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Aniversari c aslant Pacte Futeamic
En aquest mateix número podran

assebentar-se els nostres lectors dels
actes que tindran lloc en el nostre
terme amb motiu de les festes dels
darrers dies de carnaval i que es
concreten en una Rueta pels

sengles festes de disfresses a
les escoles de S'Horta i Portocolom,
Ia Rua deyelanitx,'la Rua de Por-
tocolom i un ball a Cas Concos. En
aquest sentit ha sortit ja el cartell
d'aquesta festa, que es obra del pin-
tor felanitxer Jaume Prohens.

Com sabeu, tota aquesta trarnSia
ha estat supervisada enguany per
una comissió que es constitui a par-
tir de les comparses que tenien in-
tenció d'intervenir, i d'aquesta ma-
nera han estat els més directament
interessats els que han dirigit la
programació.

Dimecres Sa Rueta enceterà doncs
la festa que culminarà el diumenge

A l'edició de diumenge passat
suplement dominical «Brisas» dels
diaris «Ultima Hora» i «Baleares»,
hi apareix un reportatge sobre la ca-
sa rectoral de Felanitx, en el qual i
gràcies a les fotos magnifiques de
Julián Aguirre, es dóna difusió a la
reforma duita a terme últimament
en aquest casal.

Aquesta reforma —que s'abordà
arran del despreniment del siStil de
l'escalera principal que mena a les
estances del rector— ha permés des-
cobrir uns elements que, un cop re-
tornats a la seva primitiva funció,
possibiliten la incorporació d'uns
nous espais a un edifici que, espe-
cialment des de que es féu càrrec de
la rectoria Mn. Miguel Serra, s'ha
anat adaptant a les necessitats cada
dia majors de la comunitat felanit-
xera.

L'obertura d'un arc fins ara igno-
rat i el rebaix de part del pati ro-
cós del costat dret, ha fet guanyar
una zona molt útil i estèticament va-
luosa i també la supressió del mur
lateral de l'escalera principal ha ei-
xamplat la perspectiva de la zona i

Projecció de diapositives a
Son Negre

Avui dissabte, al local de l'antiga
escola de Son Negre i després de la
Missa de les 9 del vespre, tindrà lloc
una projecció de diapositives retros-
pectives de Felanitx a càrrec de Mn.
Pere Xamena.

Tots hi sou convidats.

a vespre.
Els itineraris que seguiran agues-

tes manifestacions seran els se-
giients:

Sa Rueta: Carrer Bellpuig, plaça
de Pax, carrers Miguel Bordoy, Ma-
jor, Jordi Sabet, plaga de la Consti-
tució, carrer de Sa Plaça, S'Arraval,
carrers de la Mar, Mateu Obrador,
Anglesola i plaça de Peralada.

Sa Rua de Felanitx: Carrers Bell-
puig, Miguel Bordoy, Major, plaça
de Sa Font, carrer 31 de març,
plaça d'Espanya, carrers d'Ernest
Mestre, Guillem Timoner, Convent,
Antoni Maura, Mateu Obrador, An-
glesola i plaça de Peralada.

Sa Rua de Portocolom: Passeig
de Miguel Massuti, carrers dels
Pescadors, de Cristòfol Colom, ronda
del Creuer «Baleares» i plaça del
Corso.

ha facilitat un nou accés a l'esmen-
tat pati lateral.

Creim que ens podem congratular
d'aquestes reformes duites a terme
pel nostre rector, que eixamplen les
que en bona hora féu a l'ala esquer-
ra, j permeteren recuperar l'esplèn-
dida sala d'actes que tan bon servei
ha prestat a. la comunitat.

El bon gust i la funcionalitat han
presidit el criteri de Mn. Serra en
aquest aspecte i esperam que amb
l'ajud econòmic de la feligresia es
puguin completar tots els detalls
que una bona restauració reque-
reix.

La vaga del
comerç

La vaga del comerç de dimecres
passat, convocada per les patronals
AFEDECO i PIMECO i les centrals
sindicals CCOO i UGT per reivindi-
car una llei de comerç, va tenir a
Felanitx una incidência prou consi-
derable. S'estima que l'index de res-
posta fou superior al 70 per cent, de
manera que foren molts els establi-
ments que tengueren tancat durant
tot una jornada que va transcórrer
sense cap casta d'incidents. A més
dels petits comerços, també roman-
gueren tancats els dos hipers i el
ram de l'alimentació fou el que
menys respongué a la convocatòria.

Enguany, a nou anys de la pro-
mulgació de l'Estatut d'Autonomia
de les nostres Iles, ens cal una ce-
ebració gens rutinària. El pacte

autonòmic nacional sembla que hau-
rà de marcar una important petjada
en el camí de l'autogovern per a
Balears encetat amb l'entrada en vi-
gor de la Llei Orgánica que el 1983
ens atorgà i reconegué el dret a gau-
dir d'institucions pròpies de repre-
sentació política.

Les reiterades peticions de millora
de les dimensions competencials
s'han concretat en l'esmentat pacte,
els fruits del qual, però, encara no
estan clarament perfilats. Per a nol-
tros els ciutadans que constituïm els
pobles de les Illes aquesta reivindi-
cació 'es copsava com a reivindicació
singularment sentida; ara ens han
escoltat, tot i que hem de restar a
l'espera de conèixer com es desen-
voluparan les promeses que s'hi con-
tenen en el pacte. No es tractava
només d'ampliar el «sostre» compe-
tencial per la raó cronológica d'ha-
ver esgotat el primer quinquenni de
vigência de l'Estatut, sinó també i
sobretot perquè formam una Comu-
nitat Autònoma fonamentada en la
suficient identitat com per esdeve-
nir una comunitat histórica. Malgrat
que no hi ha antecedents moderns i
contemporanis d'institucions d'auto-
govern, ni etapes no frustrades d'au-
tonomia pplitica, res no desdiu que
la personalitat històrica de les Ba-
lears participa de les condicions
culturals, idiornátiques i històriques
que adjudiquen a altres comunitats
el reconeixement d'autonomia histò-
rica.

S'ha dit amb prou arguments in-
contestables que no era adient que
a Balears no poguéssim tenir la
competencia en Educació, tenint en
compte que no hi ha cap altra co-
munitat amb llengua pròpia distinta

a la castellana que no la gaudesqui.
El pacte autonòmic, pers, finalment
hi posarà remei a l'anomalia, sem-
pre que estiguem convençuts de que
es una eina de desenvolupament i n.o
un objectiu final. I el que hem de
valorar com a cosa mês important
encara: mitjançant els acords, el His-
tat de matèries pactades recull una
relació llarga de noves competencies
que jurídicament reforçaran l'edifici.
de l'autogovern que tots els ciuta-
dans anam bastint d'ençà de la res-
tauració del sistema democràtic. Ara'
be, també pens que el pacte —i hoi
vull remarcar— no ha de ser una.
fita finalista, sinó una nova passa'
que permeti concebre noves esperan-
ces pel nostre futur autonòmic. La
el-au, per tant, no és sols l'assoliment
d'un pacte, sinó el seu posterior des-
envolupament.

El nove aniversari de l'Estatut,
per tant, ens permet motivadament
afirmar que Balears es al lindar
d'una etapa de major autonomia i
desenvolupament del dret constitui
cional a l'autogovern. Potser nomé
ens manca demostrar en el futur irmf
mediat que, a més a més, formani
«entitat regional històrica», segons
l'expressió literal que fa la Constil
tució al punt ú de l'article 143 i qu9
aplega a les autonomies históriques.
Per aconseguir això últim, tal volt
ens caldria treballar per aconsegui1
el que ja s'anomena a la Mesa de
pacte autonòmic el reconeixement 4
Ia bilateralitat. El temps i la cons'
ciencia autonòmica que sapiguerif
demostrar seran els factors que erlA
atracaran a l'obtenció de la bilatera-
litat amb el Govern central per fet
de la nostra una autonomia més fon --
ta, més gran, més pròpia.

Cristòfol Soler i Cladera
EL PRESIDENT DEL PARLAMEN't

DE LES ILLES BALEARS

La reforma de la Rectoria



SANTORAL

Dis. 22 Catedr. de St. Pere
Diu. 23 St. Policarp
Dill. 24 St. .Modest
Dim. 25 St. Felix III, papa
Dim. 26 St. Nestor
Dij. 27 St. Gabriel de la Dol.

(Llarder)
Div. 28 St. Teõfil

LLUNA

Quail minvant dia 25 --

COMUNICACIONS
AUTOCNRS

Felanitx . Palma: Dies feiners .
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 n Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 19 11

Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i• festius, a les
9,30, 15,45 i 20.30 h.

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

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 14,45 i 17,30 h.
Diumenges, a les 9,30, 13 i 18,15
h.

Felanitx - Cala d'Or: A les 630
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.

Cala d'Or - Felanitx: A les 18'30
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.

S'llorta-Palma: A les 7,10, 9 i
16,25 h. (només dies feiners).

Palma-S'Horta: A les 14,45 h.
(només dies feiners).

TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922

TAXIS PORTOCOLOM
De dia 	 Tel. 824743
De nit 	 Tel. 824060

APOTECARIES DE TORN
Miguel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticaulat
Francesc Piña
Gaya-Melis
Miguel-Nadal

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

580448-581144
Ambultmcies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Gutirdia Civil 	 580090
Servei de Grua, Tel. 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja 	 582885

Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:

FELANITX

FELANITX
St tin: mart trintt resos locals

PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral: 	 1.875
Semestral a fora: 2.075

EL PATRONAT LOCAL
DE MUSICA

Dimarts de la setmana passada, a
Ia Sala d'actes de la Casa de Cultu-
ra, se va celebrar l'Assemblea Gene-
ral de socis d'aquest patronat. La
Delegació de Cultura de l'Ajunta-
ment se va proposar, ja fa temps, la
reorganització del patronat per tal
que aquest complis amb els estatuts
aprovats l'any 1984.

La crida de la Delegacjó de Cultu-
ra ha tengut com a conseqüència
que una setantena de persones ja
s'hi hagin inscrit, per donar suport
a una entitat que té per objectiu la
difusió i el cultiu de la música.

El Patronat, que es kma entitat
autònoma respecte de l'Ajuntament,
però que l'any 1991 en va rebre una
subvenció de vuit milions de pesse-
tes, va renovar la composició de la
Junta Directiva que, durant els tres
anys vinents, estarà integrada pels
senyors Manuel Chilet Pelecha, Pe-
dro Mesquida Obrador, Josep Orfí
Nicolau, Antoni Rossel16 Vactuer,
quel Segura Garcia, Miguel Riera

INFORMA
Nadal, Jaume Obrador Bordoy i la
senyora Catalina M.. Picó Pou. A les
reunions de ia Directiva del Patro-
nat hi assisteixen, a mes, amb veu
però sense vot, un representant de
cada una d'aquestes agrupacions: la
Banda de Música, la Coral de Fela-
nitx i l'Escola de Música «Pare
Aulí».

A la reunió, se va donar compte
de la situació econòmica de l'entitat
i s'hi varen tractar diversos temes
relacionats amb el Patronat, que
continua obert a l'admissió de nous
socis.

La falta de locals apropiats per a
assajar-hi la Banda de Música i per
a funcionar-hi l'Escola, es un dels
problemes que haura d'encarar la
nova directiva, la qual, a una prope-
ra reunió, haura d'assignar els car-
recs.
LA POLICIA LOCAL

La Policia Local de Felanitx ha
presentat la Mernria de l'activitat
desplegada durant l'any 1991. S'hi
detalla -amb - xifres* les aCtUatiOnS
dins aquest període.

Podríem destacar que, al llarg de
l'any, s'han produit 96 accidents sen-
se fcrits; s'han fet 2.076 notifica-
cions i informes i 1.505 denúncies
per infraccions del Codi de la Circu-
lació. S'han controlat 2.621 vehicles
per radar, 29 dels quals han estat
denunciats. L'edat mitjana de la
plantilla, integrada per un sergent,
dos oficials i clesset guàrdies, es de
38 anys.

VISITA
El passat dia 11 va visitar l'Ajun-

tament el senyor Guillermo Oliver
Sunyer, acompanyat de la seva espo-
sa, del catedràtic de Microbiologia
de la Universitat de les Illes Balears
senyor Jordi Lalucat i de l'industrial
senyor Josep Lluís Munar.

El senyor Oliver, que es professor
de la Universitat argentina de Tucu-
man i un especialista mundialment
reconegut en l'estudi dels lactoba-
cils, ha de treballar durant un any
a la de les Illes Balears.

Es fill de pares felanitxers i havia
visitat la nostra població' en (Ina al-
tra ocasió fa més de vint anys i va
fer donació de les seves propietats
a la Casa Hospici Hospital.

El Batle, agraint-li la visita, li va
fer entrega d'un exemplar de la His-
tòria de Felanitx de Mn. Pere Xame-
na i Ramon Rosselló.

DELEGACIO DE JOVENTUT -
Dimarts dia 25, a les 9 del vespre,

a la Sala d'actes de la Casa de Cul-
tura, organitzada per la Delegació
de Joventut de l'Ajuntament en
collaboració amb el Conseil de. la
Joventut de les Illes, tendra Iloc una
xerrada-colloqui sobre «L'objecció
de consciencia». L'entrada sera lliu-
re i queden convidades totes les
persones interessades, joves, pares i
educadors.

L'AccEs ALS INSTITUTS
La Direcció General d'Obres Pú-

bliques ha aprovat definitivament el
projecte redactat pel Departament
de Carreteres per a les obres d'ac-
cés als Instituts de Felanitx.

Aquest projecte, també aprovat
en sessió plenària per l'Ajuntament,
té un pressupost de 23.694.784 pes-
setes. L'obstacle amb qu topa la
realització d'aquesta obra, tan ne-
cessaria, es la manca de consignació
per part del Departament.
DIADA ECOLÓGICA

El MIJAC ha organitzat una Diada
ecològica que tendrd Hoc avid di s_
sable dia 22, a diversos punts de
Ia ncst-a població. Un grup conside-
ra'ale de joves i nins recolliran pa-
pers i deixalles de la via pública per
tal conscicnciar els participants
en la Diada i la resta dels ciutadans.
La iniciativa compta amb el suport
de l'Ajuntament que ha oient la se-
va collaboració als organitzadors
perquè la Diada pugui aconseguir la
finalitat proposada.
LA FIRA «MANS DE DONA»

La Comissió Interdepartamental
de la Dona del Govern Balear te
previst celebrar, del 8 al 10 de març,
Ia primera fira «Mans cle Dona».
Aquesta fira pret é n divulgar la tas-
ca de Ics dones i la seva capacitat
emprenedora. Totes les artesanes,
empresàries i associacions de dones
interessades poden adreçar-se a la
Comissió Interdepartamental. Car-
rer Sant Feliu, 8 A, Ciutat de Ma-
llorca.

LAL SAIULA  

Restaurante Can Manuel
CALLE MAYOR, 7 	 CAS CONCOS

MENU DIARIO completo de 660 ptas.
SABADOS NOCHE Y DOMINGO AL MEDIODIA,

MENUS ESPECIALES

Menú sábado noches_
Entremeses Can Manuel y Lomo de cerdo en salsa pimienta.
Pan, vino y postre, 800 ptas.

Para domingo mediodía:
Arroz brut y Lechona asada. Pan, vino y postre, 800 ptas.

NUESTRA CARTA: Pescado fresco y carnes.                           

Vehículos de ocasión      

FIAT UNO TURBO ie. 	 PM-AX
FIAT UNO 45 3/P
	

PM-BB
RENAULT 11 TURBO 	 PM-AG
PEUGEOT 205 XLD

	
GE-AD

OPEL CORSA 1.5 D 	 PM-BD
FIAT REGATA 100 ie A/A

	
PM-AT

SEAT PANDA 40
	

PM-AF
SEAT PANDA 40
	

PM-Y
PANDA MARBELLA

	
PM-AT

FIAT UN0 • 70 SX 5/P
	

PM-AW
TABOT 150 	 PM-X
RENAULT 9 GTL
	

PM-AB
RANGE ROVER 	 PM-AG
BMW 628 CSI A.D. 	 B-EX      

	Concesionario Oficial            

AUTOS MARTORELL S .• A.   
Carrer del Socors,6. Tel. 5813 48. Felanitx.   



29 DE FEBRERO

NOCHE DE CARNAVAL
Baile con la orquesta

ANCORAX
A PARTIR DE LAS 9'30

MENU:
Entremeses Ponderosa
Escalopincs a la pimienta
Biscuit glacée

Vino, Castillo de Merida
Cava, café y licores

PREMIOS A LOS MEJORES DISFRACES
RESERVAS: De 9 a 18 h. en Tel. 837034 y 658033

PRECIO, 2.500 PTAS.

I MOTO SPRINT I Alquiler de
motocicletas   

SE NECESITA CHICA PARA OFICINA
importante nociones inglés, alemán, secretaría y contabilidad

Informes: Tel. 659007 (de 13 a 14,30 h.)

FELANITX

Els menjadars ifiEnti:s 	 les Trinitáries al Pen', Studia -92: cfLa ressurreccikde la carn»
(Qüestions prèvies)Les Religioses Trinitaries infor-

men que, a la collecta del dia de la
Mare de liku de Lourdes pro Menja-
dors del Perú, es recolliren 76.475
pessetes.

Agraïm de tot cor la generosa res-
posta donada en benefici dels in-
fants més necessitats del Tercer
món.

Ens plau, al mateix temps, donar
a conèixer les primeres impressions
que ens transmet una Germana nos-
tra, Cecilia Ferrer, recentment des-
tinada al Perú. Diu el següent:

Estimades Germanes:
M'agradaria poder-vos escriure en

particular, però aix6 haura dc ser a
poc a poc. Vull saludar-vos i compar-
tir amb vosaltres alguns dels meus
sentiments, experiències i impres-
sions.

El sentiment que tenc —nomes fa
nou dies que he arribat aqui— es de
pau, d'admiració, d'agraïment a Deu
i a totes les nostres Germanes d'a-
qui. Són molt amables, alegres i
agraïdes. Saben el sacrifici que sp..
posa el compartir amb elles un per-
sonal escàs i necessari.

De moment no m'he enyorat, però
he de reconèixer que, tot el que es-
tic vivint, més em pareix un somni
que una realitat. Em dóna la impres-
sió d'estar immersa en una pellícu-
la: la gent, tant distinta de la nos-
tra, el seu parlar... —a vegades no
els entenc massa— els pobles, les
ciutats... què és d'impressionant!

COM viuen! Les cases són barraque-
tes enfilades per les muntanyes d'a-
rena negra. Falta aigua. En quatre
dies, dos no hi ha hagut current
electric. Els cotxes i autobusos no-
rues en tenen el nom, caminen
miracle. Les carreteres, plenes de
clots. El trafic, un desordre...

Crec que a totes ens pot fer be
passar un temps aquí. Crec que sa-
bríem viure amb mes austeritat. Vas
a rentar-te o a escurar, i no hi ha
aigua. Només subministren dues ho
res pel mati. Vols rentar la roba i
no trobes sabó ni Ileixivet. No hi ha
remadora. Has dc rental-- dins un
puai, sense piques. No sé com ho
fare per rentar la roba grossa...

Tot es per l'estil de car que a Es-
panya, amb la diferricia que aquí
els sous són una mísera misèria. Un
mestre, normalment guanya l'equi-
valent a 8.000 ptes. mensuals. Com
pot viure la gcnt?... A .1a Comunitat
d'Ancón des d'on us escric, se'ls ha
acabat «la pasta» a mitjan mes i
deuen diverses coses.

Bé, Germanetes, més envant ja us
contaré més coses. Vos puc avançar
però, qUe a na Pili i a • mi ens han
destinat a Pueblo Nuevo. Des d'allí
sabreu més coses com vos he dit. Es-
tic molt unida a totes vosaltres, som
feliç i sent la força de Jesús que ens
empeny.

Una abraçada ben forta
Cecilia

Un dels primers símbols de fe o
credos que conte una menció d'a-
quest article dc fe, el trobam al for-
mulari litúrgic del papir de Der-Ba-
lizeh, que pot representar un ritual
egipci del segle II. Diu així:
«Crec en Deu Pare totpoderós
i en cl seu Fill unigènit, nostre

[Senyor Jesucrist,
i en l'Esperit Sant, en la

ressurrecció de la carn,
en la santa Església Catòlica.»

Ara b6, a l'hora d'explicar cl seu
contingut, paraules com «ressurrec-
ció», «mort», «earn» o «immortali-
tat», significaran coses completa-
ment distintes segons l'antropologia
que facem servir per portar enda-
vant la nostra tasca. Ducs són, en
principi, les antropologies que po-
dem emprar:

• la dualista: de PLATO. Veu
l'home com una unió d'únima (im-
mortal, perquè es divina, espiritual,
preexistent al cos i que seguira exis-
tint quan el cos desapareix, incor-
ruptible) i de cos (al qual esta lligat
en aquesta vida, que és mortal i que
es corromp davall terra). La mort es
l'alliberament de l'anima empreso-
nada en el cos, és el pas natural de
l'anima cap al viure en la veritat.
(Per un cristià, en canvi, l'anima ni
es divina ni preexistent al cos)

• la unitaria: de la BIBLIA, con-
ceb l'home com una unitat. I per re-
ferir-se a l'ésser humà empra tres
paraules:

a) NEFESH ( = ésser vivent), la
vida humana. Fa referència al do de
la vida, del qual l'home no pot dis-
posar, però que reb de Déu. El prin-
cipi vital, arrel dels desitjos, el cen-
tre de la personalitat (el grec ho
traduira després per psyche i nosal-
tres per anima).

b) BASAR, equivalent a cos (so-
ma, en grec), lo humanament dèbil
de l'home. La earn, no es refereix al
cadaver o al cos, sinó a l'home en el
seu cos vivent, l'home en la seva pre-
carietat i en els seus lligams amb la
terra.
c) RUAH ( = esperit de vida), lo

divinament fort que hi ha en l'home.
Esperit es l'home que viu gracies a
Deli, que viu davant Déu, que cami-
na per la força que Deu li dona.

Des d'una antropologia unitaria la
mort te quelcom de terrible perquè
es la fi de l'home sencer. Per això
la Bíblia veu la mort com un tren-
cament total, com el t111 radical de
la vida. No és cl cos l'únic que expe-
riment la mort, sinó l'home el que
mor, cl que s'encamina cap a la
mort. L'home sencer, en la seva uni-
tat es colpetjat per la mort. Aixi i
tot la mort no es el poder suprem,
esta sotmesa a Déu. El poder de Deli
va mes enllà de la tomba cle l'home,
es mes fort que la mort.

Segons l'antropologia veterotesta-
mentaria l'home no es un ésser d'à-
nima i cos, sinó un cos vivificat per
l'esperit de Deu. Ell no posseeix una
Anima, sinó que es una Anima (ne-
fesh), un ésser viu, un cos vivificat
(sense cos no hi ha vida real).

Precisament fou Tomas d'Aquino
qui soluciona el problema d'expres-
sar la unitat de l'home bíblic en les
categories de Plató. Per fer-ho va fer
us d'una categoria aristotèlica que
per nosaltres ja significa poc: la
«forma»: l'anima com a forma del
cos. L'anima informa una matèria
que nomes en estar informada per
l'anima es converteix en cos. Cal,
doncs, que cos i anima ho pensem
conjuntament. El que anomenam
«cos» es ja materia animada i l'ani-
ma, per la seva banda, es des del
principi esperit encarnat.

L'equilibrada antropologia de To-
mas no cala el suficient com per evi-
tar la desvalorització del cos. No 6.;
gens extrany que segles mes tard el
famós catecisme d'Astete que arriba
fins al segle XX hi poguessim llegir
allò de que: «Els enemies de rani-
ma són tres: el primer es el món;
el segon, el dimoni; el tercer, let
earn; (...) aquest es el major ene-
mic, perquè la carn no la podern
treure de nosaltres; al món i al di-
moni, si.»

G. B.

BUSCO EN ALQUILER casita de
campo apta para tener animates:

Informes, C/. Parres, 16.

La Agencia afecta de Santa Lucía
en -la zona Felanitx y comarca

por ampliación de su
DEPARTAMENTO COMERCIAL

Precisa 5 personas 	
t. ;

LOS ASPIRANTES DEBERAN REUNIR:
— Edad entre 22 y 35 arios.
— Nivel cultural, afán de superación, ambición e iniciativa.
— Deseos de probarse y cualificarse como responsables comer-,

ciales con un equipo de colaboradores a su cargo.
OFRECEMOS:
— Contrato de Colaboración Mercantil.
- Oportunidad de adquirir experiencia colaborando en una em-

presa sólida, solvente y en continua expansión.
- Posibilidad de integración en programas de carrera que dan

opción a otras interesantes oportunidades.
INTERESADOS: Presentarse en Manacor C/. Peral, n.0 7, entre-..
suelo, 1.a planta, de 9,30 a 12 horas. (Atenderá Srta. Suau).



informació

VIAJES EUROPAIR
— BILLETES DE AVION Y BARCO

RESERVAS DE HOTELES
-- VIAJES DE NEGOCIOS, DE PLACER, DE LUNA DE MIEL,

ETC.
ORGANIZACION DE BANQUETES

— TRASLADOS EN AUTOCAR

Se lo resolvemos todo a su entera satisfacción
En CALA D'OR: Tel. 567803/04
En CALA RATJADA: Tel. 564212

	
ABIERTO TODO EL AÑO

En PALMA: Tel. 724943

La nueva Direzción del

Restaurante-Cafetería BRISAS
tiene el gusto de invitarles a la próxima

REAPERTURA, que tendrá lugar el jue-

ves día 27, a partir de las 6 de la tarde.
LES ESPERAMOS

PZA. CAS CORSO
	

PORTO-COLOM

FE ANITX

En Jaume Mir exposa al Cercle
de Belles Arts de Ciutat

Dimarts passat s'havia d'inatigurar
en el Cercle de Belles Arts de Palma
(Casal Balaguer), una exposició d'es-
cultura del nostre paisà En Jaume
Mir i Ramis.

Entre els actes programats pel
Cercle de Belles Arts de Palma amb
motiu del 50e. aniversari, ens inte-
ressa especialment aquesta mostra
de Jaume Mir, així com la conces-
sió de la medalla d'or de l'entitat
al nostre compatrici.

El muntatge d'aquesta exposició
—que els felanitxers tinguerem la
ventura de contemplar durant les
passades festes de Nadal— es fa
amb el suport de l'Ajuntament de
Palma i esta prevista al seva per-
manencia fins el dia 13 de març.

Concert de viol( i piano
Divendres pasat, a la sala d'actes

de la Casa de Cultura, ens oferiren
un suggestiu concert el violinista -
Gyorgy Biro i la pianista felanitxe-
ra Francesca Artigues Florit.

El programa era integrat per pe-
ces de Tartini, Mozart, Monti, Paga.
finii Sarasate i hem de confessar
que la seva execució estigué marca-
da per una banda per l'interpretació
personalíssima del violinista honga-
rès i per l'altra per l'alt nivell i ex-
cellent conjunció de la pianista.

Francisca Artigues, que ha seguit
sense interrupció una formació mu-
sical fins al grau superior de piano
—passant pels conservatoris de Va-
lencia i Barcelona— ha rebut classes
de prestigiosos mestres —Garcia
Chornet, Carme Vila, Antoni Bes-
ses— i ha perfeccionat el seu apre-
nentatge a nombrosos cursets i  pro-
grames musicals arreu dels països
catalans.

En el concert de divendres passat
.el nombres públic, que omplí de
gom en gom la Casa de Cultura, de-
dica entusiastes aplaudiments als in-
terprets, als quals correspongueren
interpretant «Illa d'ensomnis» una
composició original del nostre paisà
cl mestre Miguel Vicens.

Un nou local per «Construccio-
nes V. Cabrera San Gregorio»

Dissabte passat horabaixa inaugu-
rà la seva nova seu, en el carrer de
l'Amargura, 3 de Manacor, l'empresa
del ram de la construed() «Construe-
ciones V. Cabrera - San Gregorio»,
una entitat que treballa en el forjat
de formigó, estructures metalliques
i, en general, en totes les feines in-
herents al sector de l'edificació.

Entre les persones que assistiren a
l'acte hi verem els battes dc Mana-
cor i Felanitx Srs. Bosch i Riera;
un delegat del batte de Sant Llorenç,
l'escriptor Miguel Angel Riera, així
com d'altres representacions tant
dels ambits oficials com socials de
Manacor, els quals evidenciaren amb
Ia seva presencia la consideració que
mer: aquesta empresa que porta

més de set anys d'exercici dins la
zona.

En tan grata avinentesa, ens plau
d'enviar a l'empresa «Construcciones
V. Cabrera - San Gregorio» la nos-
tra Ines sincera felicitació, junta-
ment amb els vots per una futura
gestió plena d'encerts i puixança.

Francesca Adrover exposa a
Bendinat

Des de dimecres de la setmana
passada, exposa una collecció de les
seves pintures al Real Golf de Ben-
dinat (Calvià), l'artista felanitxera
Francesca Adrover.

La mostra restarà' muntada fins
dia 13 de marg.

Llar de la Tercera Edat - In3erso
FESTIVAL I BALL.—Avui dissab-

te, a les 5 del capvespre, a la Llar,
festival de música de corda i ball.

BALL DE DISFRESSES.—Dijous
dia 27,. dijous 'larder, a les 9 del
vespre, ball de carnaval amb orques-
tra.

BALL DE CARNAVAL I BERE-
NAR.—Dimarts dia 3, darrer dia de
carnaval, a les 5 del capvespre, ball
i berenar. Inscripcions, dies 28 i 29
de febrer i 1 de marg. Preu: pels no
disfressats, 100 ptes.

CASINO.—Dia 7 de març, sopar i
espectacle al Casino Palladium de
Ciutat. Preu 3.000 pies. Sortida a les•
7 del capvespre. Inscripcions, dies
28 i 29 de febrer i 1, 2 i 3 dc marg.

Curs Studia
Dijous, dia 27 dc febrer, a les 9,30

del vespre, al sai (  d'actes del collegi
de Sant Alfons, el P. Antoni Oliver,
C.R., explicara la iligó corresponent
del curs: «Els grans dogmes fona-
mentals: d) La ressurrecció de la
carn «El símbol apostòlic)».

Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9 del vespre,

a la capella de la Caritat hi haurà
Vigilia d'Adoració Nocturna feme-
nina.

Pluviometria de S'Horta
Les quantitats de pluja caigudes a

S'Horta durant cl passat hies de ge-
ner, foren les següents:

dia 11 3,6 litres
dia 20 2	 *
dia 21 3.6
dia 22 3,4
dia 23 5,2
dia 24 6,2
dia 25 1,2
dia 26 0,2
dia 27 2,5
dia 29 0,1
dia 30 8

Aixf clones, el total de pluja regis-
trada durant el passat mes de ge-
ner, va ser de 36 litres per metre
quadrat.

vida social
NAIXEMENT

Els esposos Miguel Nadal Ribas i
Rosa Bauza Sastre, han vist alegra-
da la seva llar amb el naixement del
seu segon fill, un nin que en el bap-
tisme rebrà el nom de Sebastià.

Enviam la nostra més cordial en-
horabona als venturosos pares.

NOCES D'OR
MATRIMONIALS

Diumenge passat celebraren les
bodes d'or els esposos Miguel Bor-
doy i Catalina Adrover Oliver. Per
tal motiu, a les 12 del matí es reu-
niren amb els seus familiars en una
missa d'acció de gracies que celebra
a la capella de la Providencia el ca-
nonge Mn. Baltasar Coll. Després
gaudiren d'un dinar al restaurant
Cesar de Portocolom.

A les moltes felicitacions rebudes
pel matrimoni Bordoy-Adrover, hi
afegim la nostra més cordial.

—o----
També diumenge dia 16, complien

els 50 anys del seu casament el ma-
trimoni Antoni Caldentey i Margali-
da Obrador; els quals assistiren a
una Eucaristia a l'església de Sant
Alfons, juntament amb els seus fa-
miliars. La festa continúa en un di-
nar que fou servit en el Bar Ets
Arcs.

Felicitam als venturosos esposos i
els desitjam molts anys de vida per
restar junts.

VENDO PISO en C/. Campos, 12-4.".
Con ascensor. 128 rn 2 .
Informes, Tel. 582234.

Club de Bàsquet Esport
Es Port

SENIORS FEMENINES
II DIVISIÓ

ESPAÑOL PALMA, 	 49
RENAULT RTE. PLAZA, 	 56

Molt bon encontre de les nines de
PERE que per un cop dona la cam-
panada, canviant els resultats pre-
vists pels experts. Comença mala-
ment ja que en el m. 16 perdien d'l 1
punts, per be que en acabar la pri-
mera meitat s'havia aconseguit .re-
duir la diferencia a 4 punts. A la
continuació canvia cl panorama i als
5 m. s'empata, seguint força anive-
Eats fins que al m. 18 s'avançaren en
7 -punts. Cal destacar la bona labor
de Cati al front de l'equip, Marieta
en els tirs i les excellents tasques
rebotejadores de Isabel, Barbara i
Xisca. Jugaren Marieta (18 p.), Ele-
na (6 p.), Xisca B. (2 p.), Cati (22
p.), Xisca S., Barbara(4 p.), Antò-
nia M., Antònia S., M.a del Mar i
Isabel (3 p.).

Andreu

BÚSTIA
Hem rebut les bases del XVI Cer-

tamen de Poesia i Narració Curta,
així com les del XIV Concurs de
Poesia Popular (glosat) dc Caste-
Ilitx, convocats per l'Ajuntament
d'Algaida amb motiu de la festa de
Santa Maria cie la Pau de Castellitx.

S'estableixen dOs premis únics per
cada una de les modalitats consis-
tents amb el trofeu «Rosa d'Or de la
Pau».

El termini de presentació d'origi-
nals acaba dia 6 d'abril.

A la nostra redacció tenim les es-
mentades bases, per qui les vulgui
consultar.
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Miguel Earcelá
Miguel Barceló es manté gairebe

sempre a damunt fuila dins cl men
de l'Art, dins el gran men de l'Art,
per esser més exactes. Perd des
d'uns mesos ença la presencia de la
seva obra a diferents manifestacions
celebrades a l'estat espanyol ha fet
que els mitjans de comunicació par-
lassin amb mes insistencia de l'ar-
tista i la seva obra.

Els passats dies 12 al 18 de febrer,
al parc firal «Juan Carlos I» de Ma-
drid, s'ha celebrat l'onzena edició
d'ARCO, on un total de 193 galeries
(113 estrangeres i 80 espanyoles)
oferiren obres de 1.200 artistes d'ar-
reu del men, i on —lògicament—, no
hi manca la representació barcelo-
niana. Cinc galeries, la Bischaber-
ger, la Glatt Ferrari, la de Thomas
Segal, la Wewerka i la de Marie
Louise presenten quadres (le Ba IC(-
ló  la primera exhi-

beix cine escultores en bronze pall-
nat de l'autor. Mentrestant a la ;ale
ria Soledad Lorenzo de la capital
d'Espanya, continua oberta la mos-
tra dedicada al pintor Felanitxer.

El suplement dominical del diari
EL PAIS del passat dia 16, dedica un
gran espai a Miguel Barceló i a la
seva darrera estada a Malí. Al cos-

tat d'una llarga entrevista de Sole-
dad Alameda hi figuren dibuixos rea-
litzats expressament pel pintor per
aquesta publicació i ts reproducixen
texts i dibuixos del seu diari perso-
nal que han titulat «Cuaderno de

Avui tenim la satisfacció d'oferir
una collaboracie del nostre company
el periodista Andreu S. Manresa,
corresponsal del diari EL PAIS, on
comenta precisament aqüest qua-
(fern dedicat pel prestigies periódic
a Miguel Barceló.

iln mind de barcelés
Andreu Manresa

«Era un nun molt salvatge, d'un poble molt petit» tal corn
sona poclra esser un bon començament d'una rondalla o d'una
autobiografia. Ho ha dit el pintor Miguel Barceló Artigues (1957),
Cordella de Sa Fonda i Randa. Ell Os. sens dubte l'artista espanyol
que te nit:!s volada internacional i un prestigi forçat a les cate-
drals de l'art contemporani. Es un felanitxer de renom mundial.

El dominical del diari «El Pais» el va treure diumenge a la
portada i va publicar una plagucta especial amb (lades del seu
clarrer x'iatge a Mal í (Africa) i dibuixos, pintures i objectes, que
ha let alla. Sún, justament, un milk) llarg de «barcelús» els que
s'hauran ficat dins les cases dels espanyols. Tot just acaba
presentar una exposició a Madrid j en prepara una altra per Mos-
cú. Onicament, ara, voldria donar als seus conciutadans una nota
orgullosa de l'amic.

D'ença fa, quatre anys el pintor treballa a tres cstudis
rens. Te casa i taller a Sa Devesa de Ferrutx, a sa Colónia de
Sant Pere d'Arta; a una vella fabrica de bicicletes de París i al
bell mig de l'Africa, a Mali. A qualsevol lloc Barceló assimila
imatges i silencis, fa rebentar colors i formes que de manera fre-
nètica imPlicayespectador en una gran pellicula. Sen els impul-
sos rotunds d'un Ilenguatge farcit de códis i de senyes iniciades
quan començava a pintar aquí, a la Vila, ais 14 anys. «Aleshores
ja era conscient que era artista» ha dit.

En Miguel a les exposicions, al conjunt del seu treball, és
com si obrís perièclicament les finestres i portes de les seves ca-
ses per fer una mudança general. Treu els mobles i reconsidera
els episoclis estilístics. Als darrers anys ens ha fet trescar per
desserts pallids, cuines exhuberants, museus a les fosques, tern-
porals de plujes, mapes immensos, rius secs i sopes pocIricles; hem
fet equilibris amb bicicletes i ens hem parat davant tot allò que
la retina del pintor transforma en un gest definitiu.

Als milions de «barceles» s'hi troba, justament, una bella mo-
tivació. Sents l'emrrampada d'aquella cosa que limita la magia:
una fascinació. La satisfacció de contemplar unes coses que pas-
sats els segles els museus i Ilibres d'histõria de l'Art en parlaran.
Potser convendria que a Felanitx se'n clonassin compte.

escaives
Taller de marcs y motllures

OBRA GRAFICA

LAMINES. I POSTERS

PROPERA OBERTURA
C/. (lets Horts, 37
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¡Sube a nids! Si al completo equipamiento del Corsa Swing que ya
incluye: Faros halógenos/Luz antiniebla trasera 4- Neumdticos 145
R 13-745S ÷ Pre-equipo de radio stereo con 4 altavoces y antena
+ Asiento trasero abatible (3 y 5 puertas) + Cinturones de seguri-
dad delanteros automdticos y traseros 4- Retrovisores exteriores

•controlables desde el interior... sumas todo esto:

:ELBA I, UN NS_ ,ZCI,17,111ACAS'
IcC/ERRE .0

E 	 a
ovM)(IS

IONES
,

4. CUENTARRL
a CRISTXLES V°

Il resultado es mas: es la nueva versión
Opel Corsa Swing +.

Ademas, con modelos dc 3, y S puertas, Gasolina,
Diesel y Turbo-diesel... ;no se puede pedir mas!

CORSA SWING+ (1.2)

DESDE P.V.P. 1.067.000 Ptas.* OPEL
. 	 :410-or 1 . ,

jEf PERA.MOS
• Precio recomendado por el fabricante (Peninsula y Balear(:s). Transporte, RA, gastos dc pre-entrtga y descuento pronux:ional incluido.

— Diesel y IA) gasolina tu) inclusen cuentarrevoluciones.

CORMOTOR, S.A. JULIA AUTOMOVILES, S.A.
Ctra. Palma - Artj, Km. 49,400. Tel. 55 38 51

MANACOR (Baleares)

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
•-

Carrer Campos, s/n. FELANITX



SA RUA r9.2
El AS3

En ocasió de la celebració dels Darrers Dies, l'Ajuntament de
Felanitx convoca un concurs per tal d'estimular la participació
popular en la desfilada que tendra lloc el dia 29 de febrer a Fe-
lanitx, Sa Rua 92, i premiar les aportacions més destacades.

Les bases que regiran són les següents:

1.a Podran participar a la desfilada totes les persones, de Fe-
lanitx o de fora que s'hagin inscrit prèviament a les oficines mu-
nicipals.

2.. S'estableixen quatre categories: Participacions d'una o
dues persones; comparses amb un maxim de 12 participants; com-
parses amb més de 12 "participants i carrosses.

Les carrosses inscrites podran anar acompanyades d'una com-
parsa i leS comparses podran presentar una carrossa pens) no PG.

dran obtenir premi per dos conceptes distints.

3 •a Els premis establerts són' els següents:

A. Ir. 10.000 pessetes 5è. ?-5.000
2n. 5.000 	 x. 6è. 25.000
3r. 5.000 	 » 7è. 15.000
4t. 5.000 	 » 8e. 10.000

B. Ir. 30.000	 0 D. Ir. 100.000
2n. 15.000	 » 2n. 75.000
3r. 10.000	 0 3r. 50.000
4t. 5.000 	 » 4t. 25.006

C. Ir. 100.000 	 0 5e. 25.000
2n. 75.000 	 » 6è. 25.000
3r. 50.000 	 0 7é. 15.000
4t. 25.000 	 » 8e. 10.000

4 •a El jurat, integrat per deu persones de distinta edat i con-
dició, una vegada finalitzada la Rua, presentara la seva decisió,
que sera inapellable, en el transcurs de la festa que tendra Hoc al
Parq Municipal.

5•. El jurat podra declarar els premis deserts quan conside-
ri que les aportacions no tenen la dignitat i la qualitat suficients.

Sa Rua Portocolom
L'Ajuntament de Felanitx convoca un concurs per tal d'esti-

mular la participació popular en la desfilada que tendra-Aloc -.a
Portocolom el diumenge, dia lr. de marg.

Les bases que regiran són les següents:

l. Podran participar a la desfilada totes les persones, de
Felanitx o de fora, que s'hagin inscrit prèviament a les oficines
municipals, al Bar Es Moll a la part de la Duana o al Bar Es Ta-
mardis a la part de la Capella del Port.

2.a S'estableixen cinc categories: Participacions individuals
infantils, participacions d'una o dues persones, comparses amb
un maxim de 12 participants, comparses amb més de dotze par-
ticipants i carrosses.

Les carrosses inscrites podran anar acompanyades d'una corn-
parsa i les comparses podran presentar una carrossa per?) no po-
dran obtenir premi per dos conceptes distints.

3.. Els premis establerts són els següents:

A. Ir. 5.000 pessetes 3r. 5.000
2n. 2.500 	 D. Ir. 50.000
3r. 1.500 2n. 25.000

B. Ir. 5.000 3r. 15.000
2n. 2.500 	 E. lr. 50.000
3r. 1.500 2n. 25.000 	 »

C. Ir. 15.000 3r. 15.000 	 »
2n. 10.000 	 0 	 vr-111',T,;LATFIV:11,

4. a El jurat, una vegada acabada la Rua, presentara la seva
decisió, que sera inapellable, en el transcurs de la festa que ten-
dr4 Roc a la plaça de Cas Corso.

5 •0 El jurat podrà (teeth Tar els premis deserts quan conside-
ri que les aportacions no tenen la dignitat i la qualitat suficients.

'MOTO SPRINT! Alquiler de
motocicletas

SE NECESITA CHICO U17 a 25 años]
para mecánico de motos

Informes: Tel. 659007 (de 13 a 14,30 h.)

Esmeralda
	 Park

CALA 00 6 11
Banquetes, Bodas, Comuniones

y Fiestas
ZONAS AJARDINADAS, PARKING, PARQUE INFANTIL,

VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

LOCAL CLIMATIZADO

CAPACIDAD PARA 430 PERSONAS

PRECIOS INTERESANTES CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Informes: TEL. 643085 - SR. RAMON

Electrónica SOLBIN
Distribuidor TELYCO (Grupo Telef(nica)

Telefonia y equipos complementarios.

C. Costa Llobera, G 	 Tel. 827265

RESTAURANTE

FELAN1TX

VII Trobada le Contraries de Satmana Santa
de Mallorca a Felanitx

CONVIDADA
El proper dia 8 de mar; se cele-

brara a Felanitx, la VII Trobada
Confraries de Setmana Santa de Ma-
llorca. L'organització de la diacia
a cura d'una comissió formada per
membres de les confraries felanitxe-
res, que han enllestit el present pro-
grama:

A les 10 del mati, benvinguda a
tots els participants a l'Auditori Mu-
nicipal, i a continuació ponència a
càrrec del P. Gabriel Llompart, teati.
Un cop acabat aquest acte, en el
Convent de Sant Agustí, i amb l'as-
sistència de les autoritats del Go-
vern Balear, inauguració de l'Expo-
sició de vestes i estendarts de totes
les confraries de Mallorca. A les 13
h., a l'església parroquial, Missa con-
celebrada, presidida pel Sr. Bisbe.

Després, a la barbacoa «La Ponde-
rosa», hi haura un dinar
de germanor per a tots els membres
de confraries i familiars.

Els tickets per assistir al dinar es
podran retirar a «Material de Cons-
trucción Francisco- Grimait» (Cas

Nlolin('r), Tel. 580197 i 580269, horari
laboral i a Miguel Sureda,
581671 de 20 a 22 hores.

La Comissió convida un cop més
-a tates-aqueiles -persones d possei-
xen vestes de penitents -i als seus
familiars- a aquesta trobada. Esta-
rà molt agraïda de la seva presèn-
cia a tots cis actes.

SE VENDE SOLAR en Portocolom,
zona La Fe, 1.377 m 2. Vallado,
agua y luz.
Informes: Tel. .82512a.

JOVEN DE 25 AÑOS, con carnet de
1.a busca trabajo.
Informes: Tel. 581321 (de 9 a 13
y de 15 a 16,30).

PORTO COLOM, PLAZA CAS COR-
SO. Alquilo locales nuevos.
Precio a convenir.
Informes: Tel. 234278 (de 10 a 16
h.).

VENDO PISO en Cala &Or. 3 habi-
taciones. Facilidades de pago.
n formes Tel. 657283 (a las 8y 14 h)



Peluqueria GUARDIOLA
(UNISEX)

Comunica que se halla abierta al
público en C. Anglesola, 24
PIDA HORA AL TELEFONO 58 17 11

ELS DARES DIES A FELANITX
DIMECRES, DIA 26, A LES 15,30 HORES

SA RUETA
A LES 14,30 I 15 HORES,

Festes de CARNAVAL a les escoles de
S'HORTA i PORTOCOLOM

DISSABTE, DIA 29, A LES 16 HORES

SA RUA 92
.En acabar la dèsfilada, festa i ball al Parc
DIUMENGE, DIA 1 DE MARÇ, A LES 16 HORES

SA RUA A PORTOCOLOM
En acabar la desfilada, ball a Cas Corso
DIUMENGE, DIA 1, A PARTIR DE LES 20 HORES

Ball de disfresses a CAS CONCOS

Viva con FIAT
el año mágico

Participe con FIAT de la MAGIA del 92
Sensacionales regalos le esperan

Jornada de puertas abiertas
del 16 al 29 de febrero 1992

El doming() 23 de febrero abierto de 10.30 a 13 .00 li.
v de WOO a 20'00 h.

I.os salmilos 22 v 	 abierlo de WOO a 13.00 II.
y de 1600 a 20 (X)

AUTOS MARTORELL, S.A.
1111E11 DEL S( )()RS, - TEL. 58 13 48 FELANITX

FELANITX

JOSEP BONET REPLICA
Sr. Director:
No era la meva intenció contestar

.a la puntualització de l'edició de dia
8-2-92, perquè així m'ho havia pro-
posat, però donada l'habilitat o ma-
la costum de trasbalsar les coses de
.qui dóna la informació municipal a
.aquest setmanari, m'hi veig obligat.

Respecte a la canonada d'aigua
rompuda, a la meva carta no dic que
l'Ajuntament hagi de pagar l'avaria,
.el quedic es que ha .ira de fer-se car-
rec de les despeses dels molts de
metres cUbics d'aigua tudada degut
a la inoperancia dels qui represen-
ten a S'Horta el poder socialista de
:Ajuntament. Com .també el deterio-
rament que hauran sofert els basti-
ments dels portals degut a la humi-
tat. Per allò de que els responsables
de torn no han sabut ser pràctics i
_no estan «al loro», és clar no ho po-
dran fer pagar a ECASA.

Quant al segon punt, era ben su-
ficient que•diguéssiu r—Es què nos--
altres ho volem així i punt», ja que
tot l'argument que exposau no Cs
real, raonable ni convincent. Argu-
ment que sols es pot atrevir a deta•
llar aquell que coneix S'Horta sim-
plement pel seu nom. ¿No sera per-
què qualcú que té nom hagi dit:
-«—Per S'Horta no cal moure un dit
perquè allà ningú no mos vota?»
Així i tot estic convençut de que si
les eleccions fossin prest el vostre

..comportament seria més prudent
per allò de no perdre un vot. Heu
pensat ma si la vostra actuació pu-
gui esser un atemptat contra la de-
mocracia, malgrat la Ilei no ho con-
templi? Si sou observadors podreu

sveure per tot arreu un accentuat
descontent d'un coHectiu molt nom-
brós de ciutadans disposats i resig-
nats a no tornar votar mai més per-
què uns politics que pretenen me-
reixer el qualificatiu d'honra!s dei-
xin sembrada la llavor de la decep-
'ció perqu:: no respectaren la veu
autèntica de les urnes i han sembrat
vents per recollir tempestes. El no-
ble honest, senzill i civilitzat n'ha
apres molt bona nota i, tal com per-
:toca, prest o tard, passara la seva
factura.

El que vull dir es que cl poder
que vos heu otorgat, no perque el
vos hagueu guanyat, al contrari, mes
be el vos heu procurat, el desempe-
nveu amb dignitat i respecte, ja que
Lei poder democratic no existeix per-
que els qui el tenen es valguin abu-
sivamcnt d'ell, sinú perque des d'ell
mateix se servesqui al potpie de ma-
nera honrada, amb saviesa, noblesa,
desinteres i dignitat.

Josep Bonet

RECORDATORI
AL SR. RIERA NADAL

Sr. Director: En relació amb la
proposta del Bathe perque els «Ca-
vallets» actuin a Sevilla, us prec que
tengueu l'amabilitat de reproduir la

.Roclella» publicada en aquest set-
rnanari dia 17 de juliol de 1982. Els
arguments sún clars i a riles diver-
tits. El canvi d'arguments i de ban-
dol tenen un descàrrec clar: tenir el
paner venut. Gracies.

«amb les tradicions, no hi han de
jugar.

--¿Voleu dir que n'hi ha que hi
juguen?

—Si. Hi ha una manera d'estimar
Ia tradició que li fa més mal que
be. No oblidem que hi ha amors que
maten. N'hi ha que creuen que a
les tradicions, les han de «millorar».
I no senyor, la tradició s'accepta tal
com es o deixa d'esser tradició. Tota
la resta es pura culetgera. Per aims)
trobam que la decisió de la Sala ha
estat la més oportuna i justa.

—Per?), què ha decidit, la Sala?
—Dories ha decidit no acceptar

una invitació perquè els Cavallets
anassin a ballar a Cala Murada amb
motiu de les festes d'aquest Hoc. La
Corporació va pensar que els Cava-
llets no hi havien perdut res, per
Cala Murada. I qui diu Cala Mura-
da, diu qualsevol altre Hoc del ter-
me o de fora terme.

Els Cavallets surten dues voltes a .

l'any: per Santa Margalida i per Sant
Agustí. Sant Joan- Pelós només dia 24
de juny, festa de Sant Joan Baptista.
I l'Encontrada se fa el dia de Pasco
al mati i no per Cincogema. Imagi-
nau-vos que, per animar les festes de
Cala Murada, ens demanassin les
processor's de Setmana Santa, amb
els passos incorporats. Per dir-ho en
poques paraules, citarem aquell ada-
gi tan antic: cada cosa a son temps,
i a Nadal, neules.

—I si a Cala Murada hi ha gent
qdc té gianeS''de izeui-e'ballar els Ca-
vallets, què ha de fer?

—Molt fàcil: ha de prendre l'Ex-
clusiva, venir a Felanitx i veure'ls
ballar al seu Hoc corresponent i els
dies que pertoca.

—Per Santa Margalida i per Sant
Agustí.

—Exacte. I aix5 també compte
pels mateixos felanitxers, que si vo-
len veure els Cavallets, s'han de de-
cidir aquests dies i no uns altres.

—Jo record que una vegada vaig
veure Sant Joan Pelós que ballava
pel Port.

—No hi tenia cap feina ni una!
D'altra manera seria com si ara vo-
lien fer la process() che la Mare de
Deu del Carme per l'escalera del Cal-
vari. Tot quant no sia fer les coses
tal com toca es culetgera i ganes
d'empipar.»

A.M.

Se Vende
PISO de 150 m 2 1. a planta.

Calefacción central gasoil. Co-

cina amueblada maclera norte

viejo. Terraza y sótano.

Informes: C/. S'Abeurador,

6 - Tel. 582033.



Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Ilonda 750

Derbi -11)S
- Yamaha FZI1 600

—Yamaha XT 600
Mobilettes
Morini Stilituir 501

— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

SE

	■■•••

Taller

Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580258
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

••■■•,1•■

Estas son nuestras
ofertas de la semana MWMMWA

en Vehículos de Ocasión.

OPEL CORSA TR L3
OPEL CORSA 1.0 (varios)
OPEL CORSA 5 p. 1,2
FORD FIESTA (varios)
PANDA MARBELLA
AUSTIN ROVER Metro 1.3
OPEL VECTRA GT 2.0
LAND-ROVER Santana
FIAT UNO 16
FORD FIESTA
SEAT PANDA
VOLSWAGEN Polo y otros

FINANCIACION HASTA 4 AÑOS

Compruébelo.

PM-AJ
PM-AT
PM-AG
PM-AT
PM-AM
PM-AT
PM-AX
PM-AU
PM-AZ
PM-AB
PM-AF
PM-AF

l •Julia AUTOMOVILES
Passeig Ramon Llulf , 12 - Tel. 582368 	 FelanitxCarrer de Campos, 51 - Tel. 581521

I	 (11114-

Arm. put experwrxl.rt

electrónica

III MOREY
VENTA Y REPARAC1ON DE APARATOS ELECTRICOS

EN GENERAL
VIDEOS — TV — RADIO — ETC.

INSTALACION DE ANTENAS TV Y PARABOLICAS

Cantal, 4 - Tels 583459 y 827182 072(X) FELANITX

Restaurante

El Castillo del Bosque
les informa que tiene a su disposición un

Salón para fiestas
comuniones, buffets, despedidas de solte-

ros, comidas de empresa, etc.
CAPACIDAD PARA 70 PERSONAS

TELS. 824182 - 824144

FELANITX

El sionisme ha deixat de ser qua-
lificat per l'Organització de les Na-
cions Unides (ONU) com «una for-
ma de racisme». Es i era evident que
sionisme i racisme no cren sinónims,
pet-6 l'estigmatitzaciora definició va
ser decidida l'any 1975, despres de
Ja guerra del Yom Kippur (una Ines
de les derrotes militars dels països
arabs) i va serla manera, mes o
menys diplomàtica, que usa l'ONU
per castigar Israel i quedar lié amb
els països arabs, en plena crisi eco-
nómica provocada pets constants
augments del preu del petroli que,
de forma continuada, decidia l'OPEP
(Organització de Països Exportadors
de p(troli) controlada Aojoritaria-
ment per països àrabs.

Ara les circumstancies internacio-
nals han canviat. El preu del petroli
esta més o menys cquÚibrar . i no
s'esperen grans canvis en aquest
sentit. Per altra banda ja no es pre-
cis tenir contents els països àrabs,
fins el punt de mantenir- la ignomi-
niosa definició de sioniime, senzilla-
ment perquè la pau a l'Orient Mitja
no s'aconseguirà ni amb la guerra,
ni amb eis insults, ni amb les des-
qualificacions, sinè amb el • diàleg i
la concórdia, tal com ja ha demos-
trat Egipte i fan .esforços per de-
mostrar països com l'Aràbia Sau-
dita.

Cent-onze països, contra vint-i-
cinc, més tretze - abstencions decidi-
ren que la definició del 1975 no era
correcta i que ja era hora de posar-
hi remei ,pe rtal d'afavorir,  precisa-

ment, el dialeg entre Israel i els paï-
sos arabs que volen dialogar, que
són ales dels que ens fan veure els
mitjans de comunicació.

Aquest fet puntual ens pot servir
de punt de reflexiú sobre totes
aquestes veritats i definicions so-
lemnes, per part d'organismes de ca-
racter politic, que arribam a consi-
derar immutables, absolutes, perma-
nents, ... A nivell huma no existei-
xen ni les doctrines immutables, ni
les veritats permanents: tot és revi-
sable.

L'estigma, per?), pot quedar i per
aixió aquells que tenen tanta influen-
cia en el pensament universal, han
d'ésser extremadament prudents
quan parlen. Especialment si les se-
ves afirmacions afecten persones o
pobles. La injustícia es com la taca
d'oli: mai no arriba a llevar-se del
tot. Ara l'ONU ens ha dit que el
sionisme no es una forma de racis-
me, pet-6 encara n'hi haura qui ho
seguira pensant.

A.R.
SE NECESITA AUXILIAR ADMI-

NISTRATIVO y ayudante servi-
cios técnicos.
In f.: Tel. 65 73 89

PROFESSORS DONEN CLASSES
DE REPAS a Felanitx i Portoco-
loh, EGB, FP, BUP i COU. Espe-
cialitzats en comptabilitat (amb
practiques), Català, Castella, Lite-
ratura i Llati. Noyes tècniques
d'estudi.
Informació: Tel. 824566 o 824414.

Ill Liga de Invierno
(Ve de la p('g. 10)

SA XARXA, 3 - BAR ES REDÓS, 1

En este encuentro Bar Sa Xarxa
no desaprovechó la ocasión de  lle-
varse los dos puntos, muy mereci-
dos por cierto, ya que todos los ju-
gadores pusieron todas sus posibili-
dades en el campo. Los del Red)s
dieron también la impresión dc ju-
gar con desgana y sin ningún inte-
rés.

RTE. CA'N GUSTf, 5 -
CLASIFICADOS X, 2

Partido muy disputado e igualado
en el primer tiempo pero los de
CA'N GUSTI en la segunda parte sa-
caron todo su buen juego y supe-
Torun a sus adversarios con tres go-
lazos de uno de sus mejores jugado-
res: TONI VACA.

CONST. MIÑARRO, 3 -
CONST. SURESTE SIMARRO, 3

Encuentro que a priori parecía
fácil para los SURESTE SIMARRO,
pero los MINARRO sacaron fuerzas
de donde las hubo, consiguiendo al
final igualar el resultado, a pesar de
que en el primer tiempo iban ganan-
do de 2-1, después unas buenas juga-
das de los de Santanyí (principal-
mente de TOMEU Y SANTI) consi-
guieron superar cl 2-3 a me-
diados de la 2.a parte, pero al final
una desafortunada actuación del
portero dio la oportunidad a JU-
LIAN CRUELLAS para que de un
fuerte «chupinazo» consiguiera el
empate final.

THE PAKS, 4 - SPORT ENERGY, 1
Esta semana THE PAKS no de-

fraudó a sus seguidores, y aunque en

el primer tiempo sólo conseguían
empatar en el segundo demostraron
su gran clase, haciendo estéril la
gran ilusión puesta por el equipo
ESPORT ENERGY.

GOLEADORES.—M. Garau (The
Paks) con 22 g. S. Simarro (C. S.
Simarro

'

 T. Vaca (R. C. Gustí) con
17 g. T. V idal (C. S. Simarro)„ 16
Y J. M. Alzamora (The Paks) y
Vidal (S. Xarxa) con 14 g.

SE ALQUILA CAFETERIA MAY cn
Cala Ferrera. (Frente H. Ponent
Playa).
Informes: Tel. 824182.

SE NECESITA JOVEN DE 20 A 25
años, servicio militar cumplido,
carnet 2.a, para yentas.
Informes: Tel 581984/85.

Terra Iluenta

SIONISME

J.



Per P. Xamena
1912

Maig, 16.—Peregrinació franciscana de tot Mallorca a Sant Salvador.
El capvespre hi puja el Bisbe Campins.

Maig, 17.—E1 Bisbe confirma nins i nines.
Maig, 18.—El Bisbe consagra l'altar de pedra de la capella del Nom

de Jesús.
Juny.—S'ha publicat en el Bolleti Oficial de la Provincia l'anunci de

la installació d'una central eléctrica a compte de D. Guillem Perdió i
D. Antoni Monserrat.

Juny.—A Sa Sabatera cotlocaren una batedora mecànica. Fa pagar el
cavelló de blat a 1'85 ptes. i el d'ordi o civada a 1'25.

Juny.—E1 bessó va a 107 ptcs. el quintar de 42 quilos.
Juliol.—Es parla dc construir una plaça de toros.
Juliol.—Els albercocs han anat enguany a 15 i 16 ptes. el quintar.
Juliol, 14.—Vetlada literario-social organitzada per la Congregació Ma-

riana.
Juliol, 19.—Beneiren el retaule de Sant Josep de la capella de les Mon-

ges dc la Caritat.
Juliol, 20.—Festa de Santa Margalida. Predica D. Antoni Bennaser. vi-

cari.
Juliol, 21.—Carreres de bicicleta en el velòdrom de Palma, entre en

Simó Febrer i el campió de Balears Oliver. Guanya en Febrer.
Juliol.—Ja posen els fils d'electricitat pels carrers i installen la ma-

quinaria de la central. Volen que per Sant Agustí ja hi hagi electricitat.
Juliol.—Cons..ruiran uns rentadors nous en el Moreral i ompliran el

clot dc la plaça ciels Rossells on hi havia els WI'S.
Juliol.—Continua l'emigració de felanitxers cap a America del Sud.
Juliol.—En la nit del 22 al 23 l'Adoració Nocturna de Felanitx celebra

a Sant Salvador la vigília de les Espigues.
Agost, 	 hague dues festes religioses de Sant Agusti. Dia 28

d'agost, organitzada pel Custos del Convent; predica D. Sebastià Socias,
ecónorn de Campos.

Setembre, 1.—Festa dc Sant Agustí organitzada per l'Ajuntament; pre-
dica D. Federico Valenzuela, vicari de Santa Eulalia. El capvespre tingué
floc la primera corrida de toros a la nova plaça, encara no acabada del
tot.

Setembre, 8.—Reunió a Sa Quartera sobre l'Estació Enológica.
Setembre, 15.--Festival a la Plaça de Pax en ocasió de la repartició

de premis als alumnes de les escoles públiques.
Setembre, 22.—Fira - novillada a la plaç de toros. Torch En «Tor-

tillo».

Clínica de Ortodoncia
(Prevención y corrección de malposicioncs dentarias en

niños y adultos)

Dr. Bassam A Shuhaibar
DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADUADO EN ORTODONCIA - COL. N.° 318

Horario: Lunes a viernes, de 16'30 a 20'30. 	 Previa cita.

C/. Miquc.'1 Bordoy, 22 Tel. 582623 	 FELANITX

CONSTRUCCIONES

II CABRERA
V SAN GREGORIO

Somos especialistas en:
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

— ESTRUCTURAS METALICAS
— ACABADOS DE PRIMERA CALIDAD

Les ofrecemos pisos recién acabados en: CALA BONA, S'ILLOT,
PORTO CRISTO y MANACOR.

Nuestros 20 años de experiencia son toda una garantía
C. Amargura, 3
	

Tel. 844590	 MANACOR

FELANITX 	 9

Es secret de sa misèria Fragments
Mon pare, al eel sia ell, no sé si

:ho va entendre mai però si que tenc
clar que al manco se'n fotia. I no

..poc. En tocava ses conseqincies
_ més de quatre pics cada setmana. I
. això enceta sa memória i desperta
sa caixa de Sant Pere.

Sempre va guanyar va fer
.molta feina. En ell era tan corrent
que, de succeir a l'inrevés, hauria
semblat a tot el món tan fora de
lloc com si .haguús deixat sa boina
•o com si s'hagués afaitat cada dia.
Es pot dir que no en feia ni cas,
com jo mateix que de Ilavors el-1;a
•estic acostumat a menjar qualsevol
.cosa, tret de sa carn d'aigua que un
palmesano mal educat ens entima
per ses botigues i de ses pastilles
d'avecrem que diumenge passat re-
galaven amb sa revista «Diez minu-
tos». Però quan mon pare sentia a
dir qualsevol cosa,. per sa. radieta
que teniem, que fes referencia a fa-
vors econòmics promoguts per aque
lla mala raça que comandava, feia
tres coses quasi de cop. Sa primera

,era flastomar malmenant es barram
postís. Sa segona era amollar un
mal pensament que deia: «Ara puja-
ran es jornals i després ses pata-
tes». Sa tercera, qui ho dubte, corn-
pondre's es barram i tornar flasto-
mar fins que acabaven ses noticies.

Es temps s'encarrega de mostrar-

nie que tenia raó. De vegades, és ver,
primer pugen ses palates i més tard
es jornals. Però mai m'agradat re-
conèixer que se manco que mon
pare. No hi trobareu gaire a discu-
tir si dic que fa anys que, malgrat
estar-ne convençut de sa dificultat,
vénc llegint, escoltant i cavillant. No
tot han de ser sotregades. Puc dir
que encara que no crec sebre esbri-
nar-vos-ho tan fi com pensava us ho
esbrinaré una mica més fosc.

Id?) bé. Tant si ho crcis com si no
ho creis sa cosa es realment ximple.
Es podria dir que ve a ser com
quan fa estona que volem fer un
pet i no hi ha manera. Com això
marró que sabem cert que fa voltes
sota ses costelles, un poc més avail
que es dobler de sa panxa. Es una
especie de malestar, com si fos un
flat, com una quarta part de còlic
tancat. No fa gatte mal-perà empre-
nya. Es deu a sa brutícia que mal
paim, a sa porqueria que va per dins
noltros i a vegades fa olor. De fet
ens bufa es budellam, ens engran-
deix sa postissada i fa estufar sa
ventresca. Es una inflor que te com
a efecte una mena de merda que en-
cara no s'ha acabada de fer. I si no,
ja em direu què há de - ser això qué
es ministres en diuen producte inte-
rior brut que fa inflació.

P. Artigues

A vegades hem sentit a dir, amb
una certa contundencia i seguretat,
que als països pobres hi ha massa
gent i poques ganes de fer reina, i
que per això hi ha tanta fam. No
dire que no, pet-6 també és cert que
en aquests països el recurs natural
contra la gran mortalitat es, en ge-
neral, una elevada natalitat, i que el
clima i la manera d'entendre la vida
fan que el ritme de treball sigui
molt més lent i natura que a la
riostra civilització.

L'alimentació dels països rics es
desproporcionalment elevada si la
comparam amb les necessitats pro-
teïniques reals, es a dir, menjam
massa, i tudam aliment, tant
(lins la panxa com al pont del
ferns, sobretot els dies e
festa que, mirau per on, haurien de
ser dies de solidaritat, just com les«
hipòcrites; falses, desteuCtives i ab-
surdes festes de Nadal.

A l'altra banda, bona part de les
terres cultivades dels països pobres
són immenses plantacions que pro-
dueixen café, te, cotó... que són
consumits, en sa major part, pels
països Hes t mentre que a escassos
metres més enllà, les pobres fami-
lies no tenen prou terra conreable
per a mantenir-se dignament ali-
mentats.

«... L'aire té un valor inestimable
per l'home de pell roja,
ja que tots els éssers vius
comparteixen un mateix ale.
L'animal, l'arbre, l'home,
tots respiren el mateix aire.
Pert) l'home de pell blanca no
s'adona de l'aire que respira.
Com si fos un home que fa dies
que agonitza,
no es sensible a les olors...

... Si us venguéssim les terres,

haurieu de deixar-les en pau,
sagrades com són, per tal que fins
i tot l'home de pell blanca
hi pogués assaborir el vent perfumat
amb les flors de la prada...

... Si decidíssim vendre les terres„
hauríeu d'acceptar una altra
condició.
Hauríeu de tractar els animals
com a germans.
He vist búfals a milers podrint-se
abandonats a les praderies.
Des del cavall de foc, sense
aturar-lo,
l'home de pell blanca els disparava.
Soc salvatge, i no entenc per què
el cavall dc foc val més que un
búfal, al que nosaltres només
matem per tal de sobreviure...».

P.V.

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Honda 750
- - Derbi - FDS
— Yamaha 17n 600
—Yamaha XT 600
— Mobilettes
— Morini Scalibur 501
— Vespinos varios
CICLOMOTORES VARIOS

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
CCampos, 33-Tel. 580268
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS
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Autocares

AMT. a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Es CARNAVAL és aqui. Quan
surtin aquestes retxes mancara una
setmana per «SA RUA». Es bo que
sa gent oblidi es problernes quoti-
dians i es diverteisqui ... Temps hi
haura després per enfrontar-nos a
ells i comprovar si la temporada es-
auenca sera bona o no; et turisme

:és la font principal d'ingressos, ja
que ni la indiístria ni l'agricultura,
a Mallorca, pràcticament, no tenen
cap sentit ... ¡Ben vengut sigui el
CARNAVAL! 4 	 :

• El último intento de que FE-
LANITX cuente con una DISCO pro-
pia Sc llama «UNIC» Antes fue

'!«Class», después «Pep-Class» y aho-
' ra 	 i«UNIC»! Apoteòsic espai
Viu en Mzisica en viu .,.. «T'agrada-
.ra més cide un ciuró 'en • boca de
veli». Promete la carta de presenta-

. ción. Uri templo musical, de reu-
nión 	 donde será ,obligatorio ser
socio para poder acceder. Ya saben
amigos ¡«UNIC» prest!

AP El amigo y conocido profesor/
Epintor/informador BIEL ,14q STRE

OLIVER, autor de la sección de la
revista «BRISAS» titulada «ELS
MALLORQUINS, NOM .A NOM» ha
recibido una carta de la UNIVER-

•SIDAD de KIOTO formulando diver-
sas preguntas al respecto, más que
•nada consultas. No es la primera vez
que ocurre, pues ya ha recibido mi-
sivas desde NEW-YORK, interesán-
dose por la evolución y origen de
determinados apellidos. Esto, según
puedo leer en «Baleares» en la co-
Jumna de Joana Tarongí.
' • La pasada semana fue el CAM-
'PEONISIMO y mejor amigo ...GUI-
'LLEM TIMONER y ésta lo fue «MA-
DO BANYA», el personaje invitado
al programa de T.V.F. que ptesenta
y dirige °ARLES MARIN )bajo el tí-
tulo generic° «TAL COM SON».

• Sin duda ha llamado la aten-
ción el amplio reportaje/entrevista
de más de veinte páginas que ha de-
dicado «EL PAIS» en su revista do-
minical a nuestro artista universal
MIQUEL BARCELÓ. No me extraña,
porque el felanitxer desde hace mu-
chos años está en la cúspide de la
pintura mundial. 	•

• El C.D. FELANITX sumó una
IMPORTANTE VICTORIA frente al
histórico CONSTANCIA de INCA.
Un equipo muy devaluado última-
mente. El partido fug malo, ya que
ni el viento ni el equipo visitante
aportaron nada en absoluto para que
cl espectaculo tuviera alguna rele-
vancia. El GOL victoriosolo marcó
ISIDRO TERUEL (no hay peor cu-
ña que la misma madera)'-recorde-
mos que Teruel no hace mucho mi-
litó en las filas inquenses-. Un tan-

to que hubiera sido imposible sin la Futbol
colaboración dc COLAU, que lanzú
un potente chut que no pudo atajar
cl meta Martorell (que por cierto,
con tanta melena, andaría con me-
lbs aplomo que un bizco tirando al
blanco).

• Indignado andaba el presi del
ATCOS. PORTOCOLOM el conocido
TONI CUENCA, quejándose de la
labor arbitral en que los oportenos»
perdieron en SANTA PONÇA por un
inmerecido TRES a UNO. ¡Más que-
mado que la pipa de un indio!

* Fue cl pasado sábado en VI-
LLAPALAC IOS cuando el amigo
JUANITO CORCHADO contrajo ma-
trimonio con la señorita EMILIA
GARRIDO con mucha más pompa y
más boato que el de rigor. Fueron
DIECIOCHO 1 o s «MALLORCOS»
(así nos Haman por aquellos pagos)
que se desplazaron a aquella ciudad
para celebrar el acontecimiento.
Una traca espectacular estuvo a
punto de causar más estragos y más
disgustos que los que nos da la
«Expo». ¡Vaya traca y vaya atracón
que se dieron los comensales! Un
suceso que quedará plasmado para
Ia posteridad gracias a las magnifi-
cas fotos del «paparazzi» JAUME
MONSERRAT.

• El pasado miércoles el perió-
dico «EL DIA-16» se hacía eco en
un amplio reportaje de la PRIME-
RA SERIE de TELEVISION MA-
LLORQUINA que será protagoniza-
da por el cantautor TOMEU PENYA
que produce «PRODUCCIONS RA-
MON», que tendré oportunidad de
dirigir contando con un magnifico
equipo de colaboradores, entre los
que cabe significar a PERE OLI-
VER, un fotógrafo/artista que se
ha alistado a última hora. Por cierto
Pere está preparando cl montaje del
«D'AVALLEMENT0 y tiene «in men-
te» poner en marcha un «CONCUR-
SO DE ROCK»... Ya les contare,
ya.

• El pasado miércoles debía te-
ner lugar en «S'ABEURADOR», la
anunciada ENTREGA de TROFEOS
como colofón de una CENA de
COMPAÑERISMO con motivo del
«V TORNEIG DE TRUC DE LES
ILLES BALEARS» que, a nivel lo-
cal, se ha disputado en aquel ce-
náculo. Los triunfadores, SEMIFI-
NALISTAS, debían jugarse el pasa-
do día 21 en PORRERES el pase a
Ia gran final. Como la cosa nos pilla
con el paso cambiado, hablaremos
de ello ámpliamente la próxima se-
mana, si Dios quiere, claro.

Copyright:
MIQUEL A. JUAN GARCIASy
EDITORIAL RAMON LLULL

SE NECESITA MUJER para cocina
en Cala d'Or. Horario seguido.
Informes, Tel. 643509.

PARA LAS PERSONAS que estén
preocupadas por su FUTURO y bus-

quen nuevos ingresos económicos.
Concertar entrevista al Telefono
582430.

ALQUILO LOCAL apto para despa-
cho, en Felanitx.
Informes en esta Admón.

SE ALQUILA CASA de campo a 4
Km. dc Felanitx.
Informes en esta Admón.

Sala

Eis infantils perdereii la imhatilfitat
gol desviant la pilota a la dreta del
porter visitant. Llavores Toni B. Co-
ronado reduiria cliferencies amb un
bon gol. Marcaren Ruben (2), Santi
(2), Pou i Valverde. Jugaren Pou,
Manuel, Santi, Valverde, Ruben, Vi-
dal i Adrian.

L'alegria ens la proporcionaren els
alevins dirigits molt be per Toni Pro-
hens que, sense jugar gens be gua-
nyaren per un just tempteix al F. J.
Ballester de Campos dins el Joan Ca-
pó. La tercera victòria consecutiva
que els dóna opció a les finals in-
sulars.

Un contundent 8 a 2 dona els clos
punts i les esperances a l'equip ale-
vi de Regional que, malgrat les ex-
pulsions de jugadors i entrenador,
Iluitaren de debò fins al final, gua-
nyant cómodament al seu rival. Do-
mingo Barceló, que peca d'individua-
lisme durant tot l'encontre, marca
els vuit gols. Jugaren, Juanjo (3),
Pere (2), Paco (1), Domingo (2), Vi-
cens (3), Tomeu (3), Villanueva (2),
Eva (2), Ratnon (3), Fontanet (2) i
Maimó (2). •

Primera derrota del infatils de.
promoció clins Felanitx per 0-6. Der-
rota que no els impedeix seguir pri-
mers, però que no es gens positiva.
Jugaren, Marc (3), Fco. Cañas (1), A.
Cañas (2), López (1), Vlaca (3),
Uguet (2), Zamorano (2), Taboada
(2) i Alcón (1).

Victõria important clavant els co-
listes de l'equip CONS. CALDERON,
que tot i acusar moltes baixes va
veneer i golejar. Els gols foren de.
Campos, Petty, Guindi (2) i Mayo-
ral (3).

PROPERA JORNADA.-Avui a les
10, els • d'Iniciació Promoció a Cala
d'Or front al S'Arenal «B». A Ciu-
tat els Benjamins Regional jugaran
contra el C.D. Molinar i els Benja-
mins Futbol 5 contra el Playas de
Calvià «A». A Felanitx, avui també -
els Alevins Regional dirimiran amb
el Col. Bellavista Arenal i els Alevins
de Promoció, a Cala d'Or s'oposaran
al Col. Públic Lloret.

LO MILLOR.-Els Alevins d'Esco-
lars, que amb ola seva tercera victò-
ria donen una passa de gigant jun-
tament amb els infantils. Molt be
Toni i Picota.

LO PITJOR.-Un cop més l'arbi-
tre SANCHEZ de Ses Salines. Pareix
que la Federació ens envia el que
els altres no volen.

Escriu: MARINO TALA VANTE

III Liga de Invierno
CA'N MOIX-S'OLIERA, 1 -
CASA EXTREMEÑA, 1

Partido muy disputado. Los extre-
meños mejoraron en su juego de
conjunto y de cara a la portería con-
traria, cosa que les permitió adelan-
tarse en el marcador. En cambio cl
CA'N MOIX-S'OLIERA, dio la im-
presión de no tener motivación en
el encuentro, como tampoco en el re-
sultado, que al final consiguieron
igualar. Pero ya se sabe que en fut-
bol no hay enemigo fácil.

(Passa (1 la pig. 8)

RESULTATS
Iniciació Regional
APA COL. ST. ALFONS/P. MAR, 2
COL. S. ANTONIO ABAD «B»,
APA TRAMUNTANA (Ciutat), 3
APA COL. ST. ALFONS/P. MAR, 1

Promoció
APA COL. ST. ALFONS/P. MAR, 7
APA COL. S'ARENAL «A», 1
Benjamins Regional
APA COL. ST. ALFONS, 6
CLUB ATL. D'ALCUDIA, 1
Benjamins Promoció
APA COL. ST. ALFONS, 2
COL. REI JAUME III «B», 3
Benjamins Futbol 5
OL1MPIC DEL M. «B», 2
C.D. FELANITX, 6
Alevins Promoció
APA COL. ST. ALFONS/
PEL. KISKA, 3
F.J. BALLESTER (Campos), 2
Alevins Regional
APA COL. ST. ALFONS/B. ARCS, 8
AA. VV. LA SOLEDAD, 2
Infantils Promoció
APA COL. ST. ALFONS,
SELEC. LLUCMAJOR (Cadet), 6
Seniors (2.a Regional)
CONS. CALDERON FEL., 7
DYRECO PALMA, 1

Jornada d'eufòria pels felanitxers
que, setmana rera setmana van mi-
llorant el seu joc. Sis victòries per.
tresderrotes donen una imatge bas-
tant bona del futbolet felanitxer.

Els jugadors d'Iniciació, amb l'ab-
sència del seu mister J. Mas per mo-
tius de feina, perderen per 3 a 1 da-
vant el colista. El San Antonio Abad
«B» caigué dins Sa Mola per 2-0; els
gols foren de M.A. Illescas i Juanito
davant St. A. Abad i el gol al Tra-
muntana el marca Hayo. Front al S.
Antonio Abad «B» jugaren Martinez
(2), Hayo (3), Vaca (2), Ramallo
(1), Lluís (3), Mut (2), Juanito (2),
Alex (2) i Cerdà (1).

L'altre partit, que els enfronta al
colista Tramuntana, el jugaren, Mar-
tinez (1), Hayo (3), Uguct (1), Va-
ca (1), Vidal (2), Andreu (1), Ra-
mallo (1), Mut (1), Lluís (I), Juani-
to (1) i Alex (1).

Una rotunda victòria per 7 a 1 da-
vant l'Arenal «A» dona força al li-
derat del PINT. MAR dins els es-
colars. Quatre gols de Sa Vaqueta,
Juanito (2) i cl petit Pere Uguet
marcaren la diferència. Jugaren Ra-
mallo (2), Hayo (3), Alex (2), Lluís
(2), Juanito (2), Vaca (2), Cerda
(2), Uguet (3), Andreu (1), Vidal (2)
i el clebutant Tomeu Sureda (3).

Els benjamins d'En Xesc Blanco
guanyaren a l'Alcúdia dins Sa Mola
per un 6 a 1 fàcil. Una victòria que
els coHoca dins els primers Hoes del
play-off «C». Marcaren, Ismael (3),
Cañas (2 gols de falta directa), i la
fernina Carolina. Jugaren, J. Blanco
(2), Xesc Blanco, Cañas (3), Caroli-
na (3), Bel M.a (2), Raimundo,
Uguct, Coronado (2), Chemota (3),
Manresa (3) i Ismael (3).

Als escolars, l'APA St. Alfons cai-
gué derrotat dins Sa Mola per un
2-3. En Xesc Norris presenta un
equip molt complet, ple de jugadors
que no solen jugar habitualment. El
capita Pere Barceló marca el primer
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. 	Massa lesionats

; FUTBOL
I.  PREFERENTE

El Febnitx batiá a! histórico Constancia
Felanitx, 1 - Constancia, 0

Algo más de entrada de lo habi-
tual. Defraudó el equipo visitante
que pese a su mejor clasificación vi-
rio en busca del empate inicial.

FELANITX: M. Roig, Suñer (Az-
nar I), Borrás, J. Roig, Oliver, Co-
]au, Leandro, Vico Alfonso, Teruel
(Gori), Almodóvar (Francis).

ABITRO: Prieto. Bien. Tarjetas
amarillas a Sampol, Colau, Escarrer,
Leandro y Rcinoso.

GOLES: 1-0, min. 70, Teruel, apro-
vechando un rechace el portero, tras
un disparo desde lejos de Colau.
MAL PARTIDO

Tarde ventosa -que -dificultó la
practica del fútbol, por cuyo motivo
cl partido fue uno de ois peores de
Ia presente temporada. El Constan-
cia no quiso arriesgar lo mas míni-
mo, por lo que el encuentro se de,
sarrolló en el centro del campo, con
muchas brusquedades. Sólo a raiz
del gol, intentó el conjunto inquen.-
se la consecución del tanto del em-
pate.

Cabe destacar la lucha en el cen-
tro del campo de Nico, que realizó
cl trabajo sucio del equipo, y sin
duda Ja salida del joven . Francis,,en
los últimos minutos, dando las po-
cas alegrias que ofrecieron ambos
cquipos a la parroquia.

MAIKEL
PROXIMA JORNADA

PREFERENTE: ALCUDIA - FE-
LANITX.

2.. REGIONAL.—En «Sa Lleona»:
S'HORTA-LA SALLE.

PLA NA TESA-CAS CONCOS.
3.a REGIONAL— ANDRATX-POR-

TO-COLOM.

2. 2 REGIONAL
VILAFRANCA, 4 - S'HORTA, 3

Partit jugat de poder a poder amb
dues parts prou diferenciades. A la
primera els locals assoliren un clar
3-1 i a la segona el S:Horta millor
assentat en cl terreny disposa de
mes bones oportunitats. En aquesta
2.a part el collegiat, que per, cert es-
ligué pèssim, anulà dos gols al nos-
tre equip. Els gols foren de Gaspar
des de fora de l'àrea, Julian de pe-
nal i de bell nou de Gaspar en juga-
da personal. Cal observar que tant el
S'llorta com el Vilafranca, pel que
es pegué veure diumenge passat, no
mereixen ocupar el lloc que ocupen.
El millor jugador del Vilafranca fou
l'ex-manacorí Pere Llull que marea
tres gols. Alineació: Jaume, Mateu,
Carrasco, Adrover, Dino, M. Roig (J.
Pifia), Torrens (Barceló), Julian,
Ian, García i Gaspar.

Demà diumengc a les 1530, STIor-
ta - La Salle.

CA'S CONCOS, 7
PUIGPUNYENT, 1

BANQUET DE LUXE
Mal partit contra el darrer classi-

ficat que nomes juga amb 9 homes.
Els gols els feren Mayoral (2), Ben-
nasar (2), Biel, Adrover Sastre i

Guillem. L'arbitre, a to amb el par-
tit; expulsa a Julia.

Jugaren: Aleix, Mique!, Julia, J.
Antonio, Biel, Mateu, Juanelc, Adro-
ver Sastre, Bennasar, Colau i Mayo-
ral. Al segon temps sortiren Sales,
Uguet, Tauler, Guillem i Jaume.

Joan Mas

REGIONAL
EL ARBITRO DECIDIO

STA. PONÇA, 3
ATCOS. PORTOCOLOM, 1

Faltaban tan sólo catorce minutos
y los visitantes ganaban (0-1), pero
el ,trencilla•de -turno se empeñó .en
que el marcador se alterara en otro
orden. Expulsó a tres jugadores
«porteños» en una polémica jugada
y pasó lo que pasó... ¡Una pena!

CADETS
C.D. FELANITX, 1 - S'HORTA, 3

DOS JUGADORS EXPULSATS
Bon partit dins--el Torrent:5, -0n els

locals s'esforçaren de dcbó, però els
nervis els varen perjudicar molt.
L'arbitre expulsa dos jugadors lo-
cals, Santi i Lupa. El gol fou marcat
per Juanjo Miró. Jugaren: Lupa, Da-
vid, Quique, Esteban, Santi, Frias,
Miró, José, M. Angel, Estrella i Ser-
ra (Mut, Porras, Páramo i Bernardi-
no).

JUVENILS
BOGER„2 - S'HORT.A,

Derrota inesperada d'ers nostres
juvenils ja que acudiren a Búger dis-
posats a dur-se'n qualque cosa posi-
tiva, però no pogué ser. Molt me
tem que haurà de treballar força el
mister A. Caldentcy per recuperar
l'ànim d'aquests allots que cada diu-
menge lluiten per situar-se. Esperem-
que demà tenguin un poc de sort,
a les 10'30 enfront del Virgen de
Lluc.

C.D. CAMPOS, 3 - C.D. FELANITX, 2
DERROTA SIGNIFICATIVA
Una derrota mes pe Is juvenils,

que no aconseguiren guanyar el «der-
by» comarcal. Dos gols marcats per
Cano i Tomeu no bastaren per fre-
llar als campeons. Una vegada mes
es va notar l'absència de Francis i
Thomas, convocats per l'equip de
Preferent.

M.T.F.

INFANTILS
S'HORTA, 5 - FELANITX,

S'esperava mes del Felanitx que
fou fluix en defensa. El nostre equip
en tot moment li fou superior. Cal
destacar la bona actuació del nos-
tre porter en jugades clecissives.
Gols de Barceló (2), Pcdrito (2) i
Juani.

CAS CONCOS, 2 - PORRERES, 1
A LA Fl SE GUANYÀ A CASA
Nomes havien guanyat un partit al

Vilafranca (3-4) els infantils de Cas
Concos i havien perdut tots els dis-.
putats a casa. Amb aquesta victeria
davant el Porreres, tal vegada s'hau-
ra trencat la ratxa. Els gols foren

Resultats
Cadets.
BASQUET INCA A
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 22
Juvenils.
TRANSESTE SANTANYI 	 43
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 59
Júniors.
JOAN CAPO PALMA 	 54
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 49
Seniors fern.
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 27
SANTA MONICA 	 41
Sèniors masc.
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT 50
BINISSALEM 	 22
III Divisió.
AUTOCARES -GRIMALT 	51
IMPREMTA BAHIA 	 58

Comentari
La gran quantitat de lesionats

perjudica força el rendiment dels
equips seniors, ja que tots tres en
són afectats. A mes, cal tenir en
compte que la curta plantilla dels
júniors es va veure.acurçada de for-
ma alarmant, aquesta jornada, per
les obligacions militars d'alguns dels
seus components. Totes aquestes cir-
cumstancies expliquen, en certa ma-
ltera, els discrets resultats.

Els CADETS colleccionaren una
nova derrota molt clara en front
d'un rival que els superà sempre,
sobre tot en estatura. Però destaca,
negativament, la pobra anotació
aconseguida.
. No passaren.gens de pena els JU-

VENILS a Santanyí. Els felanitxers,
ja des dels primers moments asse-
guraren el resultat i en el minut 7
ja havien aconseguit tretze punts de
diferència (2-15), cosa que els per-
meté un còmode domini en el mar-
cador que arriba a ser de 22 punts,
durant la segona part. L'anotació va
estar molt repartida i es notícia que
Cesar no encapçala aquest apartat.

Els JUNIORS nomes disposaren
de cinc jugadors, més els juvenils
R. Bover i Albert els quais no juga-
ren amb el seu equip. Absences mas-
sa importants de Lladó, Fullana i
Amengual (ells tres aporten més del
60% de la puntuació habitual de
l'equip al llarg de la temporada).
Passant al partit diguem que no hi
va haver diferencies molt grosses. A
la primera part hi hagué un petit
domini dels de Palma i a la segona
dels de Felanitx, amb un lapsus de-
cissiu, en els cinc minuts darrers en
els que encaixaren un 12-3. L'anèc-
dota fou que a la pista on s'hayia

marcats per Pedro i Nicolau, que lu-
izaren cl millor partit de la tempo-
rada. L'arbitratge fou a càrrec del
joveníssim Cuenca, que ho feu be.

'no

BENJAMINS
MANACOR, 9 - S'HORTA,

Superioritat local que va contenir
el S'Horta uns vint minuts, però que
després hagué de cedir. El Manacor,
malgrat tot, no demostra ser un dels
primers equips. Avui dissabte, a les
11, S'Horta-Vilafranca.

de jugar l'encontre, no hi havia llum
i s'hagué d'anar a una altra. Fa dos
mesos els de Felanitx ja s'hi troba-
ren amb aquest mateix problema i
en aquella ocasió se suspengué el
partit.

Tampoc guanyaren en aquesta
ocasió les FEMINES. La histèria del
partit es semblant a la d'altres ju-
gats per les nines. Joe i marcador
equilibrats, o inclús dominats pel
Joan Capó la major part del temps,
però uns minuts desastrosos en que
se reb,un parcial fort (1-14 entre el
minutks10 i el 15 del primer temps)
decideixen el resultat de l'encontre.
MenckOnem que A. Camarero, amb
els.•rints obtinguts, s'ha convertit en
la primera jugadora del Joan Capé
que arriba a 2.000 punts.

Certament fàcil fou la victòria
dels SENIORS MASCULINS contra
el colista Binissalem. Però, amb tres
jugadors lesionats i un marcador 4-5
en el minut 10, el panorama no era
massa esperançador. Aquest triomf,
a falta de tres jornades, els mantó
en la quarta posició de la higa.

L'equip de TERCERA es el que té
mes problemes de jugadors ferits i
coixos. Per això, el diumenge, inclús
debutà el juvenil R. Bover i els jú-
niors R. Lladó i Pere J. Fullana ju-
garen molts de minuts i feren un
partidas. Aconseguir la victòria se
posa quasi be impossible a la prime-
ra part perquè els de s'Arenal aga-
faren rt9Olt avantatge (1-10, 6-22 i fins
a 18 Pubts en el minut 17, per an-i-
bar al descans amb un 22-36). L'Au-
tocares Grimait, durant gran part
del primer temps, tudava massa pi-
lotes sota la cistella contraria. La
més disputada i bona segona meitat,
amb els dos jugadors mencionats
com a figures, va tenir com a millor
influencia els 7 punts del resultat fi-
nal. Les tres derrotes consecutives
allunyen de forma quasi be definiti-
va la fase final de Balears, però l'ob-
jectiu que se volia ja esta més que
complert.

ANOTADORS

Juvenils.—M. Nada (14), C. Gue-
rrero (13), César (12).

Júniors.—Jordi (14), J. Pons (14),
R. Boyer (10).

Seniors fem.—C. Gardas (14), A.
Camamero (6), M. Estelrich (6).

Seniors masc.—P. S. Barceló (12),
César (11), Gaspar (10).

III Divisió.—G. Amengual (20), R.
Lladó (18), P. J. Fullana (9).

AQUESTA JORNADA

En aquesta ocasió hi haura jorna-
da completa a Felanitx el dissabte,
mentre que el diumenge els tres
equips seniors es desplaçaran.

Els riyals del dissabte seran Cam-
pos (cadets), Esporles (juvenils) i
Llucmajor (júniors). El diumenge
sortiran a Santanyí (seniors masc.),
Inca (seniors fern.) i Ciutat (M. Jog-
ging, tercera divisió).

LARRY CISTELLES



Puertas ExtensibleS
Galvanizadas y
lacadas
vanos colores.

Persianas de Aluminio
Color Plata, Bronce y
laCadas varios colores.

C.t F. 4.07.204S71
cf. Emre... 1 -Teief000 Sa 03 st
FELANITX (Mallorca)
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CARPINTERIA NIETAL1CA

Puertas Basculantes
Galvanaadas, tacadas
Imitación madera.

Puertas Cancela
Kern) y Alumimo y
Con mando a distancia

Puertas Arrollables
Galvamzadas y lacadas
Manual y mando a distancia

TALLERES
MECANICOS
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Co:oms a la Sala
LES CARTES REFERENCIADES

D'ença que hem cornençat l'any de
les efemèrides hi ha hagut tres per-
sonatges que han tengut la delicade-
sa de fer esment de COLOMS A LA
SALA, mitjançant cartes al Director
a aquestes planes. A tots tres i en
mostra d'agraiment les tornarem la
pilota.

El primer va ser «lo moro de Bini-
farda», que ni es moro ni de Bini-
farda i ja varem dir que ni tant sols
faríem cap comentari del seu dis-
curs tendenciós, per?) com que des-
prés es va atrevir a usar el nostre
nom en va, li agrairiem que les se-
ves llacunes històriques no les om-
plis amb referencies gratuites, per-
què els nostres arxius són ',fens de
(lades que les planes d'un diari no es
el lloc mes idoni per treure-les.

El segon va ser el virtuós de la
ploma i que tant be li va anar per
La Sala perque «casualment» els
seus terrenys varen ser els únics
possibles per fer la depui-adora de
Portocolom i el preu de venda va
ser a preu de solar, ens referim na-
turalment al virtuós de les metàfo-
res; el Sr. Bonet. Al seu darrer escrit
ens va enlluernar amb una parrafa-
da de «corrida» per l'Ajuntament,
nosaltres que varem .poder seguir
moltes de les seves intervencions
memorables als Plens, com es ara la
lliçó magistral sobre el reforçament
dels ossos a força de Het subvencio-
nada, cnyoram les seves parrafades.
Per?) anem a la carta. Scgons el Sr.
Bonet el nostre portaveu. te la clau
de l'Ajuntament, si ell ha fet aquest
descobriment, seria de molta ajuda
que ens donas una pista dé on pot
esser el pany, perquè una clau sense
pany fa poca vasa i, per emprar el
seu llenguatge, ve esser com un «to-
rero» sense capa. El que si té raó
és d'esmentar les passes en fals, es
ben cert que no són bones per nin-
gú!

I per acabar el tercer que ens de-
dica cl seu temps es el Batle que, re-
gularment vol dir la dan-era paraula

dissabte passat, va cometre una se-
ric d'errades que convé rectificar i
puntualitzar perquè venint d'una
persona que ha passat molts d'anys
de la seva vida per La Sala, ja hau-
ria de saber com són les coses que
va comentar. Digué que «l'Ajunta-
ment em va cocedir el permis...»,
l'Ajuntament no atorga permissos,
els permissos o Ilieències d'obra les
atorga un òrgan dc l'Ajuntament que
en aquests moments es la Comissió
de Govern per a obres majors i cl

Batle per a les llicencies d'obra me-
Dors. Digué també que: «A partir de
dia 1 de gener... les obres menors
cs concedeixen en qüestió de dies, en
virtut d'un decret firmat pel Bat-
le...», mai ha dit que les obres me-
nors abans les donava la Comissió
de Govern, en virtut d'un decret sig-
nat pel Batle que li passava aquesta
atribució prúpia del Batte i el de-
cret nou l'únic que feia era recupe-
rar la potestat regalada a la Comis-
sió de Govern, la qual cosa pot acce-
lerar l'atorgament de les llicencies
d'obra menor uns dies, per3 no més
de sis perquè la Comissió de Govern
es reuneix cada setmana. I per aca-
bar diu que: «... en virtut d'un de-
cret signat pel Batte, el qual no fa
sinó refrendar la proposta del Ser-
vei Tècnic Municipal, que es l'òrgan
que decideix si la petició mereix es-
ser atesa». L'òrgan que decideix l'a-
torgament de les llicncics es el Bat-
le per a les obres menors i la CO-
missió de Govern per a les majors
com ja s'ha explicat. 0 sigui, que
convé dir les coses dares i precises
i per aim') el Batle és l'Unie que ens
pot aclarir per q tie el deeret que re-
cuperava les seves atribucions per
a torgar les Ilicìqicies menors, per
quina rm .) inexplicable no va recu-
perar les competìqicies per coneedir
les Hirt:licks d'obra major i aixi po-
dria dir que: «les obres majors es
concedei wit en questió de dies»?

AVIS: Divendres dia 28 hi haura
el Congres Ordinari del mes de fe-
brer a les vuit del vespre al lloc
de costum, després soparem i farem
una broma. Pensau a venir!

••••■••■•, 

Trot felanitxer
HIPODROM DE MANACOR:

Reaparegué PAMELA després
d'una Ilarga temporada de descans
i se li nota la falta d'activitat cap
al fi de la cursa.

Antoni Bonet torna collocar els
seus dos cavalls entre els millors;
mentre NECTRIA ROYAL fou segon
(1'25'1) per darrera Panyora, NA-
CHITO fou el més rapid de la cursa
de Nacionals, encara que es va ha-
ver de conformar amb el tercer lloc:

1. HIVERN, 1'24
2. PERSONALIDAD, 1'25'1
3. NACHITO, 1'23'9 (F)

Joan Mas

VENDO 0 ALQUILO LOCAL en Por-
to-Colom, en Urb. Cas Corso.
Precio nteresante.
Informes, Tel. 580133.

ALQUILO PISO en C/. Verónica, 25.
Informes, Tel. 825229.

• Que passa amb el Pavelló? Les
obres encara no comencen.

• El grup excursionista CABRIT
fén la ruta de l'Anccluc, dirigits p'En
Tia de Can Moix. Una pasetjada
molt animada.

• Els júniors perderen de cinc
punts davant un fluix Joan Capó de
Ciutat; es notaren les absències de
Rafel Lladó i P.J. Fullana, per mo-
tius militars.

• El C.D. Felanitx millora; amb
la victòria davant l'històric Cons-
tancia ha aconseguit anar a la Ili-
gueta d'ascens.

• Els juvenils del C.D. Felanitx
toquen fons. Qui els ha vist i qui
els veu...

• A la tenda d'animals de com-
panyia de Jaume Fil, es pot veure
aquests dies una preciosa serp asià-
tica.

• El «presi» dels ATCOS. feia
fum dins Calvià, quan veia la ma-
nera d'actuar de l'arbitre i el seu
equip que no aconseguia puntuar
davant un modest adversari.

• El I Trofeu Ciutat de Felanitx
Infantil està quasi a punt. Aquest
cop l'organització sera amb el su-
port de J.S. Picorncll i del corres-
ponsal de D.M. Miguel Adrover.

Moixet i Marino

Ajuntament de
Felanitx
Extracte dels acords:de la
Comissió de Govern del 10-2-92

S'aprova l'acta de la sessió ante-
nor.

S'autoritzaren diversos traspassos
de sepultures del Cementeni munici-
pal.

Es va prendre nota de les renún-
cies dels Srs. Bernardino Artigues
Obrador i Julia Cerro Marcos.

Es denega el projecte d'execuciír
presentat per la Sra. Pilar Elena
Rosselló.

Es concedi llicencia al Ministeri
d'Educació i Ciencia per a la cons-
trucció de 21 unitats d'E.G.B i 6 de
Pre-Escolar al c/ Sales.

S'assesorà el Sr. Bathe en afers de
la seva competencia.

Fora de l'Ordre del dia s'acorda
que pels serveis tècnics municipals
es redacti un projecte per a la cons-
trucció de l'accra del c/ Carme de
Portocolom.

Acaba la sessió a les 23 hores i 30
minuts.

Felanitx, 17 de febrer de 1992.

El Batle
Miguel Riera i Nadal'

El Secretan:
José Fuster Mes quida

Tombats a la molsa

Foc i fun]
Faltaven Rocs dies, ben pocs, per qu arribas Nadal, quart, a

la ciutat cle Valencia, la blaveria; es a dir l'anticatalanisme politic
i cultural, convocava una manifestació «per la llengua valenciana»,
que incloïa implicitament el rebuig a la unitat de la llengua ca-
talana. L'esmentada manifestació, no gaire nombrosa per cert,
compta amb la presencia de grups de caire feixista, que, precisa-
ment, no es caracteritzen per usar aqueixa «llengua valenciana»,
diferent de la catalana, que diuen defensar. Quan acaba la mani-
festació, un grup de manifestants, més o menvs incontrolats, es
dedica a ilençar a una foguera tot aquell llibre que estigues es-
crit en català, i aixi, entre d'altres, anaren al foc llibres escrits
arreu de les terres de parla catalana, Ausias March i Francesc
Eiximenis inclosos.

Des d'aquest recó ja hem comentat en ocasions anteriors, fets
relents a la crema de llibres, com una de les formes mes inquie-
tants i significatives, juntament amb el racisme i la xenofòbia,
del feixisme, d'un feixisme que, lamentablement, sembla que co-
mença a reviscolar a la vella Europa.

Cremar un llibre no es sols rcemar unes quantes pagines im-
preses. Aquell qui crema llibres, esta cremant, implícitament, els
autors, les idees, la llengua en que estan escrit, les persones que
els llegeixen i admiren,... L'incendiari de llibres intenta exorcit-
zar, amb el seu acte, allõ que li fa por, all?) que tem. La Inquisició
cspanyola cremava Ilibres que considerava heretges, de la matei-
xa manera que entregava al braç secular els condemnats a la fo-
guera; els seguidors de Hitler començaren cremant llibres i aca-
baren duent tot un poble —el jueu— als forns crematoris.

S'ha d'anar amb compte amb el feixisme i les actituds feixis-
litzants. A la ciutat de Valencia la barbaric i la incultura crema-
ven al carrer llibres escrits en català, perquè, en realitat, eis fa
por el redreçament nacional del Pais Valencia i que aquest redre-
çament pugui materialitzar-se en una consciencia nacional.

Antoni Roca




