrapants, s'arriba a conclusions reduccionistes. Doncs
certes especialitzacions perillen de perdre's en coneixements analítics
d'incerteses laberíntiques. Es veritat que l'Església va batejar les cultu-
res preexistents que no s'oposaven a la fe, només caldria llegir els Actes
dels Apòstols, Sant Pau i Sant Pere. Però veure en Maria una simple
substitució de les deesses paganes i en la seva virginitat l'idealització
d'una dona demoníaca, intrínsecament dolenta, portadora del pecat, com
a mecanismo de compensació, no es adient; des de l'evangeli descobri-
rem el rostre maternal del Dal bílic. Fins i tot Simone de Beauvoir
ha subratllat bellament l'actitud de Jesus davant la dona a Le Deuxième
Sexe.

També l'increient ha d'ésser objectiu, com el creient respectuós i com-
prensiu. Es un prejudici pensar que la ceença metafísica, moral o reli-
giosa, es el principal obstacle per el desenvolupament humà. Del rela-
tivisme metodològic de les ciències, amb perspectives diferents però sem-
pre parcials, no podem arribar a la negació d'una religió verdadera. A
vegadcs es produeix un hiatus i la veritat metafísica es tractada amb
métodes impropis. Françoise Dolto, coneguda psicoanalista francesa, diu:
.Totes les qüestions pertanyents a la virginitat de Maria: a l'estatut ma-
rital de Josep, no tenen gran vàlua. Son problemes falsejats, puix tot
alKo que pertany: la v4da espiritual és un escandol per a la carn. Tot
all() que pertoca a la lógica de la carn no té pas cap sentit, des del mo-
ment en que ens sentim interpellats per una vida espiritual. Ens tro-
bem davant d'una *ma totalment impotent que, desperta, creu en la pos-
sibilitat de que Den es manifesti pel seu mitja.» (L'evatigeli davant del
psicoanàlisi). ,

Ningú no  dira. Tie el P. Teilhard de Chardin, el gratiA polifacètic in-
vestigador de El Fenomen Huma fos home de fe immadura, simple

eseoltem-ló: «Quan arriba el moment triat per Déu -de realitzar
davant dels nostres; ulls la seva Encarnació, li fou necessari de suscitar
previament en el non tiha virtut eapag d'atreurel cap a nosaltres. Tenia
necessitat d'una Mare qué rengéndrés en les esfères hurnanes., Què fou el
que feu Ilavores? Crea la Verge Maria, es a dir, féu aparèixer sobre la
terra una puresa fan gran que, en la seva transparèfteia, pogué concen-
trar-se fins a apareiker en forma d Infant» I adhuc: «El cor pur es aquell
que, estimant Dén: sobre totes les coses, sap tarab,é,,yeure'l estès per tot
arreu. Tant si s eleva per damunt dé tota creatura, fins la aprehensió qua-
si' directa del 'la' Divinitat, corri i es projecta —corn hauria de fer páthom:—
solve el món que s'ha de lierfa.elonar i conquerir, el just sols es fixa
en Den... Així cóM' el petad6r; mist s'abandona a les seves passions, dis-
persa el'sen'é'sperit, 'el Sant, Per) un procés invers, fuig de la cOinplexitat
dels afectes él ".g -ant's'ilinmaterialitza. Tot ell es Déu, Déu , en el seu tot,
i Jesús éS per a eft, al mateix temps, .Déu i tot.» (H. de 'Lubac, L'oració
dé Teilhard de dhardin). Prou.

La Creuada de : l'Amor Divi altra segada puja a -Sant Salvador per a
obsequiar amb 	 flors de la fidelitat filial 'a la Mare i també, com diria
Quadrado, per a" estudiar' les virtuts de la Mare, -peik 'a fer-se dignes de
semblant Model, que condueix 'a Jesús, puix no hi ha virtut que no- res-
plendeixi en Ella- ni un document que no ensenyi lá, seva vida.
' Mare de l'Esgrésia, Mestra de revanelització ide ia llibertat, pro-

jecte de dona reeixit, model de la joventut; emmotllada per l'Amor de
l'Esperit de Déu i Hera de la gracia salvadora, siguern-ne fills i deixebles.

Jordi passa Valles, C. R.

SE PRECISA SECRETARIA para
trabajar en estudio de arquitectu-
ra. Se valorará conocimientos de
dibujo, inglés' y Contabilidad.
Informes en esta Admón.

Demà fi de...
(Ve de lai pagina 3)

per recolzar i fer realitat el lema
que triaren fa dos anys,.

Aquest es el programa de la jor-
nada:

Per tal d'organitzar fa partida hi
haura dues concentracions una a
Montuïri i l'altra a Manacor.

La gent de Petra, Sant Joan, Si-
nen, Bunyola Sant Jordi i Montuïri
es veuran a les 9 a la plaça
de l'església de Montuiri
don partiran amb fes bicicletes cap
a Porreres. Suposarn que aquest
grup arribarà a Porreres a les 9'301
h. on s'ajuntaran amb els de Lluc-
major i Porreres I alla berenaran.
Una vegada acabat de berenar e.s
partira cap a Felarritx.

La gent d'Artà, Cala Ratjada I
Capdepera es veuran a les 9'30 h. a
Ia Plaça de la Mora de Manacor i a
les 9'45 h. s'ajuntaran amb els de
Son Macia en el creuer de Sari Ma-
cia 'on berenaran. En haver acabat
de berenar partiran cap a Felanitx.

Els de Campos aniran directa-
ment,a Felanitx partint a les 9'30 h.

L'arribada a Felanitx de tots els
grups sera a les
les Palmeres, on
ran racollida.

Quan ja no se
cansament i les
sat, començarem
carta que dira: «
SIO, SANA, CREATIVA
MICA». Aquesta pancarta' haurà es-
tat confeccionada paraula per pa-
raula per pobles, es a dir, cada po-
ble farà una paraula.

A les 12 •It, celebrarem Missa.
A les 13 h„ dinar al Camp de De-

ports de «Sa MOla»,
Després de dinar farem tertúlia,

contarem acudits, cantarem can-
çons...

A les 1,6 h., ginkana preparat pels
de Felanitx amb l'objectiu de conèi-
xer el poble i els seus racons més
atractius.

A les 18 h., comiat.
Amb tantes voltes que donarem

varem pensar que si aquest dia plo-
via o hi hagués altra circumstancia
que no ens deixas fer el recorregut
amb bicicleta havíem de tenir un
segon pia. No passeu pena, que el
tenim!

Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc
Gayk-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger

NECESITO OPERARIO con carnet
de 1.a o 2.a. DOS AYUDANTES pa-
ra Cristalería Felanitx. Trabajo to-
do el año.
Informes, Tel. 581289

11 h. a la Plaça de
els de Felanitx fa-

sentin els alens de
suades hagin repo-
a penjar la pan-

PER UNA DIVER-



FELANITX

Me* Cafeteria MAR BLAU
PORTO - COLOM	 Tel 575915

La nueva Dirección del «Mar Blau» se complace en ofrecer al público
sus especialidades:

Caracoles
Carnes al grill
Lechona
Cabrito o cordero

Pa amb oli
Precios populares

Comidas familiares y reuniones
	

Abierto hasta la madrugada

Reflexions del mes de maig
El paisatge de Felanitx reclama imperativament al Puig de Sant Sal-

vador i Lant Salvador exigeix l'ondulant plana felanitxera, aquella oro-
grafia manyaga que es torna esquerpa i s'enlaira impensadament per tal
d'atalaiar les rodalies dels indrets orientals de Filia i més enllà. Sant
Salvador i Felanitx formen un constitutiu ecològic on, una vegada hies,
l'home fa el paisatge i el paisatge Thome, però més que mai i potser més
que enlloc.

D'ença del 1348 —dada en la que segons els entesos apareixen els
primers documents d'aquella ermita—, qui-sap-les generacions que, em-
peses per una força ascensional, han escalat el cim fins als peus de la
graciosa i diminuta imatge de la Verge; i qui-sap-el- eascadeig de gracies
que la fe de les gents del poble ha vist baixar abundosament vessant
llurs mans còncaves j suplicants.

Sant Salvador ha estat punt de mira d'eserip,tors.. mallorquins i fora-
fis, com Pere d'Alcantara Penya, Mossèn Costa i Llobera, Santiago Rus-
sinyol, Josep Vidal Isern, Maria Antònia Salvà, Mossèn Llorenç Riber,
Josep Pla, Mateh Obrador i el Pare Bartomeu Barceló, fent referencia— 	 —
lament ais Ines propers i ja desapareguts.

Pen!) l'eix de Sant Salvador, al voltant del qual giravolta dinàmica-
ment aquestaaquesta energia devocional d'un moviment 'ascénden dels homes i
que fa néixer aquella den inesgotable d'un devessal de favors que testi-
monien hu-mil i silenciosament els ex-vots candorosos i sincers, més que
el paisatge, sens dubte atractiu, es la iJetita imatge 'de Maria 'que el con-
Sagra. Dones esdeté un d'aqurells llocs hierofAnics, on la natura, mitjan-
cant la seva bellesa i la seva fcirça, apropa a Deli manifestant-Lo. No obli-
dem que primerament i abans que santuari marià lib ban d'advocació
cristolbgica, del Salvador. N'és pregó l'interessant retaule de' la Passió
Imaginis. Malgrat tot el marianisme medieval no allunyava del Crist.
S'humanitzaven les icones hieràtiques i senyorívoles de la Theotókos orien-
tal, la Mare de Déu adquiri; uns trets més populars. Támpoc podem
oblidar que l'acta de naixement de la mariologia es la història de la in-
fantesa de Jesús a l'evangeli de Sant Lluc, capitols primer i segon, on
apareix el desplegament_de l'interès per Maria i el seu protagonisme com
a prototipus del ereient i com a símbol de l'Església, i àdhuc com a Mare
de l'Església; doncs aquella admiració extasiada dels segles anteriors da-
vant la Theotókos esdevenia la pietat amorosida dels fidels medievals
que no separava la Mare del Fill ni el Fill de la Mare, més aviat els apro-
pava per Val -de sent-h .-1r 'pis Mare, del Dal fet home i de tots els homes.
Per més que aquell tarannà devocional fos diferent del nostre compar-
tim una vessant humana ben palesa. També el quart evangeli, Sant Joan,
ens ajuda a aprofundir en la mariologia lligant estretament a Maria amb
l'hora de Jesus, es a dir, amb l'acció salvadora 'de la mort i la réssurrec-
ció del Crist, noces de Cana i Calvari.

Avui, des d'una actitud racionalitzant, una producció literaria fruit
d'invèstigacions en general serioses i de divulgacions no sempre tan serio-
ses i gairebé sempre agosarades i exageradament generalitzadores, per

(Passa a la pay. 2)

Par una diversió sana, creativa i econ6mica

Demà, fi de campanya a Felanitx del Moviment
de Joves Cristians de Pobles

El M.J.C.P., Moviment de Joves
Cristians de Pobles, va iniciar una
campanya pel mes d'octubre del
1987, orientada cap a la diversió dels
joves en els pobles. Va sorgir de la
queixa gairebé generalitzada dels jo-
ves, que no sabien el que havien de
fer, que s'avorrien... o/i del fet de
que cada cop riles les diversions
anaven cap al consumisme, de que
els venien imposades i a més a més
amb l'agravant de que els costaven
molts de doblers i molt sovint els
perjudicaven la salut. D'aquí ve l'in-
dicatiu de la campanya, «Per una
diversió sana, creativa i económica».

Les primeres paSses s'encamina-
ren a la coneixença de la realitat de
la diversió, per , a la qual Cosa se
dugueren a, terme , unes enquestes a
dos nivells, entre els joves i entre
els adults. Les conclusions d'aques-
tes enquestes són les següents:

De totes aquestes dades que es va-
ren recollir creina que podríem con-
cloure que eis joves a l'hora de di-
vertir-se ho fan d'una forma ge&r...-
rica amb els keuk_aniirs i anant
bre tot d bars, púbs i discoteques.
Normalment els adults critiquen
que els joves vagin a aquests llocs;
sembla que 'obliden que són els ma-
teixos adults rque munten- aquests
negocis per tal de fer el seu guany.
Normalment els joves es troben be
en alb:3 que fan, 'per() n'hi ha que
s'avorreixen: ens trobam aqui amb
una contradicció. Per altra banda,
la diversió dels joves sembla que
surt bastant cara en alguns casos,
encara que la majoria afirma que
no es així. Existeix una forta movili-

tat juvenil: no són capaços de tro-
bar la diversió dins el seu propi no-
ble, tot d'una que poden tenir mitjà
de locomoció comencen els despla-
çaments.

Els joves troben a faltar dins els
seus pobles hoes on es pugui tenir
una xerrada tranquilla, tenen ganes
de comunicació i de divertir-se d'una
manera sana mitjançant exeursions,
esplai, festes populars, encara que
també hi ha un grup bastant nom-
brps que vol discoteques i ciriemes.
Per tal d'aconseguir tot aixet estan
disposts a empènyer des de dins i
anar .4 parlar amb eis batleS i *regi-
dors. Sembla que hi ha Una gran dis-
ponibilitat per tal d'acórisegthr mi-
llorar la seva diversió.

Per tots aquests motip,s ,e,1 , ..Movi-
ment de Joves Cristiark deljobies
va emprendre la Cainpanya ;dela Di-
versió, conSiderant que VlitiVia de
fõinentar una diversió' 'rhéS . SANA,
més CREATIVA I in& ECONOMI-
C/4..

Pero a meš de l'enquesta la 'seva
avaluació s'han duit a térme` uha'se-
rie de trobades i s'han constithih'hi-
semblees locals a moltes poblacions.
S'han organitzat bauxes i assiSta-
cies collectives a fires i festes de
poble, excursions, audiciohs
cals i projéccions de pellícules.

Ara a final d'aquest meS de rtriiig
es fa la cloenda de la campanya '

s'ha triat per escenari la nostra po-
blació. Demà diumenge, doncs, Fela-
nitx serà la meta de molts de jo-
ves que, amb bicicleta i procedents
de nombroses poblacions acudiran

(Passa a la pay. 2)



GABiNETE PEDIATRICO
C. Call, 17 	 Tel. 581197

Les comunica que a partir dcl dia 5 de junio, los días de visita
variarán de la siguiente forma:

— DR. DE ASIS (lunes v jueves)
— DR. MADROSIERO (miOrcoles y viernes)
— DR. SUGAR (martes)
Rogamos disculpen las molestias.

Gracias.

FELANITX

Dissabte qua ve, teatre a
Son Negre

El proper dissabte dia 3, el grup
de Teatre «Picadís» de S'Arenal de
Llucmajor, repetirà l'obra «On
anam» de Martí Mayol, en el Centre
Cultural de Son Negre. La funció co-
mençarà a les 10'30 del vespre.

Aquesta reposició respon a linte-
r-es del públic, ja que degut a la dis-
creta capacitat del local, no pogut
assistir a la primera representació
tothom qui volgué.

Les localitats es podran adquirir
a «La Cerámica» del carrer de la
Mar i a la Llibreria «Ramon Liu11».

Artistes per la Trapa
Dilluns passat, a la sala «Bearn»

de Ciutat es va inaugurar l'exposi-
ció «Artistes per la Trapa», una mos-
tra d'art organitzada pel GOB per a
recollir fons amb destí a la compra
de la finca de La Trapa. Han colla-
borat en aquesta mostra els artistes
Miguel Barceló, eXam», Roca Fus-
ter, J. Torrent, Ben Jakober, Juli Ra-
mis, Bennassar, Toni Catany, J. Ul-
bricht, etc., etc.

Les obres havien de ser subhasta-
des dijous dia 1, a l'Hotel «Palas
Atenea Sol».

El . 11 Concert de la .Joventut
Musical

Divendres de la setmana passada,
-a l'església de Sant Alfpns i sota eis
auspicis del Patronat Local de Mú-
sica, tingué Hoc una segona vetllada
musical dedicada als joves estu-
diants.

Un ample ventall d'intèrprets amb
Ilurs instruments donaren un testi-
moni prou afalagador del que es fa
dins el camp de l'aprenentatge musi-
cal a Felanitx, la qual cosa ens per-
Met augurar un futur al manco mi-
llor en l'aspecte musical ciels temps
precedents.

La Capella Teatina en memòria
del P. Guillem Saletes

Dissabte passat horabaixa i tal
Com estava previst, un grup nom-
brós de felanitxers, integrat pels
membres de la Capella Teatina i fa-
miliars, així com d'altres persones
que conegueren el P. Saletcs, dedi-
caren un sentit homenatge al que
Fou per espai d'alguns anys director

del cor tcati i superior de la Como-
nitat de Sant Alfons.

Fou a la població nadiva, Búger,
i en el cementeni on descansen les
seves despulles, on s'inicia aquest
acte, amb cl cant de l'Himne de Fe-
lanitx. Tot seguit En Jaume Oliver
Ilegi unes quartilles a les quals glo-
sa la persona i tasca del P. Saletes.
El cant del aLiberamc Domine» del
P. Capó i la collocació d'una corona
de llorer a sobre la tomba, clogué
aquest capitol.

Després, a la parròquia de Sant
Pere, se concelebra una solemne
Eucaristia, cantada per la Capella
Teatina. El P. Jordi Cassa digué la
homilia i al final dedica també uns
mots de record al P. Saletes.

Han començat les obres de refor-
ma del convent de la Providència

Fa uns quants dies que comença-
ren unes obres de reforma en el con-
vent de les religioses Teatines, o de
Ia Providència, que se centren a la
part que constitueix la residència, ja
que no afecten l'oratori. Aquesta ala
de l'edificació fou construída devers
l'any 1910 i allotjà durant molts
anys el noviciat. Actualment es tro-
bava en un estat de ,deteriorament
molt preocupant s que porta a la con-
gregació a prendre la determinació
de la seva renovació.

Ens alegram de que les Religioses
Teatines vulguin conservar un edi-
fici que fou bresso l . de la congrega-
ció de les Filles de la Providència i
de tanta significació tant per la ma-
teixa Congregació com pels felanit-
xers.

Croada de l'Amor Div(
FESTA MARIANA A
SANT SALVADOR

Com a cloenda del mes dedicat a
Maria, avui horabaixa i seguint un
bell costum, la Creuada de l'Amor
Diví cantara les excellències de la
Verge als pcus de la seva imatge del
nostre santuari. AiNí doncs, junta-
ment amb l'Eucaristia es cantaran
Vespres de la Mare de Deu. Presidi-
ra la celebració el P. Jordi Cassa,
qui dira la homilia i la part coral
sera a càrrec de la Capella Teatina.

La Creuada de l'Amor DM con-
vida molt corclialment a tots els fe-
lanitxers i d'una manera especial als
scus afiliats.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Antoni Barceló Arti-
gues i M.a del Pilar Oliver Barceló,
han vista augmentada la seva llar
amb el naixement del seu primer
fill, una nina preciosa, que en el
baptisme rebrà el nom de Fran-

' cina.
Felicitam els novells pares.

PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat, a l'església de

Sant Alfons, varen rebre per prime-
ra vegada la Sagrada Eucaristia, els
nins Maria Angels Grimait Barceló i
Sebastià Barceló Obrador.
I el mateix dia, al santuari de

Sant Salvador, la varen rebre els
germans Lluís Minuel i Catalina
Regina Vaguer Pizà.
• A la parròquia de S'Horta. també
celebraren diumenge passat un torn
de primeres comunions. S'acostaren
a la taula aucarística els nins Pere
Joan Barceló Alou, Antoni Grimalt
Binimelis, Anna Maria Capóy Adro-
ver, M.a Francisca i Catalina Vallbo-
na Manresa i Margalida Dalmau
Vallbona.

Rebin els nou-combregants així
com els seus pares, la nostra més
cordial enhorabona.

NECROLÓGICA
El passat dia 17, passa d'aquest

món a l'altre a l'edat de 88 anys i
després de veure's confortada amb
els sants sagraments, D.-, Rosa Mari
Reynes, Vda. de Piña. I.D.V.

Enviam la nostra més sentida con-
clolència a la seva família.

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

SE NECESITAN CHICOS para tra-
bajar en carpintería Intercuina.
Temporada de verano. Sin expe-
riencia.
Informes, Tels. 580257 y 580196

Ajutnamsnt do Felanitx
ANUNCIO

Hasta el 31 dc lus curl icii:cs sera
tiempo hábil para la presentación
de Plicas optando al concurso para
Ia contrata de prestación del servi-
cio de limpieza y cuidado de la Uni-
dad Sanitaria y Escuela de C'as Con-
cos.

El expediente se halla de mani-
fiesto en las oficinas de Secretaria.

Lo que Sc hace público para co-
nocimiento de los posibles interesa-
dos.

Felanitx, a 22 de mayo de 1989.
El Alcalde,

Cosme Oliver Mouserrat

SE NECESITA MUMACHO con
carnet de conducir.
Informes, Tel. 580053

SE OFRECE CHICA para guardar
niños en su casa. De día y de no-
che.
Informes, Tel. 575827
(de 3 a 4 tarde)

muebles SAMU S L
FELANITX

INFORMA:'
Qu además de nuestros fa-

bricados y muebles en general
disponemos de

COLCHONES y
. GUARDAESPALDAS .

de las prestigiosas marcas

STAR y PIKOLIN
con garantía de hasta 7 afros

y en PORTO-COLOM calle
Lepanto, 5, encontrara un ex-
tenso surtido en muebles

TERRAZA, JARDIN,
PLEGABLES. HAMACAS,

COLUMPIOS, etc.

EsTAmos A SU DISPOSI-
CION EN:
C. Pelat, 74-81 y
Pça. Constitució, 9 FELANITX
C. Lepanto, 5 PORTO-COLONI

Tels. 54.16427-581801-575394

COMPRARIA SOLAR en Felanitx.
Informes, C/. Caridad, 4-3.. B (no- •
ches) o Tel. 643612 (horario labo-
ral)

cine principal 
Viernes 26, sábado 27, 9'30 noche y Domingo 28 desde las 3

La etnpresa del Cine Principal está haciendo un gran eskierzo,
proyectando las mejores peliculas que actualmente estan en las mejores
Salas de Palma. CHARLES BRONSON en

El mensajero de la Muerte Y Visiones
El miedo y la acción están servidos en este fabuloso programa doble.

Viernes 2, sábado 3, 930 noche y domingo -1 desde las 3.
Actualmente de riguroso estreno en Sala Augusta d r Palma.
CHARLES BRONSON en:

«Kinjite: Prohibido en Occidente» Y La Bamba



Bodega de Felanitx Sdad. Coop. [ta.
ANUNCIOI AVISO

Por el presente rogamos a todos los socios de la SECCION
HORTOFRUTICOLA que en plazo de 8 dias desde el presente, pa-
sen por la COOPERATIVA al fin de notificar la previsión de sus
aportaciones.

Felanitx, 26 de mayo de 1989$:
LI tonsejo Rector

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores socios, a la Junta General Extraordi-
naria que tendrá lugar en los locales de la entidad, mañana domin-
go dia 28 de mayo, a las 2'30 de la tarde en primera convocatoria
y a las 3 en segunda.

La Junta Directiva

rtiEUALIND LA PROTECTORA

PROXIMA APERTURA
SUCURSAL

Carnicería Mari Carmen
en C/. Lepanto, 3	 PORTO-COLOM

•

Chapistería Monserrat
Servicio delrua

C!. Convento, 68	 Tel. 581145
Servicio permanente 24 horas

Restanrante 11 VELA
Centro Comercial Las Palmeras—Calas de Mallorca

Especialidad en cocina francesa
Poscados y mariscos

Todos los días música a cargo tie «LOS BOHEMIOS»

[LAR DE LA TERCERA EDAT - INSERSO
ASSEMBLEA ORDINARIA

Es convoca a tots els associats a l'assemblea general que tin-
drà Hoc el proper dimarts dia 30, a les )48 h. en primera convoca-
tõria•i a les 18'30 h. en segona, en el lçi social, C/. de la Mar, 7.

La Junta de Govern

FELANITX 	 5

L'AFICIÓ DEL BARÇA
De sempre és sabut que la gent

del Barça. —quan pari de la gent
em refereixo a «la majoria»— té
altres preocupacions més impor-
tants que el que fa el seu equip. Pe-
re, no em pensava que la cosa arri-
bés a certs extrems.

Com es déu poder apreciar, jo no
som del Barça. Això que he dit

.abans ja em va deixar estorat quan
el Madrid va perdre per 5-0 a Mi-
là, al carrer pareixia que el Barça
_havia guanyat la Copa d'Europa,
:com a minim. L'endemà, a la Facul-
tat, tres quarts del mateix.

Però quan realment vaig quedar
bocabadat va ser dimecres passat .

dia 10, qUan realment 'el Barça va
guanyar la final de la Recopa, pro-
clamant-se campió. Com és de cos-
turn després del partit, tothom va a
fer bullici a la Rambla de Canaletes;
acompanyat d'uns amics, jo —que
som madridista— també m'hi vaig
apuntar i fins i tot vaig portar una
bandera que encara que fos de Les
Tiles, portava els colors de la festa.
La qüestió és que arribats al trui no
hi cabia una agulla, a primera vista
veies moltes banderes catalanes

,del Barça pen!) així que t'anaves
acostant te n'adonaves-que n'hi :ha-

- via del Milk així com també bufan-
'des i pancartes fent allusió al famós
5-0. La gent no entonava l'himne
blaugrana sinó tot el que sortia, i

_sortia molt, en contra del Madrid;
semblava com si el triomf del Bar-

fos només l'excusa per sortir a
fer suroll i posar verds els eterns
rivals.

I això, no és llevar importancia al
Barça? Quin equip pot estar orgu-
llós d'una afició com aquesta, amb
tan poca esportivitat, que es preocu-
pa més del Madrid que del seu pro-
pi equip? Els aficionats del Barça
.que realment estimen el futbol com
a esport, deuen aprovar aquesta
.actitud? Jo diria que no.

I és que, «entre poc i massa, sa
mesura passa».

JOAN
Barcelona, 12 de maig.

(Retirada de l'edició anterior)

ESPERANT RESPOSTA
M'agradaria sebre quina és sa per-

sona, dins sa Companyia Telefónica,
que té autoritat suficient per orde-
nar sa realització (o sa suspensió)
de ses obres (vull creure que neces-
saries) que s'estan fent a Porto-Co-
bm. Per ara se concreten en una
síquia llarga i fonda en es carrer
Cava11 Mari, d'un extrem a s'altre.
Probablement continuaran per al-
tres carrers.

No dicutesc sa seva necessitat,
però opin que s'ha escollit un mal
temps per fer-la, just quant s'Hotel
Apartaments Corso esta ja ocupat
per bastant d'estrangers que han de
sufrir tot lo dia es renouer que fa
sa maquinota excavadora. Natural-
ment que es seu ta-ca-ta-ca-ta moles-
ta a tots, mallorquins i estrangers. I
els mallorquins l'hem d'aguantar re-

signats perquè no podem canviar de
casa tan fàcilment com els estran-
gers poden canviar d'hotel. Un s
quants ho feren ja l'endemà d'haver
arribat.

Me curan, potser, que tenc massa
en compte es turistes i jo dic que, a
Mallorca, no conec ni una persona
que, poc o molt, directa o indirecta-
ment, no participi des beneficis ma-
terials que proporciona es turisme.
Des de ses companyies d'aviació o
de navegació que els nos fan arribar
fins a aquell pagès que cultiva cols i
lletugues i que no ha vist mai un
turista.

Ara me ve a sa memòria que un
dia vaig dir això mateix dins una
oficina bancaria i un empleat me re-
plica mig ,enfadat dient que no era
ver, que n'hi havia moltissims que
no tenien res que veure amb es tu-
risme i va senyalar-se a ell mateix
i a tots es seus companys de treball.

Li vaig contestar dient que feia
només uns minuts que un amic

, meu, anktiquari, havia ingressat , en
es seu compte i alla mateix una bo-
na grapada de mils de pessetes, pro-
ducte de sa venda d'antiguitats a tu-
ristes, a hotels per decorar-los o a
persones que volien adornar caseva
i que pagaven amb pessetes guanya-
des gracies en es turistes. Vaig aca-
bar demanant-li quantes sucursals
creia que hi hauria a Ciutat i a tot
Mallorca i quants empleats necessi-
tarien si no hi hagués turistes. Res-
pongué que molt pocs. I és que ell
mai havia pensat que es turisme és
vital també, a Mallorca, per aquells
quq, no hi tenen tracte directe.

Potser que a sa Telefònica creguin
també que es turistes no tenen im-
portancia i que s'enfadin si volen.
No deuen haver pensat mai que són
mils i mils ses conferències interna-
cionals que suposen moltissimes
pesseitS her 'sa Telefónica-i que no
se tendrien si no hi hagués turistes,
aixi com es nombre de telèfons ins-
taHats no arribaria ni al 10% dels
que hi ha ara. I tantes altres coses
que se reduirien o desapareixerien.

S'hivern passat va ésser magnifie,
amb sol i molt bones temperatures.
En ets hotels des Port no hi havia
ningú i tampoc a sa majoria de ca-
ses particulars. Sa maquinota hau-
ria pogut fer renou sense molestar
massa.

Pena no. Com quasi sempre a Ma-
llorca, s'estan fent ses obres quan
comença á haver-hi gent, que de ca-
da dia anirà augmentant. Sa meva
pregunta es: PER QUE SE FA
AIM?

Confiant en que li quedi un poc
de temps després d'emprar-ne tant
calculant sa próxima, imminent, pu-
jada de tarifes, espera sa seva res-
posta, Donya Telefònica,

Joan Danes

BUSCO CASA 0 PISO para alquilar.
Informes, Tel. 582214

SE NECESITA JOVEN para traba-
jo en fabrica de baldosas.
Informes, Tel. 580837.

Passerrell 11.C.
Pastors illemanys
Cans de Bestiar

TEL. 5804-14



FELANITX

_
• El C.D. FELANITX consiguió

'DOS POSITIVOS más en SAN-
TANYI. El gol obra de MUT ¡como
no!, en un partido dc claro dominio
.felanitxer. El próximo domingo en
«Es Torrentó» el FELANITX recibe
Ia visita del ALCUDIA, on equipo
amenazado por el descenso, pero
que me causó una gratísima impre-
sión en su campo cuando ,le , rindió
:visita el equipo de PEREZ DEL
:CID. Allí perdimos (4-2), hay que
:esperar que el domingo nuestro
: equipo haga valer su superioridad,
pero sin confiarse porque a buen se-
guro vendrán en busca. de algún

ipunto que les permita albergar es-

peranzas de salvación.
a Para ho' sábado en «LA PON-

DEROSA» el - «CIRCULO RECREA-
TIVO» tiene organizada una CENA
cle compafierismo. El motivo no es
otro que la ENTREGA DE TRO-
FEOS de los CAMPEONATOS dis-
putados en la entidad de BILLAR,
«TRUC» y PESCA.

• El pasado lunes en la «Casa
de Cultura» el amigo JAVIER GI-
NER presentó el ambicioso proyec-
to «UNIÓ EUROPEA». Estuvo acorn-
pariado de GUILLEM TI1\40/•IER,
miembro honorario de esta asocia-
ción, el vice-presidente FEDERICO
GOSCH y del secretario HART-
WING SCHUMACHER que son las
cabezas visibles y responsables a ni- 1
vel mallorquín. Estuvieron presentes
los medios de comunicación. Javier
habló de la necesidad de hacer una
«Constitución Europea7, y de elim1-.
nar fronteras para hacer una Euro-.
pa unida, una Europa de Estados
Federales, que sin perder ni la en-
tidad ni su idioma, pueda ser una
gran potencia, como lo es, Estados.
Unidos... Habló también Timoner y
al firral hubo aplausos para todos.
Algunos creen que se trata de -una
utopia, pero hay otros que 'creen
que es cuestión de tiempo. Napo-
eón, Hitler, entre otros intentaron

unificarla por las armas, ahora se
intenta hacerlo con democracia, por
Ias buenas. Merece, por lo tanto,
ese grupo de presión un respeto y
un margen de confianza.

• Sera en «SA SlNIA». No se
sabe la fecha, pero sera un evento
gastronómico. El cineasta/buen co-
cinero/sibarita JOAN OUVES sera
quien cocine en tos fogones de este
buen restaurante su particular CAL-
DERETA DE LANGOSTA, que sólo

unos pocos elegidos han tenido el
placer de catar. Habra personalida-
des cum () PAU LLULL, etc... No
quisiera perclerrrela pur nacla del
mundo, sería el mas desgraciado de
los mortales.

• JOAN PLA me enseñó cl pasa-
do martes su monumental libro
«LAS 011LAS»( Memorias de un tiem-
po teliz). Magníficamente encuadcr-
nado. Un lujo ¡vamos! Ha contado
con la colaboración inestimable de
su colega A. POMAR. Una obra que
ha costado más de cuatro arios de
trabajo e investigación.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos una película reciente de
terror, «VISIONES» y de comple-
mento otra película que lc anda a
la zaga «MENSAJERO DE LA
.MUERTE», donde el protagonista
CHARLES BRONSON, se enfrenta a
un despiadado asesino.

JORDI GAVINA

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

COMPRARIA SOLAR en Urbaniza-
ción La Fe. Preferentemente 176-
'178.
Informes, Tel. 282629 (tardes)

BASQUET

S'—acabil la temporada
amb victòria de les seniors

Sèniors femenines:
PUIGPUNYENT, 	 42
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 56

La temporada 88/89, pel que fa
als equips felanitxers, es ja história
ja que el diumenge passat amb el
partit de les seniors a Puigpunyent
s'acabaren les actuacions del Joan
Capõ/Autocares Grimait.

Va ser un acabatall victoriós,
quan tot pareixia indicar que seria
ben al contrari per la marxa descen-
dent que duia l'equip (havia estat
derrotat en 6 dels 7 partits darrers).
Amb aquest resultat, per tant, les se-
niors han quedat definitivament en
el 7e Hoc del Campionat de Mallor-
ca, certament per baix de les seves
possibilitats; recordem que l'any
passat obtingueren el títol de cam-
piones.

A una propera edició els oferirem
una anàlisi del bàsquet felanitxer -

88/89.
LARRY CISTELLES

ca___ 44;1=4

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,

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

• Sera el día 7 de junio, mier-.
cotes, a las 21 horas cuando tendrá
lugar en «PARQUE MAR» (Cala
Egos) CALA D'OR, una interesante

'SUBASTA DE CUADROS. Artistas
-tan prestigiosos como AMOROS,
•GRASSA, MADA, MARTIN AXUSO,
:ENRIQUE SELVA, SIENA -y ZACA-
RIAS están a su alcance. Cuadros alt óleo. Ya saben que comprar arte es
una buena inversión en los tiempos
que corremos. Todos los interesados
están invitados.

Vedat de Son Prohens
Junta 6eneral

Se convoca a los . Stes. Socios a la Junta General ordinaria,
que se e(Iebrará el próximo martes dia N) de mayo, a las 10 de la
noche, en la Escuela de Son Probetis.

En la misma se podran satisfacer las cuotas de la próxirna
temporada.

ARTROSIS, OBESIDAD, CELULITIS
- CUIDE SU SALUD Y SU BELLEZA

HOTEL - CLUB DEL -SANA
Porto Colom.. Tels. 575750 - 575705

Tratamientos -de:
• ARTROSIS
• CELULITIS
• OBESIDAD
• REUMATISMO
• COLESTEROL
• STRESS
• RECUPERACION POST-PARTO
• REHABILITACION
• RECUPERACION POST-INFARTO
• TRATAMIENTO DEL DOLOR
• TRANSTORNOS RESPIRATORIOS Y CIRCULATORIOS
• SERVICIOS DE ESTETICA Y DE PELUQUERIA

Tratamientos en regimen externo para Felanitx y comarca

Con las más avanzadas técnicas
en Medicina
.• HIDROTERAPIA

— Piscina cubierta con agua de mar climatizada a 37° C
— Barios de algas
— Duchas a presión

• ELECTROTERAPIA
— Lásser
— Rádar
— Ultrasonidos
— Rayos U.V.A.

• KINESITERAPIA
— Gimnasio

• ACUPUNTURA
• SAUNA

— Masajes
• OZONO

Las más modernas instalaciones de Mallorca



FUTBOL

-3.a DIVISION

EI Felanitx vuela alto con cinco positivos pera...
Santanyí, O - Felanitx, 1

FELANITX

Partido de rivalidad comarcal, pe-
ro menos. Aceptable entrada, pero
inferior a otras ocasiones, en el es-
tadio Municipal de Santanyí. No hu-
bo ningún tipo de incidente, reinó
una total armonía en el campo y
fuera de el, daba la impresión de
tratarse de una confrontación de sig-
no amistoso.

FELANITX.—Parera (2), Galmés
(2), Juan (3), Valentin (3), Llull
(3), Agustí (2), Juli (3), Pont (2),
X. Riera (2), Mut (3) y Gallardo
(3). Javi Giró (3) entró tras el des-
canso por Agustin.

ARBITRO.—Navas Casals (3). Ex-
celente arbitraje el suyo, demostró
estar muy enterado del reglamento
y disponer de la fuerza física nece-
saria para seguir las jugadas de cer-
ca. Fue totalmente neutral.

TARJETAS.—Sólo hubo una para
Qallardo por tocar un balón con la
mano. Los jugadores jugaron con
extraordinaria deportividad.

EL GOL.—(0-1).—Min. 84. Gran
jugada de ataque del Felanitx en

, contragolpe. Gallardo, X. Riera y
remate final de Mut. El balón da en
el poste y entra.
SUPERIORIDAD FELANITXERA
Tan sólo en algunos momentos de

la 1.a parte el equipo local creó al-
guna, ocasión de peligro, más por
empuje que otra cosa. El Felanitx
muy bien situado, practicó el con-
tragolpe. Mut dispuso de' dos oca-
siones de gol. Una al bombear, sin
parar, el esférico a la salida del
meta Martinez —que estuvo colo-
sal— pero el remate salió fuera. La
otra, en un remate de cabeza, pero
flojo, que interceptó el cancerbero
local... Por contra el Santanyí bom-
beó peligrosamente algunos balones
y dispuso de tres ocasiones de gol,
pero sus delanteros no estaban ins-
pirados.

En la 2.a mitad la decoración se
tornó completamente blanca. Pare-
ra, muy seguro toda la tarde, no te-
nía problemas, pues el centro del
campo felanitxer impedía todo avan-
ce de los locales. Pont lanzó un tra-
llazo al larguero, X. Riera lanzó fue-
ra un gol cantado, Juli probó el dis-
paro desde el exterior haciendo ex-
clamar un ihuyy! en el graderío...
Las ocasiones eran casi todas visi-
tantes, el gol —empero— se hacía
esperar... Tanto fue el cántaro a la
fuente que terminó por romperse,
tuvo que ser el goleador Mut, má-
ximo goleador de la categoría con
24 tantos —uno más ha marcado de
los que le adjudican las clasificacio-
nes— quien tradujera la superiori-
dad merengue en el marcador. Los
últimos coletazos del equipo local
resultaron baldíos.

El C.D. Felanitx se asegura total-
mente su permanencia, cinco positi-
vos son toda una garantía pero...
Hay problemas de fondo en el seno
del Club, pero esto es harina de otro

MAIkEL

2 .• REGIONAL
CAS CONCOS, 3 - ESPORLES, 2
CAS CONCOS. — Huguet, Cerdà,

Bordoy, B. Adrover, Mouse, G. Adro-
ver, Mayoral, Fiol, Rosselló (Torres),
Obrador i Llull (Zamorano).

ARBITRE.—Adrover Pascual. Re-
gular. Allarga innecessàriament qua-
si sis minuts el partit. Mostrà targe-
tes a tres jugadors visitants i al seu
delegat i targeta groga a Cerdà del
Cis Concos.

GOLS.—Min. 33: Penal clar sobre
Rosselló que Llull transforma. (1-0).
Min. 50: Pèrdua de la - pilota al cen-
tre del camp, i la defensa, a contra-
peu, no pot aturar el remat (1-1).
Min. 53: Treta de córner, jugada
perfecta de Rosselló i Llull amb gol
de Miquel Obrador (2-1). Min. 56:
Jugada de contraatac, passada d'O-
brador sobre Llull i aquest, marca.
(3-1): Min. 86: Jugada dins l'àrea
concarrina i, en un rebot desafortu-
nat, ia pilota entra. (3-2).

COMENTARI.—De la relació de
les jugades dels gols, ja haureu po-
gut deduir que el partit de diumen-
ge passat entre el Cas Concos i l'Es-
porles fou,- tal com s'esperava, un
espectacle força vistós. El visitant
era un dels equips que lluitaven per
a una plaça d'ascens, encara que,
després d'aquest resultat, les seves
possibilitats són molt reduïdes. No
pogaérern confirmar . si - els d'Espor-
les s'havien reforçat amb jugadors
de l'equip de preferent, pena es cert
que van fer un futbol prou bonic i
que els concarrins van haver de suar
per guanyar aquest partit. No obs-
tantaix6, els homes de Vilar dispo-
saren de tres o quatre ocasions més
de marcar, fins i tot més clares que
les dels gols, pet -6 la precipitació, en
uns casos, i l'excès de confiança en
altres, feren que el compte de gols
no s'augmentas. Els visitants, per la
seva banda, també erraren dues oca-
sions molt propícies per a marcar i
pecaren d'allò mateix que els con-
carrins. Les jugades se succeïen so-
bre una i altra área i, per això, el
públic ho passà molt be.

Després dels resultats de diumen-
ge, el Cas Concos torna a ocupar la
tercera plaga de la classificació i de-
pèn solament dels resultats propis,
ja que el golaveratge particular amb
el quart classificat és favorable als
concarrins.

Diumenge, en el penúltim partit
d'aquesta higa, visitarem el camp
del LLOSETENSE, últim classificat
de la categoria. Esperem que els de
Vilar no es deixin sorprendre, com
altres vegades, per un equip modes-
tíssim.

G.
MINERVA, 3 - S'HORTA,

LOS VISITANTES FUERON UNA
CARICATURA DE EQUIPO

El S'Horta, sin moral, conseguida
Ia permanencia, sin motivación, acu-
WO a «Son Banya» para contender

ATLETISME

Final comarcal
d'Atletisme Escolar

Al llarg de les darreres setmanes
se celebraren uns controls d'atletis-
me escolar a la pista de Campos. El
passat dissabte fou la culminació
d'aquestes jornades amb la disputa
de les Finals Comarcals per a totes
les categories.

La participació dels collegis Joan
Capó i Sant Alfons fou molt impor-
tant, tant pel nombre d'atletes que
hi presentaren, com pels resultats
aconseguits. La majoria dels atletes
classificats per la Final de Mallorca,
que tendrà Hoc a Palma el 3 de juny,
són felanitxers.

Aquest es el resum de resultats
per categories:
IN IC lAC ¡O

A masculins, els atletes del Joan
Capó (primer equip classificat) s'a-
notaren les 4 proves amb Marcos
Díaz, Andreu Vicens, Miguel A. Fon-
tanet i Llorenç Obrador.

Les fèmines del Joan Capó queda-
ren empatades en el primer Hoc
amb la selecció de Llucmajor. Resul-

con el Minerva, un equipo de los
flojos si nos atenemos a su clasifi-
caCión, pero la verdad es que los
chicos de Burguera no dieron una
de derechas ni... ¡de izquierdas!
Hasta Garcia marcó en esta ocasión
en propia meta.

No se intentó nada y de ahí este
marcador • en contra, Itotalmente me-
recido.

El próximo domingo en el campo
«Sa Lleona» se recibe la visita del
ALTURA de Lloseta, un equipo, tam-
bién sobre el papel cómodo, pero
es capaz de sorprender, de nuevo,
al conjunto local. - R.

BENJAMINES
El pasado viernes por Ia noche,

tuvo lugar en el restaurante Son Co-
lom, la cena-despedida correspon-
diente a la temporada 88-89. Una
cien personas, entre padres, .jugado-
res, abuelos y autoridades, se dieron
cita para festejar este fin de tempo-
rada, en el cual no faltaron los obse-
quios, consistentes en la típica «ger-
reta felanitxera», así como ramos de
flores y placas conmemorativas al
entrenador del equipo Pedro J. Va-
quer y al delegado Magín Vidal.
FUTBITO
CATEGORIA BENJAMIN

Los resultados de los partidos ju-
gados el pasado sábado fueron:
PELUQUERIA KISKA, 13 -

ESTRELLA ROJA, 1
NINS I NINES, 0 -

C. D. FEL. «BAR CRISTAL», 11
CATEGORIA ALEVIN
PELUQUERIA KISKA, 11 -

P. K. PEGASO,
LOS PIPIOLOS, 0 -

LOS FOLLONEROS, 10
Para este fin de semana, tanto el

viernes como el sábado habrá en-
cuentros en la categoría Benjamín y
Alevín. El viernes los encuentros,
darán comienzo a las 20 horas y el
sábado a partir de las 5 de la tarde.

GORI VICENS

taren vencedores Apolleinia M.a AI-
bons i Maria Antònia Soler.

BENJAMINS
L'equip masculí del J. Capó fou

el segon classificat, per darrera del
Collegi Rei Jaume III de Llucmajor.
Antoni Sanchez guanyà a salt de
llargària i Lloren; Páramo a 1.000
m. 11.

Les dues úniques nines del J. Ca-
pó, Aina M.a Sánchez (marxa) i Mari
Carmen Valverde (1.000 m. il.) fo-
ren les guanyadores comarcals.
ALEVINS

A masculins, 6 atletes felanitxers
s'anotaren altres tantes proves d'un
total de 7. Xavier Lozano (S. Alfons)
guanyà els 60 m. 11. i les altres va-
ren correspondre als atletes del
Joan Capó Joan V. Maties, Jordi
Mestre, Josep Lluís Fullana, Julia
Vadell i l'equip de relleus. Per
equips„ ler. Joan Capó (24 punts) i
3er. Sant Alfons (11 punts).

categoria femenina el primer
Doc fou pel Patronat de Campos (24
punts), seguit del Joan Capó (21),
quedant en 4rt. Hoc Sant Alfons
(13). Antònia M.a Nadal j Mari C.
Adrover (J. Capó), i Margalida Mu-
ñoz (S. Alfons) aconseguiren victò-
ries individuals.
INFANTILS

Fou la categoria més disputada,
tant a nins com a nines. A totes dues
ocuparen els printers llocs els
equips felanitxers i a' nivell indivi-
dual varen vencer a 19 de les 20 pro-
ves, del programa, amb resultats - de
gran nièrit a moltes d'elles.

A masculins queda ler. el Collegi
Joan Capó (61'5 punts) i 2on. el Col-
legi Sant Alfons (51'5). Per part del
Joan Capó guanyaren 'roves Jose
M.a Jiménez, Raúl Ferrer, Ginés
Hernindez, Xisco Monserrat, Gui-
llem 4-Obrador i -els relleus. Per part
del ;Sant Alfons anotaren el triomf
Guillem Ximelis,' Joan Binimelis
Rafel Boyer.

Totes leg, pros femenines tingué-
ren color felanitxer. Francesca Rie-
rd, Regina Tauter, Francesca Forte-
za i ,l'equip de relletig, guanyaren
per Sant Alfons, mentre que les ven-
cedores' individuals del Joan Capó
foren ,,Catalina Albons, Teresa San-
chez, ati Soler, Conxa Morales, Llu-
cia Valladolid i Maria Jimenez. Per
equipg! .,ler. Joan Capó (42 punts),
2on. Sant Alfons (37).

VII iADA A MONTI-SION
Porreres organitza una nova puja-

da atlèiica al Santuari de Monti-
sion. Fo unombrosa la participació a
aquesta prova, curta de recorregut,
però de gran duresa.

Entre les diverses categories hi
participaren uns 25 corredors de
Felanitx.

A resaltar les victòries a categoria
iniciació per part d'Andreu Vicens i
M.. Antònia Soler. A la mateixa ca-
tegoria quecia. 2on. Miguel A. Fon-
tanet i tercera Apollónia M.a Albons.

Els millors classificats benjamins
(el dos en tercer Hoc) foren Llorenç
Páramo i Mari C. Valverde. Idènti-
ca posició obtingué l'alevf Joan V.
Maties.

Dels qui sortien de la Plaça de
Porreres, varen tenir bons resultats
Raúl Ee:crer (2on infantil), Margali-
da Acitloyer (3a sénior) i Sebastià
Adrover (5è vetera).



Consulta de GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil Bretones

Col. 1902

Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia

C. Call, 17 Tel. 5559814mailana) y 583141 (tardes)
Lunes y viernes* partir de las 16 h.
(consulta previa ita).

Carnicería MARI CARMEN
Mercado Municipal - Tel. 582402 	 C. Asunción, 20

FELANITX 	 PORTO-COLOM

Horario de verano en Porto-Colom:
Lunes a sábados: Mañanas de 9 a 1'30

Tardes de 5 a 8'30

Domingos: Mañanas de 9 a 1'30

Gran surtido en carnes y embutidos de la calidad
Fiambres y liatés» seleccionados

ESTAMOS PARA SERVIRLES

La Direcció del Gimnisl
WORT ES PORT

es complau en convidar-
vos a la inauguració del gimnàs Es-
port Es Port II, avui dissabte
dia 27 de maig, a les 19 hores.

El gimnàs esta equipat amb les
millors maquines del mercat, diri-
git per mans professionals i amb
l'experiència que avala la seva qua-
litat dins el món de l'esport.

Esperam la vostra compareixença.
C/. Assumpció, s/n. Portocolom.

J. TICOULAT MESTRE
PSIQUIATRIA

MEDICINA PSICOSOMATICA

Miércoles de 4 a 8 - Tel. 581518

Consulta en Miguel Bordoy, 22 - 1.° 	 FELANITX

FELANITX

Coloms a la Sala
COLOMS A LA SALA, vol vi ure

en PAU.
Aquesta setmana hem tengtit «Las

Fuerzas Armadas» a Felanitx. Ha
estat una ocasió propicia per mani-
festar la nostra disconformitat amb
aquests actes i amb l'exercit.

Hem duit a les escoles l'escrit que
segueix i potser a alguns pares els
ha arribat. Deia així:

«Boicot a la «Semana de las Fuer-
zas Armadas».

A Felanitx ens volen fer creure en
Ia guerra. La setmana de «Las Fuer-
zas Armadas», esta enfocada sobre-
tot als infants. Ells són más recep-
tius i quatre escopetes, i un para-
caigudes, pot semblar una aventura,
però tot plegat, nomes té una fina-
litat: la GUERRA, MATARA AL-
TRES HUMANS, mal dits enemies.

Nosaltres ens demanant, ç.l ene-
mics de qui? Tothom S els
«negocis més bons» que éš an avui
són els de la venda de drogues i la
venda d'armaments, ambdós fan
malbé o poden fer malbé als hu-
mans. Tant es així que el govern es-
panyol no té cap escrúpol de ven-
dre armament al .general Pinochet.
El negoci de la guerra no té ideolo-
gia i mentre els qui no som nego-
ciants de la mort collaborem, hi
haurà militars i guerres i parlaran
de desarmament pels segles dels se-
gles, fins que no quedi ningú da-
munt la bolla del món.

No podem quedar muts .,dayant-
aqttest atemptat als nostres fills. Als
qt0MOili no hi ha personali(4.t, són
números, que si en manca un (es
suïcida) en posen un -altre. En aquest
sentit, els bisbes del Principet, han
fet un document denunciant çis sui-
cidis i homicidis dins l'exèrCit, so-

bretot dels joves que fan el «servei
militar». L'obeclicsmcia cega es robe-
dincia de la por. COLOMS A LA
SALA i el GOlš lenen enlre els seus,
objectors (le consciência i fiscals.
No volem (lunar el consentiment
amb el silenci, qui calla hi consent.
No volem collaborar amb un govern
que al seu pressupost, la partida
d'educació es més baixa que la de
l'exercit, per no parlar de la que
dedica a Saint.

Demanam als pares i educadors,
que no vagin ni deixin anar els seus
fills a aquests actes. Si creis que es
possible la PAU, no collaboreu en
preparar la GUERRA.»

Per acabar volem citar una frase
d'A. Einstein, un home amb el cap
clar que ja l'any 1931 deia: «Cap
autoirtat, ni tan sols la de l'estat, té
dret a exigir dels individus accions
que són considerades criminals pel
codi moral ordinari». Nosaltres hi
afegim «ni preparar-se o coHaborar
en el manteniment de l'exercit».

Volem viure en pau. No ens «orga-
nitzeu» guerres. No ens trieu els
enemics.

Nota: De l'escrit del Sr. Perera en
parlarem una altra setmana, de
moment ens el tradueixen.

SE ALQUILA CAFÉ RICK'S en cen-
tro cívico Cas Corso de Porto-
Colom.
Informes, Tel. 580476.

Se necesita CAMARERO
en complejo turístico de Cala d'Or.
Informes, Tel. 657274 (horas oficina)

PPRTO:COLOM parte Capilla, al-
quilo casa antigua por temporada
verano o OF meses,
Informes, Tel. 7210%.

La Asamblea...
(Viene de la pagina 1)

que podrían ayudar lo hacen, se in-
hiben totalmente, se ofrecen, pero
a la hora de la verdad todo son ex-
CLISIIS o IlaCell CI 01 idadiZO.
ayudas del Consistorio son las mí-
nimas, totalmente insuficientes, el
dinero para subvenciones se destina
mayormente a otros entretenimien-
tos.

El pasado jueves día 18 cayó la
gota que colmó la paciencia de la
actual directiva. Una gente que ha
trabajado con ilusión, con éxitos de-
portivos, que ha sabido moverse...
Pero se encontraron solos en la
«Casa de Cultura», apenas treinta
personas, contando sus familiares.

Hay un «deficit» importante. No
tanto si se mira con frialdad, vis-
tos los resultados y la poca colabo-
ración de los aficionados. Los nú-
meros rojos ascienden a 2.616.610
ptas.

El presidente Miguel Oliver y su
Junta Directiva estaban desolados,
solos, sin moral, cansados... Dis-
puestos a dejar la nave, a dejarlo
todo a la buena de Dios porque la
situación se hace insostenible. Nadie
cree que haya alguien, con corage,
para coger las riendas del Club.

El Concejal de Deportes Tófol
Bennasar, presente, tampoco dio so-
luciones, se limitó a confirmar una
subvención que no llegaría al millón
de pesetas y que se entregaría en
dos plazos, nada más. Así está la
situación, en los límites. Y de Mo-
mento no se vislumbra ninguna sa-
lida. El fútbol en Felanitx, repito
una vez más, está a punto de desa-
parecer definitivamente.

Y la .verdad es que hay que agra-
decer la labor del Presidente, Miguel

CAJA DE PENSIONES

Multimar Caixa
SEGUROS

REPRESENTANTE EN SU OFICI-
NA C. Mar, 15. Tel. 580066 - 97.
FELANITX.

VENDO CASA en C. Horts, 5.
Info rmes, Tel. 580251

VENDERIA .ANTENA parabóliett.
• Buen estado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE NECESITA UN OFICIAL y un
APRENDIZ para construcción
«paret seca».
Informes, Tel. 581909 (noches)

Oliver y su Junta Directiva, que du-
rante estos arios, a base de muchos
sacrificios han conseguido mantener
el equipo a flote. Ascenderlo a 3.a
división, conjuntar un gran equipo
y situarle en un lugar privilegiado,
cosa que muchos no consiguieron
pese a sus alardes.

Ahora sólo resta esperar un mila-
gro, cosa improbable en los tiempos
que corremos. Así, de mal, están las.
cosas.

MAIKEL y GORI VICENS




