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La etapa reina dei XXV Cinturón
Ciclista a Mallorca terminani en la rodei Ia.
San Salvador el día 20 de abril

Este ario se cumplen las bodas de
plata del Cinturón Ciclista Interna-
cional a Mallorca de ciclismo afi-
cionados, prueba que está conside-
rada como la más importante del
ciclismo aficionado de Europa.

Consta el Cinturón de seis eta-.
pas, dando comienzo la primera el
día 17 por la tarde en Palma.

La prueba está patrocinada por el
Consell Insular de Mallorca y este
ario con motivo de su veinticinco
aniversario, el C.C. Mina, club or-
ganizador, ha realizad -in esfuerzo
extraordinario para poder festejar
la efemérides: 22 equipos tomarán
la salida representando a más de
catorce naciones. Cabe destacar - la
presencia de un equipo de Cuba y
otro de la URSS.

Pero 'para los felanigenses la gran
noticia es que la considerada etapa
reina del Cinturón, tendrá como fi-
nal el Santuario de San Salvador,
en la tarde del viernes día 20 de
abril sobre las cinco

Esta etapa sera patrocinada por
el Excmo. Ayuntamiento de Felanitx
y es de esperar que los aficionados
al ciclismo felanigense van a res-
ponder a este esfuerzo de nuestro
Ayuntamiento.

Serán ciento cuarenta llilómetros
los que tendrán que recorrer los ci-
clistas para llegar a la cima de San
Salvador, habiendo escalado en el
Km. 44 el Puig Major. Por lo que

La festa de !Inge!
Oferim un avanç del programa

que enllesteixen el Cercle Recreatiu
i la Llar de la Tercera Edat per la
Diada de l'Àngel a Sant Salvador.

Devers les 11'30 del matí, la Ban-
da de Música obrirà la festa amb
una tocada.

Al migdia hi haura dinar de frei-
xura i el capvespre ball de bot ani-
mat pel grup qAixf. balla Manacor».

I més tard i com a cloenda de la
diada, hi haurà missa.

Les persones que vulguin fer re-
serva per places d'autocar i tiquets
pel dinar, poden acudir a la Llar de
Ia Tercera Edat o al Cercle Recrea-
tiu. Preu del viatge i dinar, 500 ptes.

Patrocina la festa el nostre Ajun-
tament.

se ve las dificultades de la jornada
serán enormes.

Esta etapa tendrá dos pasos por
el interior de Felanitx siendo el pri-
mero alrededor de las 4 de la tarde,
disputándose dentro de nuestra ciu-
dad un sprint especial. Desde Fe-
lanitx se irá hacia Es Carritxó,
S'Horta, Felanitx y otro paso por el
interior de nuestra ciudad, dispu-
tándose esta vez una meta volante,
para enfilar luego la montaña de
San Sahladõr,- dõnd-e- estárá situada
la meta y el gran premio de la
montaria. La llegada está prevista
para las 16,55 de la tarde. Termina-
da la etapa se procederá al reparto
de trofeos e imposición de jerseys
en el mismo Santuario.

La organización del Cinturón nos
ruega hagamos un llamamiento a
los aficionados para recordarles
que a las 16,30 se cerrará la carre-
tera de San Salvador, por lo que se
deberá subir al Santuario con an-
telación. Asimismo se ruega que
esta subida se haga con el menor
número de vehículos posible, dado
que la caravana y organización del
Cinturón constan de más de cien
coches, por lo que los aparcamien-
tos en la cima serán difíciles.

Esperemos que todos nuestros
aficionados puedan disfrutar de
una gran tarde del mejor ciclismo
aficionado que en este momento se
puede ver en el mundo.

La visita pastoral
Confirmació de 230 joves
Amb l'Eucaristia solemníssima

que celebra el Bisbe de Mallorca,
Dr. übeda diumenge horabaixa a la
Parròquia de Sant Miguel, al llarg
de la qual foren confirmats 230 jo-
ves i al-lotes de Felanitx, es clogué
la visita pastoral a la nostra parrò-
quia.

Aquest acte, que tingué una signi-
ficació ben especial per un ample
sector de la comunitat felanitxera,
es desenvolupa dins el clima més
adient, sota l'esguart fraternal del
prelat i la presencia d'un gran nom-
bre de fidels. El Cor Parroquial i la
interpretació a l'orgue —per Mateu
Oliver— de partitures adequades,
aida a la brillantor de la cerimónia.

El Sr. Bisbe al llarg de les dues
jornades que passa entre els felanit-

Ia crisi superada
Els successos que han tengut con-

vulsionada l'opinió pública durant
la setmana passada no podien que-
dar sense el nostre comentari.

Ens referim, ja ho deven haver
endevinat, a la crisi haguda entre
l'Ajuntament i la direcció i el Con-
sell del Centre Cultural, degudament
secundats per la regidora de Cultu-
ra.

Una vegada resolt el drama, hem
de confessar modestament que no

tret. un pant de. net; _perquè
és ver que la crisi s'ha resolta, però
no hi ha manera de sebre per què
hi ha hagut crisi.

Aquest setmanari, dissabte passat,
publicava una nota del, Comité local
del PP. on es deia que aprovava
l'actuació del Centre Cultural. I nos-
altres deim: si efectivament l'apro-
vava, ¿per quina raó, el Grup Popu-
lar, que és qui fa i desfà a la Sala,
havia decidit retallar-li la consigna-
ció d'una manera tan dràstica?

Qualcú va parlar de qüestions per-
sonals, pet-6 nosaltres no creim que
sia una raó suficient per a explicar
Ia retallada. Qualque diari apunta-
va cap a una altra direcció: algunes
actuacions del Centre Cultural no
haurien agradat a la cúpula del P.P.;
però si existeix un consell per fer
marxar el Centre, en Hoc de menar-
lo directament el Consistori, és per-
què disposi d'una independencia i
llibertat de moviments. Es obvi que,
funcionant com funciona, el Centre,
per força ha .d'organitzar .uns actes
que agradaran molt a l'Ajuntament,
uns altres no tant, i qualcun. no gens
ni mica.

Però no hem d'oblidar que l'A-
juntament maneja els doblers de
tots i la vida cultural d'un poble no
pot dependre dels criteris d'un par-
tit concret.

Alguna contadíssima actuació del
Centre Cultural possiblement ha mo-
lestat els cappares del P.P., una con-
ferencia recent sembla que també va
inquietar els representants del par-
tit que comanda a Madrid; pet-6 l'ac-
tuació del Centre també ha d'esser

xers malda de tenir contacte amb
tots els sectors que duen a terme
tasques pastorals, i visità les vica-
ries del terme, es reuní amb les reli-
gioses, els educadors, nins i joves de
l'esplai i MIJAC i els pares respec-
tius, pares dels nins que han de re-
bre la primera Comunió i amb la
gent de la Tercera Edat.

independent de les pressions que pu-
guin venir amb signe contrari.

Hi ha temes relacionats amb la
política, amb l'actuació dels gover-
nants, que poden tenir un caire cri-
tic, i ja sabem que la nostra demo-
cracia encara no té ben acabat d'as-
sumir el paper de la crítica; però
cal que a poc a poc ens hi anem
acostumant.

El tema que ens ocupa ha estat.
una demostració més de l'estil de fer
les coses a l'Ajuntament de Felanitx.
Si el Sr. Vicens no ho feia be, toca-
va—retiror44--1a- confiança - i engegar-
lo del càrrec. Ara, no té sentit apro-
var la seva actuació, retallar-li des-
prés la subvenció, per rectificar al
cap de vuit dies.

Pirotècnic
Pestdata. Les activitats del Centre

estan canviant de forma decisiva
la vida cultural de .1a nostra po-
blació, i, cosa notable, el movi-
ment ja repercuteix en altres en-
titats. Ho deim pensant en La Re-
creativa, que du camí de recupe-
rar el paper d'entitat dinàmica
que antany havia tingut.

Els cent anys
de madõ
Apollimia Maim'

Diumenge passat fou dia de festa
pels veinats del carrer de_ Calderó,
perquè la veinada més grandeta, ma-
de, Apolletnia Maimó Burguera, com-
plia cent anys.

L'esdeveniment omplí tota la jor-
nada, que s'obrí amb una tocada per
per la Banda de Música. S'Estol
d'Es Gerricó també acudí a festejar
Ia centenaria —bona balladora a la
seva joventut— i es pot dir que en
tot lo dia no s'aturaren els testimo-
nis de simpatia i felicitació, rebuts
amb una gracia i bon humor enve-
jables per l'homenatjada.

L'Ajuntament, la Llar de la Terce-
ra Edat i la Caixa de Balears (que
concedí una pensió vitalícia), també
s'adheriren a aquesta festa tan sim-
pàtica, fent obsequi a la centenaria
de sengles objectes commemoratius.
I, per últim, made. Apol.lenia tingué
la satisfacció de rebre la salutació
personal del Sr. Bisbe.

Nosaltres,' des d'aquestes planes,
reiteram la nostra felicitació a la
centenaria. Que per molts bons anys!
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PREU DE SUF3SCRIPCIO
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.

SANTORAL

Diu. 8 Diu. de Rams
Dill. 9 Sta. Maria Cleofas
Dim. 10 St. Ezequiel
Dim. 11 St. Estanislau
Dij. 12 St. Zenó
Div. 13 St. Martí, papa
Dis. 14 St. Tiburci

LLUNA
Lluna plena dia 10

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
cié: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.

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

Felanitx-Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 1415 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12'30 i
17 h.

Portocolom-Felanitx: Dies fei-
ners, a les 730, 1445 i 1730 h.
Diumenges i festius, a les 930,
13 i 18'15 h.

Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 830 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:

Francesc Piña
Gayá-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Amparo Trueba
Cat. Ticoulat
Francesc Piña

TELEFONS D'INTERÈS
Ajuntament: Oficines I Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambultmcies

581715 - 580051 - 580080
Servet mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145

RESTAURANTE - PIZZERIA

DON LEONE
CALA D'OR - Tel. 658033

Comunica al público que a partir de hoy
sábado, se halla de nuevo ABIERTO

elionor Getabert Perelló

va morir a Ciutat, el dia 29 de marc: de 1990, a l'edat de 93 anvs,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostalica

Al eel sia
Els seus fills Arnau, NIargalida i Nliquel; nores Francesca Bergues i Maria boig; gendre

Unis Salom; fi Ilola Margalida Gelabert; néts Elionor, N1are, Caries, Arnau i Alexandre; lias políties
Antoni i Nlagdalena i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Den.

Casa mortuòria: Carrer d'Aragó, 34a - I0e a. Ciutat

Ramon Bametó Uguet

mort a Felanitx, el dia 29 de marc: de 1 990, a l'edat de 48 anvs
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Al eel sia

La seva esposa Francisca Oliver Caldentev; full Guillem; pares Guillem i 'aria; pares poli-
tics Miguel i Catalina; padrina de fonts Antònia Barceló; fillola Maria Obrador, tios, cosins i vis
altres parents, vos demanen que encomaneu la seva imima a Wu.

Casa mortuòria: 3." Volta, 46- Can Salines

FELANITX

lntament
da Felanitx

ANUNCIOS
Sc pone en conocimiento de to-

dos los señores ganaderos de esta
Ciudad que ha quedado abierta al
servicio público en la población de
Campos del Puerto la Parada de Se-
mentales del Estado, compuesta de
UN CABALLO DE TROTE, UN CA-
BALLO DE TIRO y UN CABALLO
DE P.R.E., con el fin de que puedan
beneficiar sus yeguas, si lo desean
en bien de sus intereses particula-
res, fomentando al mismo tiempo
con ello la riqueza ganadera de la
Nación, siendo las horas de servicio
todos los días laborables.

Horario:
Mañana de 9'30 a 10'30.
Tarde de 15 a 16.
Felanitx, a 23 de Marzo de 1990.
El Alcalde,

Cosme Oliver Monserrat
DELEGACIO	 SANITAT

Aquesta Delegació Municipal en-
carrega una maqueta del projecte
de reforma del Mercat d'aquesta
ciutat, amb la finalitat que tant els
comerciants com la població en ge-
neral, poguessin fer-se'n càrrec de
l'abast de la reforma, i, en conse-
qüència, poder-ne opinar.

Aquesta reforma fou aprovada
amb el suport de tots els partits po-
lítics, pet-6 ara, per aconseguir una
total transparencia i per conèixer el

1

parer ciels veïnats, consider conve-
nient que, per tractar-se del mercat
de tots, tothom pot opinar sobre
aquest assumpte.

Realitzada la maqueta, tinc l'ho-
nor d'anunciar que a partir del (lia
26 dels corrents estarà exposacla al
públic a la Casa Municipal de Cul-
tura.

L'acte de presentació tendra hoc
a les 21'30 hores de l'esmentat dia,
amb l'assistència d'una representa-
ció del Govern Balear, així com de
Parquitecte projectista i la represen-
tació municipal.

Tota la població de Felanitx hi
esta convidada.

Felanitx, 2 d'abril de 1990.
El Delegat de Sanitat,

Gabriel Mora Vaquer

POLICIA LOCAL
La Policía Local informa que con

motivo de la celebración del Cintu-
rón Ciclista Internacional a Mallor-
ca, el día 20 de Abril de 1990, la ca-
rretera que va al Santuario de San
Salvador, permanecerá cortada al

trafico desde las 16 a las 17 horas.
Asimismo se ruega al público en

general se abstenga de estacionar
vehículos en la explanada del San-
tuario puesto que se necesitara la
totalidad de la misma para las ne-
cesidades de la carrera.

El itinerario a realizar en el casco
urbano pasará por las siguientes ca-
Iles:
her. ITINERARIO

Avda. Argentina, Pza. Toros, Rey
Sancho, P. Ramón Lluil, Guillermo
Timoner, Vía Arnesto Mestre, Cam-
pos y Santueri.

2.° ITINERARIO
El inismo que el anterior hasta

llegar a la calle Vía Arnesto Mestre,
Pia. España, 31 de Marzo, Pza. Sta.
Margarita, Mayor, Miquel Borcioy y
Bellpuig.

Por lo que se ruega a los ciudada-
nos no estacionen en dichas calles
entre las 15'30 y las 17'30.

El Sargento-Jefe de la Policía Lo-
cal,

Miguel Céspedes Cape,
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passib L'obra oririca d'Andreu
Antoni Oliver, C. R.

Sartre deia que «Phonie és una passid Uinta». I horn seria tentat
creure-ho ben sovint: L'home es un sofriment que no t fi i un patiment
en va.

Ara mateix tot el món nostre Cs sotmès a una passió que no fa riles
que acaramullar sofriments: la devastació ecológica, la contaminació
l'ambient, l'acumulació dels humans en flocs inhabitables que es diuen
ciutats, l'extenuació dels recursos. John Rosenfelcit ha construit aquest
esgarrifador rellotge planetari: Cada minta: 21 hectaries de selva tropi-
cal stir' destruïdes; consumim 34.725 barrils de petroli; l'erosió arrasa 50
tones de terra fértil; les fabriques producixen 200 tones de productes
mics tòxics, i afegim 12.000 tones d'anhídrid carbònic a l'atmosfera, que
s'encalenteix cada dia d'una manera alarmant. I cada hora: 685 hectaries
de terres productives es Lumen desert; 1.800 lins moren tic fain i 55 per-
sones són emmetzinades pets pesticides i 5 d'aquestes en moren.

I ara mateix l'home es esclafat per aquesta humana passió: Dos mil
mitions de persones en el món nostre tenen una renda anual inferior als
chic-cents clõllars; sis-cents milions dc persones no tenen feina o estan
infra ocupades; onze milions dc nins moren abans de complir l'any de
vida; mes de mil milions de persones (una quarta part de tota la huma-
nitat) no tenen aigua potable; quatre-cents cinquanta milions passen fam
o són malnodricles; cent-vint milions•de nins no tenen escola on anar.

Un escàndol i una vergonya per a un món que es diu civilitzat.
Aquestes xifres són tan esfereïdores que faran que la história de de-

ma sigui implacable quan jutgi el temps nostre, i que ens podrien fer
fer malavia a l'hora de menjar-nos la panada de pasqua. Per?) es bo treu -
se-les a rotlo ara, a punt d'encetar la setmana de la passió i mort del
Senyor. La passió no es un fet passat i perdut dins la ilunyania de la
histõria; es el bessó de la história. El Senyor que sofri, sofreix ara: Allò
que fareu a qualsevol dels meus petits m'ho farm a mi.

Però la passió i mort del Senyor no corre solament des de l'hort al
Calvari. La sang comença a brollar quan, després de treure un dimoni,
els savis - aseguren que- això sots es possible per art i manya del matcix
dimoni; quan, després de declarar que el dissabte fou fet per a l'home i
no l'home per al dissabte, els missers afirmen que això equival a violar
la Ilei; quan, despres de donar la vista a un cec, les autoritats declarer!
que Jesús es un pecador; quan, després dc curar un paralític, els sacer-
dots aclaréixen que alit') -és flastomar; quan, després de menjar el pa i el
peix d'un miracle, la multitud no le altre acudit que proclamar-lo rei;
quan, després de deixar-se convidar a la dreta i a l'esquerra, els
bles sentencien que s amie de pecadors i de publicans; i quan, després
de tornar el perdó i la Music') a una dona esgarriada, li fan el buit perque
va i es fa amb gent de mala vida.

D'aquí, ciel clot tèrbol del cor de l'home, neix la passió i la mort de
Jesús en la seva persona i en la nostra história. Amb la seva mort i pas-
sic') Jesús ens allibera per sempre de la passió inútil. La seva fou útil per
sempre. Ara ens toca a nosaltres fer de les nostres passions, tan espanto-
ses, un punt de redempció i de ressurrecció. Mai com ara la earn del
temps i de l'home havia estat tan escruixidorament flagellacia i crucifi-
cada; mai com ara havia estat tan prop el diumenge i la primavera: «Si
cl gra de blat cau dins cl sole i hi mor, del gra en neix un esplet». Acorn-
panyar cl Senyor, sender amunt, cap al Calvari és transformar la passiú,
que semblava inútil, en la collita mes esplendorosa, i es empènyer per les
muntanyes del món l'alba de Pasqua.

Análisis Clínicos
POLICLINICA LLEVANT

VIA ARNESTO MESTRE, 36	 Tel. 58 22 33

Directamente del constructor
Pisos en Porto-Colom la línea

VISTA PANORAMICA. 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, COCINA Y
COMEDOR-SALA DE ESTAR. ACABADOS La CALIDAD.

CARPINTERIA PVC EXTERIOR Y CRISTALES DOBLES CON
CAMARA. GRIFERIA MONOMANDO. MADERA PINO NORTE

EN INTERIORES. PISCINA Y PLAZA GARAJE.

Precios muy interesantes

INFORMES, TEL. 581236 (horas de oficina).

Avui a les 8 del capvespre, a la Casa de CuNitro, s'inaugura
mut exposició d'obra gralica d'Andreu Maimó, IOW modalitat que
mltiva des de fa tins quants Grzys, però que ens mostra ara for-
nialment per primera vegada.

Per posar en antecedents cils nostres lectors, resproduim un
escrit del nostre collaborador Miguel V. Sebastian que apareix
2n el cataleg de l'exposició.

CA'N V ENT:
GIL\ FICA

L'obra d'art única i irrepetible és
cara; els pintors cotitzats no són a
l'abast de tothom i els preus del
titercat han pujat moi Issirn en els
darrers anys. Una solticiú mes o
menys clemocratica a la projecció
social de la pintura, podria esser la
producció de l'anomenada obra gra-
hut. Però, ¿qué es obra gràfica? En
primer Hoc, convé aclarir que pin-
tetra i gravat no són el mateix, per-
que són fruit de diferents procedi-
rnents artístics.

La reproducció técnica de les
obres d'art es un procés que va des
de l'acte d'encunyar monedes a l'an-
tiguitat, fins al sorgimcnt de la foto-
grafia, el cinema, la imatge electro-
magnética, passant per la xilografia,
el gravat, l'aiguafort, la litografia,
etc., que formen l'obra gráfica pre,-
piament dita.

Andreu Maimó comença a interes-
sar-se per l'estampació al 1985, quan
va comprar a unes senyores velles
de Ciutat un tòrcul petit per gravar,
que li va servir per aprendre l'ofici
i . es va afeccionar tant, que dos anys
després en va construir un altre de
més gros, amb l'ajut del mestre tor-
ner Miguel Oliver Adrover de Fela-
nitx, per poder confeccionar gravats
de gran format, d'uns cent centime-
tres d'amplària per una longitud de
cent noranta centimetres. Amb
aquests aparells ha fet gravats a l'ai-
guafort, a la punta seca i a l'aigua-
tinta damunt planxes de coure o
zinc, emprant acid nitric com a
mordent.

La litografia damunt pecina, inven-
tada per Alois Senefelder de 1798,
també ha estat motiu de curiositat
per a Maim& que va adquirir, im-
portada de Berlin (Alemanya), una
Erasmus Sutter de 1898, maquina
d'imprimir en pedra que li ha ser-
vit per descobrir per ell mateix els
secrets de l'art de la impressió. Tot
això ha cristaIlitzat en la fundació
del Taller Can Vent, dirigit per ell,
del qual n'és propietari i (let qual
han sorgit quasi tocs les obres d'a-
tmesta exposició que presentain.

Una de les millors qualitats cl'An-
dreu Maim& no ens cansarem de
repetir-ho, es la seva capacitat de
renovació i constancia en el treball
que li han permès refermar l'estil,
arribant a una simplificació de for-
mes própia de la macluresa creado-
ra. De tots 6,5 sabut que els artistes
loves omplen de simbolisme el mis-
satge dels primers quadres, i queda 

Guardería ROPITS
Mañana domingo día 8, a partir de las 18 horas

INALIGURACION
EsPERAmos SU VISITA

C. Petal, 20 

tan pesat, que a vegades esdevé un
embolic; en canvi, l'experiencia pro-
dueix obi-es e3 les quals un simple
traç pot soi . prenclre'ns de MI6 i te-
nir mes significat que tot un con-
junt carregat.

Ell el gravat, a part ir cl'un original
es poden fer reprocluccions d'un
nombre de trenta, quaranta, setan-
ta, etc. unitats, amb el compromis
per part de l'autor de destruir la
planxa ea acabar la série. Cada la-
mina anirà numerada i firmada per
l'artista.

A aquesta mostra s'han de desta-
car les colleccions dedicades al ca
eivissenc, al paisatge i a la música.
Els cans lleugers i elegants, agafats
al vol al moment de botar una paret
o amb la peça caçada a la boca, els
paisatges d'arbres al vent amb les
soques corbades, majestuosos i in-
diferents,- els grups de músics en
concert, són eis t'21ries gravats per
Maimá que ens reconcilien altra
volta, ja era hora, amb el contingut,
tan menyspreat fa uns anys, sense
caure mai en la cursileria de Fes ,

tampeta, emprant una forma aclient•
depurada al ilarg del temps, que ens
identifica amb l'autor.

Agues tes inuttges robades
al món, com diria Susan Sontag, re- •

forçades per un traç segur i atrevit,
tenen coherencia d'estil. La seva
multiplicitat i l'ús al temps d'ara,
d'una tècnica que no solen emprar
molt els pintors actuals, el joe que
dóna la relació entre l'original i les
seves reproduccions, no totes sur-
ten iguals, els posa • una patina espe-
cial que sospitam atreura l'especta-
dor sensible.

Maim() pren notes del natural, cui-
da la composieió i . .cerca en certa!
manera l'artifici quan congela les
figures a l'estil de Seurat. Cada rat-
lia, cada traç, són prova de la seva
entrega.

MIQUEL V. SEBASTIAN

DESAPARECIDOS 2 PERROS, Poin-
ter ingleses (Ca mé), en Porto-Co-
lorn clia 23 de marzo. Atienden por
Xalesta y Blanc. Sc gratificará su
devolución.
Informes, Peluquería Sol, Teléfo-
nos 580393 y 575986

NECESITA COCINEROS Y AYU-
DANTES COCINA. INUTIL SIN
REFERENCIAS.
INFORMES, TEL. 658033
Informes, Tel. 658033 (Srta. Lupe)
Informes, Tel. 657467
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Una vetllada interessant
Divendres de la setmana passada,

al -Cercle Recreatiu, la música fou
protagonista d'una vetllada molt in-
teressant que congrega en el local
de la veterana entitat un nombre
molt considerable de públic.

De moment la iniciativa de la no-
a directiva ha rnerescut una res-

posta molt favorable per part ciels
socis i d'altres sectors i aquestes
dues primeres vetllades en són tes-
timoni ben eloqüent.

El vespre de referencia, al duo de
\ ioloncells Lluis Correa-Jimena Ji-
ménez obrí el programa amb un pe-
tit concert en el que interpreta W.
cle Fesch, Bela Bartok i F. A. Kum-
mer. Després Lluís Remartínez, Di-
rector de l'Orquestra Simfònica de
Mallorca arrodoní la reunió. Tot se-
guit d'unes paraules de presentació
zi càrrec de Pere Estelrich, gerent de
]'orquestra, el Sr. Remartínez, i des-
prés d'una referencia als antece-
dents, descrigué amb una admira-
ble eloqüència i espontaneitat la
funció del director d'orquestra.

El públic seguí molt interessat la
dissertació i al final formula nom-
broses preguntes al conferenciant el
qual les contesta molt complida-
ment.

Entre cava i llepolies la vetlada
cs perllonga encara una bona esto-
na en animada tertúlia.

El concert de Xavier Mut
Aquest jove pianista complagué

de clebel l'auditori diumenge passat
a vespre a la casa de cultura. El re-
pertori, bastant conegut i suggestiu
alhora, i la seva correctíssima inter-
pretació ens dispensât un concert
ben interessant.

Demà «El Bon Doctor» a càrrec
del grup «Voramar»

DCMa, el grup de teatre «Vora-
mar» del Port cl'Andratx ens oferi-
rà al local del Cinema Felanitx,
l'obra de Neil Simon «El Bon Doc-
tor» (7 contes d'Anton Chejoy).

Aquest mateix grup ocupa no fa
gaire mesos el mateix escenari amb
l'obra «Pues i mal avenguts» de
Joan Mas i val a dir que la seva ac-
tuació fou prou reeixida i celebrada.

Esperam dones amb delit aquesta
nova producció del grup Voramar.

«De isla a isla» a Arts Raval
Dissabte passat quecla inaugurada

a la galeria «Arts Raval», uiia expo-
sició que sota l'indicatiu de «De isla
a ¡ski», recul i obra de set artistes
que, des de Pilla de Bornholm (en
el mar Baltic), ens porten un mo-
saic artístic escandinau força inte-
ressant.

Els ceramistes Gro Skaltveit i
Haico Nitzsche, ois pintors Anders
Nyborg, Tulla Blomberg Ranslet i
'Lugo Rasmussen, l'escultor Arne
Ranslet i Jens Jakob Sabber, que
es un virtuós en retallar paper, con-
corren en aquesta mostra especial-

ment qualitativa.
Recomanam aquesta exposició

—que romandrà oberta fins el pro-
per dia 20— a totes les persones
sensibilitzades per les arts.

Guillem PizA pronuncia el pregó
de Setmana Santa a Campos

El nostre company i collaborador
Gujilem Piza i Rosselló, es el pre-
goner de la Setmana Santa de Cam-
pos —el seu noble nadiu—.

Aquesta proclama es fa també el
divendres de passió.

Dissabte que va no sortirà
«Felanitx»

Com és ja habituai, el proper dis-
sabte dia 14, dissabte de glòria, no
sortira aquest setmanari.

El dia 21 d'abril tornarem prendre
contacte amb els nostres lectors.

Comissions Obreres obri un local
La central sindical «Comisiones

Obreras» acaba d'obrir de bell nou
un local a la nostra ciutat. Aquest
esta ubicat al primer pis del núme-
ro 21 del carrer Major.

El Via-Crucis attalvari
La concentració per assistir al

Via-Crucis que se celebrara demà
diumenge al Calvari sera a les 4'30 a
la primera estació.

Dirigira la paraula el P. Antoni
Oliver, C.R.

En cas del mal temps, aquest
exercici se celebraria a l'església de
Sant Alfons.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
OPERA.—Dilluns dia 16, al-Teta-tre

Principal, representació d'«Andrea
Chet-nier»

Preu 1.300 ptes. Inscripcions a
partir de dia 9. Sortida a les 1830 h.

FESTA DE L'ÀNGEL A SANT
SALVADOR.—Sortida dels autocars
a les I 1 h. Preu del viatge i dinar,
500 ptes. Inscripcions a partir de
dilluns dia 9.

Club Altura
Pel diumenge dia 22 d'abri l tenim

prevista una excursió a Sa Dragone-
ra. La sortida sera, com sempre, de
la plaça cl'Espanya, a les 8 del mati.

La barca sortira de Cala Fornells
a les 9,30 i el retorn a la vila sera
entorn a les 7,30 del capvespre.

Es faran clos grups, o si es neces-
sari, tres. Un pels qui vulguin cami-
nar i un altre pels qui preferesquin
quedar-se pels voltants del port.

Per a més informació, Tel. 580589.

Croada de l'Amor Divf
CONFRARIES DE PENITENTS

Les dues confraries de la Croada
prendran part a les processons del
dijous i divendres sants. El lloc de
reunió sera a Sant Alfons, a les 8'45
del vespre, o al carrer de Jaume I,
a les 915.

Es recorda als_ confrares l'obliga-

ció d'inscriure's abans de dia 10, a
Sant Alfons. Els qui vulguin cera la
podran obtenir alla mateix.

També s'encareix que durant la
desfilada guardin silenci i compos-
tura i atenguin en tot moment les
indicacions del Germa Major.

Sorteig «Paga extra» de
«Sa Nostra»

En el darrer sorteig per a pensio-
nistes efectua t per la Caixa de Ba-
lears «Sa Nostra», ha estat agraciat
Antoni Oliver Bover, del carrer
Gdad. Cristiana, 20, amb 25.000 p tes.

Adoració Nocturna
En el Convent de Sant Agustí, aca-

bacia la processó del Dijous Sant, hi
haura Vigília d'Adoració Nocturna.

Confraria de Sant Agustf
El punt de reunió per a les pro-

cessons sert en el Convent, a les 9
clel vespre. Es recorda que per as-
sistir-hi Os necessari presentar cl
carnet de confrare.

SE ALQUILA PISO EN PORTO-CO-
LOM, en Es Riuetó.
Informes, Tel. 580536

SE VENDE LOCAL COMERCIAL en
Plaza Es Corso (Porto-Colom).
Informes, Tel. 580133

SE NECESITAN CHICAS de 16 a
18 años, para trabajar en tienda
de objetos de regalo en Cala d'Or.
Informes, Tel. 657407

SE OFRECE MUJER JOVEN para
cuidar niños. En Felanitx.
Informes, Tel. 583315

SE NECESSITA AL.LOTA i)er ma-
nejar ordinador, ami) forions'
comptabilitat
Inf.: C. Santueri, 100- 	 581120

SE NECESITA JOVEN con carnet
de I.  para Taxi y otros trabajos.
Informe, Tel. 580268
Taller C. Bennasar

VENDO CASA en Vilafranca, bien
situada. Precio interesante.
FINCA de 30 a 40 cuarteradas,
agua abundante, grandes casas,
electricidad. A 6 Km. de Felanitx.
Vallada en varias parcelas.
Informes, Tel. 580902

VENDO LANCHA de 4,99 m. eslora,
con motor fueraborda «Yamaha»
de 75 H.P. Precio, 1.000.000.
Infoi mes, Tel. 833803.

VENDO COMEDOR, en buen esta-
do.
Informes, Tel. 770154
(mediodía y noches)

ADMINISTRATIVA CERCA PEINA
a mitjos dies o per hores.
Infortnació en aquesta adminis-
tració.

SE TRASPASSA LOCAL al carrer
Major.
Informes, Tels. 575646 i 580860 (a
partir de les 9 del vespre).

SE NECESITA OPERARIO para fá-
brica de embutidos y sala de des-
piece.
Informes, Ramaders Agrupats, C/.
Estrella, 2, Tel. 582069

informació local La plaça dels pintors

Alicia L'abris Bernaj t
Miguel Pons

Alicia Llabrés Bernat ha passat de ser la prometedora espe-
rança de les primeres topades a la concreta realitat testimoniada
avui.

Alicia Blabrés Bernat va néixer a la vida entre les pintures
del seu pare Miguel Llibrés, que no li ensenya a veure ni a pin-
tar però que Alicia Llabrés Bernat va aprendre a veure, a pintar.
Quelcom de la pintura del pare roman a la pintura dc la filla
essent tant diferents. Lluny, molt lluny i embocallada per la boi-
rina del temps feliç reposa aquella pintura d'ingenuista pet -que la
realitzadora era una nina i no una persona major que jugava a
ser nina. Ara, Alicia Llabrés Bernat s'acara amb la realitat, la
seva realitat, que passa per la ment de la pintora i que la con-
verteix en altra realitat, la seva, manifestada a l'aspror d'una
soca d'olivera, a la suavitat d'unes fruites, a les qualitats d'una
ceràmica, a la delicadesa d'una fruitera... Una realitat que no
procedeix per imitació sinó per la plasmació de la idea.,que Alicia
LlabrOs Bernat té de• l'olivera, la' fruita, - la ceràmica,Iafruitera.
Realitat captada a un instant i en contrast amb l'altra realitat de
Ia manera no figurativa, textures, masses de color, negre, blanc,
terres,... albirades amb els mateixos ulls, harmonitzades, elabo-
rades, amb presencia de la materia o com la pintura de la mate-
ria. I la jovença d'Alicia Llabrés Bernat connota el calmi que fa
quan pinta, el bon cairn delineat i que conjuga, a la perfecció,
amb la paraula d'Antonio Machado: ...el hacer las cosas bien I
importa mas que hacerlas.

L'obra d'Alicia Llabrés Bernat Cs el cristall per on guaita la
seva personalíssima realitat a l'acte de creació-re-creació.

Cala Figuera de Santanyí
Marc-1990.
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PincranucliecItRam arin
CELEBRACIONS LITNGIQUES

DIUMENGE DE RAMS
ESGLËS1A PARROQUIAL.—Misses a les 9, 10'30; a les 12: Benedicció de

Rams, processó i missa cantada, i a les 8 del vespre missa.
ESGLËSIA DE SANT AGUSTI.—A les 11, Beneclicció i missa cantada, i a

les 7 del vespre, missa.
ESGLÉSIA DE SANT ALFONS.—A les 11'30, Beneclicció de Rams*:'`rmissa

cantacla.
DILLUNS SANT

ESGLESIA PARROQUIAL.—A les 9 del vespre CELEBRACIÓ SACRA-
MENTAL DE LA PENITËNCIA, per a tota la comunitat. Hi haura
sacerdots.

DIJOUS SANT
ESGLËSIA PARROQUIAL.—A les 8 del vespre, MISSA DE LA CENA DEL

SENYOR, lavatori de peus i proclamació del sacerdoci, de l'Eucaris-
tia i del manament nou de l'amor, finalment processó al Monument.
Després de la process& ADORACIÓ NOCTURNA. Es convida a lotes
les associacions.
Pels joves a les 24 h. Pregaria juvenil a l'antiga església restaurada,
de la rectoria.

ESGLÉSIA DE SANT AGUSTI.—A les 7 del vespre, Missa cantada, i lava-
tori de peus.
Després (le la processó, Adoració Nocturna.

ESGL8SIA DE SANT ALFONS.—A les 7, Missa cantada, homilia i pro-
cessó al monument.

DIVENDRES SANT
ESGLÉSIA PARROQUIAL.—A les 9 del matí, CANT DE LAUDES.

A les 8 ciel vespre, CELEBRACIÓ DE LA PASSIO I MORT DEL SE-
NYOR. Oració universal, adoració cie la creu i comunió.
A la nit, pel joves, PREGARIA JUVENIL a l'antiga éSgtésia restaura-
da de la rcctoria.

ESGLÉSIA DE SANT AGUSTI.—A les 7 del vespre, CELEBRACIÓ DE LA
PASSIÓ DEL SENYOR.

ESGLÉSIA DE SANT ALFONS.—A les 7 del N'aspre,  CELEBRACIÓ DE LA
PASSIÓ DEL SENYOR.

DISSABTE SANT
ESGLËSTA PARROQUIAL.—A les 9 ciel vespre, SOLEMNE VIGILIA PAS-

MAL, benedicció del foc nou al repli), renovació cie les promeses ciel
baptisme i missa solemne.

ESGLÉSIA DE SANT AGUSTI.—A les 8 del vespre, VIGILIA PASQUAL
I MISSA.

ESGLESIA DE SANT ALFONS.—A les 9 del vespre, VIGILIA PASQUAL
I MISSA.

DIUMENGE DE PASQUA
ESGUSIA DE SANT AGUSTI.—A les 8'30 missa i Processe) de l'Encon-

tracta.
ESGL8SIA PARROQUIAL.—Misses a les 8, 12 i 8 ciel vespre.

A les 9'15, arribada de la PROCESSO DE L'ENCONTRADA a la Plaça
de Santa Margalicia. MISSA SOLEMNE CONCELEpRADA. Cantare la
Coral de Felanitx. A.

ESGLÉSIA DE SANT ALFONS.—A les 8, Missaide torn. - A	 Missa
cantada.

A les celebracions litúrgiqucs de la Parròquia cantara el COR PARRO-
QUIAL.

A les celebracions litúrgiques (le l'església de Sant Alfons cantara la CA-
PELLA TEATINA.

CELEBRACIONS POPULARS
VIA CRUCIS.—EI Diumenge del Rani, a les 4'30 ciel capvespre, Via Cru-

cis en cl cami ciel Calvari, que partira cie la Primera Estació.
DAVALLAMENT.—E1 Divendres Sant, a les 9'30 del vespre, es fará el DA-

VALLAMENT, al replà de la parròquia. Intervendrà la Coral de Fe-
lani tx.

PROCESSONS:
Dijous Sant, a les 9'30 del vespre, PROCESSO que seguiria el segilent
itinerari: Plaça cle Santa Margalida, Major, Mar, Plaça Arraval, Jue-
vert, Convent, Guillem Timoner, Via Ernest Mestre, Plaça d'Espanya,
31 de Març i Plaça dc Santa Margalida.
Divendres Sant, després del Davallament. Processe) de l'enterrament:
Plaça de Santa Margalida, Major, Mar, Prohos, Convent, I-Torts, Nuno
Sanç i Plaça de Santa Margalida.

PRÓXIMA INAUGURACION DE LA

Guardería ROPITS
PARA INFORMES: TEL. 583092  

COFRADIA DE LA PIEDAD
La Cofradía dc la Piedad (antigua cofradía de Aguilas) invita

a todas aquellas personas que no tengan hábito cle penitente, a
acompañar a su Paso de paisano, así como también a las mujeres
que quieran escoltarlo ataviadas con la típica mantilla.                       

Or. Bassan Alfred Slalhalar
ODONTOLOGO — DOCTOR EN ODONTOLOGIA

POSTGRADO EN ORTODONCIA

Participa la próxima apertura de su

CLINICA DE ORTODONCIA
en C. Mique! Bordoy, 22 	 f; 	 Felanitx

TELEFONOS 58.17.97 y 58.26.23              

PO TO-COLOM
Casas adosadas, directamente

de constructor
- 146 m2 CONSTRUIDOS (TIPO DUPLEX)
— 3 DORMITORIOS DOBLES CON ARMARIOS
— SALA COMEDOR
— DOS BAÑOS Y ASEO
— COCINA CON DESPENSA
- JARDIN PRIVADO,DE HASTA 300 m2
- 1.800 m2 DE ZON.A COMUN CON PISCINA
- ANTENA PAkABOLICA, ETC.
— TODO EN PRIMERAS CALIDADES

Aproveche los precios iniciales de promoción
TELEFONOS 55 28 86 y 58 11 15            

;
Restaurante—Piitería

COPA 	 'OR
Recuerda a sus clientes y amigos' que

tenemos de nuevo abierto.

Recordam als nostres clients i amics
que tenim obert de bell nou.
C/. Andrés Roig, 7 y 9

	
Tel. 658110 	 CALA D'OR

Restaurante CES
PORTO-COLOM

Participa al público que tiene de
nuevo abierto

y les comunica que hoy dia 7 por la noche, tiene el local
reservado. Disculpen las molestias.

Especialidad en Carnes a la brasa
Seguimos con el N.° de Tel. 5'75202 (no figura en el
listín telefónico)
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G arms de experiencia en el sector

han conducido a ipmpB C. Rover Motta 14

Palma de Mallorca

OSer concesionario exclusivo para Baleares
AceR 4* ORDENADORES

*Ser delegado en Baleares
OKI IMPRESORAS

*Ser líder en tecnología 386, sistemas multiusuario y
redes locales

OSer experto en servicios técnicos

Y sobre todo... estar más cerca de Vd.:
C. Hospicio, 30
Tel. 582782, Felanitx

Para atender mejor a nuestros distribuidores
en la zona
Para resolver sus problemas de automatización,
formación o asesoría informática

PROXIMA INAUGURACION DIA 8 DE ABRIL
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• sugary

Próxima apertura de
Guardería infantil MAFALDA

-en Porto-Colom

Horario a convenir. Informes: 575248

Venga a conocer nuevos modelos ALFA 33
MODELO
MOTOR BOXER
	

1.3	 1.5T1 1.71E 1.7 16V
Potencia CV-DIN
	

88	 105 	 110 	 137
Vel. max. Km./h. 	 176 	 188	 190 	 208
De 0 a 100 Km./h. (seg.) 	 10'3	 98	 9'4 	 8'2
Servoclirecicón 	 Opcional Opcional Serie Serie
ABS 	 — Opcion. Opcion.
De serie: Cierre centralizado, elevalunas eléctricos delanteros,
cinturones de seguridad posteriores, volante ajustable.

Felanitx Sport Automóviles CB
Agente Oficial

lia Romeo
VIA ARGENTINA, 57 — TEL. 581260 	 an'

cAr cevre.I.meit

FELANITX 	 7

Colegio «I. Joan Capin I 	Agralmentvida social
DE VIATGE

El curs darrer del Batxillerat Tèc-
nic Superior de l'antic Institut de
Felanitx repassaren el seu viatge a
Paris fet fa desset anys. La setmana
passada tornaren a París acompa-
nyats pel seu antic tutor Sr. Barto-
meu Salva. Tornaren molt cansats.

BODA
Diumenge passat dematí, a l'ora-

tori de Son Negre, s'uniren en ma-
trimoni els joves Antoni Bosch An-
dres i Catalina Colom Maim6. Beneí
l'enllaç el P. Batle. T.O.R.

Apadrinaren els nuvis els pares
rcspectius, D. Jaume Bosch i D..
Maria Andres; D. Damia Colom i D.a

Maria Mairnó.
'Testificaren l'acta matrimonial,

pel nuvi el seu germa Vicenç i per
la nuvia la seva germana Maria.

Després de la cerimònia, cis fa-

Compara tri Renault 21 cinco puertas
con los otrOS

Compara los niveles de potencia:
Desde 7 4 a 120 CV

Compara el equipamiento. Que
incluye de serie, por ilemplo: Ordenador de
abordo (rxE). llantas de aleación ligera
(TXE y TURBO DX) o sistema ABS en tres
de las 'versiones

Compara los detalles. Como el aire
acondicionado y direccion asistida de serie ,

tapiccrias de vercladern alto de gama o

TITULOS DE GRADUADO

Sc ruega a todos los ex-alumnos
de este Centro, que hayan obtenido
el Graduado Escolar con fecha ante-
rior a junio de 1988, o el Certificado
de Escolaridad con anterioridad a
junio de 1987, que pasen por Secre-
taría, en horas de oficina, para re-
coger sus respectivos títulos.

INSCRIPCIONES

Desde el 1 de abril y hasta el 30
del mismo mes, queda abierto el pla-
zo de presentación de solicitudes
para la admisión de alumnos en
Centros Públicos, para el curso esco-
lar 1990-91, en los niveles de Prees-
colar y E.G.B.

miliars i convidats es reuniren en
un dinar a l'Hotel Samoa de Cales
de Mallorca.

Enviam als novells esposos la nos-
tra més cordial felicitació.

telemando de apertura de las puertas.
Mis la posibilidad de extension de la

garantia a 5 años, a traves de la Tarjeta
Renault.

Y, por Ultimo, compara el precio.
Entenderás pm tine las comparaciones
son odiosas. l'ara (linen las pierde

Renault 21
5 Puertas

Els familiars de Mack) APOL.L0-
NIA MALMO BURGUERA, que el
passat diumenge celebra el seu 100e
aniversari, i tots els veinats del car-
rer d'en Calderó i antics, volem
agrair ben cordialment totes les
mostres d'atenció de que va ser
objecte la nostra padrineta per part
de molta gent. Però especialment i
públicament volem fer present el
nostre agrafment a les entitats que,
amb la seva collaboració j presen-
cia, ompliren d'alegria com no es
pot dir, el cor de la nostra padrina:
Ajuntament, Sa Nostra, l'INSERSO,
TV Felanitxera, la Banda de Música,
que enceta la diada festiva amb els
seus sons alegres, i S'Estol des Ger-
ricó que la corona amb el seu es-
pectacle, fent reviure a la centena-
ria, el 'temps 'de joventut, quan era
una balladora i de les de primera.
També el Sr. Bisbe que era a Fela-
nitx, hi acudí a felicitar-la.

Per tot això, i per molt ales de-
tails que no ens estenem a exposar,
volem dir a tots els que collabora-
ren a l'homenatge, un GRACIES!!
així de gran, que va més enlla del
que aquestes senzilles retxes poden
expressar. Creim, endemés, que el
diumenga en qüestió, tots plegats
férem «poble».

Gracies una vegada més.

Tots els qui estimam «sa padrina»

Rub io 's
Peluqueros

Comunica que hoy Ilia
7 de abril
permanecerá cerrado
Disculpen las molestias
Y ya tin bes si eres menor de 18

titios ya puedes venir a recoger tu

Tarjeta joven
Itecuerfla. de martes a viernes. de
9'30 h. a 7'30 h.
si bailos de 9'00 h. a 6'30 h. no
cerrAnos al mediodía.
Damos hora al Tel. 58 23 M.

Major. 27-1».

Restaurante en Cala d'Or
Necesitamos cocineros

y ayudantes cocina
Infitil sin referencias.

Informes: Tel. 058033 (Srta. Lupe)

SE ALQUILA chiringuito-hambur-
gueseria en centro de Cala d'Or.
Totalmente equipado.
Informes, Tel. 643310

150.000 PTS. MENOS POR LA GAMA R-21 

Amate a ti mismo.    
1111,1111alc• (lilt' ti 	 I,	 ■111pr,i , t•il         

FRANCISCO MANRESA, S. A.
Carrer Campos, Km. 05 - Tels. 581984 - 581985 - 07200 - FELANITX

RENAULT FELANITX            



  

FELANITX   

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Les recomiendo vivamente la
EXPOSICION de «ARTS RAVAL»
con el título genérico «DE ISLA A
ISLA». (FROM ISLAND TO IS-
LAND). Los artistas de 1 isIa da-
nesa cle BORNIIOLM han demos-
trado conocer perfectamente su
oficio. No soy un entendido en ar-
te, pero la verdad es que la mues-
tra me impresionó gratamente.
Una muestra que aglutina diferen-
tes facetas artísticas tales como el
arte de recortar papel, la cerámica,
Ja escultura y la pintura.

No se la pierdan. •
• El pasado lunes recibí la tris-

te noticia, un duro golpe a la cultu-
ra balear. Una gran mujer, una gran
cocinera. Espero que no se hayan
perdido sus famosas recetas. Mack)
MARIA OLIVER SOLER -(«Marto-
rella )>), a la edad de 69 años, nos
dejó para siempre. Una mujer que
reunía muchas virtudes, era simpá-
tica y cariñosa. Né■`,?uedci evitar
este emocionado recuero... 	  ansi
en part.	 I.

• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos un doble progr'ama dedicado
a los chicos. Apto para todos los
públicos. «EL GUERRERO DEL
AMANECER» es una cinta de aven-
turas, de espadas,:•con ùn héroe
fuerte, valiente y decidido. «OLI-

VER Y SU PANDILLA» es una pe-
licula de dibujos animados confec-
cionada en la factoría de WALT
DISNEY; toda una garantía.

• El equipo BENJAMIN («PE-
LUQUERIA KISKA») y el equipo
ALEVIN  («CAFETERIA LLE-
VANT») se han clasificado para
disputar las FINALES del TORNEO
DE FUTBOLET ESCOLAR. Sin du-
da la labor del entrenador MARINO
TALAVANTE ha sido decisiva. Les
deseamos fortuna en estos partidos
tan comprometidos.

¡Animo muchachos!
• El C.D. FELANITX perdió en

el feudo (let FERRERIES. Era dc
esperar, se perdió una gran ocasión,
otra mas, y las cosas se han puesto
feas, porque cada vez faltan menos
partidos y seran cuatro o cinco los
equipos que desciendan. Todavía no
Sc sabe, pero cl equipo felanitxer
tiene casi la mayor parte de los bo-
letos de esta triste lotería. 	 •

Hoy sábado PARTIDO ADELAN-
TADO en «Es Torrentó». Un partido
muy importante para albergar un
mínimo de esperanzas FELANITX-
ISLEÑO. No solamente debe ganar-
se, sino que es preferible superar el
«gol-averaje» directo ya que en caso
de victoria felanitxera quedarían
igualados a puntos.

No sabemos si hay bajas en el
equipo que dirige ACUÑAS. Dará
comienzo a las 16,30 de la tarde y el
árbitro sera el conocido y veterano
CAMARA PERONA. Un árbitro, que
pese a las simpatías con que cuenta
e nFelanitx, no estuvo acertado en
Ia última ocasión que pitó en «Es
Torrentó», perjudicando a los de
casa. Ocasión tiene para enmendar
Ia plana.

JORDI GAVINA 2.°

SE NECESITAN CHICAS de 16 a
18 años, para trabajar en tienda
de objetos de regalo en Cala d'Or.
Informes, Tel. 657447

Futbolet Escolar
BENJAMINES

REINA SOFIA «B» (S'Horta), 	 2
PELUQUERIA KISKA/

Sant Anvils «A», 	 8
Finalitza el campionat, on l'equip

que clirigeix MARINO TALAVANTE,
ha quedat campió amb una clara
ventatja damunt els altres equips.
()natant en espera cle les Finals que
es jugaran el proper mes. Amb tots
els partits jugats els golejadors fo-
rcn Domingo B. (31), Sergio M. (9),
Tomen N. (9), Jose R.aV. (1) y Mi-
guel A.R. (1).

ALEVINS
BENJAMINS

N.a S. DE GRACIA (Llucmajor), 3
CAFETERIA LLEVANT/

Sant Alfons «A», 	 4
Victória, que empata a punts als

nostres jugadors amb l'equip de
Llucmajor. Quedant en espera de la
decisió del comité organitzador per
saber quin equip sera el que jugara
les Finals. Els golejaclors han estat
durant tota la Jaime B. (18),
Jaime C. (5), Tomeu O. (4), P.J. Ga-
rrido (4), Biel N. (1) y Rafael C.
(1).

BENJAMINS
N.a S.: , DE GRACIA (Llumajor), 3
PELUQUERIA KISKA/

Sant Alfons «B»,
Partit jugat al Pavelló Municipal

de Llucmajor, on cis joves jugadors
perderen un partit en el que foren
victimes d'un 1-)zsiin arbitratge que
els perjudica durant tot el partit.

'Iant tres gols que baixaren
es forces del s petits jugadors. Vo-

lem recalcar la bona actuació dels
valents jugadors que no donaren
res per perdut. Cinc inicial: Toni F.
Jose M.  C., Victor M., Nicolau F.
Arenas y Nicolau F. Morales.

M.T. (Jrinior)

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION
— Yamaha 250 E.
— Yamaha T2R - 80
— Yamaha 750 E.
— Vespa 75 - PM-AB
— Velomotores varias marcas

EXPOSICION Y VENTA

Taller
Cristóbal Bennásar
C. Campos, 33—Tel. 580268
ALQUILER DE COHES

Y MOTOS
SERVICIO TAXI

Empresa Hotelera de Cala d'Or
PRECISA

— CAMAREROS
PISCINEROS

— COCINEROS
CONSERJE NOCHE

INTERESADOS LLAMAR AL TEL. 643085 de 9,30 a 13 h.

AVISO
Automóviles Coll Manacor S. A.
Concesionario PEUGEOT TALBOT

Carretera Palma, 108 - 112 - 116 - MANACOR

comunica a sus clientes y amigos, que a partir del
17-4-90 prestará los servicios de talleres, recambios y

venta de turismos nuevos y usados en Felanitx,

C. Santa Catalina Tomás, 18 y San Alonso Rodriguez s/n.



FUTBOL
3." DIVISION

illENGANZA CUMPLIDA!
Ferreries, 3 - Felanitx,

-47
off

SALON ALTA PELUQUERIA

Luis, Estecista
INAUGURACION día 10 de abril

Se ruega petición de hora

unLGEX

Autocares J. Caldentey S. A.
Linea Felanitx - Porto Colom - Felanitx

Horario que regirá a partir del día 9 de abril de 1.990

SALIDAS DE FELANITX.—A las 7, 9, 14,15 y 17 horas.
SALIDAS DE PORTO-COLOM.--A las 7,30, 9,30,, 14.15 y 17,30 hrs.
SALIDAS DE FELANITX.—A las 7, 9, 12,20 y 17 horas.
SALIDAS DE PORTO-COLOM.—A las 7,30, 9,30, 13 y 18,15 horas.

SASTRERIA ROSANS
comunica a sus clientes y público en ge-
neral, que tiene a su dkiosición toda
Ia moda.

PRIMAVERA - VERANO 90
SECCION ESPECIAL DE SASTRERIA A MEDIDA

SEÑORA Y CABALLERO
C/. Major, 43	 Tel. 580948

cine rincip al
Viernes 6, 9 noche y domingo 8 desde las 3

Fabuloso programa doble

El guerrero del amanecer

Oliver y su pandilla
Sábado 14, 9 noche, domingo 15 y lunes 16 desde las 3

La película más graciosa y taquillera de esta temporada.

Socios y Sabuesos y La Grieta

FELANITX
■■• 	 

BASQUET

Esplèndida actuaciú 

(Crónica desde MENORCA
por R.T.).

FELANITX: Parera, Matías, Rie-
ra, Adrover, M. Llull, Galmés, Ga-
Hard°, Felix (Vade!! min. 46), Mut
(Roig min. 72), Pont :y Juan.

ARBITRO: Gual Artigues. Mal.
Enseñó tarjetas amarillas a Carre,
Miguel Perez, Jandro y Juan.

GOLES: 1-0, min. 20; barullo en
el area visitante que resuelve Diego.
2-0, min. 35; córner que bota Vii-oil
y Pau de cabeza marca. 3-0, min. 75;
nuevo córner, que saca Miguel Pe-
rez y Scrín con la testa envía a las

COMENTARIO
Cómoda victoria del Ferreries

ante un Felanitx que demostró te-
ller muy poca calidad y sólo en con-
tadas ocasiones se acercó a las in-
mediaciones de Mir. Tan sólo lo
hizo con el marcador ya claramente
en su contra. En el aspecto negati-
vo del cuadro mallorquín hay que
decir que exhibió malos modos y en
ocasiones sus jugadas eran un tanto
duras.

El Ferreries fue dueño y señor a
lo largo de los noventa minutos
el tanteo refleja bien a las claras
que el Ferreries no se dejó sorpren-
der y al descanso sentenció el en-
cuentro, con dos goles muy oportu-
nos.

COMENTARIO DESDE LA CAMA

Escasas noticias hemos tenido de
este partido, que se jugó el pasado
sábado. Pero imaginamos lo que
pudo ocurrir... ¿Recuerdan lo que
pasó en Felanitx cuando se recibió
al Ferreries? ¿Recuerdan aquella
fea acción de Mut? Han pasado me-
ses, pero la genie no olvida tan fá-
cilmente. Mut, muy valiente, se des-
plazó, cuando lo nias prudente
hubiera sido quedarse en casa, Lo
Cierto es que el Felanitx no tuvo op-
ción. El público abucheó continua-
mente a los visitantes... Mut tuvo

que salir escoltado por sus compa-
ñe ros para evitar ser «linchado»,
recibió tan sólo un bote de «cola»
en la cabeza... ¡Que les voy a con-
tar!

M.

1." REGIONAL
CAS CONCOS, 2 - GENOVA, 3

LA CRISIS AUMENTA
Los visitantes oa priori» no eran

dc temer, pues andan a la cola.
Pero el Cas Concos esta atravesan-
do un mal momenta, el pear en lo
que va de temporada. Las bajas son
muchas. El Cas Concos marcó dos
goles por mediación de Guindi y
Mayoral, pero se vio sorprendido
por el Genova que consiguió Ile-
varse el total del botín en juego.

El próximo partido: SON ROCA-
CAS CONCOS.

2.' REGIONAL
S'HORTA, O - FERRIOLENSE, 1

IMPOTENCIA TOTAL
Ambos equipos andaban parejos

en la tabla de clasificación, pero
fueron los del Son Ferriol quienes
dejaron las cosas claras. Un solita-
rio gol bastú para cortar todas las
aspiraciones del S'Horta, que se vio
impotente e incapaz de marcar gol
alguno. El STIorta acumula más
negativos, lo que ya empieza a ser
preocupante.

Próximo partido: VALLDEMOSA-
S'HORTA.

SE VENDEN CHALETS ADOSA-
DOS con piscina, en la Urbaniza-
ción L:AFE.
Información, Tel. 757710
o al (93) 4251958

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
en Cala d'Or. Calle Felanitx. 300
m2. aprox. con baño y sótano.
Apto para negocio.
Informes, Tel. 580053

hiniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 57
GESA ALCODIA, 40

Els júniors aconseguiren un
triomf de molt mérit clavant un
rival que els havia superat les tres

• vegades en que s'havien enfrontat
en la present temporada.

Amb la climatologia adversa el
primer ternps, de molt curta clora-
da i tries be de joc fred, fou domi-
nat pel Gesa (22-24) havent tengut
els visitants una diferencia de fins a
7 punts. Els felanitxers tengueren
un percentatge molt pobre en el tir
en joc (9 de 38).

A la 2.a part se pagué veure un
sensacional joc del Joan Capa que
domina de manera absoluta tant en
defensa com en atac (encertadís-
sims, 16 Ilançaments transformats
dc 24 intents). El joc, al temps que
fou efectiu, va ser molt vistós i el
públic va saber reconèixer el valor
de la gran victòria. Destaquem es-
pecialment les actuacions dels juve-
nils Amcngual (17 punts, 12 rebats)
i Fullana (15 punts, 3 assistències),
així com les dels júniors Tomen
Maimó (12 punts, 5 rebots, 4 assis-

tencies) i Bernardi (7 rebots i 7
punts).

AQUESTA JORNADA
Els cadets començaran a Felanitx,

el Trofeu «Rafel Coll', una competi-
ció que es juga pel sistema d'elimi-
natòries, enfrontant-se en el partit
d'anada al Cide.

A. Llucmajor hi haura un in [ere-
santíssim duel de la categoria júnior
que tendra com a protagonistes l'e-
quip local i el Joan Cap(5/Autoc. Gri-
malt amb la disputa del liderat del
grup A-2 a la darrera jornada del
Campionat de Mallorca.

Els seniors el diumenge rebran a
Felanitx al Sanimetal d'Artà (gua-
nyador de l'Escolar) en el primer
partit de la semifinal del play-off
per l'ascens a III.

Larry Cistelles

SE NECESITA PERSONAL para
trabajar en garaje (Cala d'Or), In-
corporación inmediata. Contrato 6
meses. Edad entre 16 y 30 años.
Se valorará idiomas.
Informes, Tels. 657602 y 643449
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Coloms a la Sala
SEGUEIX EL DESVERI

Primerament hem de dir que la
nostra carta que aparegué publica-
da la setmana passada, afirmàvem
que a «Ultima Hora» no l'havien vol-
guda publicar i era cert fins dime-
cres, ara hem d'afegir que dimecres
aparegué publicada, llàstima que
ens censurassin el paràgraf darrer.
A aquest setmanari es publica Inte-
gra. Moltes gracies. Al qui fèiem re-
ferència a la carta, ja sabem qui es
i de quin punt es calça i no val la
pena parlar-ne, tot i té moltes infor-
macions falses que ens amenaçà de
publicar i ens han dit que segueix
insultant-nos. Ja se sap: qui té la
cua de palla...

I passem a Felanitx i al nostrc
Ajuntament. De la reunió amb el
Sr. Mir que acordarem eel ebrar per
aclarir la situació dels Camps de
Golf, el Sr. Grimait ens va dir que
no li anava be fer la reunió acorda-
da. Quan varem insistir que aquest
senyor cobra de l'Ajuntament i tro-
bàvem que tocaria anar-li be, va de-
cidir-se que la reunió es celebraria
el dimarts. Procurarem informar-
vos.

Segueix essent una cosa normal el
no donar informació el Batle als Re-
gidors. Per posar un exemple recent,
ens enterarem que el pressupost
d'enguany passaria els 1.200 mitions
per les planes de la premsa. Dilluns
qui ve hi ha la comissió informativa

per estudiar el pressupost i encara
es l'hora que ens han fet arribar
l'esborrany, tot i que esta acordat
que en convocar la comissió, s'in-
clourà la documentació. El nou Re-
gidor d'Hisenda «oblida» fer-nos
arribar la documentació seguint les
passes de l'anterior encarregat d'Hi-
senda, Sr. Tejedor.

El Sr. Grimait també oblida els
acords de la Plenaria passada. Acor-
darem iniciar els tràmits per la re-
dacció del Pla Parcial corresponent
al Camp d'Esports de Sa Mola per
poder fer-hi obres d'ampliació i la
setmana passada ens informa que
no calia fer Pla Parcial que ara era
SOI Urbà. Sembla que la predisposi-
ció del Sr. Grimalt a escoltar i ad-
metre suggerències després topa
amb la manera de fer inconscient
ciels alts càrrecs del PP de Felanitx
i del seu estil. Ara es vol fer un se-
gon projecte de Poliesportiu a Sa
Mola. El primer, fet sense contrac-
te i pagat sense poder fer-ho, l'han
tirat i en volen fer un altre. També
han acordat incloure aquest nou
projecte dins el Pla d'Equipaments
Esportius de 1990 i demanar la sub-
venció al Sr. Riera. Tot un exemple
de mala tramitació a la que hi hem
d'afegir que no hi ha doblers per
fer-ho, la qual cosa implica que no
es pot iniciar la seva tramitació, ni
es podrà construir, per no esser edi-
ficable, com diu l'informe de Secre-
taria de fa dos anys.

Una altre cosa que no anirà en-
vant es la compra dels terrenys pel

Polígon Industrial, aquesta vegada
no hi ha clublers per fer efectiva la
compra i cl'aix6 tampoc en tenim la
culpa nosaltres. Si ens haguessin es-
coltat fa tres anys, a hores d'ara
estaria fet el Polígon de Serveis a
la sortida de Campos i s'haurien re-
solt la totalitat de problemes de
manca de SO! Industrial i les indus-
tries que han anat a Manacor esta-
rien aquí.

Del número que han muntat els
del PP amb el Centre Cultural, hem
de dir poques coses, nomes que no
ens sorprèn gens si recordam l'in-
tent de cessament del Director pel
manifest del Centre en contra de la
venuda del PP per urbanitzar s'Al-
gar. No entenem per quina raó els
del PP que entenen la Cultura com
a una qüestió d'un partit no hi po-
sen un element del PP de Director,
d'aquesta manera s'estalvieran de
fer el ridícul retallant el pressupost
del Centre i després rectificant la
retalladura davant les amenaces de
dimissió de la Regidora de Cultura.

Per acabar voldríem animar a les

escoles públiques i privades del ter-
me de Felanitx perque començas-
sin l'ensenyament en la Ilengua nos-
tra pr6pia. Hem de dir que aquest
fet, avui anormal, ès la primera i
única passa important per a la inte-
gració dels nins de parla castellana
dins la nostra societat. Tant de bd
que totes les escoles prenguin l'e-
xemple de l'escola de Cas Concos
que ha estat la primera i única del
terme que ha començat a fer les co-
ses amb normalitat.

EN PORTO-COLOM ALQUILO PISO'
amueblado, 1.a línea, 3 dormito-
rios, baño, sala-comedor, terrazas.
Informes, Tels. 580201 y 581643

--
COMPRARIA JARDI preferentment

barri Sa Torre, falda Calvaz - i.
Informes, Tel. 581912

SE VENDE BMW-323 I. Spoitler,
llantas BBS, asiento recaro, pla-
cas nuevas.
Informes, Tel. 575488

GARANTIA NACIONAL
--Renault , Ocasión le ofrece:

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
COMIT8 FUTBITO FELANITX

Torneo Primavera-Verano 90
NACIDOS EN 1973 - 1974 - 1975

INSCRIPCIONES: HASTA EL 20 DE ABRIL, EN EL CAMPO
MUNICIPAL DE DEPORTES «SA MOLA» 0 AL

TELEFONO 582264

Renault Ocasión te regal
hasta 3 recibOs.

De entrada, sólo el 10%.
Elige tu nuevo coche, de cualquier marca

y precio, tu forma de financiación y Ilevateto
por sólo el 10% del valor total. Esto, de entroda.

1 El resto, en 48 meses.

VEHICULO PRECIO

FUEGO GTX AP 850.000

W. PASSAT 550.000

OPEL CORSA 350.000

FSCORD 1600 Diesel 590.000

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACION

FRANCISCO MANRESA, S.A.
Concesionario RENAULT

FELANITX • CALONGE
Tels. 581984-85 y 657393

Te damos hasta 4 años para que puedas
pagar el resto cómodamente, en 48 recibos,
sin sentirlo.

Y con 3 recibos de mob.
La sorpresa final.

RENAULT OCASION te regala 3 recibos si pagas
tu coche en 4 arias y otras ventajas si lo financias
en menor tiempo.

Cuentas, además con el control de
seguridad que RENAULT OCASION
realiza en todos sus modelos y hasta
con Garantia de 1 oho, efectiva en
cualquier punto de la Red RENAULT.
Con toda facilidad, con toda
garantía, con toda seguridad,
decídete en RENAULT OCASION.

Te esperamos en:

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: CI. de Campos, Km. 0'5 - Tels. 6819M - 85 • CALON6E: Ctra. Felanitx, 5 - Tel. 65 73 93




