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La Comunittat de Religioses de
l'Hospici sgebé 	 Medalla de la Ciutat Ia rodella

Diumenge horabaixa, Felanitx fou
una festa, perquè la Comunitat de
Germanes de la Caritat de l'Hospi-
ci rebé la Medalla de la Ciutat, al-
hora que el testimoni massiu de re-
coneixemen0.simpatia de tota la po-
blació.

L'acte es desenvolupa a l'església
parroquial enmig d'una gran concur-
rència, però un poc abans les mon-
ges de l'Hospici, acompanyades dels
residents i un llarg seguici de per-
sones, autoritats i la Banda de Mú-
sica, es traslladaren des de la seva
llar al temple parroquial. El Secre-

- tari- de -Itt--Corporació Ilegi i.-per- co-
mençar, l'acord de la plenaria cor-
responent i tot seguit el Batle Cos-
me Oliver feu entrega de la distin-
ció a la superiora,Sor Catalina Ros-,
selló, qui digué'unes breus parauies
d'agraYmtmt. Screet-s-sivrrment -na.rfn-
ren Sor Margalida Moyd, Superiora
General de la Congregació, el resi-
dent Bartomeu Capó i el batle Cos-
me Oliver. Així mateix una nina Ile-

L'ARBRE DE IA VIDA
Antoni Oliver, C.R.

L'arbre de la vida compareix dejorn a la història de l'home. is con-
temporani de l'alba del paradis. Més ben dit, n'és anterior, puis que
l'alba del primer dia ja el troba. alla. I l'home el descobri ben aviat i en
sentí tota l'atracció. ¡L'arbre de la vida! ¡La fruita madura de la vida
penjada a les branques d'un arbre!

Una contarella que durà segles i segles assegurava que la creu del
Calvari fou feta del tronc de l'arbre de la vida, del paradís terrenal.

Una llarga tradició ascètica ens ha ensenyat a veure la creu com a
símbol de la mortificació i ,del sacrifici, com a model de la crucifixió que
horn ha de fer de si mateix. Però la significació de la creu és molt més
fonda i radical, és la forma de ser i de comportar-se envers de Déu i dels
germans; és el símbol de la relació condreta de l'home amb la realitat.
«Hi ha una crucifixió cósmica del Verb» —deía sant Ireneu. Ale, que ens
allibera esta enclavat a la creu de tota la creació.

8s ben ver que celebrant la setmana santa, el que celebram es el
misteri i el sentit de la realitat nostra i del món sencer que en el dolor
engendra. I el dolor engendra, perquè en ell s'hi junten dos camins. Dos
camins que semblen d'oposició i que són de conjunció: JO i la COMUNI-
TAT. El Jo, que es decideix per la seva pròpia afirmació i per la seva
subsistencia, i, per tal d'engreixar-se, ignora o ataca la comunitat, i no se
n'adona, curt de vista com és, de que, com un cancer, es menja alb ma-
teix que el sustenta: Vol el poder, la riquesa, el plaer locament per si tot
sol, i no sap, el pobre, que amb això serra la branca on esta. assegut.

La comunitat, els altres, són la dimensió on el JO es realitza. El JO
tancat en si mateix s'empobreix i, a la fi, es mor; obert als altres, creix
i s'enriqueix. No hi ha oposició entre Jo i els altres. El JO es fa gran i en-
greixa en la mesura en que es dóna als altres. L'única manera de créi-
xer és donar-se: Sobre el pal vertical, el pal horitzontal: La creu.

I donar-se és estimar. I estimar és sortir de la closca de l'egoïsme
i obrir les portes de bat en bat. Estimar és tirar a baix barreres i fron-
teres. Estimar és saber que tot constitueix una família i que totes les
mans cerquen una altra. ma. Estimar és no tenir mai por de donar-se,
querquè donar és la forma segura de rebre. Estimar és no tenir por de
la mort, perquè en el seu cor s'hi congria la vida.

Tot es resol doncs en una paraula: Amor. L'Amor és l'entreforc de

Tercera avaluació
En aquest repàs que anam fent de

l'actuació del Grup Majoritari a la
Sala, a dos mesos de les pròximes
eleccions, avui volem tractar de la
cultura i les festes populars.

Possiblement no hi ha cap altre
aspecte de l'actuació municipal que
presenti més caires positius que
aquest, i per la nostra part no te-
nim cap inconvenient de reconèixer-
ho.

El programa del Partit Popular
respecte de la cultura era molt re-
difit,--percluè noinés constava d'un
sol punt: la creació d'un patronat
per gestionar la Casa de Cultura, i
hem de convenir que el punt s'ha
vist ,convertit !en realitat. Qualcú
podrà discutir si l'actuació del pa-
tronat ha estat la més encertada, i
si en lloc d'organitzar concerts de
música clàssica, convenia més orga-
nitzar-los de rock. Sia com sia, el
fet és que, amb la creació d'aquest
patronat, la Casa de Cultura, a ia fi,
s'ha posat a funcionar de manera
regular, de tal forma que el panora-
ma felanitxer ha canviat de manera
ostensible, tot i que la resposta del
públic als actes organitzats no sem-
pre ha estat tan entusiasta com po-
diem esperar.

La causa és difícil de precisar. Per
ventura hi ha un bon component de
falta de costum. Fer que una colec-
tivitat se faci sensible a les manifes-
tacions culturals és una feina de
molts d'anys.

Respecte de les festes populars,
les Beneïdes i Sa Rua (aquesta dar-
rera, recobrada després de molts
d'anys d'absència), demostren una
bona salut. La festa de Santa Mar-
galida no acaba d'alçar xella i les de
Sant Agustí pateixen d'una rutina
que no se supera. Si efectivament
se confirma que el deficit de les fes-
tes d'enguany pot arribar als vint

dues línies contraposades que es moren de ganes de juntar-se i que, quan
es junten, fan que nesqui un món Abu. Lo més gran que pot fer un home
es estimar; estimar sense por, estimar sense fi, estimar fins a la mort:
Donar-se interminablement.

La creu és el lloc on un home es dona i es dóna encara inestronca-
blement. Es dona i es dóna en cos i anima: Es donà donant-se sense es-
perar res a canvi. Escola la vida en bé de tota cosa creada. I sullà ma-
teix hi naixia un món nou, un home nou, una vida sense fi.

Alla mateix, el divendres sant, l'home assolí la suprema altura, l'en-
trada per sempre dins la dimensió de Déu, per art i gracia d'un home
que dona. el JO per als seus germans.

La creu del calvari és l'arbre de la vida: El qui doni la vida la tendra
per sempre. I el qui pugi a la creu, tendrà la clau de lectura de tota rea-
litat. «El dia que jo sigui hissat a la creu, ho atreuré tot». Des del punt
i hora en què el Jo troba i abraça els altres, alla mateix el món s'omple
de sentit, de llum, i de vida.

gí un petit poema compost per la
resident Margalida Mestre.

Uns fervorosos aplaudiments sub-
ratllaren l'entrega de la Medalla, així
com totes les intervencions.

La Coral de Felanitx, sota la ba-
tuta de Jaume Estelrich, que havia
prologat l'acte amb una de les seves
intervencions, el clogué amb el cant
de l'Himne de Felanitx.

La festa de la Beata
Sor Francinaina

Un--cop.. acabat l'acte-de- concessió
de la Medalla, al mateix temple par-
roquial, se celebra una solemne Eu-
caristia a la que s'honorà la mernel-

, ria de la „beata Sor Francinaina
•Presidí la concelebració el Vi-

ri  Mn. Joan Bestard, qui
digue la homilia. La Coral de Fela-
nitx illustra musicalment la celebra-
ció, durant la qual interpreta els
Goigs a Sor Francinaina.

milions de pessetes, serà qüestió de
fer un pensament ben fet i encara
un esforç d'imaginació que podria
no estar a l'abast del partit que ens
governa actualment.

La passivitat, la manca d'idees i
la supeditaciò absoluta als dictats de
l'empresa que facilita eis compo-
nents musicals són altres tants im-
pediments perquè sortiguem del
pas. Potser aquest darrer punt és el
mês lamentable per tot alb, que no
és poc, que hi ha de tèrbol.

En conclusió: el capitol de cultu-
ra constitueix- una assignatura -apro-
vada dins un expedient, en conjunt,
absolutament deplorable.

Pirotècnic

EI Coner Copra-
tiu ha tancat

Ahir va tancar les portes el Celler
Cooperatiu. Ens comunica lacònica-
ment aquest fet la Comissió Gesto-
ra, en una nota que insertam en
aquest mateix número.

Setanta dos anys ha durat agues-
ta institució que ha desplegat una
funció molt relevant dins l'àmbit
econòmic locar i que fou creada per
uns felanitxers emprenedors preci-
sament per fer front a les circums-
tancies difícils que patia el sector
vitivinícola a resultes de la filoxera.

No cal insistir en la trajectòria
degradant seguida els darrers lus-
tres per la «Bodega». Tots la conei-
xem i el desenllaç no ens ve gens
de nou. Ara be, no deixa de ser molt
trist i lamentable aquest final.

El personal, de moment, s'ha po-
gut acollir al subsidi d'atur, mentre
que el patrimoni suposam que qui-
darà a mercê dels creditors.



SANTORAL

Diu. 24 Diumenge de Rams
Dill. 25 Anunciac. del Senyor
Dim. 26 St. Brauli
Dim. 27 St. Llàtzer
Dij. 28 St. Castor

(Dijous Sant)
Div. 29 St. Eustasi

(Divendres Sant)
Dis. 30 St. Joan Climac

(Dissabte de Glòria)

LLUNA

Lluna plena dia 30

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, 14 119 11

Palma - Felanitx des de Festa-
de,: 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
hores.

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:

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

TELBFONS D'INTERBS
Ajuntament: Oficines j Policia
580051, 580080 1 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx

580448-581144
Ambulàncies

581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717
Servei de Grua, Tel, 581145
Centre primers auixlis
Creu Roja	 582885

FT-4. 1 	-NT 1TX
lz;conanari d'intcress , ,s locals

5rgoNyr
PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.875
Semestral a fora: 2.325

agenda

Comis't Restera de h Bodge
de Felanitx S.C.i.

Comunica con tristeza a todos los socios y público en gene-
ral, que debido a las malas gestiones de estos últimos años del
Consejo Rector, se ha visto obligada a cerrar lo que fue orgullo
de nuestros antepzisados y que es la <<Bodega dc Felanitx,

Los locales permanecen cerrados desde el día 22 de marzo.

El Presidente
Antonio Bordoy Adrover

EN FEL111111

SALVATGE
ESPECTACLES

Equipo Sonido e Iluminación
grupos Pop Rock

Orquestas, Rumbas, Salsa. •

' Sohws internacionales

Grupos de amenizaje, payasos, etc.

para hoteles, fiestas privadas, verbenas

Llámenos: 583175-583272

Josep Orifi Gomita
(Ventavol)

moll a Felanitx, el dia G de marc de 1991, a l'edat de 85 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostólica.

Al eel sia
La seva esposa Miquela Nicolau Probens; fills Josep i Gabriel; filles Politiques Catalina

Mestre i Catalina Huguet; its, Jose!), Miquela i Catalina Orfi Mestre i Miquela i Maria Orfi Huguet,
i els altres parents vas demanen que el tengueu present en les vostres oracions.

FELANITX
11■••

Venta de motos y
ciclomotores nue-
vos y usados.

MERCADO DE OCASION

—Yamaha XS-400
— Yamaha DT-80 LC
— Yamaha TZ1Z-80
— Meca tecno

— I ¡onda MBX 80
— Vespinos varios

— Variant Star

EXPOSICION Y VENTA

Taller

Cnstolag Dennásar
C. Campos, 33—Tel. 5802C
ALQUILER DE COCHES

Y MOTOS

SE VENDE
APARTAMENTO

EN' PORTO-COLONI P. línea
planta baja. Cesped, piscina

3 dormitorios, 2 baños, cocina,
lavanderia, salón-comedor,

terraza cubierta.
Superficie 120 m2 más 50 m2

terraza.
Facilidades de pago

INFORMES: Tel. 824273

VENDO CASA EN FELANITX,
C/ Jaume I, 67, en solar de 700
m 2 con garajes, 3 algibes y cons-
trucción nueva.
Informes, Tels. 824473 y 824272,

ALQUILO PISO EN PORTOCOLOM.
Frente al mar. Amueblado, 3 dor-
mitorios, sala comedor, cocina,
terrazas.
Informes, Tels. 580201 y 824884.

TENGO PARA ALQUILAR un apar-
tamento amueblado.
Informes, C/ Juevert, 61.
Tel. 580283.

VENDO DORMITORIO matrimonio
y una Impara. Perfecto estado.
Informes, Tel. 581037.

La Missa del diumenge 31, dia de Pasqua, que a les 7 del capvespre es diri en el Convent
de Sant Agusti, s'aplicara en sufragi de la seva ànima.

Casa mortuèria: Carrer Juevert 29 (Ca N'Espina).

11



SANTA LUCIA, S.A. Cia. de Seguros
Para el Departamento Comercial dela oficina de MANACOR

PRECISA/JOVENES Cambos sexos)
OFRECE

—Carrera profesional en una organización en continua ex-
pansión.

—Posibilidades de promoción.
4 —Formación continuada a cargo de la empresa.

—Importantes ingresos de acuerdo con el trbajo aportado.
—Contrato mercantil.

BUSCA
—Personas mayores de 21 ai-1gs, sin descartar otra edad.
—Con nivel cultural, afán de superación, ambición e ini-

ciativa.
—No es imprescindible tener experiencia.

INTERESADOS presentarse en C/. Peral, 7, Entlo. 3. (junto Sa
Bassa) de 10 a 1. Atenderá Sr. Fernández 0 Srta. Suau. 

Festa de l'Ange! a Sant Saivador
La Llar de la Tercera Edat, el Cercle Recreatiu i el MIJAC,

amb el patrocini de l'Ajuntament  de Felanitx, tendran cura en-
guany de la festa del Diumenge de l'Angel que tradicionalment se
celebra a Sant Salvador.

El programa previst es aproximadament el següent:
A les 12,30, Concert per la Banda de Música. A les 13 h. Mis-

sa, amb la intervenció de la Coral de Felanitx.
A les 14, dinar de germanor.
A les 15, festa popular en l'animació de la qual intervendran

el MIJAC i el grup de Sonadors de la Llar.

Per a inscripcions pel dinar, poden acudir a la Llar de la Ter-
cera Edat, a Sa Recreativa i al MIJAC fins dia 30 de marg. Preu,
300 ptes.           

cine p rincip al   
.1■M.  

Viernes 22, sábado 23, 9 noche y domingo 24 desde las 3
Candidata al OSCAR 1991

Intrépidos foragidos y Razas de loche
Sábado 30, 9 noche y domingo 31 y lunes 1 desde las 3

Fabuloso programa doble

La última y gran creación de MARLON BRANDO

EI Novato y (fe
complemento La • Sirenita

DAVALLAMENT

El Divendres Sant, a les 9'30 del vespre, a 1 , escalinata i repla
de la Parròquia es faran Passos de la Passió i Davallament.
Obrirà aquest acte la Coral de Felanitx.

PROCESSONS

Dijaus Sant, a les 930 del vespre, PROCESSO que seguira el  se-
güent itinerari: Plaça de Santa Margalida, Major, Mar, Plaça
Arraval, Juavert, Convent, Guillem Timoner, Via Ernest Mestre,
Plaga d'Espanya, 31 de Març i Plaça de Santa Margalida.
Divendres Sant, després del Davallament.
Process6 de l'Enterrament: Plaga de Santa Margalida, Major,
Mar, Proisos, Convent, Horts, Nuno Sang i Plaça de Santa Mar-
galida.

DIUMENGE DE PASQUA
Process6 de l'Encontrada: Convent, Porteria, Quatre Cantons,
Nuno San', Plaça de Santa Margalida.

FELANITX

SETMANA SANTA 1991
CELEBRACIONS LITÚRGIQUES

DIUMENGE DE RAMS
ESGIASIA PARROQUIAL

Misses a les 9, 1030; a les 12: Benedicció de Rams, process6 i
missa cantada, i a les 8 del vespre missa.

ESGLESIA DE SANT AGUSTI
A les 11, Benedicció i missa cantada, i a les 7 del vespre, missa.

ESGLËSIA DE SANT ALFONS
A les 11'30, Benedicció de Rams i missa cantada.
A les 7 del capvespre, missa.

DILLUNS SANT
ESGLESIA PARROQUIAL

A les 9 del vespre CELEBRACIÓ SACRAMENTAL DE LA PENI-
TENCIA, per a tota la comunitat. Hi haura sacerdots.

DIMARTS SANT
ESGLESIA DE SANT ALFONS

Dimarts Sant a les 9'30 del vespre, sota la direcció del P. Antoni
0}1Veri Monserrat; introduccf6 del Tridu Pasqual.
Intervindra la Capella Teatina.

DIJOUS SANT
ESGLitSIA PARROQUIAL

A les 7'30 del vespre, MISSA DE LA CENA DEL SENYOR, lava-
tori de peus j proclamació del sacerdoci, de l'Eucaristia i del
manament nou de l'amor, finalment process6 al Monument.
Després de la process6 ADORACIÓ NOCTURNA. Es convida a
totes les associacions.
Pals ¡oves a_les 24 h. Pregaria juvenil a l'antiga església restau-
rada de la rectoria.

ESCIL2SIA DE SANT AGUSTI
A les 6'30 del capvespre, Missa cantada 1 lavatori de peus.
Desprésideprocessd, Adbraci6 .Nocteirna.

■ ,.ESGLÉSIA DE SANT ALFONS
A les 7, Missa cantada. homilia i process6 al monument.

DIVENDRES SANT
ESGLËSIA PARROQUIAL

A les 9 del mati, CANT DE LAUDES.
A les' 8 del vespre, CeLEBRACICY 37E LA PASSIÓ I MORT DEL
SENYOR.
Oració universal, adoracid de la creu í comunió.
A la nit, pels joves, PREGARIA JUVENIL a l'antiga església
restaurada de la rectoría.

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

ESGLËSIA DE SANT ALFONS
- A les 7'der vespre, CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ DEL SENYOR.

DISSABTE SANT
ESGLËSIA PARROQUIAL

A les 9 del vespre, SOLEMNE VIGILIA PASQUAL,  benedicció
del foc nou al replà,. renovaci6 de les promeses del baptisme í
missa sdlerrine.

ESGLESIA 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.

t-t•*, 	 DIUMENGE DE PASQUA
ESGLËSIA DE SANT AGUSTI

A les 8'30, missa i processd de l'Encontrada.
F,SGLËSIA PARROQUIAL

Misses a les 8, 12, i 8 del vespre.
A les 915, arribada de la PROCESSO DE L'ENCONTRADA a
la Plaça de Santa Margalida. MISSA SOLEMNE CONCELE-
BRADA. Cantara la CORAL DE FELANITX.

ESGLESIA DE SANT ALFONS
A les 8, Missa de torn.
A les 1130, Missa cantada, i a les 7 del capvespre Missa.

A les celebracions litúrgiques de la  Parròquia cantarà:
EL CORO PARROQUIAL.

A les celebracions litúrgiques de l'església de Sant Alfons cantara:
LA CAPELLA TEATINA.

CELEBRACIONS POPULARS
VIA CRUCIS

El Diumenge del Ram, a les 4'30 del capvespre, Via Crucis en
el camí del Calvari, que partira de la Primera Estació.
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MARMOLES LLABRES 

LO MÁS NATURAL

MÁRMOL - GRANITO - CALIZA - MARES
Son piedras nobles, que se han ido formando

léntamente a través del tiempo
para que usted pueda disfrutar de ellas

en su hogar.

GRAN VARIEDAD • PRECIOS INTERESANTES
SERVICIO RAPIDO • AMPLIAS INSTALACIONES

Sini0 ToFrr, 57 • TEL. 55 58 38 • 07500 MANACOR

FELANITX

Avui, teatro a cLucc d'alumnes
de l'Institut

Recoream als nostres lectors, que
avui dissabte, a les 9 del vespre a
lAuclitori Municipal, eis alumnes de
3r. de BUP de l'Institut, posaran en
et:cena l'obra Lin metge per força,
versió lliure de la famosa comxlia
de McIF:re. Le nujdecin nialgr lui
( representada a Versa;les el 1666 da-
vant Lluís XIV).

Els alumnes de tercer aprofitaran
aquesta escenificació per recaptar
alguns doblers pel viatge d'estudi
que tenen previst realitzar a París
aquesta primavera, de manera que
els espectadors hauran d'abonar una
petita quantitat per la localitat.

Es d'esperar que el públic respon-
gui a la iniciativa dels estudiants,
no tant per la seva finalitat
ria com pel que representa d'expe
riència artística i de tasca col-lec-
tiva.

Dimarts serà presentada la ini-
ciativa «Viure sense nuclear»

Dimarts dia 26, a les 9 del vespre,
al saló d'actes de la Casa Municipal
de Cultura, tindrà Iloc la presenta-
ció a Felanitx de la iniciativa legis-
lativa popular encaminada a presen-
tar al Congres dels Diputats de l'Es-
tat Espanyol una Proposta de Llei
d'abandonament de l'ús de l'energia
nuclear.

Aquesta presentació sera a càrrec
del nostre collaborador Nicolau  Bar-
celó, membre de GREENPEACE i
ciel Centre d'Investigacions per a la
Pau.

Es projectara el video «Rompien-
do la cadena nuclear».

L'organització de l'acte es a car-
rec del GOB de FELANITX.

Casa de Extremadura—Invitación
El próximo martes dia 26, a las

20 horas, serán inauguradas las nue-
vas instalaciones de «La Casa de Ex-
tremadura», en el local sito en la
calle Mossèn Bartomeu Barceló,
s/n., (frente a ISLACAPERS).

Esta Asociación se sentiria muy
satisfecha de contar con la presen-
cia dc todos los socios en este acto
tan grato y significativo y desde es-
tas columnas quiere hacer llegar a
todos ellos su invitación más cor-
dial.

Os esperamos.
La Junta Directiva

«Casa de Extremadura»

Els «Amics de la vela Ilatina»
de Portocolom, conjuntament amb
el Club Nàutic

INFORMAM:

Que avui dissabte dia 23 de març,
celebrarem una reunió a les 7 del
capvcspre, en els locals del Club
Nàutic, a la que esperam l'assistèn-
cia de tots els simpatitzants de la ve-
la llatina, a fi de preparar la tem-
porada de regates per a Baits, bots
i Ilamxetes amb aparell llatí.

Tenim pensat elaborar un regla-

rnent propi ciel port, així com el ca-
lendari de regates per a 1991.

Esperam la participació cie tots
aqueils que estimen la vela hat inn,
encora que no temmin embarcació,
aparells, o no els tetlimen a punt.

«Palma, ciutat saludable»
La settnana passada, al claustre de

Sant Antoniet de Ciutat, l'Ajunta-
ment de Palma presenta l'exposició
«Palma, ciutat saludable», a la qual
i mitjançant gràfics i fotografies es
donen a conixer les actuacions dui-
tes a terme per les arecs de serveis
socials, consum, sanitat i medi am-
bient, educació, cultura i esports
per tal d'aconseguir que la capital
balear sigui cada cop més saludable,
tries habitable, amb una paraula,
más agradable pets qui hi viven.

Veim que entre l'equip tècnic que
ha contribuit a aquesta mostra hi
figura el nostre paisà el fotògraf Ga-
briel Bennasar.

Una al.lota del centre de rehabi-
Mack) de «EI Patriarca» denun-
cià aquest centre a la Policia
Local

Dissabte passat, una allota de 17
anys de nacionalit4 suïssa, que ha-
via estat internada cinc setmanes al
centre de rehabilitació de toxicò-
mans de «El Patriarca» de Porreres,
es presenta a la Policia Local de Fe-
lanitx i denuncia tota una s .!rie de
fets relacionats amb el tractament
rebut en aquesta institució. Entre
els càrrecs denuncia la incomunica-
ció  la seva familia, la imposició
de 12 hores de feina, alimentació de-
ficient i limitació a 5 hores el temps
de descans i, el que es pitjor, que
havien abusat sexualment d'ella.

El cas fou posat a disposició del
Jutge d'Instrucció de Manacor, que
el dilluns es feu càrrec d'aquesta

Mentre resta a cura de la Policia
Local de Felanitx, sembla que per-
sones xinculades amb El Patriarca
intentaren fer-se passar per advo-
cats i periodistes per tal d'escatir la
situació de l'allota.

Llar de la Tercera Edat - lnserso
CONFERENCIA.— Dilluns dia 25,

a les 17 h. el Dr. Bartomeu Font
Obrador, parlara sobre «Els mallor-
quins a Nordamerica». Després de
la conferencia es donaran els tiquets
per a la propera excursió cultural.

VOLTA CILISTA A MALLORCA.—
Es dura a terme els dies 20, 21, 22 i
23 d'abril. Les persones interessades
en participar-hi es poden inscriure
ja. El termini acabara el dia 15
d'abril. Pròximament donarem més
informació.

Nou jutge de primera instància
En cl concurs-oposició celebrat a

Madrid el passat dia 6 de març, a la
seu del Tribunal Suprem per tal
d'accedir a jutge de primera ins-
tancia, supera la prova amb una ex-
cellent puntuació el nostre paisà

Bartomeu Mesquida i Ferrando, fins
ara fiscal de	 de Balears.

Rebi la nostra mes cordial cnhora-
bona.

La Marath6 tie Barc2Iola
A darrera flora hem pogin sa her

la classilicacin (leis aLicies fuland-
xers que participaren a la Nlarallió
de Barcelona. Es la segfient:

218 Francesc Algaba, 2 h. 50. 53
250 Sehastia Adrover, 2 h. 50' 55
518 Victor Martinez, 3 h. 1(1' 07
924 Joan Tut-, 3 h. 23 52
1090 Pere Vera, 3 h. 38' 48
Participaren a ht prova 3.700

tes i fou guanyada pet ja pones Ni-
shimoto.

Exposició a l'Estudi d'Andreu
Maimó

Avui, a les 7 del eapvesqre, inau-
gura una exposició al seu estudi del
carrer de Santanyi, 23, el pintor An-
dreu Maimó.

Es tracta d'un grapat de paisatges
pintais des de 1979 ença.

La mostra restara muntada fins
dia 7 d'abril.

El grui) Voramar de teatre
Dissabte passat, el grup de tea-

tre del Port d'Andratx «Voramar»
ens oferi l'obra d'Alfonso Paso
«Mort, qui t'ha mort», adaptada per
Xesc Forteza.

Hem de constatar un cop més la
bona feina d'aquest grup que, tant
pel que fa a interpretació com a
muntatge, presenta aquesta obra
molt dignament.

Creuada de l'Amor Divf
CONFRARIA DE PENITENTS
Les dues confraries de la Creua-

da prendran part a les processons
del dijous i divendres sants. El lloc
de reunió esra Sant Alfons, a les 845
del vespre o en el carrer de Jaume I,
a les 915.

Es recorda als confrares l'obliga-
ció d'inscriure's abans de dia 27, di-
mecres sant, a Sant Alfons.

Els qui vulguin cera la podran ob-
tenir alla mateix.

Tambá s'encareix que durant les
processons guardin silenci i compos-
tura i obeesquin en tot moment les
incticacions del Germà Major.

La Comissió de Setmana Santa

Dissabte que vá no sortirà el 
••••......11114

«Felanitx»
Recordam als nosres lectors que

dissabte que vá dia 30 dc març no
sortira aquest setmanari. El proper
dia 6 d'abril ens tornarem posar en
comunicació amb tots ells.

Confraria de Sant Agustí
El Hoc de reunió dels penitents

per assistir a les processons sera
l'església del Convent, a les 9 del
vespre.

Es recorda' pue s'ha de presentar
el carnet de confrare.

Curs Stvdia
El proper dimarts dia 26, a les

930 del vespre, a Sant Alfons, el
P. Antoni Oliver, CR., oferirà una
lliçó introductòria a la Setmana
Santa.

Adoració Nocturna
La Vigília de la Cena del Senyor,

se celebrara dia 28, dijous sant, des-
prés de la processó, a l'església de
Sant Agustí: Es oberta per a tot-
horn.
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DE INTERES LOCAL
Sr. Director:
Ante todo quiero expresar mi

agradecimiento a este semanario
por haber permitido mi intromi-
sión en sus páginas.

El motivo de ésta, no es otro que
el de llamar la atención de sus lec-
tores, para poner los medios a
nuestro alcance a fin de evitar la
marcha de esta plaza, de la docto-
ra Margarita Gonzalez, la cual, me
consta, es querida y apreciada - por
todas sus cualidades (que no son
pocas), 1 por todos nosotros, y a la
que Insalud está dispuesto a cam-

, biar' dé plaza.
Llegó no hace demasiados años,

poco a poco fue demostrando su
constancia y amor a la profesión.
Se ha ganado el cariño de todos sus
pacientes, incluso de los que no tie-
nen la suerte de serlo, (pues sabido
es, que la petición de inclusión en
Ias cartillas de la Seguridad Social,
es en la mayor parte denegada).

Ya que nos obligan a pertenecer
a. la Seguridad Social, al menos que
no nos quiten lo que a todos bien
nos hace, que nosotros seguiremos
pagando las chotas de dicha Segu-
ridad Social, religiosa y puntual-

, mente.
Atentamente.

M.A.M.

LOS JOVENES TAMBIEN
OPINAMOS

Lo quc en estos momentos me
propongo hacer es intentar defen-
derme de las acusaciones hechas
por el Sr. M.A.

Para empezar dire que todas las
opiniones por ahora expuestas son
fruto de una reflexión seria, abier-
ta y consciente. Usted, M.A., me
acusa de no tener ni idea de la ma-
teria de la que hablo. Esto no es
cierto. No conozco la materia de
una manera excesiva pero, no soy
tonto. De ella algo conozco.

Por otra parte, decir que no ten-
go ninguna base científica respecto
a mis especulaciones es síntoma de
pedantería y de poseer una mente
cerrada a toda posible conjetura.
Cuando yo hice referencia al posi-
ble ateísmo de Cristo (en el siglo
XX), lo hice de manera abierta.
Esto es, que yo no , afirmaba sino
que ponía en duda cualquier infor-
mación recibida en cuanto al tema
se trata. Si usted dice que no ten-
go base científica donde apoyar mi
especulación, quisiera saber si ha
cenado alguna vez con Jesucristo.
Sé que usted me podria reprochar
que ha leído mucho acerca del Cris-
tianismo, de Jesucristo y que se
sabe por los dedos toda la doctri-
na Cristiana. Pues bien, yo no me
fío de las interpretaciones de unas
personas de hace 2.000 arios acerca
del pensamiento de otra. Con esto
lo único que quiero decir es que
Ias cosas no nos las podemos creer
si no las razonamos un poco. Creer
sin razonar es cosa de ingenuos.

¿Qué es la fe? ¿Algo irracional?
Creo que si.

Cuando di je que cl comunismo
tiene la misma base y cl mismo ob-
jetivo que el cristianismo suponía
que habría malas interpretaciones.
Yo no soy un listillo ni creo que lo
sepa todo, pero sí que el comunis-
mo aspira a la realización del hom-
bre y tiene como base la revolu-
ción. El cristianismo tres cuartos
dc lo mismo. En otras palabras, no
me propuse decir que las dos doc-
trinas son palabra por palabra la
misma, sino que en el fondo de
ellas albergan un mismo proyecto:
EL HOMBRE. Espero que no haga
referencia a la Unión Soviética

para volverme a atacar. En la
Unión Soviética nunca se ha dado
comunismo. En la Unión Soviética
selo se ha dado una dictadura ca-
muflada bajo el nombre de cornu-
nismo. Si nos fijamos bien en el
acontecer del mundo, veremos que
el cristianismo tampoco se ha dado.

Espero que no se vuelva a mal in-
terpretar mi opinión. Yo lo único
que in tento es provocar la duda. Si
no se duda no se sabe. No intento
hacer una crítica religiosa ques ese
no es mi objetivo, pero inevitable-
mente he tenido que hacerla.

Jo

(Passa a 10 pig. 2)

Ora. Lucia Caldentey
ConsuEta particular y de Seguros.

(Asisa, Novomédic, L'Aliança, Previasa...)

Tratamiento del dolor y la inflamación:

Artrosis, contracturas musculares, cerL
vicalgias, lumbalgias, varices, etc.

SERVICIO DE ATENCION CONTINUA, DE LAS 9 DE LA
MAÑANA A LAS 8 DE LA TARDE

(TEL. 908.14.22.47)

HORARIO DE CONSULTA:
De lunes 'a viernes, mañanas de 12 a 1. Tardes de 5 a 8.

C/. Pelat, 61 	 Tel. Consulta 583464 	FELANITX

Si usted no conoce aún el placer de conducir un Gil
quizá sea porque no existía el nuevo Tipo GTi.e.1.800

Nuevo Tipo GTi.e.1.800
Tratándose de un Gil podríamos comenzar diciéndole

que se abrochara los cinturones de seguridad, que acelerara
y sintiera sus 110 CV. pero empezaremos hablándole de placer

Aíslese, cierre la puerta y comience a disfrutar del espacio.
Su dirección es asistida, su panel digitalizado, el cierre

de puertas centralizado y sus elevalunas son eléctricos.

Sienta el placer de conducir un GTI con todas sus
prestaciones: 110 CV, 1.800 c.c., sistema de frenos potenciado
y neumáticos de perfil bajo.

A todo esto nos referíamos cuando le hablábamos del
placer de conducir el Tipo GT1.e.1.800.

Concesionario Oficial: 

S. Ms Tel. 58 13 48. Felanitx.
c A Carrer del Socors, 8. fifiw



ATLETISME

Campionat de Balears de gran fons

Dos sops Um per corroders del
Club Opel - Felanitx

COMPLEJO TURISTICO DE CALA D'OR

NECESITA COCINEROS
camarero y jiiscinero

Indispensable referencias
Interesados llamar Tel. 643085

Se venden o se alquilan
LOCALES COMERCIALES

en Porto-Colom

Complejo xJardin del Rei )) ,
Avda. Cala Marsal, s/n.

INFORMES: C/. Alcalá Galiano, 7 	 Tels. 825334 y 825237
PORTO-COLOM

Restaurante CESAR
Porto-Colom

Comunica al sus amigos y clientes su

REAPERTURA a partir del 28 de marn.

Nuestro teléfono es el 825302 (no figura en la guia]

FELANITX
03111111MinCOINE=23n2ct

UGT
INEM

COMPANY/A:
Has esgotat l'atur i tens carregues

familiars?
Si és així pots sollicitar el sub-

sidi de desocupació (18 mesos el
75% del S.M.I.) però has de tenir
en compte que:

Segons la sentència de 26103190
del Tribunal Suprem:

«Es reconeix el dret a percebre la
part proporcional dels pagaments
extraordinaris com a part del sub-
sidi de desocupació».

Pots reclamar les quantitats per
aquest concepte que no hagis cobrat
anteriorment.
INSS

AJUDA FAMILIAR PER FILLS
L'ajuda familiar, a partir d'agost

d'aquest any, es cobrarà a partir
d'uns ingressos minims i prèvia sol-
licitut a la Seguretat Social.

Per major informació passa per la
teva federació: U.G.T. Felanitx, Nu-
no Sang, 14; Tel. 580007.

S'OFEREIX AL.LOTA amb coneixe-
ments d'angles, alemany, francès,
comptabilitat i mecanografia.
Informació, Tel. 582685

PORTO-COLOM, sol todo el dia,
APARTAMENTO dos habitacio-
nes, con vistas al mar, salón-co-
medor, cocina amueblada, harm),
dos terrazas, teléfono, espacio pri-
vado parking, piscina comunita-
ria.10cosión! Por 7.9( )0.000 ptas.
Informes, Tel. 581948 ((le 21 a 23 h)

Sant Antoni de Portmany, a l'illa
d'Eivissa, fou l'escenari del campio-
nat de Balears de gran fons amb
un recorregut de vint quilòmetres,
cursa a la que hi participaren atle-
tes felanitxers del club «Opel» d'at-
letisme. El mal temps, i sobre tot,
el vent no aconseguiren deslluïr la
trobada esportiva, organitzada pel
Club Jasa. El total de participants
fou de seixanta vuit, dels que no-
més quaranta nou acabaren la cur-
sa. La representació mallorquina va
ser de 30 atletes de diversos clubs,
15 d'Eivissa i quatre menorquins.

Dos segons Hoes foren aconse-
seguits per corredors del Club Opel
Felanitx, ja que a la categoria de
Veterans «A» en Victor Martinez,
amb una hora, 21 minuts i 42 se-
gons, només va esser superat p'en
Ramon Garcia, del club Eivissenc, i
a la categoria de Veterans «B» el
primer classificat fou Emilio de la
Camara —Club Fidipides— i el se-
gon el felanitxer Sebastià Adrover

—Opel Felanitx— amb una marca
d'l hora, 21 minuts i 42 segons, es-
sent el tercer hoc per Vicenç Capó
del club Olimpo d'Inca.

Una altra bona noticia pel que fa
a l'esport felanitxer és el tercer Hoc
aconseguit per Sebastià Adrover en
el campionat de Balears de Cros i
també la mateixa classificació • pel
Club Opel Felanitx al campionat de
Balears per clubs.

Participació també d'aquesta enti-
tat esportiva a la marathe de Bar-
celona, Campionat de Catalunya,
que s'havia .de celebrar aquest ,pas-
sat cap de setmana. Dels resultats
informarem als nostres lectors en
properes edicions.

SE TRASPASA BAR SNOOPY'S o
se alquila, en Felanitx.
C/. Hospicio, 26, frente Banco
Crédito Balear.
Informes, Tels. 580774 y 583099.



Vehículos de ocasión
RENAULT 14 GTL
FIAT UNO 45 S 5/P Techo ab
FIAT UNO 70 SL 5/P - Radio
FIAT UNO 45 STING - Radio
SEAT IBIZA 1.5 GLX - Radio
ALFA ROMEO 75 2.0 TS
SEAT FURA 3/P
OPEL KADET GSI 5/P AACC

rible - Radio
cassette
cassette
cassette

PM-P
cassette 	 PM-AW

PM-AL
PM-AL
PM-AK
PM-AW

PM-W
PM-AM

(SABADOS MAÑANAS, ABIERTO)

Concesionario Oficial

AUTOS MARTORELL S A9 S. A.

Carrer del Socors,6. Tel. 5813 48. Felanitx.

DR. JULIAN TICOULAT . NOTRE
MEDICO PSIQUIATRA

Medicina Psicosomática

(ANSIEDAD, DEPRESION, TRANSTORNOS DEL SUEÑO, DES-
AJUSTES DE PERSONALIDAD, ENFERMEDADES PSICOSOMA-
TICAS 0 DE ORIGEN NERVIOSO)

HORARIO DE CONSULTA Y PETICION DE HORA.
MIERCOLES DE 4 A 8 (TEL. 581518).

Miguel Bordoy, 22-1°.—FELANITX

(WE113)ESTET1CA 1 SALUT

C/. P. A. Penya, 3
Tel. 580423 FELANITX

Solarium UVA 

Depilació especial per a persones
amb problemes circulatoris.
(Varius, pesadesa de cames, mala
circulació).

HORARI:
De 9 a 12 i de 15 a 21'30 h.  

FELANITX 7  

5erortivo

Muy apreciados ciudadanos:
Como es posible sepáis, en Porto

Colom se ha fundado un Club Social
Deportivo, para fomentar el depor-
te entre la juventud y ofrecer acti-
vidades de ocio, y tiempo libre al
público en general. Nuestro lema
es: DROGA NO, DEPORTE SI.

Las actividades serán además del
Area Social, Fútbol, Básquet, Petan-
ca, Billar, Tenis de Mesa y Excur-
sionismo de Montaña, siempre den-
tro de nuestra posibilidades.

El esfuerzo de unos pocos que
formamos la junta directiva, serían
vanos si no recibiéramos su cola-
boración, tanto para llevar a cabo
Ias antedichas actividades como pa-
ra poder conseguir unas instalacio-
nes deportivas para Porto Colom.

Nuestro órgano es oficial, y se fe-
derarán los equipos posibles, así co-
mo periodicamente se realizarán
campeonatos para todos.

El Club tiene sii sede social en el
Bar H. Estoril I, C/ Ronda Crucero
Baleares n.a 19, allí padres de fami-
lia y público en general, tenéis las
puertas abiertas para cualquier con-
Allta e inscripción de socios. Estare-
mos a su disposición los domingos y
lunes de 6 a 8 de la tarde..

Hemos fijado unas cuotas, popula-
res que son: Individuales mayores
de 16 arios 500 pesetas al mes; Pen-
sionistas 300 pesetas al mes; -Simpa
tizantcs 2.000 pesetas al año.

Un grupo de personas al menos,
intentaremos seguir adelante sabe-
dores de que nadie nos dará las gra-
cias, pero si conseguimos deporte
para nuestros hijos, en vez de dro-•
•ga, ya estaremos satisfechos.

Un cordial saludo de toda la Junta
Directiva.. 	 .• - • 	 ^

Toni Vidal Mes quida,
Presidente

(Ve de la pay. .5)
ACLARACIO

Arnie Tomeu:
M'agradaria valer-me de les pagi-

nes del setmanari per tranquilitzar
alguns components de les contraries
de penitents, entre els quals circula
la remor que, si el Partit Socialista
guanyava les eleccions a l'Ajunta-
ment, retallaria el suport a la Set-
mana Santa i, en concret, a la tro-
bada que les contraries de tot Ma-
llorca se proposen celebrar, l'any
que ve, a Felanitx.

Se tracta, en efecte, d'una afirma-
ció sense gens ni mica de fonament.
El Partit Socialista té la intenció
d'estimular i fomentar, en principi,
totes les manifestacions cíviques i
religioses que constitueixen el pa-
trimoni tradicional del nostre poble.
Qualsevol notícia en contra es un
pur infundi, propagat amb més o
manco...,mala intenció, i sense base
de cap Casta.

Miguel Riera i Nadal

EXTRAVIADO PENDIENTE de
oro con perla. Se gratificará su de-
volución.

Informes en esta Administración.

gs DONEN CLASSES d'alemany,
espanyol. i nglés. Hores convin:
gudes.
Informes, Tel. 581-156.

SE VENDE o SE ALQUILA  LOCAL
en Pça. Cas Corso de Porto Co-
lom.

`Informes, Tel. 580133.

SE VENDE CASA en Felanitx. En
camino Son Suau, con 1.000 m2

aproximadamente.
Informes, Tel: 581423.

' 

Despr6s d'una srie d'entrena-
ments des ee clistins flocs de Ma-
llorca per a posar els coloms a punt,
va començar a finals del passat mes
de gener la temporada colombàfila,
que fins aleshores, ha tingut uns re-
sultats molt satisfactoris. El temps,
per regla general ha estat molt bo
i això se nota amb les arribades dels
coloms, les quals poden qualificar-se
d'excellents, tant en l'aspecte de ve-
locitats registrades com en el per-
centatge d'arribades.

Des d'Eivissa s'han fet sis amolla-
des, essent els resultats els se-
güents:

Eivissa I.-1r. Bernat Veny; 2n.
Julia Cruelles.

Eivissa II.-1r. Damia Vidal; 2n.
Salvador Adróver.

Eivissa III.-1r. Andreu Bennas-
sar; 2n. Bernat Veny.

Eivissa 1V.-1r. Salvador Adrover;
2n. Bernat Veny.

Eivissa V.-1r. Damia Vidal; 2n.
Miguel Veny.

Eivissa VI.-1r. Damia Vidal; 2n.
Salvador Ad rover.

Els resultats de les amollades fe-
tes des d'Alcoi (Alacant) són:

Alcoi f.-.—Concurs lliure.— lr. Sal-
vador Bordoy; 2n. i 3r. Damia Vidal.

Concurs Adultes viatjades: Ir. i
2n. Salvador Bordoy.

Alcoi IL—Concurs lliure.-1r., 2n.
i 3r. Cosme Soler.

Concurs Adultes viatjades: lr. Cos-
me Soler; 2n. Damia Vidal.'

Alcoi 111.—Concurs jove anelles
1990.-1r. Damia Vidal; 2n. Cosme

Soler; 3r. Julia Cruelles.
Concurs Adultes vial jades: lr. Ber-

nat VerTy; 2n. Julia Cruelles.
En una propera informació, dona-

rem a conèixer els excellents resul-
tats obtinguts per colombèfils fela-
nitxers en els campionats de Mallor-
ca 1990; en el que hi participaren
colomistes de vint-i-nou clubs repar-
tits per Iota Mallorca.

Colorni

vida social
BODA

Dissabte passat a migdia, a l'es-
glésia de Nta. Sra. del Carme de Por-
tocolom, s'uniren en matrimoni na
Margalida' Sunyer Adrover i en Ga-
briel Socias Pons. Beneí l'enllaç i ce-
lebrà l'Eucaristia Mn. Bartomeu
Tauler; rector de la parròquia de
Porreres'.'

Foren 'pádrins de noces el pare del
nuvi D. Gabriel Socias Palou i la
mare de la núvia D. Maria Adrover
Pou.

Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus germans Pere
Martina, la seva fillola Catalina Oli-
ver, A-ntoni Rabassa i Pere Capella.
Per la nuvia ho feren Joana M.a Fal-
có, M.° de Lluc Pomar, Concepció
Artigues, \Catalina Ramon i Miguel
Durán.

Després de ,la cerimònia, els nuvis
juntament, amb la familia i els seus
amics es • reunimn en un dinar en el
restauPant, Kan Pedro de Portoco-

Enviam als novells esposos la nos-
tra mgi -;Cordial . felicitació.



PORTO-COLOM

NUEVA DIRECCION
ESPECIALIDAD EN PESCADO FRESCO Y MARISCOS

VIVERO PROPIO
Ronda Crucero Baleares 	 Tel. 825271

CELLER SES PORTADORES
Se complace en comunicar su APERTU-
RA, para el"próximo día 27.

RESTAURANTE-PIZZERIA

DON LEONE
CCALA D'OR — Tel. 058033

Comunica al público su REAPERTURA,
a partir del próximo día 27.
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Els comuni-
cam que dispo-
sam de les no-
vetals

PRIMAVERA
ESTIU

en modainfan-
til i juvenil
Gran assorlimenl
en trajos i vestils
(d e co n feet.j u i

(IC PRIME
RA CONIUNIO

Vestits de hatuig

C. Plaça, 12 - Tel. 581821 - FELANITX
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FELANITX

oil I tLA °Cares

VZOR/MALI,s a.

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

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

• Tras varias semanas sin cono-
cer la victoria el FELANITX consi-
guió un merecido TRIUNFO en SEN-
CELLES por un contudente (0-2).
Un tanteo corto por los méritos de
los felanitxers. Los GOLES fueron
obra de JAVI MUNIZ y AGUSTIN,
éste de penalty.

• Nos unimos al fervopopular
que ha representado este ttconoci-
miento a la extraordinaria labor que
vienen realizando la COMUNITAT
de RELIGIOSES de la CARITAT
que regentan la CASA-HOSPICI-
HOSPITAL. La MEDALLA DE LA
CIUTAT nunca mejor ha podido ser
entregada. Algunos dirán que esta
distinción ha tardado en llegar, pero
nunca es tarde si la dicha es buena.

• El otro día pasamos por POR-
TO-COLOM y quedamos pasmados.
Todo está PATAS ARRIBA. Transi-
tar en coche es difícil y pasear no
lo es menos. No entendemos*la pro-
blemática, pero si sabemos: que al-
gún turista puede caer por 4quel1os
pagos esta Pascua, algún desçpistado
eso sí, pero seguro que tras «gozar»
de este paisaje no vuelve en la vida.

• En el «CINE PRINCIOAL» te-
TICITIOS una película del «oeste» «IN-
TREPIDOS FORAGIDOS», supuesta
continuación de «Arma joven», no
en vano el título original «Young
guns II» lo pretende, repiten los jó-
venes actores (hijos de famosos)
Kicver Sutherland, Emilio Estevez,
Lous «Diamonond» Philips... Y una
vez más se saca jugo a la leyenda de
Pat Garret y Billy the Kid. Por otra
parte CLIVE BARKED, que es un
escritor de historietas de terror (el
Stephen King inglés) y que última-
mente ejerce como director de cihe
(aTrans-gens, los genes de la muer-
te», entre otras), ahora llega a nues-
tras pantallas con «RAZAS DE NO-
CHE» (Ion& los más terroríficos
monstruos tienen un destacado pro-
tagonismo. Una cinta con ekrtas do-
sis de humor, tremebundos maqui-
llajes y efectos especiales a go-gó.

• En la LIGUILLA FINAL del
«IV CAMPEONATO DE TRUC
ILLES BALEARS» los felanitxers
ANTONI CANAVES y RAFEL BINI-
MELTS (pareja vencedora en Fela-
nitx) no tuvieron Fortuna, consi-
guiendo ganar tan sólo tres partidas,
mientras los vencedores de esta edi-
ción B. FERRER/G. POU consiguie-
ron ganar nueve, y así un premio de
un millón de pelas. De todas formas
hay que felicitar a nuestros repre-
sentantes por haber realizado un
inagnít ico campeonato.

• Fue el mismísimo presidente
del C.D. FELANITX, el buen amigo
RAFEL BARCELO quien me comu-
nicó la buena noticia. El jugador fe-
laidtKer JAUME FIOL, hasta ahora

enrolado en las filas de !a S. D. CAS
CONCOS, acaba de estampar su fir-
ma con el equipo titular. De hecho
ya comenzó el pasado martes los
entrenos en «Es Torrentó» bajo las
órdenes del mister Fernando ASEN-
SI.

• Por otra parte otro jugador de
fútbol, MIQUEL ANGEL CALDEN-
TEY (Morete), hoy en día un tanto
alejado de los terrenos de juego por
mor de otras obligaciones, se nos
casa. El pasado viernes se cerraron
las puertas del «BAR CRISTAL», a
una hora no habitual, va que hubo
DEPEDIDA DE SOLTERO. La fies-
ta duró hasta altas horas de la ma-
drugada y fue de... ¡órdago!

• El S.D. Cas Concos se hunde,
a pesar de la reaparición del gran
jugador GAB' TAULER, que fue
uno de los pocos que se salvaron de
la quema. Ja som aquí!

• Al fin resurgió de entre las ce-
nizas el junior GASPAR NOGUERA,
anotando 18 puntos frente al infran-
queable equipo de LA GLORIA. Sa-
bor americano!

• La eterna promesa Xavi Muñiz
(el pibe) volvió a mojar con una
bella chilena, al estilo Hugo. ¡Ojo al
dato!

• El gran equipo AUTOLAVADO
FELANITX, gana partido tras parti-
do. Hay que destacar el gran esfuer-
zo de todos sus componentes ya que
abarcan dos grandes torneos con
nuevas victorias. ¡Futbolet es futbo-
let!

• El domingo pasado hubo fies-
ta en «Sa MoIa». Los jugadores del
Futbolet Escolar despidieron la Li-
ga con coca y empanadas. Todo ello
hay que agradecérselo a algunas ma-
mas (Kiska, la Sr. Martinez y la Sra.
Fontanet). ¡Fiesta a go-gó!

• Parece que será el próximo 18
de julio cuando tendrá lugar el ya
tradicional SOPAR de EX-PICA-
DORS a PORTO-COLOM. La fecha
no tiene ningún significado especial,
se trata simplemente de un dia que
va bien a todos. Sera seguramente
en el «CELLER SA SINTA» y el «me-
nú» va a ser unas diez mil pesetas
for person, aproximadamente. Este
año seguramente se ampliará el nú-
mero de comensales, pero para per-
tenecer a este equipo es necesario
pasar un riguroso control. Más de-
talles en próximas ediciones.

• El C.D. FELANITX recibe en
«Es Torrentó» al RECREATIVO LA
VICTORIA, un equipo difícil de pe-
lar; además cl equipo de Fernando
ASENSI tiene problemas para ganar
los partidos de casa, pero confiamos
en que los clos puntos van a quedar
en nuestro casillero. El árbitro de-
signado es el Sr. PRIETO, que re-
parta justicia y que si se equivoca,
¡cómo no!, sea a favor del bando fe-
lanitxer.

SUPLENTE

VENDO PISO a estrenar en Fela-
nitx. 4 dormitorios, 2 baños, sala/
comedor, cocina y galería.
Informes, Tel. 581458 (de lunes a
viernes, de 9 a 12)

VENDO DOS CUARTERADAS tie-
rra con casita. A 2'5 km. del pue-
blo.
Informes, Tel. 581975

Parodiando una canción de los
«Beatles» hacemos referencia a la
agitada gira del conjunto de pop-
rock «Interminables», un grupo que
ha abierto brecha, ha logrado sacar
cabeza del caparazón y dar señales
de vida más allá de nuestras aisla-
das Illes, valga la redundancia.

A principios de este mes viajaron
a Madrid para efectos de una pro-
moción, ya que han estrenado sello
discográfico. El dia 2 inauguraron
Ia Sala «REVOLVER» alternando
con grupos de la talla de «Rey Lui»,
«Guetáma», «Siniestro Total» ... etc.
El día 4 ACTUACION en DIAECTO
para «TELE MADRID» en el progra-
ma «Te espero en Madrid», cuyos
presentadores son Goyo González y
Concha Galán. El mismo día, sin
tiempo de respirar, fueron las es-
trellas de «RADIO FUENLABRADA»
que'dirige Javier Candy.

El día 5 en GUADALAJARA pasa-
ron por las emisoras de radio «SER»
y «ONDA CERO» que dirige Miguel
A. Castillo.

El día 6 estuvieron presentes y
ectuaron «in live» en el programa
de Nieves Herrero «De Tú a Tú» de
«ANTENA-3» televisión. Luego en
«RADIO COPE» programa «La Ro-
tonda» con actuación también en
directo, obligados tal vez por el di-

vertido presentador Jose Luis Arria-
za. Más tarde de nuevo en la radio
«ANTE.NA-3» en «Viva la genie-
que... viaja» de Javier Castro. Y pa-
ra terminar este agotador día, en
«RADIO-16» en el programa «Gran
Mogollón».

El día 7 finalizó su estancia en la
capital del oso y del madroño en
«ONDA CERO» en el espacio mu-
sical de J. Luis Cebrián. Por la tar-
de en «ONDA CERO» en el tiempo
de «La Colmena», la hora de «Lour-
des a las cinco» y finalmente en la
«COPE» en programa también na-
cional que dirige la conocida Laura
Valenzuela.

En definitiva, provechosa estan-
cia, que sin duda dará más a cono-
cer a este grupo felanitxer a nivel
nacional. Un largo y difícil camino
hacia la fama y el éxito.

MAIKEL

SE TRASPASA LOCAL COMER-
CIAL en C/ Major, 45.
Informes: Tel. 581658 (horario
comercial).

SE VENDE o ALQUILA PISO, local
y aparcamientos en C./ Onofre
Ferrandell.
Informes, Tel. 581901

EI grupo felaniixer (iNteimir.abreE» Ell Valid
Un largo y dificil camino hecia el exi10
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FELANITX

Partido jugado en Sencelles ante
un escaso número de espectadores.

FELANITX: Roig, Suñer, Borrás,
Risco (Leandro), Roig II, Adrover,
Oliver (Hernandez), Maimó,
(Artigues), Julián y Garcia.

ARBITRO: Diem Casas (1), regu-
lar. Amonestó a Ramis. Loren, Lá-
pez, Bauzá, Roig II, Nico y Muñiz.
El local Cirer vio la roja, tras dos
amarillas.

GOLES: Minuto 60, Muñiz, 0-1. Mi-
nuto 90, Agustin de penalti, 0-2.

COMENTARIO: En la primera
parte se creó poco juego y sólo al
final de la misma el Felanitx pudo
adelantarse en dos claras ocasiones.
La segunda mitad fue más movida,
pero con bastantes imprecisiones en
los locales y mejor •juego visitante,
lo que le supuso más ocasiones y
los dos goles de la victoria.

T.
NOTA.—Una semana más nos que-

damos sin crónicas de los equipos
.canteranos del Felanitx. Pasa que no
hay colaboración entre los interesa-
dos, lo repetimos por enésima vez.
'Tanto Gori Vicens, corno Marino Ta-
lavante y un servidor Maikel tene-
mos un «modus viVendus» al mar-
gen de la prensa y pasai- estas ribtas
nos cuesta tiempo y trabajo sin nin-
guna recompensa. Las redactamos
con mucho gusto pero....Si no hay
•un esfuerzo por parte de todos es-
tán condenadas al ostracismo. Así
.que en próximas semanas,•el lunes a
más tardar, pueden entregrase las
fichas técnicas y .pequeños comen-
tarios a esta misma editorial, de lo

,contrario ya saben. • -
ERRATA.—Por un error en la

transcripción dimos 4 goles a un tal
Gardas cuando el goleador en rea-
ildad es SOCIAS en la crónica del
partido de la pasada semana de
BENJAMINES FELANITX A. Valga
Ia rectificación.

:2.' REGIONAL
CIDE, 6 - S'HORTA,

El resultat ho diu tot. El S'Horta
aguanta fins al primer gol, pet-6 des-
prés fou com que desfer calça. El
CIDE, en el segon temps, demos-
tra esser un dels gallets de la com-
petició.

El proper partit contra el PORRE-
RES, el disputara el S'Horta demà
a Campos ja que actualment tenim
cl camp clausurat. Esperam que l'a-
fició del S'Horta acudesqui ja que
els dos punts són força importants.
Començarà a les 17 hores.
INFANTILS

S'HORTA, 1 - FELANITX, 2
RESULTAT INJUST!

Partit de rivalitat disputat dissab-
te passat. Vist el que va ocorrer en
el camp, on el S'Horta controla el
joc fins a cinc minuts del final, el
resultat ens sembla injust, ja que
només una jugada de mala fortuna
per l'equip local dona la victòria al
Felanitx. El gol del S'Horta fou mar-
cat per Felipe de factura bellíssima

a l'escaire. El resultat mes lògic per
aquest partit haguera estat un em-
pat.

La lliga ha acabat per a aquests
allots, que han fet una gran tempo-
rada.

Enhorabona a tots.
ALEV1NS

BARRACAR, 3 - S'HORTA, 4
EMOCIONANT!

Partit emocionant fins al final, de-
gut a que als successius gols acon-
seguits per un equip hi corresponia
seguidament l'empat per part de l'al-
tre. Domina el S'Horta al llarg de
quasi tot l'encontre, amb grans ju-
gades que per pura mala sort no
acabaren en gol. Marcaren Joan Di-
mas (3) i Carlos.

Els dies 6 o 7 d'abril, partit de
gran rivalitat entre el S'Horta i el
Felanitx. A la propera edició confir-
marem la data exacta.
C ADETS

S'HORTA-ESCOLAR. — No pogué
disputar-se aquest partit perquè el
quadre local tenia alguns jugadors
malalts.
FUTBOLET ESCOLAR

Fluixet fluixet
INICIACIO A
ST. ALFONS/TOT PELL, 10
F. J. BALLESTER,

NOVA GOLEJADA
Domini total de l'equip local, que

novament aconseguí una victòria
abultada.. Jugaren: Barceló, Cañas
(4), Fontanet (1), Vaca (1), Men-
doza, Angel i Cherna (4).
INICIACIÓ B
ST. ALFONS/
BOUTIQUE LAS PALMERAS, 4
F. J. BALLESTER, 8

S'ESFORÇAREN
Els jugadors de Xisco Blanco do-

naren una nova imatge davant el
nombrós públic que es congrega al
Camp d'Esports. Els quatre gols fo-
ren obra d'Ismael Alvarez, que jun-
tament amb el porter J. Blanco fo-
ren els millors de l'equip. Jugaren:
J. Blanco, J. P. Covas, Ramallo, Is-
mael, Martinez, F. Blanco, Hayo,
Quico i Garcia.
ALEVINS
ST. ANFONS/VIATG. FELANITX,
REI JAUME III, 2

IMPARABLES
Admirable l'actuació de l'equip fe-

lanitxer, que durant tot el partit du-
gué la carrega del marcador en con-
tra. Jugaren: A. Fernández, E. Suá-
rez, Expósito, Reina, Daniel, Fonta-
net, Nadal, Ortega i J.L. Rodriguez.
Volem destacar els dos benjamins
Fontanet i Rodriguez.
BENJAMINS
F. J. BALLESTER, 4
ST. ALFONS/PERRUO. KISKA, 0

Faltaren ganes de jugar. L'equip
campaner no dona opció a l'equip
que dirigeixen Talavante - Alvarez.
L'únic atractiu del partit fou l'emo-

RESULTATS
Cadets:
PERLAS, 	 61
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 43
.Júniors:
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 65
LA GLORIA, 	 79
Sèniors Provincial:
COLONYA POLLENÇA, 	 46
JOAN CAPO/AUTOC. GRIMALT, 48

COMENTARI
Quan els CADETS perdien per 12-0

en cl minut 8 pareixia que havien
perdut tota opció a fer front als ma-
nacorins. Doncs no fou així ja que
el partit s'equilibra (25-20 en el des-
cans; 30-30, minut 29; 44-42, minut
35). Però a lo darrer se repeti la his-
tória del començament i, amb un
parcial de 17-1, el resultat final que-
da massa clar, vista la bona feina
del conjunt felanitxer. Els tres ano-
tadors més destacats foren César
(14, 2 triples), Mendez (8) i Gue-
rrero (8). Cal destacar el deficient
arbitratge de Moragues que assenya-
la 60 faltes entre els dos equips.

El partit dels JUNIORS va ser
d'exceHent qualitat. Malgrat la der-
rota, el Joan Capó (amb 8 jugaders
únicament), causa una molt bona
impressió, especialment en el pri-
mer temps en que només va perdre
de 2 (34-36). A la.segona part abun-
daren les imprecisions i quan parei-
xia més segur que el resultat seria
abultat (47-70, a falta de 6 minuts),
els locals, amb un Gaspar Noguera

ció del joc, perquè la classificació
era inamovible. Jugaren: J.J. Marti-
nez, Tomeu A., Ismael, Colau, Juan,
Albert, David, Ramon, J. Adrover,
Cañas i J. M. Cira. Destacà la bona
actuació dels jugadors d'Iniciació
Cañas i Cherna.

Marino Talavante

Correspondiente al III Torneo
Nacional de fútbol benjamin, que
organiza el Conseil - Insular. de Ma-
llorca, durante los días 28, 29 y 31
de este mes de marzo, se celebrará
en el campo municipal de fútbol de
S'Horta uno de los partidos del ci-
tado torneo, se enfrentarán a las
4,30 de la tarde del día 29, viernes
santo, la Selección de Pueblos de
Mallorca al equipo del Real Madrid
C.F.

Un acontecimiento histórico, que
a no dudar hará que el campo de
fútbol de S'Horta presente la me-
jor entrada de todos los tiempos,
pues no solamente habrá ocasión
de ver en acción a uno de los más
representativos equipos de fútbol
de España, sino que en la selección
de Pueblos habrá dos jugadores de
nuestro municipio, uno de S'Horta,

molt inspirai, acursaren les distan-
cies. A l'equip contrari alguns juga-
dors, que els diumenges juguen a se-
gona divisió, deixaren ben clar l'alt
nivell que tenen. Destaquem les
actuacions de G. Noguera (18, 3 tri-
ples), Mateu Julia (16, amb una 1.a
part molt completa). Damia Amen-
gual (10 punts i un sac de rebots), i
Pere J. Fullana (10 punts, encara
que la seva efectivitat no va ser la
d'altres vegades).

Els SENIORS foren els destacats
protagonistes de la jornada gracies
al triomf de Pollença, equip situat
en tercera posició. En el primer
temps, els dos equips se repartien
el domini del marcador que sempre
enregistra diferències molt curtes.
S'arriba al descans amb un 28-27.
Una artística cistella de Xisco Adro-
ver, transformant una assistência de
Toni Maimó, posa el Joan Capó per
davant quan començava el segons
temps. En aquest període, com a
maxim, els pollencins igualaren el
tempteig en una ocasió, mentre que
els visitants arribaren ,a tenir una
renda de 7 punts. Els darrers minuts
varen estar minats d'errades per
part del, dos equips, causats tant
per la poca distancia que els sepe-
rava, com per la llenagadissa pista
i el vent regnant.Xisvo Adrover fou
el minor (.15 -punts, 14 rebots) i el
júnior . MatOu Julià (13 punts) va ser
molt eficaç..

AQUESTA JORNADA
Acabaran la lliga els cadets i l'e-

quip sèiiiog. El dissabte, els més jo-
ves jugaran contra el Cide a Fela-
nitx i el1 diumenge, els de provin-
cial rebran el colista Binissalem, un
equip que encara no ha guanyat cap
partit.

Els júniors viatjaran a Alcúdia
per tal d'enfrontar-se al Gesa.

—1,ARRY CISTELLES,„

Miguel Adrover, y otro del C.D. Fe-
lanitx, Valentin, mas alicientes para
poder disfrutar de una tarde de fút-
bol benjamín, que difícilmente se
podrá ver en otra ocasión.

Hay que felicitar al C.D. S'Horta
por tener ocasión de tener en su
feudo este acontecimiento y al Con-
seil Insular de Mallorca, por haber
elegido el campo de S'Horta para
este partido.

Esperemos que la entrada en el
campo sea acorde con el aconteci-
miento.

SE OFRECE MUCHACHA para tra-
bajo de limpieza o guardar niños.
Informes, C/. Roig, 19 A.

ES LLQGA XALET a Portocolom,
amb jardí.
Informes, Tel. 581090.

Futbol benjamin

El viernes santo, R. Madrid C. F.
Selección Pueblos, en el campo

de Nona

.171 FUTBOL
I.' PR EFER ENTE

El Hanitx venció con tda justicia
Sencelles, O - Felanitx, 2



— TELEVISORES 	 — ANTENAS individuales y
— VIDEOS
	 colectivas

— AUTORRADIOS 	 — HIFI

Electrónica C/. SOL, 3

TELS. 583459

MOREY y 581580

INSTALACIONES PARABOLICAS
Y REPARACION

Bodas, Banquetes, Comuniones y
fiestas en general

Gbiepto todos [os días
Para reservas llamar a ¡os

Tels. ti31 ,- 3O34 y 658933

Cambiar el aceite no tiene precio

Mano de obra GRATIS
para este servicio, durante
los meses de marzo y abril,

en in 
A42$'' 

Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: CI. de Campos, Km. 0'5 - Tels. 581984 - 85 - CALON6E: Ctra.  Felanitx, 5 • Tel 57393
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FELANITX

Cr"'4.i.alE 8 la Sala
ELS PRECS DEL PLE PASSAT I

ALTRES COSES QUE HAN
PASSAT

AI Ple passat, com varem explicar
la sctmana passada, no hi va haver
mocions i el nostre grup presentà
una partida de precs que s'hauran
de debatre el proper i últim Ple or-
dinari d'aquesta legislatura. Els
precs que varem presentar varen
esser:

— Que l'Ajuntament fes una asse-
gurança de vida a tots els joves fe-
lanitxers que no són objectors i van
a l'exèrcit, és per tots sabut els
«accidents» que hi ha a les casernes
i la irresponsabilitat de l'exercit.

— Que el Batle complesqui els
acords de Ple que no ha fet com-
plir. Prendre un acord a la Sala, no
vol dir que el Batle l'executi si no li
fa gracia i són molts els- acords que
ni s'han duit a terme.

— Que l'Ajuntament demani sub-
vencions a la consellerfa de Cultura
per a la Normalització Lingüística i
per la neteja i manteniment de ja-
ciments arqueològics. Quasi sempre
no es solliciten les ajudes o les de-
manen fóra de termini.

— Que l'Ajuntament acordi tras-
Hadar al pati de les aules prefabrica-
des, la famosa placa que es va po-
sar cl Batle al pati del Joan Capó.
Seria una llàstima que en tomar l'es-
cola es fes benes tan preciada pe-
dra.

— Que l'Ajuntament bligui als
que cobren els arbitris a identificar
a que correspon l'arbitri: si és un
cotxe la matrícula, si és'ima casa el
domicili, si és el ferns el domicili
de la casa, ... Per evitar ' recàrrecs
i enfados dels ciutadans.. Creim que
tots els fclanitxers tenim problemes

a l'hora de pagar perquè ningú sap
qu:: paga i això ha d'estar ben clan
Fa temps que cliguèrem que no pa-
gassiu els recarrecs perqu les noti-
ficacions no estaven ben fetes,
aquesta setmana passada molta gent
ha rebut notificacions per correu
d'arbitris amb recàrrec, aquestes no-
tificacions tornen estar mal fetes, no
en faceu cas.

Passant a altres noticies hem d'in-
formar que l'arquitecte municipal
va presentar la dimissió fa quinze
dies. L'arquitecte contractat allega
que li era impossible fer la feina per
Ia qual l'havien contractat. El dia
següent la dimissió es va tornar en-
rera, sembla que les eleccions són
properes i les reivindicacions dc l'ar-
quitecte es varen resoldre totes a fa-
vor seu. Quines coses que passen
más curioses pel nostre Ajuntament,
no és la primera dimissió temporal.
Investigarem quines concessions va
fer el Batle que es va arreglar tot
tan aviat.

Al Ple passat el Batle va afirmar
que no sabia qui 'havia pagat el di-
nar que es varen etzibar els seus,
nomes sap que l'Ajuntament no el
va pagar. No Cs extrany

Per la celebració del Campionat
d'escacs l'Ajuntament ha pagat pel
lloguer de 75 cadires, 224.000 ptes.
per endavant, nosaltres trobam que
si les haguessim comprades no ha-
guès estat tan car.

Per Sant Antoni l'Ajuntament va
donar una subvenció de 10.000 ptes.
a tots els foguerons, al fogueró de
Cala Ferrera va donar 100.000‘ptes.
Ningú sap perquè fan més foc a
aquesta vorera de mar.

VENDO de particular a particular
FORD FIESTA PM-V Precio intere-

sante.
Informes, Tel. 580443 (noches).

Tenis tau&
EL BAR ETS ARCS,
SEGON CLASSIFICAT

Dissabte passat va acabar la lliga
a la 2.a DIVISIÓ DE MALLORCA,
aconseguint l'equip del Bar ets Arcs
de Felanitx una molt bona segona
plaça a la classificació general. Ara
s'està a l'espera de que acabin un
parell de partis que hi ha atrassats
de la Primera Divisió per saber quin
equip es el penúltim, amb el qual
hauran de jugar la promoció per-
què l'equip felanitxer pugui pujar a
Primera, una promoció que es molt
difícil que acabi amb victèria de l'e-
quip de la Vila; així i tot si se gua-
nyas, al conjunt felanitxer no l'hi
interessa pujar, ja que el nivell de
joc es molt superior i s'estimen més
seguir jugant a la Segona Divisió.
Ara queden a disputar dos partits
més: un a casa i l'altre a fora amb
l'equip que hagi quedat a la penúl-
tima plaça de Primera.

Els dos darrers partits jugats per
l'equip del Bar ets Arcs i que han
estat decissius per aconseguir aquest
subcampionat són:
BAR ETS ARCS, 5 - V. DE LLUC,

Alineació.—M. Laudat (2); N. Lau-
dat (2) i M. Ginard (1).

Partit fàcil, sense complicacions
contra el darrer classificat i en el
qual se va aprofitar per donar en-
trada dins l'equip al jove promesa
Miguel Laudat, qui se va portar
molt bè guanyant dues partides.
INQUENSE, O - BAR ETS 'ARCS, 5

Alineació.—N. Bauzà (2); N. Lau-
dat (2) i M. Ginard (1).

Darrer partit de temporada resolt
sense cap problema per l'equip fe-
lanitxer.
I TORNEIG LOCAL

L'equip de Tenis Taula de Fea-
nits , Bar ets Arcs, ha previst orga-
nitzar el Primer Torneig Local per
a tots els afaccionats a aquest es-
port que no estiguin federats. Tots
els interessats en prendre-hi part,
poden fer les seves ínscripcions al
Bar ets Arcs o a Miguel Ginard i
Nofre Bauza abans del dia 11 d'abril.
Està previst començar el dissabte
dia 13 i poden prendre-hi part des
dels més joves fins els més veterans
fent-se després varies categories se-
gons les edats dels participants. Els

Agradecimienio
La fa mil ia Torralha-Marti-

nez. ante his múltiples mani-
festation's del pésa 111e reeibi-
das con inoti■a) de la in
de Juan Torralba Madrona y
en la imposibilidad de corres-
ponderlas a todas :personal -

mente, quiere hacerlo a través
de esta nota.

A todos, muchas gracias.

ES NECESSITA CAMBRER per Ca-
feteria.
Informes, Tel. 643211.

SE ALQUILA LOCAL DE 45 m' y
GARAJE de 375 m 2 . En Cala d'Or.
Informes, Tels. 657042 y 643509.

TENGO PARA ALQUILAR planta
baja en Porto Colom. Primera lí-
nea.
Informes, Tel. 581156.

VENDO SOLAR EN FELANITX,
223 m2 edificables.
Informes: a cualquier hora en
C/ Rei Jaume I, 100, piso.
Felanitx.

ALQUILO BAR-RESTAURANTE -
BOB'S. Centro Comercial Cas.
Corso. Porto-Colom. Sólo a profe-
sionales.
Informes, sTel.' (93)* 4251958 (ho-
ras comida)..

VENDO CHALETS ADOSADOS.
Urbanización La Fe, solar 219.
Porto-Colom. 3 dormitorios, pis-
cina.
In f.:¡Tel. (9:1) 4251958 y 289790

VENDO CASA con piso en Felanitx
con gran jardín en C. G. Vaguer, 94

Inf.: Tel. 581174 (noches).

SE VENDE CASA planta baja y piso'
(dos viviendas) y cochería.
Informes, Tel. 582088

partits se jugaran durant dos o tres
dies per setmana un d'ells en dis-
sabte.

CORI VICENS




